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Paginas Infantis 

Juiz.o da Jqpre'lsa 
e Cartas lzonrosas 

c Si !.u vcu:~: faire vibrer les cordes 
<lu cocur humain, preu<ls l'accord sur 
l cs petits cni'ants > . 

Saiute-BeuYe. 

sus offerecia as crianças em exemplo aos homens. 
•E tendo tomado uma criança, sentou-se no meio de seus discípulos, e, abraçando-a, lhes disse: • Todo aquelle que em meu nome receber uma criança, me recebe a 

mim'· 
. Bemdita seja a exma. sra. d. Presciliafla D. de Almeida, que tão carinhosamente presentêa as crianças com as •Paginas Infantis», livrinho em que aquellas creaturinhas encontram •sua propria alma•, na feliz expressão que se encontra no Prologo>. Acabamos ele lêr o livro. Vê-se , sente-se que a autora vive nas crianças, vive com ellas, por ellas, vive nessas creaturinhas a cujo simples sorriso se derrete a nossa alma. 

No •Prologo• elo livro que temos á vista, a autora dá a razão de ser de sua notavcl producção, e, na nossa opinião, vae ser esta o ponto inicial ele novas producções congeneres, talvez da mesma autora, que vae gradualmente subindo para o seu zenith artístico . 
Graça e candura, poema realmente vivo, irradiando a mais pura ternura da alma e do coração infantis,- verdade pictural, psychologia enternecedora - linguagem correcta e pura que por vúes tem o cunho lyrico, - simplicidade despretenciosa que não exclue a elegancia: 'tal é a impressão que nos deixou a leitura 
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daquellas poesias de onde emana urna certa emoção, emoção 
artística que tão raro faz vibrar a alma de um publico solicitado 
pela actividade de uma vida positiva . . . 

Vemos nesse livrinho não a <revelação• (já firmada pelas 
Sombras que o precederam), mas sim a •confirmação• de um 
talento poetico de fino jaez , e um assignalado serviço <Í Litera
tura Infantil da Paulicéa. 

Apontaremos entre as 'Paginas Infantis > as poesias que 
mais se destacam para justificar eloquentemente o nosso con
ceito, e vêm ellas a ser: 

<Ao ar livre• , <Um ;nodelo >, <A boneca •, <Ca nti ga. , <No 
berço>, • Mãe e filho•, Velhaquete • ... sem fa lla r dos <En ig mas>, 
em geral, tão proprios para despertar a intell igencia, a curi osi· 
dade, a agudeza do espírito infantil, trabalho esse qu e não pouco 
contribttiu para dar realce ás Paginas Infantis. 

Ne3tes tempos em que a mulher se tem e levado por si 
propria, a uma tào grande altura de pensament o, de estylo c 
de talento em todos os generos, é bello ver descer cl:1s alturas 
o poeta a occupar-se com as crianças, as crianças de Jesus .. . 

E' no coração da mulher, da mãe, que desabrocha mais 
admiravelmente a flor da sensibilidade •.. 

Quantas vez-es, em nossa vida, re fazemos as nossas forças 
nas alegrias de nossos filhinhos, a qu e não t ::- mos para dar sinão 
o amor do nosso coração e as lagri mas ele nossos o i h os ! 

E' sem duvida nas recordações ele sua infanci:l, nos impu!· 
sos· subjectivos dos seus primeiros annos que a autora das 
cPaginas Infantis•> foi buscar a doçura ineffavel e essa angelica 
ternura que é a alma de seu formoso talento . 

Em nome das crianças, em nome das mães, que se agra
deça á exma. sra. d. Presciliana de Almeida o livro com que 
acaba de enriquecer a literatura da Paulicéa. 

S. Paulo, 25 de Março de 1908. 

Do São Paulo. 
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. . . do a lacre das crianças, á ge-
semana fo i pro pt~ t a ao ~l tUn ovi <sima de consoladoras es-
raçiio do fNt!luro, o·a ftl~r~br~ranm a~ portas gloriosas das es-
peranças. em s . ~ 

fec hada s durante as :t rdent.as do verao. 

Terrni na r a 111 as férias : 

" Féri<1s , que as forças activa m, 
Corações a mel horar, 
Oue as f1 res qu e o va l:e crivam 
S~1hem ta mbem educar!> 

A natureza e a sociedade, na 11 WÍS encantadora h ar_mo~1i a, c~
lebraram o g rande aconteci mento. Foram suaves os pnmetros di
as do labor escolar . Os jo rnaes lhe consagraram a lgu mas notas 
de in te resse e amor. Sig nal magnífico d~s tempos, ou, p~lo 11_1 ~
nos, ele melhores tempos, qu e se ~nnunctam . Nem tud o e p~ltb
ca, a política damninha em s ua forma . d etes ta vel. E, como !S~O 
fosse a inda pouco, de S. Paul o nos ve1u ~1m telegr_amm a_ gen_hl, 
offerecendo a boa nova do ap p<Heci mento a lt , de um ltvro dl~rcttco, 
um pequeno livro dedicado ás. cri anç?s, causando_ o mov•tnento 
e o successo no meio pedagog tco, ennquecendo a JOven e a4a~ha
da litera tura infantil do nosso paiz. E' admiravel e verdadetra
mente es pantoso. 

Celebremos, pois essa victoria pacifica. Nem tudo é banco 
fallido, nem tudo é accôrdo político, nem tudo é a commoção 
eleitoral, em que se debatem alg uns dos nossos Estados . Pene- . 
trando um pouco mais de perto a vida intima do paiz, encontram
se esses pequeninos factos modestos, mas profundamente signi
ficativos do trabalho, que absorve a geracão do futuro e aquel
les que esponta neamente se votam á missão gloriosa de edu· 
cal-a • 

. . Eis ahi onde es~á o Brazil novo, o joven Brazil, do qual é 
hctto esperar uma onentaçiio tambem nova e melhor nas luctas 
pelo progresso. 

O livro de que acima se falou foi escripto por uma ames
tr~da penna de mu_lher, d . Prescili_ana l?uarte de Almeida, já van
ta)o~amente conhectda, no. mundo ht:rano, pelas suas poesias com
mo:vtdas, espontaneas e. smc~r~s . Ve-se, assim, em pr~sença de 
mats. e~se documento ele sohcttude pela educação, que a mulher 
braztle1ra fran_camente vai assumindo a funcção que lhe foi indi
c_a~a de su_bstttuta do homem na pedagogia infantil, a mais dif
flctl, a mats nobre, e a mais decisiva no preparo das aerações 
que remodelam a vida dos povos. "' 
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Em boa verdade, as Paginas Infantis, de d. Presciliana Duarte de Almeida, estão préviamente consagradas pelo juizo autorizado de um professor illustre e pela opinião de dois conselhos superiores de instrucção publica, o de S. Paulo e o de Minas. Acrescentando-se que o professor em questão t o Sr. João Kõpke, não era preciso mais o merecimento official do livro. Toda
via, apezar disso, e apezar .de que S. Paulo e Minas trans formaram o serviço do ensino publico em uma fun cção honesta e séria no organismo administrativo, sendo-lhes port anto impossível banalizar elogios e approvaçõ~s, é precis& COillpu lsar o traba lho da distincta escriptora, para ter-se a sensação p0 itiva do logu que el\e pó de e deve o c cu par. 

Não se trata de um livro de leitura, nem ta mpouco de uma producção méramente !iteraria que se deseja impôr ás crianças. Um e outro genero talvez existam já em excesso no mercado pedagogico. A fonte extrangeira é abundantissima. Ahi bebem, não raro, aquelles que contam com as approvações bceis. 
As Paginas Infantis destinam-se principalmente ao ensino oral das nossas classe primarias. A illustre autora teve a comprehensão nitida da funcção maternai da esco la mode1 na. 
O seu livro parece ser a systematização logica do espontaneo ensino dome~tico e social, que mais ou menos exis te para todas 

as crianças e para todos os homens. 
O difficil está, no problema da escola primaria, em não quebrar o seguimento natural da educação. Ora, o defeito dos methodos antigos ~~ dos livros ainda os mais modernos era justamente esse : mostrar ás crianças processos, coisas, lições e hi s· torias completamente diversos daquelles que offerece a vida do

mestica e nacional. 
O novo livrinho didactico offerece condiÇões admiraveis pa

ra vencer a mencion:~.da difficuldade. Nelle continuam a falar as vozes familiares ás crianças. Não muda o scenario, nem se deturpam os costumes brazileiros. Ao contrario, quando na escola, a criança terá uma verdadeira impressão dos nossos campos, ao recitar, por exemplo, a seguinte ladainha : 

< Minha enxadinha 
Revolve a terra, 
Ruas alinha, 
Covas aterra •.. 

Ergo-a nos ares, 
Malho-a no chão, 
Raios solares 
Brilho lhe dão ! 

A terra e as plantas ... 
Que doce amor ! 
Que vozes santas 
Num ramo em flor ! 

Minha enxadinha 
Cava e reson : 
Pá .. . ladainha 
Singela e boa ! 
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Ergo-a nos ~res, 
Melhor resp1ro. · · 
E dos palmares 
Ouço o suspiro. · · 

. I I Pá . . . Terra rmn ~a · 
Pá . . . Trabalh~r . 
Pá . .. Não defmha 
Quem me adorar!> 

VJI 

. . d ' so versos comprehensiveis, o Versos amavets e, ale!~l t'rseql;en te na literatura sem ob.que não é phenomeno mu! o lembrar tambem a renojectivo. Elles possuem a vtrt ucl: ·fie recisa ~ ~ue felizm'ente j á se vação economica ele qu e o 8~1~1 dp N'ão é verdade, verdade opéra em . alg u_ns dos nossos s,~u~~~os , coloniaes de Minas e boa e alvtçaretra, qn~ 05 t;o_vç>s ~s suas escolas para os filhos S. Paulo cond\em eles e o ~~~~i~~oproprios quando as desejem e dos trabalha ores e para ' 
clell a~s~~~c~so~~~: descerram um mellior fut uro c pretphar~m as , . B 'I E o qu e alegra o que en ustasma, 'bases elo 1oven razl · ' 11 b ·1 · a está tatl·va renovadora é vêr que a mu 1er raz1 e1r nessa espec ' ' d e melhor com-ao lado do homem, comprehenden o como os qu . rehendem ent re os pensadores e entre os estadt_st~~· ::_ ver-~adeira di;ect riz da nossa democracia e da nossa ClVthzaçao. 

Curvello de M endouça. 
Do Paiz. 

lê as Paginas Infantis, collecção de. ~erso ~ prosa, com que foi enriquecida a nossa. de~1C1ente hteratura escolar, participa desse suave refngeno, que, .para os cora alanceados pelo infortunio, é o melhor dos balsamos, a mais tonificante de todas as alegrias. O . Presciliana Duarte de Almeida conversa com as Musas com essa doce familiaridade, que é a característica dos talentos -de escól, das organizações privilegiadas no mundo feminino, e, que, por não serem communs, despertam sempre a nossa admiração. E' uma artista, portanto, que sabe commover, sendo, como é, a emotividade o primeiro dos requisitos para o successo de toda a obra !iteraria. 
Na carta-prefacio do disli!1ctO mestre, dr. João Kõpke, em que elle, com a responsabilidade do seu nome de educador .eme-rito diz o que pensa sobre o trabalho de que óra nos occupamos, ha uma referenda ás .obras de fancaria, com que. editores espertos arrancam o dinheno dos cofres publicas, sob pretexto 
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de contribuírem para o desenvolvimento do ensino primario, 
quando só constituem uma boa empreitada, de resultados van
tajosos . 

. . Não ha duvida que algumas ve"fes, co mo ponàera aquelle 
d1shncto pedagogo, esses trabalhos tem como. autores, conhecidos 
homens de letras, mas a quem fallece ap tidão para um aenero 
de literatura tão melindroso quanto diffi cil , desd e que é"' des ti
nado a intellige ncias infantis , a cerebros que ma l desabrocham 
para os conhecimentos do mundo exterio r. 

Com a evolução dos processos de ensino, qua~ i derrocado 
o monumento da velha pedagogia, é natural que se busquem 
outras fórmulas para o ensino das crianças, subst itu indo a · im
prestavel mecanica por alguma coisa qu e vibre e desperte na 
intelligenci a. e no coração da infancia, esse enthusiasmo que cor
resp11nde ao melhor dos est ímulos, preparando-a para o futuro 
em que as forças do seu espírito ganhem mai or plas ticidade, pe· 
la affirmação da energia mental. 

Obedecendo a essa evolução, que corresponde a Ulll a neces
sidade, tendente a snpprimir os obso letos moldf:S do syst ema da 
rotina, é que a talentosa escripto ra e delicada poetisa elaborou 
o seu beiJo livro ao qual o nosso espírito, suavemente, de licio
samente, se prendeu, por urna força de attracção mysteriosa que 
nos subjuga, ao depararmos com as form osas locubrações de 
um espírito superiormente formado, como aquelle que se revela 
nas obras de d. Presciliana Duarte de Almeida. 

Vê-se que a escriptora e poetisa, cuja intelligencia desabro
chou ao sol fecundante da terra mineira, contemplando a orla 
azul das serranias, não foi, como bem assignala o dr. Kõ pke. 
no substancioso prefacio a que já alludimos, fabricar ( é o ter
mo ) um livro com intuitos de mercancia, um desses monstren
gos que o bafejo official redime de todas as culpas e mazellas, 
e que por isso mesmo, está destinado ao que se chama - um 
successo de livraria. 

Não : esses fructos da intelligencia, têm um destino mais 
nobre e edificante. Elles visam despertar na intelligencia da cri
ança os primeiros surtos, ferindo-lhes delicadamente a imagina
ção, que começa a despertar, como uma promessa de maiores e 
mais extensos vôos. E os nossos patrícios ( com orgulho assi
gnalemos ) são dotados de imaginação fertil, como já o affirmou 
em tempos d'antanho, o mais fulgurante vulto da literatura por
tugueza, do seu tempo, o insigne Alexandre Herculano, no pre
facio dos Primeiros Cmtlos, de Gonçalves Dias - esse formoso 
e imperecível documento das nossas glorias Iiterarias. 

Ora, nada mais Lttil do que despertar nos cerebros infantis. 
o que s~ acha synthetisado na lição de Friedrich, que a autora 
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citou no Prologo e qu e traduz uma verdade flagrante da psy-
chologia infantil. . . . 

Realmente, co rno observa o cttaclo escnptor, attenta a sensi-
bilidade elo cora ção ela creanç: •. deve-se procurar exercer u.ma 
influencia benefi ca na sua a lma, se1n qu e clla propna o sa1ba; 
E accrescenta "a inda • qu e a creança tira pro veito só do que e 
s imples e nat ural>. . . 

E' o qu e se dá com os nssum ptos elas Pagwas Infantts, 
interessantes e nw g nifica mente seleccio nados ; ell es revelam uma 
encantadora natma liclade, a ll uclet tl a coisas qu e podem e devem 
despertar nesses pequenin os ce rebros um a lvoroço bemfazcjo,. 
uma preoccupaçiío cur iosa, o que a autora conseguiu plenamente, 
no seu esforço, par:~ at tingir o fi m colimado. 

Qnasi t udo nas Paginas l 11Ja11/is fo i expresso po r meio da 
Poesia ; e é o caso ele se dar paíaben , não s6 ás crea nças como 
ás boas e carinhosas N\ usas, que não abandon?. lll os seus eleitos. 

Ninguem ignora que a poesia é o mais delici oso de todos. 
os in strum ent os para a comprehensão do que é bello e util, e, 
por isso mesmo, o tna is seguro e o mais rapido de todos os 
processos para qu e consigam os gra var na mente aquillo, cuja 
representação grapholof;i ca se nos apresenta dea nte do olhar. 

Quanto ao segundo motivo de parabens, o reconhecerá quem 
ler os versos simples e despretenci osos (como os assumptos o 
reclamavam) que vê m pôr ainda em relevo a esthesia de um 
temperamento a revelar-se em estrophes de uma suavidade em
polgante, de uma doçura cariciosa, que só a alma da mulher 
sobretudo 4uando é mãe carinhosa exprime em toda a su~ 
admiravel estructura. ' ' 
. que é que póde mais falar á imaginação do que a fórma 

nthmic.a, !ll~sm? quando essa imaginação ainda está num perío
do de 1nc1p1enc1a e de leve descortino? 

?ara prova do que affirmamos, leiam-s~ estes mimosos e 
sentidos versos, a pag. 46 v. e que se intitulam-Cantigzz: 

Quando cançado de correr tanto 
Quero dormir, ' 

Minha Mãezinha chama-me: santo! 
Põe-me no collo, põe-se a sorrir · 
Põe-se a ninar-me, com doce encanto 
E esta cantiga começo a ouvir : ' 

Os noss~s olhos espelhos d'alma 
D1zem que são : 

s~ isto é verdade, filho, a tu'alma 
E o suprasummo da perfeição! 
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O lhos tão lindos, cheios de sombra 
Cheios de luz ! ' 

Têm a frescura de amena alfombra 
E a santidade da vera cruz! ' 

E eu, pouco a pouco, já nada entendo 
Mal posso ou vir, ' 

De olhos fechados, a voz morrendo 
A repetir : 

Dorme, santinho! dorme com calma, 
Dorme, filhinho do coração ! 
Que esses teus olhos-espelhos d'alina, 
Da alma mais linda do mundo 'ão ! 

O progresso da instrucção publica, no Estado ele S. Piltil o 
.Ja passou do domínio das hypotheses para o da evidencia . É 
quando falamos em progresso da instrucção, nat uralmente allu
dimos aos professores, áquelles a quem incum be essa melindrosa 
tarefa de inocular no cerebro das creanças as noções de que 
·ellas preliminarmente necessitam. 

Si o professorado hoje corresponde a esse adeantamento, é 
logico attribuir-se-lhe o desejo de dilatar os horizontes do ensino 
a essas creanças, buscando nos fragmentos de pequena literatura, 
.do molde das que figuram nas Paginas Infantis, um crilerio 
mais de accordo com as exigencias da época qu e at ravessamos. 

Nada póde ser effectivamente mais proveitoso á creança, do 
·que essa noção das coisas, sob um prisma seductor como é o 
da Poesia, fazendo-a ler, ou escut.tr, pela boca do mestre, a 
·linguagem rithmica que, do cerebro, se dirige suavemente ao 
coração. 

Fig uram tambem nas Paginas lnjrwtis delicadas narrat ivas 
em prosa, visando todas um nobre objectivo e obedecendo a 
um fim mora l. Taes narrativas não destoam dos assumptos tra
tados nos versos. 

Em todas ellas ha e>sa nota de impressionismo e uma ob
·servação v ~rd ad e i r a-- f Jctores decisivos par a um excellente pro
gramma do ensin:> que deve ser mini strado á infancia. 

São as Paa'inas Infantis um precioso livro I]Ue ha de figu 
<rar, portanto, ;ntre as obras destinadas ao ensino das nossas es
colas primarias, sabido como é, que os governos de S. Paulo 
patrioticamente se têm desvellado naquillo que respeita á instru
·Cção publica, buscando, por todos os meios, ampliar o campo 
já fecundo da sua iniciativa e corrigir as lacunas existentes. 
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Assim pensando, só nos cumpre d irigir á autora os "?~~ parabens pela sua benemerita obra: e usamos desse qua_hf
1
1 

~~ivo porqu~ cem raríssimas excepções, o que se tem escnt s~ nesse genero 'de literatura, ~o Brasi!, n~o merece t~ma. ana Y_ em que se despenda m ei a duzm de adJecttvos louvammhetros,
1 

tao incaracterísti cos, tão nullos, tão contraproducentes se mos ra~t esses producto>, que se baptisan1 com o po mposo nome de - li-
vros escolares. 

S . Paulo, Março de 19BS. 
Rufiro Tavares . 

Do Correio da Manhã. 

Acabo ele le r, radi oso ele jubilo, as Paginas Infantis de d. Prescili ana Duar te de Almeidél. 
Em um pai z como o nosso , onde as iniciativas se es · terili za n1 por entre as hostilidades da incuria , perennemente amolentadas pelas delicias da perpetua primavera ela naturez_a,_ o appareci mento desse livro infantil, rival d o Cuore, de Amtcts, é indicio manifesto de que vae florescendo entre nós a lite ratu ra para crianças. Simples e cl ara, de clespretenciosa arte e in nocente gosto de dicção, a recente o brinha desperta e a viva o sentimento infantil, com a blandiciosa l ing uagem de quem sabe transportar para o pa pel todas as palpitantes e moções da alma humana. 
Tudo quanto, em materi .; de litera tura par<~ a infancia, circula por ahi largamente de mão em mão, sob pomposos títulos, si um dia fosse posto á luz do criterio dos jurys literarios, nem siquer receberia a consag ração das referencias banaes . Além dos Contos Patrios, de Coelho Netto e Bilac, das tentativas d e Zalina Rolim e de algum raro livro clesprote~ido, ignoro a existencia de opras comparaveis ús que os paizes cultos prodigalizam a suas creanças, constituindo ali uma literatura tão fecunda e tão rica tão civilizadora e primorosa que, s i penetrasse em o nosso meio' consegmria remodel ar tudo nl:!sses pequeninos seres imaainati~ vos e emotivos, desde as funccões do cerebro até as fu~cções do coração... · 
Le~ar a cabo e~se intento não compete a mestres tardigrados, manifestamente incapazes e organicamente prohibidos das 
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stibtis tarefas mentaes: cabe a escriptoras como Presciliana Du<~r
t~ ~e Almeid<~: e Ju~ia Lopes de Almeida ; cabe á poetisa delica
dtsstm~, gracll, mtmosa; cabe, á privileg iada o rganização psy
chologtca _da auto_ra do Lil'ro das N oil'as- bib lia elo la r, que eu 
venero, mtmo tect clo pelos a nJ os tu te lares da fe li ciclacle domesti
ca, encarnados nos dedos da m:1 is perfeita e da nDis ditosa das 
escriptoras sul-americanas . . 

Quando os nossos profe ::sores comprehcnclerem, com Car
los de Escobar, o Incido in te rpre te d_e Olivet e Bar lel , sy nthe
tista que se r,~ fugia na modestia incura vel el as ab neg-adas ded ica 
ções profissionaes-que o a i v o do ens ino moderno deve ser a ins
trucção integral e g radat iva , com legítimos manuaes de li ções 
de causas dirigidos á intelli ge ncia dos a lumn os e com livros de 
leitura subsidi:tdo res da c onsci encia mora l por via da evocação 
de todos os fortes senti mentos; quando os profe ssores, emfim, 
embraçarem um novo escudo de idéas fun damentaes systemati
zadls co m brilho - o ensin0 prim ar ia obter;.i trium pho comple to , 
ab5oluta e definitiva victo ria, auxi liado pela leitura in fanti l, fon· 
te nnravilhosa de onde borbo ta rá, talvez, como ri:lente appari
ção de oasis, tu do o que de ameno e nobre se manifesta neste 
tumultuaria e incoherente viver da humanidade. 

E as Paginas lnjalltis serão, nesse temp~, lidas e relidas 
com a sympathia com que eu as leio e releio hoje. 

Da Cidade de Santos 
A rgymiro Acayaóa 

•

agtizas Infantis é o titulo do livr~ que~ - _Presciliana Du~rte 
de Almeida deu ultimamente a pubhctdade para satisfa-
ção dos mestres e encanto dos discípulos.. , . 

O livro de d. Presciliana Duarte de Almelda e um hvro 
adoravel, feito carinhosamente por uma mãe afim de as creanças-
encontrarPm nelle sua propria alma. : 

Seguindo o conselho de Friedrich Friedridh-evitar na 1!
teratura destinada á infancia tudo que pareça conselho e predi
cas de moral mas procurar exercer uma intluencia benefica na 
alma da cre;:~ça, sem que ella propria o saiba-d: Presciliana. de 
Almeida compóz um primoro;o livro para ser ltdo ou OtlVtdo. 
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como queiram, por creanças, ou melhor por todas as pessoas, 

moços e velhos, em cuja alma ainda não se 2pagaram os éco da 

.infancia. 
E' um livro, em cujas paginas, mesmo as puramente descri

ptivas, não se sente tão sómente a suave doçura, que deixa uma 

formosa paizagem, mas se ouvem todas as-harmoniosas notas do 

amor materno, todas as doces melodias de um coração de mãe. 

Eis a prova: 

C o rn seus brinquedos bonitos, 

Num can to e noutro se em brenha , 

E só com phosph'ro e palitos 

Enche o carrinho de ·lenha , 

E sae !)ela c<1sa aos g ritos ... 

D e qu<1rto e m quar~o elle pá ra, 

E a bate r pa lmas, a porta, 
Co m sua vozinha clara, 
Que a legra , e nca nta e confo rta: 

<Lenha , freguez, não é cara!' 

E engraçadin ho e catita 
Re pete a rir: Lenha! Le'nha!, 

Com o carro preso a uma fita 

Rubra. Não ha quem não venha 

Vê l-o- alma em flô r, que palpita! 

Que lenhado r, que Ienheiro 

Já h ou v e assim tão forrnosb? 

Vende lenha o dia inteiro 
Saltando alegre e aarbos; 
Vivaz, catita, faceiro! ' 

Mais encantadores do que esses versos só os da canção da 

maman para o lenhador dormir: 

Dorme, santinho! dorme com calma 

Dorme, filhinho do coração! ' 

Que esses teus olhos-espelhos d'alma 

Da alma mais linda do mundo são. ' 

. O livro de d. Presciliana de Alme'd · - • . 

so daquelles que se entregam á t I a unpoe-se a lethtra, não 

daquelles que se dão ao delicado arefa de aprender, mas ainda 
encargo de ensinar. 



XIV PAGINAS INl<'J\NTI S 

_D. Pre~cilian~ de. Almeida conseguiu este mila.gre de pedago~ta:_ um hvro dt?acllco que inte ressa tanto aos mest res quanto aos dtsctpulos; um h~ro tanto para ser Lido nas bancas de estudo, quanto para ser ouvido nas horas de recreio. 

Artlwr Orlando 
Do Diario de Pernambuco. 

Graças á gentileza do illustre Redactor da Cidade de S. João, tive a ventura de ler o ultimo trabn lbo li!erario de d . Presciliana Duarte de Almeida, cuja epigraphe encima estas linhas. 
Desprezei a leitura das duas cartas honrosas e da carta· prefacio do illustre educador Dr. João Kéi pke, não por estulta vaidade, mas pelo desejo ele experimentar si a minh a impressão pessoal do livro corresponderia á dos illus tres prefaciadores. 
Repassado de tanta modesti a é o prologo, que mais fo rte accenluou-se-me o desejo de ler o tra balho da eminente patricia, a cujo formoso talento, ha muito, acos tumei-me a rende r urn justo preito de admiração. 
Em boa hora o fiz. 
Quando volvi a ullima pagina e fechei o livro, experi mentei uma sensação tãc suave como a que em nós desperta o convívio de uma :1lma boa e bem form ada, e meu espírito voou pa· ra esse lar bemdicto, onde vivem dois corações, unidos por um 

bello capricho do destino, pelos laços do mnor e da poesia. 
Pensei na · primorosa educação dessas crianças, que se agitam nesse nmho de poetas e que caminha m para o porvir embaladas pelas harm onias desses dois bellos corações afinados pe· 

lo mesmo diapazão. 
Tudo isso passou-me em revoa?a pela mente, p~rque a_s Paginas Infantis só poderiam ser :swptas por um htctdo es pt· 

rito, guiado por um coração c~e Mae. . . . . Foi uma estréa verdadetramente feltz na ltteratura dtdactt· 
ca infantil. 

E' um •livro em que a criança encontra sua propria al
ma -a ·psychologia infantil>. 

Foi um • bello e difficil veio> que a autora explorou com rara felicidade, veio que não deve str só explorado pelas mulhe· 
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res que escrevem, mas, e muito principalmente, pelas mulheres 
que sentem e que pensam. . . . 

Atravez das cento e vinte e sde ~agmas do ~tvro sente-se 
que ao lado da pens.aclora eminente palptta o coraçao da mulher 
-a diluir-se em cannhos por 

•Essas po rções pequeninas 
Do céo ca hicla s nos lares, 
Que têm azu l nos sorri ~os, 
Q ue trazem sol nos o lhares . • 

Oue tn elhores e 1ua is perieitas psychologas das almas in
fanti s d~ que as proprias !V\ãe? , max i1ne q~tanclo estas t_ê!n a 
fina cultnra intellcclua l c o sen ttm ento es thettco ele cl. Presciltana 
Duarte ele Al meida? 

Nessas aclorav~ i s <Paainas Infa ntis-. ve m toda inteira a alma 
dessa Senhora, q ue, da ndo J~ubli cicl ade ao se t: livro, não só poz 
em relevo u1na face IIOVa e bri lha nte do seu ta len t o, co mo tam
bem conquisto u 11m Jogar sa liente na litera tu ra didactica nacional. 

O que mais enca nta , o que 111ais nos sedu z, o q ue mais 
empo lga a nossa a t tE nçiio- é a natura lid ade com que são 
descript as as scenas da vida do la r, onde é tudo cas to e puro, 
co mo a a lm a elas crianças. 

Estas no livro não e nco ntra m uma só phrase, nem sequer 
uma só palavra que lhes o ffe nda ou irri te a delicada se nsi b ilidade. 

O livro parece escripto para refutar o conceito de Manoel 
Bernarcles, para quem a língua nada ma is é elo que uma feira 
de maldades. 

To lo e ll e é um ensinamento mo ral , que a criança assimi
la de modo s ua ve, suggestivo, attrahente. 

T o me mos ao acaso algumas jo ias desse escrinio precioso. 
• U li_! mod_elo·> e •_Triumpho, são a glorificação elo trabalho . 

. «Mae e ftlh o · , _ c1nco quadras de liciosas, é um dialogo de
licado em que se co njugam de m odo e nca ntador o amor de Mãe 
~ o amor fili a l. 

- Minha Mãe, vem ver a lua! 
Como o plenilunio é lindo! 
- Mais linda é a bondade tua 
Meu amor! anjo bemvindo! ' 

11 
C:>mo é bella aquella licção de caridade na Carta de uma 

ve 1a Mae, quando o velho aleijado, depois 'de subjugar um 
rapazola que o. apoquentava, em vez de amedronta i-o, tira do 
p~scoço uma hnda cruz de ouro, com a effiaie de Ch · t diz-lhe: "' ns o, e-
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•Guarda esta cruz para ti, quem sabe si ella te ensinará a 
teres caridade com os outros, que venham atraz de mim? Deram
m'a no dia em que salvei uma criança que ia morrendo no mar 
no tempo ainda em que eu era perfeito >. ' 

. O conto •Sem Ella> é a justa glorificação desse Ente Su-
biJ_rne - Mãe, •que é a riqueza maior deste mundo, ainda que 
seja pobre>. 

Baniu d. Presciliana de seu livro as his torias maravilhosas 
que fazem librar o espírito das c rianças em mundos onde ~ 
phantasia opprime a verdade - tão necessaria na vida 'rea l. 

Nisto está um dos grandes meri tos das <Paginas In fantis >. 
Seguiu assim a autora a bella clirect riz t raçada em !S78 na 

França, pela notavel educadora ,\1'\.mc j uli e Fe rtia ult , que na 
cScience de La Jeune Mere> ensinava, qu e é nas sce nas da vida 
real e nesta bella nature.w tal qual foi criada por Deu ~, que se 
deparam os ensinamentos moraes que elev<:m o pensamento e 
fortificam a alma. 

E' um livro bom, que todos devemo s ler e que devem ler 
os nossos filhos. 

Sirvam estas linhas de pallida homenagem á notavel poe
tisa e illustre educadora . 

S. João da Boa Vi;;ta, Março de 1908. 

Octaviano Carlos de A zevedo. 
Da Cidade de S. João. 

111m toda a verdade, é um livro para crianças, feito com 
grande affecto e com grandissimo talento. Encerra ,contos, 
poesias, enigmas e até fec~a com uma peça mustcal, de 

composição do Snr. José Carlos Otas, para se cantar certa poe
sia extrahida das Sombras, da ultima collecção de versos de d. 
Presci lia na. 

Não tem a desauctorisar-lhe pagina alguma a feitiça inge
nuidade que se observa em geral nas publicações escolares:_ sim, 
uma sobria e di·crna singeleza, que os menores entenderao e 
estimarão, e q:te 'ôs maiores sem duv~da te~ão de louv~r. 

Escripto em linguagem 3an, nao fara o desserv•ç?, com
mettido por outras e fartas edições congeneres, de enst~ar ~os 
jovens paulistas um portuguez duvidoso como o da gente 111fenor 
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de Loanda. E contendo formosas producções emO vAersao;ia~on;l~ :: 
. - M- 'ilho e em prosa, como . z • 

mm!ta mal!, e ae e.!' ' . estres para o a•nanho do bom gosto 
impôr aos paes e aos m · • ' · . . f f 

se f lo dos sentimentos reaula res nos antmos 111 an IS. , 

e 
0 

es ~
11

~ibiioaraphia esco la r do"' Estado teria a iucrar deveras, 

d s a b~anaer desde loao, esse vo lume encantador, que 
se pudest .ect" l t' t er"at~ fez e a "'que a doce mãe de familia, que 
uma ts tn " ' c1 1 
·e lia é, trouxe todas as g raças e ternuras o ar. 

Do Cricri. 
Valdomiro Silveira. 

Prescilia na Duarte de Almeida, a consagrada poetisa dos 

oRumorej os • e das <Somb ras• é tambern, c~mo attest~ a 

melhor sociedade de S. Pau lo, onde e Jia v tve, genuma 

~1ae de familia bras ilei ra, quer dizer-extremosa, che ia de des
velos e cari nhos clelicadissimos. 

Seu es poso, Silvi o de Al meida, di sting ue-se egualmente 
corno poeta, sobre prosado r e pedagogo. · 

Di rige conceituad o estabelecimento de instrucção secundaria 
naqu ella capital. 

Auxilia-o d. Presci liana, obrigada a viver ass im, constante

mente no meio de crianças, cuj a subtil psychologiJ, ma is com

plexa e clifficil á comprehensão d o que parece, fo i estudando, 

mão g rado seu, esquadrinhando, enriquecend o de novas obser- . 
vações os naturaes conhecimentos. 

CertJs recantos mysteriosos da a lma infantil, susceptivel de 

largos mergulhos no azul, como os pequenos passaros, sómente 
a perspicacia feminina os póde visitar e descrever. 

Semelhantes ás sensitivas, retrahem-se e fecham-se ao rudo 
con tacto dos homens. 

Um dia es.creveu d. Presciliana alguns versos, ern que fi

gurava um puebnha de dez annos. Leu a composição á sua 
]oven prole. 

foi um.a _fe~ ta para o rninusculo auditorio, que, depois dos 
applausos, extglll: 

<faz'outra >. 

. Como recusar, corno não obedecer á doce exigencia que 
Importava no maior dos applausos? 

D. Presciliana fez outra: 

Concluida esta, a pequenada («cet age est sans pit.ié ~ ) re
clamou ainda: <Faz'mais>. 
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E d. Presciliana annuiu e foi fazendo, foi fazendo até que 
reunidas todas as producções dess'arte obtidas, deram materi~ 
para um livro. 

Egoísmo fôra não publicar esse livro, de modo que partil has
sem outros meninos a satisfação desfructada pelos filh os da autora. 

Sob o titulo <Paginas lnfantisi> acaba de appa recer o mi
moso volume, mimoso pelo aspecto material, mu ito ..:Iara, muito. 
br-anco, com a capa desenhada por Bento Barbosa e o texto 
illustrado por Jonas de Barros, cu idadosamente im presso na ty
pographia Brazil de Rotschild & Co., .da met ropo le paulista, que· 
em aries graphicas, como em tantas outras causas, vae se avan
tajando ao Rio de janeiro, mimoso, sobretudo, pelos mimosos 
assumptos, mimosamente tratad0s, que as att ractivas paginas 
offerecem á curiosidade dos pequeninos. 

Mesmo as crianças grandes chamadas homens percorrem es
sas paginas, (:0!11 interesse e encanto . 

Seguiu d. Presciliana o conselho ela sua emine nte collega 
d. Maria Amalia Vaz de Carvalho: quiz que em uma obra des
tinada ás crianças encontrassem estas a propria alm a. 

Nada, como recommenda Friedri ch Friedrich, citado no pro
logo, de conselhos e predicas de moral , mas a impres:;iin bene
fica, a influencia salt!tar suavemente exercida, inCf)llScient-::mente· 
tomada. 

Invoca d . Preãciliana a sympathia dos mest res e dos paes. 
Bástava a intenção para lh'a angariar. 
Terá mais que a sympathia: terá agradecimento e louvor. E 

como ensina Camões. 

• Da bocca dos pequenos sei com tudo 
Que o I ou vor sahe ás vezes acabado>. 

Conde de Affonso Celso. 
Do jornal do Brazil . 

• 

aginas Infantis - Presciliana Duarte de Almeida, S. Paulo • 
. S~o palavras do Evangelho : os ultimas serão os 

pnme1ros. 
Este formoso livro destinado ás crianças como se depre

h:nde do tit~lo, só por si faria a reputação cÍa autora, si ella já 
nao fosse 1mmensamente acatada, conhecida e amada pelas 
maiores mentalidades contemporaneas. 



PAGINAS I~FANTIS XIX 

R · e d11s • Sombras , não precisa A poetísa dos « nm?reJOS .' e além mar devidamente conde elogios, sen nome e aqut 
side~~~~- ha ainda dois annos, por occasião do apparec~rnento das < Sombras ,, que Maria Amalia Vaz _de Ca~v.alho e uerra Junqu ei ro se expressaram relativamente a Presciltana J?uarte de Almeida de 11111 modo brilhante, enaltecendo c s pereg rtn?s dotes de seu talento e a delicadeza incomparave l de seu sentir. 0 Brasil inteiro synthetisaclo na pe nna ele seus melho res escriptores c poet<>.s recebeu a fidalga po~ti sa ~as << Sombras • quando esse livro fo i publica~o, co m ~ rnats, cann hoso a pplauso que é possível imagina r. Po r ~sso, e log ta ndo rran_camente , a bert~men te, a obra da excelsa escrtptora, nada mm~ taço que r_epettr 
0 

juizo unanime que sobre ella formam as matares m e ntaltdacles do Brasil e Por tugal. 
Cabe-me, tocl a vi:~, o direito de jogar sobre ~ua cabeça glori osa um pu nhado ele fl o res a rrancadas do coraçao. Prefaci a o novo livro da ins pirada poetisa o abalisado professo r dr. João Kópke . Este facto é uma prova segura do valor do livro . po is que o illus lre m est re j:'imais lhe prestaria o concurso ele seu nome, si a obra não fosse dig na da infancia, a quem é destinada . 
A provada competencia em assumptos didacticos e o caracter nobre e independente do exímio professor, dr. João Kopke, não permittiriam que elle, para ser agradavel a quem quer que seja, reco mmenclasse a adopção de um livro que não fosse de reconhecido .nerecimento. 

· As crianças, não parecendo, são muito exigentes na escolha de suas leituras. Não é tudo que lhes agrada. 
Querem livrps interessantes e que ao mesmo tempo fallem ao coração e á phantasia. As < Paginas Infantis , preenchem perfetlamente esse ideal,· sen.do, além disso, um livro bonito, claro, alegre, com o texto tll:.tstrado e a capa desenhada por dois artistas de nome : Jonas de Barros e Bento Barbosa. 
Ha pelas paginas desse livro precioso poesias encantadoras !recho_s de prosa em estylo infantil, singelas como convém ã mfancta e correctas como convém a todcs que leem. 
~~ luz, alegria, raios de sol, exemplos de amor da familia ?e ctvtsmo,_ d~ abnegação, sombras amadas e beneficas, tud~tsso nesse ltvnnho de paginas suaves e doces como 0 c · h . materno. 

ann o Das narralivas em 
e •fraternidade>· das 
•ferias >. ' 

pros~ citarei <~Carta de uma velha mãe» poestas •Natal>, •ladainha•, cldeah e 
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Intercalados aos trechos de prosa e ás poesias encontram-se 
alguns enigmas interessantíssimos que farão, estou certa, a deli
cia da criançada, sempre curiosa das advinhações. 

E' no genero o primeiro ensaio que se fa z no Brasil. A 

moda vem da Allemanha, que é, como se sabe, o paiz que mais 
carinhos dispensa aos leitores infantis . 

O livro já está officialmente ada ptado pelo Conselho de 
Instrucção de São Paulo e de Minas Oeraes. Espero em breve 

vel-o acceito pelo Brasil inteiro onde é sensibil íssi ma a fa lta de 
obras didacticas nesse genero. 

Em resu mo, direi que o livro infantil de Prescil i:llla é um 

modelo: é simples, puro, correcto, re ligioso, n<i.o contém em 
liUas mimosas paginas o vis lu :nbre de um se nti mento menos 
digno. lnstrue e diverte ao mesmo tempo as crianças. 

Paginas escriptas por uma mulher que tão alto tem sabido 

elevar o amor e cumprido seu sagrado dever de filha, esposa 

e mãe, de um modo inexcedível, era natural qu e traduzissem 

com precisão e justeza toda a dclicadez:: e mysteri osa psychologia 
do coração infantil. 

Este livro ha de agradar em todas as épocas e a todos que 

se interessam pelas crianças. Tem valor proprio, é fe ito com 
carinho por uma poetisa inspirada, correcta, e mais do que tudo, 

.por uma alma boníssima, privilegiada, que so ube comprehender 
a sublimidade do amor em todas as suas elevadas 1nanifestações . 

Rio de Janeiro, Março de 1908. 

Maria ClaJa da Cunha Santos. 

Do Commercio de S. Paulo. 

---~ 

!Llma. e Exma. Snra. D. Presciliana D. de Almeida 

S. José do Rio Pardo, 26/3/08. 

Dignou-se V. Excia. distinguir-me, remettencio, com ca~ti
vantc dedicatoria, um exemplar da mimosa producção didactt~a 

"Paginas Infantis", que veio:enriquecer enormemente a nossa ht
teratura pedagogica . 

Profundamente desvanecido pela immerecida honra com 

que tanto me elevou a generosidade de V. Excia., peço licenç_a 

·para beijar mui respeitosamente as adextradas rnãos que colon· 

sam com tão delicados e suaves cambiantes de luz as deliciosas 

·"Paginas Infantis" qne de um só folego acabo de lêr. . 
· Eu já conhecia e admirava V. Excia. atravez das prun~

rosas "Sombras" que des tacaram em luminoso foco uma ernen· 
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ta escriptora, al liando ás _op_nl_encias de um en_ca~tador esty_lo 
as exquisi tas e inestirnave1s JOias, ?e ~rn fo rmos17;1mo co~~çao de mãe a exhalar, no frescor conv1dat1vo dessas Sombras , os 
mais finos e suavíssi mos perfumes. . . E agora, nas " Paginas In fanti s" eu en~ontro a l~excedi-
vel ed ucadora a fazer des pertar nos pequenmos coraçoes das 
creanç1 s os mais nobres e puros se ntimentos do Bem e do Bel
lo, si mples mente sondando _com delicadíssimo t~cto os cerrados 
escaninhos d 'aquelles coraçoesmhos c de lies re!Jrando, e m lllS· 
piradas estrophes, para offerecer ás cr~anças, as preciOsas ge m
mas que e llas reconhecem como pro pnas. 

Ass im como o a nimoso pescado r mergulha ao fundo do 
mar em demanda das ra ríssimas perolas, V. Excia. presc~u.t a. os 
nobres senti mentos da a lma huma na e os en ta lha, llablliSSima 
gravadora, com inexcedí vel carinho materno , nos se ns íveis cor:1· 
cões infan tis. - Bem haja pois, bemcl ita seja quem colhe tao 
Íinclas e odoríferas flores ,;ara a lcatifar o primeiro trecho ela es
trada ela vida, em que as crea nças e nsa iam os p rimeiros vacil
lantes passos. 

Ainda que completa mente leigo na sciencia difficil da edu
cação e do ensino, quer me parecer que, se eu exercesse o no
bilíssimo sacerdocio do Magisterio p rimari a , encontra ria nas "Pa
ginas In fanti s" fe rti lissimo manancia l para minhas licções ás 
crea:1ças. 

Lendo-lhes cada um a dellas o u ouvindo a leitura pelas 
creanças, eu procuraria fazer resaltar o pensamen to predomi nan
te na. poesia 0 11 no trecho em prosa, de modo a imprimil-o no 
es pm to de meos ouvintes, forma ndo,Jhes o coração e o caracter; 
e quando, acabado o li vro, meos discípulos passasse m a outra 
classe, eu te ria a g ra ta convi cção do esforço empregado para 
o bom desempenho do meo sacerdocio . 

A messe, entretanto, seria incontestavelmente muito mais 
abundante e proveitosa est ando as "Paginali Infantis" em mãos 
~e uma Professora que, por apanagio do sexo, possue os requi
Sitos precisos para melhor fallar aos corações das creancas. 

1 
Aos. me_stres ? Ois,_ aos paes e ás creanças o mimo.so livro 

c e V. Exc1a. e um mesbmavel manancial a fluir o delicioso ne
ctar do B~m e do _Eel!o. Digne-~e. V . Excia. acceitar, de envolta 
~.~n ~s rn1nhas _ma1s s1nceras fehc1tações pelo apparecimento das 
f adgmas ln~autls", as homenagens de minha admiração e do pro-un o respe1to com qu e me subscrevo 

De V . Excia. 

A· Cand.ido Rodrigues 
(Scnnclor J" t pau ts a e ex· Ministro da Agricu1tura) 

Atto. Vor. e cro. obr 
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Exma. Snra. 

Ag radecendo :1 offerta dos lh -ros u som. 
br~s " c ' · Paginas infauus" di rigiu 0 
nosso colleg-3. dr. Francisco l;-alc;'io a 
scgllinlc carta ::i. illustrc e:scriptora 
D. P• cscilia u:l Duarte de Al mc i<b. 

Surpresa agradavel e sobremodo confo rlaclcra e honrosa 
foi a que V. Excia. houve por bem proporcio nar-me co m a re
messa dos seus clous preciosos livros: <So mbras > e cPaginas 
infantis•. Do primeiro, depois de ter haurido em suas estro phes 
cantantes e plenas de belleza as mais suaves emoções , limitar
me·ei a dizer com o insigne homem de lettras qu e o prefaciou: 

Sombras é um livro bom. 
De uma alma delicada 

O ineffave! perfume 
embalsama o volume 

Ousadamente tomarei agora a liberdade de, com m'l.is demo
-ra, manifestar nestas linhas a perduravel e grata impressão que 
me fiéou no espírito com a leitura do cPaginas infantis». Ainda 
não o conhecia e chegou-me numa occasião bem o pportuna. 
Poucos dias antes, conversando com um distinclo ·intellectual pa
trício a proposito da nossa deficiente litteratura didactica e las
timando a ausencia de livros que despertassem na creança ale
gria e intere;se, delle recebi a notici1 do valioso escrinio que V. 
Excia. generosamente acaba de enviar-me. 

Lendo-o como quem desde a!guns annos se vem preoccu· 
pando com assumptos escolares, vi que tinha entre as mãos ~tm 
trabalho bem distanciado dos que abundam em nossas livranas, 
muitos, aliás, sahidos da oenna dos nossos mais fulgurant.es .e 
consagrado• escriptores. Vãs tentativas: nota-se-lhes ás pnmet· 
ras paginas, no vocabulario rebuscado e na escolha àos tbemas, 
a impossibilidade de ferir e interessar a intelligencia dos in·ccn-
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t . A I m n'os incomprehen-tentaveis leitores a que se des mam. c Ja -
-siveis, i_mpenetraveis.. . da l'ltteratura O principiO da carle s1 em outros ramos , . . 1 t _ 
P

ela arte > cada dia por improflcuo, mms conde~nn a ve se c:;tr ' ' · · d so do 'escriptor para ser bem s ucced1do que mui o na exwm o- ' d . · de quem se si r; ta 
0"' objecto das suas ob ras, que 1re rnos nos . _ ro õe a escrever para as creanças, nas quaes as p~1xoes _se _n~s f r~sentam turnu ltuan tes, porém ainda _c?n [usas e _ mdef~mve1 s . p Foi preciso que Edmuncl_o cl~. Aml ClS p or lllllltos dtas e l~Je-

zes aco rnp:~ n basse o seu quenclo tdho a uma e~co l a d e Tunm, ·e att rabisse-lhe u ma vez po r outra os co mpanhe1r<:s, pa ra _poder p roduzir esse livro qu erido e inir n ita vel - O coraçao - l~oJ e. conheci do e amado fe brilmente pela~ creanps do 111 11 _ndo 1nre rro . : 0 .1 qu elle osservazione e da quell'afe tt?, _aff1rn!a o pr~nteaclo escriptor italiano , é nato il libro que scn ss1 ~er 1 rag:a_zzl. > En tre nós, brasi le iros, desg raçadamente, nennu m escnptor que se prese e tenh a o q ue perder aventu ra r-se -ia a en tra r em contado cli recto com a escola e com alu mnos para a f3clura de 
um livro. Temem o ridículo . 

Fe li zmente, o li vro de V. Excia. se nos a prese n ta, agora, como urna promessa ri sonha e co nsoladora. Paginas como-!deaes Lorlainlia, Um modelo, Sou poeta pequeni11o, ; 1 boneca, No berÇo, Mãe e filho .. . são elas que ficam, depois ele ouv idas, g ravadas, resoanclo na alm a tenra dos pequ enos escolares, tal a encantado ra sirnpleza d e ling uagem que nell as se allia ao carinho doce e maternal co m que fora m sentidas e escriptas. Dos capítulos em prosa, não conheço no genero .wda ma is v ivo e cheio d e encantos elo que- Desgraça, Lucinda e Carzdoca, O Azarias e Carta de um interno. O trecho : · Diga ao Chiquito que pode ficar co m o meu bodoqu e que está dependurado no quartinho do corredor. .. parece flagrantemente t omado ao natural da correspondencia de a lgum _c?lleg ial ausente, tão rea l é a impressão que deixa em nosso esp1nto. H~ no entanto, no mimoso livro, duas paginas que 
merec~m espec1al destaque: Sem Ella ... em que os pequenos leitores ficam sabendo q~1e <H a creancinhas que perdem a mãe para sempre e_ nunca mais podem vel-as nem de longe .. . • e o conto-Fralenudade. Neste as scenas são pintadas com um contraste de cores tão vivas e impr~ssjona1~tes que, ~ido uma vez, jamais esqueceremos. Toda~ ~s pm xoes boas ou mas, accessiveis á a lma -da c~eança,_ como. a vmgança, a ingratidão, o arrepend\mento, 0 perdao, ah1 se ag1tam forte e indelevelmente. 

Ahi_ tem, E~ma. Snra ., a impressão que me deixou 0 seu pequeno hvro. Sena para desejar que V. Excia. continuasse <ao :enos uma v~z <:_ada anno> a fazer editar outros de natureza i ·.,ual. Quem d1spoe de uma penna amestrada assim e alma trans-
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bordante de sentimentos tão delicados e ternos, não c;e pode subtrahir, sem praticar uma injustiça clamorosa, a favorecer de quando em quando com outras tantas paginas a alma sequiosa e mal cuidada da infancia bras ileira . 
Estou certo que todas as creanças-das margens do Amazonas como do nordeste brasileiro calcinado e esquecido, das serranias mineiras como dos pampas do Ri o Grande, depois de inebriadas com os versos e as hislxJrias enteixadas nesse livro, com lagrimas nos olhos, ele longe pedirão, como os filhos de V. Excia., <Faz' outro>. E depois que, ar ra ncando d'a lma ge nerosa mais uma cles<>as joias raras, lhes der V. Excia . outro livro igual ao •Paginas infantis • , ebrias ele prazer ainda se fa rão ouvir te r namente agradecidas, sempre repetind o: cFaz' mais ... faz ' mais> . 

FHA?\CISCO FALCÃO 
Do Correio do Sul. 



c··-·- -.------ . , ~-· ---- · ,#, ,; . 





Cartas honrosas ( .;:. ) 

E x . ma S1•• a D. Presciliana D1tm·te de Almeida. 

Agradavelmente impressionado pela leitura 
·que acabo de fazer do mag nífico trabalho com que V. Ex." pretende enriquecer a nossa literatura 
infantil cabe-me o dever de felicital-a por esse ' 

(•) Escripto que foi este livrinho , uma g rau1le duYi<l~l, um grande receio apoderou-se de nosso espirit~: dcYeria~nos Pl0)hcal-o ~ P.olleria elle üe al"um mo:lo ser apt·ovett.ado 1 E 101 entao q u c· jJerltmoR pessoalmente ~ um distinctissimo membr·o du ensino em S. Paulo e a uma joven amiga, professora acataria pelos sc~ts raros dotes, .que nos dissessem, com a mais rude rmnqnoza, o que aoha;;se ut ele nosso pequeno t.rabalho. l~esponrleram ambos por esc ri pto, e co 111 ·tamanha beneYolcncia, que 1\e vrompto tomámos a l'Csolução de mandar para o prelo os :11auuscriptos. lnserintlo aqui essas ca rtas hourosissimas , pedimos descu lpa a os seus signatarios de trazcl-as a lume, na certeza de que, assim procedendo, não sõ procuramos amparar o nosso mode::to livl'inho cont as suas opiniões ele profi~sionaes illnstres, como tamhem prestar uma homenagem m111to smcera ao professorado publico brazileiro . Essas ~luas .. cartas é a . do emiuente educador e reputado mest-re .Sr. Dr. JO<tO h.opke, servu·-uos-ão tle consolo previa para todas as decepções que nos <tCatTl\te o a;; i~a:·eci ·" ento rleste livl'o. 
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facto, congratulando-me, ao mesmo tempo, com a 
nossa juventude, e com o professorado deste Es
tado - do qual sou humilde representante, - por 
tal acontecimento. 

Escripto numa linguagem que fala á alma e 
ao coração, descrevendo scenas e factos por nós 
presenciados quotidianamente, o que ji é muito, 
quando se trata da confecção ele trabalhos dida
cticos, seu livro, Ex.m:t Senhora, assim elabora
do, ha de ser bem recebido forçosamente. com 
amor e sympathia, por todos aquelles que, como 
o modesto subscriptor destas despretenciosas linhas, 
entregam-se á ardua e difficil missão de ensinar. 

Disse um elos nossos mais distinctos educa
dores que <<a primeira escola é a família e os 
primeiros mestres nossos paes - principal77zente as 

mães», É o quP. se deprehencle desde logo da lei
tura de seu livro : um coração de mãe intelligente 
e carinhosa a expandir-se nessa linguagem su
blime, que só pertence áquelles, que como V. 
Ex. , sabem manejar ·O verso. 

Ora, um livro nessas condições, que é uma 
estréa mais que auspiciosa, si se pócle chamar de 
estreante a quem, com os f ui gores de seu bello 
talento ha muito que se impoz á nossa admira
ção ; um livro como esse~ é um livro adoravel,. 
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faz o encanto das creanças e a satisfação rlos 

mestres. 

Quanto á sua cnt1ca, deixo-a para os mais 

competentes, mesmo porque me coube a subida 

honra de nelle collabora r, juntando aos primores 

que encerra um modesto canto ele minha lavra, 

o qual si tem alg um valor artís tico, consiste elle 

justamente na bell issima poesia que lhe deu mo

tivo , verdade ira joia dentre as muitas q ue enrique

cem seu precioso escrinio !itera ria . 

Sinceros parabens, pois: ele q uem tem a hon

ra ele ser de V . Ex.D- att.0 v.o e cr.o obg. mo 

] osÉ C ARLOS DIAs. 

Director do Grupo da A. do Triumpho. 

S . Paulo, 26 ele Abril ele r 90 7. 

P1-ezadissi1na mn? o·a 
~ 

D. Pnset.Fm•a D ' d. A 
" " tta7"'-e e lmeida 

Minhas affectuosas saudações. 

~ca~o clé lê r o seu mimoso livro. 

E Sinceramente lastirnavel que tal . . . 

dacle ainda não se ache nas - 1 . pl eclOSl-
maos c as creanças ! 
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Creia qne elle fa rá as delicias ela infancia, a qual' 

amará o seu nome tanto quanto seus filhinhos 

amam o do Conego Schmiclt. 
Si as creanças soubessem que O. Presciliana 

Duarte de Almeida tanto tem delei tado com sua 

brilhante illustração a mocidade culta brazi leira e 

ainda não se havia le mbrado dellas ... clellas, coi

tadinhas, que tanta sêcle têm de iêr, de estudar, 

creia, nunca lhe perdoariam tal silencio ! 
E si acaso viessem ao conhecimen to ele que 

já existe a rara joia de literatura desti nada á in

fancia, que se in titula « Paginas Infantis », tenho 

certeza, ellas iriam em bando pedir-lh'a. 
Fique certa de que, si o seu bellissimo livro 

vier a fazer parte ela nossa bibliotheca escolar, o· 

proiessorado paulista a abençoará, como a uma 

verdadeira benemerita! 
A Sr .a não imagina a falta , a necessidade 

urgente que temos de poesias para. as creanças! 

Não se acha o que lhes dar para recitarem! As. 

aulas de declamação tornam-se horrivelmente mo

notonas por falta de variedade ! Por vezes nos 

vemos obrigadas a fazer traducções de poesias 

extrangeiras ou mesmo compôr umas poesias z'n,l·

pú·adas pela necessidade: Imagine a Sr. a ! as poe

sias que ha, já estão muito conhecidas. 
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Eu lhe confesso aqui o meu cnme: ainda 

no mez passado vi-me na dura contingencia de 

fabn 'ca7" um clialogozinho em verso para duas alum

nas minhas recitarem ; pois approximava-se o dia 

em que havia au la . de declamação e eu nada ha

via encont rado que se rvisse ! 

Veja que o seu li vro é extremamente neces

sa rio! Elle vem, ele fac to, preen,cher uma enor·· 

me lacuna. 

Esta cartinha é un1a que1xa aos nossos lite

ratos em geral, e, muito em particular, á Sr.a 

tambem . Não se za:1gue com a sua enthusiasta 

admiradora e amiga elo co ração. 

FLORJNDA Ron DE MELLO. 



Carta- Prefacie> 

lU·ma e Kr;.ma Snra,. D. Prescüüc,na Duarte de Almeida 

Rio de Jaue.iro, 3L de Maio de 1907. 

Minha Senho1·a e 1Tene1·ada Pat1'icüt. 

Nfto era precisa <Í. sua carta de 1.0 do mez 
expirante a escala, que lhe deu, pelo . prezadis
simo intermeclio de .0 . . Mimosa, cara Amiga com
mum, a quem V. Ex. fez ele Santa para chegar ás 
alturas, onde o seu generoso coração e coroavel 
encorajamento se dignam de pôr a minha humilde 
e obscura personalidade. Ha captiveiros que são 
doces de supportar; e aquelle em que me poz e 
tra;/, um esforço, que com ·prazer, vejo a V. Ex. 
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sympathico e por V. Ex. compartilhado, tradu7.i n

-do como traduz, a abnegação do commoclo pro

pri'o em fav or da causa humana, nada m_ais é 

do que um fru cto rsperado da fórma de senttmen

to tão bem difinida e qualificada por Kempis na 

Imitação, e, portanto, o goso co mpe nsador dosa

cri(i cio e a nnull ador do a lm ejo, o gmto echo d'essa 

« harm onia celes te rle corações iguaes )) , 

em cuj a 111Ll ·ica ouvia Spenser, travez das ::mas 

.desgraças, a voz do co nfo rto e da espe ra.u ça. 

Acce ito, poi s, e bemdigo os o nus d'esse capti

veiro, sem o minitu o constntng imenlo, a não ser 

que o tempo tão escasso me seja pa.ra a ohl3d iencia 

á s s uas ordens c para di:l r a. meu modo de ve !· 

um desenv olvimento ta l que a luz mais clara pe

netrasse toào o recanto, mos trando a V. Ex., nas 

palavras, em que o exponho e na inspiração que 

m'o dieta, a convicção, em que fi co, de que pro

curei corresponder, por completo, ao intuito de 

V. Ex:. , solicitando, em nome da causa, o minis

.terio si ncero do menos autorisado elos seus ser'Vi
dores. 

Minha opinião sobre o livrinho, que V. Ex., 

me poz entre mãos, permittir-me-á V. Ex., entre

tanto, que sómente a dê quanto á. sua utilidade 

~o _m;io educat_ivo, onde nos encontramos e, pois 

as_ rdea~ e prattcas nesse meio predominantes. A 

mtnha .ll?comyetencia para dizer sobre a metrica 

~ requtsttos t_mpostos <i composição poetica, justi-
ficam a restncção. · 
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Con10 \ T. E b 'll I 'x. sa e, aqut o, qu e se c H1.ma, na 
technica pedagogica, (( c~rtes esc:olnres », constitue 
ainda por muito, apezar elas a.pparencias, qu er n~ 
organização form al publica e particular, quer no 
conceito e aspiraçã.o dos paes, que sii.o natLn<.ll
mente os primeiros menlores ela edLlCac:io infantil 

' ' 
a. substancia e esseneia elo progrannna a reger os 
passos iniciaes da. infa ncia. 

Lêr, escre,·er e con tar - eis a trilogia, que, 
no limiar da edu cação, aco lh e a alm inha, que 
vai pedir ao sol do ens ino o ca lor que lhe 
seque as azas ainda humiclas elo frio e ela escuri
dão ela chrysalicla, e a luz, que lhe mo lt ·<· ;1. pers
pectiva dos campos, por ond e é seu destino <dar os 
aclejos. A.ssim, quando, pelos processos inin1itaveis 
da natureza, por co mmunicação prompta e11tre o 
espírito, que se molda, e as influencias, que o po
dem molcla.r, trata-se logo de ini ciar a crença na 
aprendizagem de nova língua, cuja denominac.;ão
difficil requer longa pratica, mesmo si a despirem 
das incongruenc;ias consagradas pela tradição e 
mantidas contra os protestos do bom senso. em 
vez de lhe abrir pela porla larga, que _Ja se lhe 
-franqueou na fala, a entrada desimpedida. para o 
mundo novo, cujas impressões pondo em activa 
funcção as faculdades latentes semi-clespet'tas, ele· 
senvolY!lm, pelo i-mfluxo cia emoção, a moclalidade
psychica susceplivel de evoluir dos elementos 
accumulaclos no germen a desenvolver. 
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Felizmente, porém, já e ntre nós, co mo no res to· 
elo mundo, penetrou , aqui e a li, a convic~ão de 
que, set?undaria n o effe ito para a cultura menta~ 
da primeira infancia a lei~ura cede ? p~sso. a 
Jilera lura , co mo a a rilhmetl CC:t o cede as scJenc1as 
naluraes, uma e outra ~em as excluírem. Nos 
.Jarclin ~ da Till'a nc.;ia c.;omo na : Jnt ·r.·ery dos Saxonios. 
ou no co ll o das 1namut.ns pretas de nossos netos e 
filho:·, os ll tesOLHOS guardado ;~ n a~ lústo1·üts e a 
poesia das trovas popu la res co rn eçam a Lrazer ao 
esfo rço elo pedagogo moderno a colhe ita preciosa 
de sua fru r. lificação: e a s m<u·avilluls cl <t vida, que•· 
no nlll ndo do:.> vegetaes, qu er no sempre para as 
creanças fascin ante mundo dos an im a.es - os as
sombros da Ten a e dos Astros - os mys terios da 
força ela na lure:ta acabramadas ao jugo do homem 
pelas scie ncias, artes e inclusLrias, dando, ela sua 
realidade, imagens fieis e in de]eveis, imprimem á. 
expressão a facilidade, a largueza e a effi cacia que 
se vão ret1ectir, como características preeminentes 
110 fahtr e no escrever daquelles, que tiverem a 
ventura de receber <l s ua iniciação mental soh 
o influxo das novas doutrinas s inceramente postas 
em realisaçã.o. 

De tempo8 a esta parte, com effeilo a nossa 
bibliotheca diclactica tem vi::;to entrar par:a as suas 
prateleiras, com destino á primeira educação al
g~ns livros ele feitio bem differente elos livro~ de 
le1turu,. ~x~ressa e exclusivamente elaborados para 
a acquiSlÇao e posse desembaraçada da linauaaem 

t> t> 

. I 
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escripta. Desses, uns com orienla t.~ão melho r e ou
tros peior, alguns correm sob a res po nsab ilidade 
do nome de festejados literatos, e e~ses, j usL<tmente, 
são · os que, por não ex0rce re m a funcç~to m a,ler n o.l 
da primeira educação graças ao in stincto prov i
dencial assignaland o por P e8talozzi, ou por não 
terem o ponto ele vis ta profiss ional, só possível 
mediante preparação devida , mais fa ll ta m, na vi
sada, o alvo, q ue se prop uzeram. 

Abra, porém, V. Ex. um cl 'esses liv ro::;, a que 
alludo: e veja s i, n 'essas obras fe i La s por e ll com
mencla ele editores para ex plo raçrro ele p ro\·entos, 
encontra V. Ex. aqnelles agentes el e va lo r educa
tivo, que forn ece ao mestre moderno a li LeraLu ra 
despreoccupacla de d e.::;tino didactico e que esses 
mesmos autores p~·oduzem co m ad mir·avel La le nto . 

Isto pos to, occupemo-nos especia lmen te do de 
V. Ex. sob o ponto ele vis ta das vantage ns, que, 
por um uso d iscreto, cl 'ell e poderão Lirar os mes
tres, caso se queiram amolda r aos ensina mentos 
da boa diclr.ctica. 

No seu prefaeio diz V. E x. qu e escre veu uma 
poesia, em que figura va um poetinh a de dez a nnos 
apenas , mostrou-a a seus filhos, e eil-os a ped ir· 
lhe gostosamente: «Faz' outra!» e, quando lhes deu 
a outra: «lraz ' mais!»D'ahi concluiu V. Ex., e bem, 
que nas suas poesias encontraram as creanças a 
sua pt·opria alma, r esolve u-se a escrever as pag inas. 
que houve por bem submetler ao meu juizo . .Mas, 
embora V. Ex. pelo « mostra1' » nfta inculqu e q ue 
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lh 'as leu, eu es tou que seus filhinhos penetraram 
0 encanto elo verso pela melodia terna. ele_ sua 
voz, ~ob o olhat· expressivo da s ua recJta ç_ao-
não o saborearam travez ela le itura das lml:a~ 
mudas e inertes elo seu ly poscriplo. A ser ass1m, 
como confio CfLl e o será, o uso a dar ás composi
ções cl 'este genero re ·Lringe- e necessariamente ao 
ensino oral; desclass ifica-a dos l ivros destinados 
a tornar ex ped ito a uso da lingu<tge m escripta; 
não qu er que cons tituam livros de leitura; faz d' el
las mais, muito mai s: s~w notas de um diapasão 
qu e convidam ao canto no co nvívio da gra nde ela
boração a ffecLiva e intellectuaJ, dando, no timbre, 
a afin a.ção pot· onde, na variedade elos tributos 
individuaes, ha ele r esultar a harmonia do conjun
cto melodico, que é o ideal pcr e nne ela vida da 
humanidade. 

Assim, no nosso meio escolar, onde a leitura 
e a escl'ipta são ainda a preoccupação inicial e 
supremo, o livro de V. Ex., que é intrinsecamente 
um instrumento destinado a. intuito mais elevado 
e mai s prolífico em vantagens maiores que a ha
bilidade em decifrar letras, corre o risco de ser 
empregado para fim, que lhe mangrará os fructos, 
cap~z de, ~·outro meio, mais bem orientado, pro
duzJJ'. Ouvtr ler livros assim escritpos - receber 
pelos ouvidos ainda só affeitos ao d.oce echo de 
voz. de seus familiares, com a musica do metro e 
a vtbração penetrante da fala emocionada, a im
pressão das imagens, que a CJ·eação poetica faz sur-
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gir na imaginação susceptível do espírito a accorclar 
para as realidades da vida e do sonho, comprehen
de V. Ex. que é uma cousa; e, cousa muilo diver· 
sa é, com olhos inexpertos na a.pprellensão das con
venções muitas vezes incongruente ·. de um ct gra phia 
qualquer, arrancar dcts letras o som arbitra ri amente, 
por ellas registre::tdo, juntando a.s le tras em pa la.v ras 
que traduzam idéas conhecidas e inle ressan les, e en· 
tretecer essas idéas em expansões el o co ração ou do 
pensamento, que fal e m tão de promp to á intelli gen
cia travez ela visla, como o fluir do di scurso fala <i \·i
bratibiliclade do ouvido habituado a apanbal-o sem 
esforço. 

Entenderá, pois , V. Ex., por aqui, na meia li n
gua que posso, o meu pensamento: as Pnginas In
fantis são um livro pctra ser ouviclo mais elo qLl e um 
livro pw·a ler - um livro para ser apreciado e me· 
morisaclo travez da repetição ouvida ao mestre, co
mo pela repetição atravez elas palavras ele uma mãe 
se decoram as orações primeiras, que a fé nascen
te das alminha.3 se insinuam e confiam; não um 
livro, que agilite na leitum corrente ou mecanica 
mercadoria, entretanto, a mais prpcurada no consu
mo peclagogico. Si assim fôr aproveitado, não po
nho duvid<-t que representarei elle uma contribuição 
modesta, mas efficaz, para a acção elo me~tre, 
que se saiba levantar á. altura da pedagogia da epo· 
c a. 

Terá V. Ex. pensado, com a fina intuição da 
mulher-mãe, nesta maneii·a de utilisar a obra, que 
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0 
seu estremo affectivo e as insp irações ele sen no

bre altruísmo levaram a complemento? - Com cer
t eza. V. Ex. sab e que as esLropbes de Homero eram 
cantadas na corte dos principes para prender os 
co ra ções naqu elle e nleio in comparave l, que a~Tancu~l 
ao pince l de Alma '-['adclema um de seus mats admt
r avP is paineis; - qne, e m Athe nas os g randes 
poetas, no· vastos a mphi thealros cobertos pelo ve-
1ario elos azues me ri dionaes, lia.tn ou re presentava m 
ao po\·o aqlle lla s obra s primas cor oada:> ele applau
so;:; es trepito ·os, a cuja vibraçüo, tomba\·éull, ua pa _ 
sagem, a s ave· qu e no se u adej o, po r elles sobre. 
voavam; - que, e m H.oma, a e loqu e ncia ela prac~a 
publica abalava a a lm <t nctcional co mo nunca o fa
rá a phrase burilada dos nossos rh e tori cos a toslfio 
por folh a nn. l eitura atormentada de um bond; e 
<{ue, na Idade M·~üia., os meneslreis e trovadores 
quebravam a monotonia dos longos lazeres dos in
vernos castellãos, desenvolvendo as fórma:::; primiti
vas da musica e da poesia, com o descante das lo
as. a. que as mancloras e arrabis davam o realce 
?o .se.u acompanhamento. Como a especie, assim o 
mcltvtduo: .a viela ele um e outro se molda pelas 
mesmas lers e a pedagogia elo seculo, que não é 
insensível á 

«harpa, que um rei, com deleite escutou)) _ 

rei~indica para o uso da infancia do homem o im
peno _elos agentes, graças aos quaes a raça infante 
evolmu. 
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Grande proveito tr:1.z, pois, aos trabalhos des
tinados á infancia, a convicção elos autores, que, 
como V. Ex. em prefacio o affirma pela a u tor ida
de de Friederich, sabem qu e os li vros do ge nero 
nãú hão de ensinar moral por maximas. E' l'aci l 
de comprehender porque, laes maximas .só pócl em 
falar á cornprehensão e e:í. vontade elo di 'úipulo, 
isto é, justamente <iqu illo, que ainda lhe falta e 
os primeiros esforços do mestre procuram desen
volver, dirigir e fixar. As narrativas, pois, em que 
a 'Ímagel"ie claramente desenhada se não ob cure
ça em meio á pompa elos vocabulos, mu . ica elos 
metros e abstruso dos tropos, deixando ás figuras 
em acção a trama de um enredo facilm ente pr.rce
biclo nas palavras e actos, nas cousas e phenom e
nos- estas é que ser vem ao fim, que a entrada 
da lUeratw·ct ent acção na escola moderna teve em 
vista: abalar e pôr em activiclade a imaginação 
- aprimorar ao conlaclo de uma arte, que rende 
culto á belleza e á perfeiçfLo- temperar com uns 
toques de romanti smo as duras realidades da vida 
- entbesourar na memoria joias, que, nos seus. 
fulgores, inclinem á visão do melhor quando a vi
são do mau obumbra - mover em afinação normal 
e sadia as emoções, que refinam os sentimelltos
na musica do rhythmo e rima, na riqueza do vo
cabulario, na memorisação do que é be.llo em si 
e se engasta em moldura igualmente bella, final
mente, apurar, enriquecer e adequar a expressão 
da linguagem. 
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Sente-se nas composições por · V. Ex. enfeixa
das nas Pa.ginas ln(an.l'is, que V. E_x. te_m, . como 
toda a mulher mãe, a intuição prov1denc1a l da n_o
ta a ferir pa ra, por ta l fórma, calar no coraçao 
da. creança, jus ti fi cando assim o d ito do pensador, 
qu e a lfirrnav a ter .Deus fe ito mães, porque quer 
que o co ração seja. o principio director na educa-
Çc"lO da pro le. . . 

Quem portanto, além dos pred1 cados, por clls-
posi ção providencial, apanagio do sexo, possúe os 
peculi ares qu e V. Ex. reve la no ensaio e m ques
t;:-lO, póde, co m estudo ma is demorado, da espec ia
lidade didacLica e contemplação de modelo· de ins
piraçiio bem ori entada, escoimar de todas as jaças 
as gemma:, qu e o seu Lal enlo, pelo braço do co
ração. traz aos th esouros en cantados desse mundo, 
em que as crea nças comprehenclem, sem explicações 
nem dcf·ini ções, o que é demais maravilhoso, demais 
transcendente, dem<'Li s vis inho ela realidade primei
ra, demais cheio de vida, de belleza e de alegria 
para que se cle[ina ou explique, segundo o põe 
G. W. Cooke nos seus Poetas e Problemas. Si Sha
kespeare deixou á. humanidade um legado nãJo 
menos util que vVat.t, está claro que, neste campo 
commum, onde a imaginação vibra ao sopro elo 
coração, toda a melodia que um coração bem for
mado arranque a uma imagir.ação sensi vel é como. 
o dedilhar que um plectro habil corre sobre as 
cordas de uma lyra ou de uma cithara: abala 
subjuga, beatifica. Já. Schlegel dizia: «o poder d~ 
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crear o que é hello e de representai-o <i vista e 

ao ouvido é um dom universal do céo- a exce l

lencia intima é que é decis iva, e, o nde esta exi s

te, cumpre não nos deixarm os repellir pela a ppa

reneia exterior ; tudo deve pre nder-se <t na tureza 

humana; si d 'ahi brotou, tem um \'alo r propn o 

indiscutível; porém s i, ·em possu ir genn en de 

vida, só externa mente a appaxen ta , não medra, 

nem adquire vigor.» 

Mestre e artista ao mesmo tem po, o poe ta, 

ninguem o póde ::;er melhor elo q ue a mãe, que, 

no amor, tem a autoridade para o ens in o, e, no 

mesmo amor, o thema para a arte. 1VIa rD.vilhosa

mente, porém, entretecida s na sua individualidade 

psychica, esses dons pro vid enciaes, esses mini ste

rios admiraveis, tão diversos e t~lO irmãos, um ha 

-de celebrar na. intimidade do outro, porque ambos 

se ari1param e se completam. Isolar o mes tre é 

·deformar o artista; isolar o artista é deformar o 

mestre. A producção peclagogiea, pois, de V. Ex. 

·é, tanto como as Pctginns lnfnntis , a s ua obra es

pontanea, as So.mbras, por exemplo , em que, des

preoccupada do ensino, traduziu V. Ex. a realida

·de de sentimentos incorporados no verso pelo seu 

incontestavel talento artístico, e, portanto, poeti co 

ou creador, que outra co usa não vale o q ualifi

·Cativo. 
E cá no fundo deste cantinho, onde V. Ex. me 

lobrigou para confiar de mim tarefa tão superior 

.á minha competencia, trouxe-me momentos de ju-
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bilo a. certeza, assim pos ta em evidencia, de que, 
apezar d 'es te marasmo em que se mergulha a alma 
nacional, ainda ha quem pe nse nas creanças e por 
.ellas se esforce, fala.ndo-lh.es p f)la voz da poesia, 
em vez de lhes fallar na peclanteria da sciencia 
vulgarisada. Bemdito sej a , pois, esse esforço e que 
a sorte lhe prospere o nobre s urto, derramando 
em graças sobre a cabeça dos pequeninos toda 
·essa u bllndancia de <:o ração, que o leva nta, e h a 
de, sem du \'ida, co nd u~ir á victoria. 

<< E dizem, o homem, poderoso, 
Rege supre mo a ter ra o o mar , 
E os mais poderes, temeroso , 
Ao seu imperio faz curvar. 
Poder maior se levantou 
Porém, e o homem subjugo u : 
A mã.o, que o berço embala , 
E' que o universo avassalla. » 

Retribuindo as saudações obsequiosas de V. 
Ex. e Exmo. Snr. seu Esposo, peço-lhe que affe
·ctuosamente beije por mim seus Filhinhos, que têm 
a ventura de possuir uma mãe tão preoccu pada 

·de seu bem e da felicidade de seus patriciosinhos 
-e sou com o mais alto apreço, · ' 

De V. Ex. 
Allento venerador e n1e110t' d b · · 1 crea o o ngac o, 

JoÃo KõPKE 
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Pro logo 

LivrJs e.n que a creança encontre sua propria 
.alma, - a psychologia infantil! - que bello e diffi
.cil veio para ser explorado pelas mulheres que escre
vem.' Estas ideias. luminosamente expostas, ha tempos 

.num artigo, por Maria Amalia Vaz de Carvalho, a 
grande pensadora que é uma das mais culminantes 
.glorias da literatura portugueza, despertaram-me a 
lembrança de ama pequena tentativa no genero. Es
.crevi uma poesia na qual figurava um poetinha de 
dez annos apenas. Mostrei-a a meus Filhos e eil-os 
.a pedir-me gostosamente: 

« Faz' outra. » E, quando lhes dei a out~·a: 
·« Faz' mais! » 
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Não era inteiramente desanimadora aquella cJ•l
tica . 

As emoções que nossos trabalhos despertam nas

creanças devem ser levadas em grande conta para 0 

nossso julgamento final. E bem convencirf!l fiquei des

ta verdade desde o dia em que se deu o seguinte jac

to: Possuía o meu Filltin/w mais veL!to. qne finita en

tão onze annos, muitos livros do Coueo-o Sc!l!nidt, os: 

quaes já tüzlzam sido Lidos e relidos. f'fdill-me cf/c wn li

vro no11o daqaelle auctor. /Vlalldo f llll mzpre{!mlo rí lil'ra

ria , dando-Lize a lista dos livros que: ti!!lwmos em casa e· 

dizendo-lhe: traga quaLquer outro livro de chmidf; 

não sendo nenlwm destes, sen ,e. Voltoa o rapaz 11 ·fllllrl 

flora em que não me foi pos5i l'el receber o livro, sendo 

este entregue directamente a me:t. Filho. D'alü a IIIO

mentos ouço os seus soluços e corro assustada. Vi-o· 

debruçado á mesa de j antar, com o rosto la vado em 

pranto e o lit~ro no11o aberto a um Lado, eao avistar

me, explodia em clamorosa queixa: « Este livro não é 

llo!!õ bons! Este Livro niio Jn·esta! » Surpre/le/1{/ida, . 

lanço mão do Livrinho: não era do Conego Schmidt. 

Consolei a custo meu Filho e mandei buscar immedia-· 

tamente outro livro do auctor desejado. Conje:;so, po

rém, que aquella scena é das que mais jandv me ca

laram na alma! Nunca suspeitára até então que as 

creanças pudessem com tamanha intensidade amar ou· 

detestar um esrriptor. E por isso, tanto quanto a opi· 

nião dos mais abalisados criticas, valerá para mim a 

espontanea e inconsciente apreciação das creanças de meu 

paiz, ás quaes entrego commovidamente estas paginas. 
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Para tomal-as mais variadas, intercalamos as poe
sias com trechos de prosa e enigmas. Parecem-me es
tes de vantagem para aguçar a intelligencia infantil, 
notando-se ainda que as creanças em geral gostam de· 
adivinhações e sentem orande contentamento quando en
contram a cl!ave do problema com que por instantes 
se preoccaparam. E procurei tanto quanto possivel, ter 
em consideração, ao compor esta modestíssima obra, as· 
palavras de Frlulriclz Friedrich : ((E vitar na literatu
ra destinada d injancia tudo que pareça conselho e 
predicas de moral, mas procurar exercer uma influen
cia benejica na alma da creança, sem que ella propria 
o saiba. A vida, essa admiraveL educadora, nclo esta
belece normas , obra unicamente pelas impressões que 
11ai deixando. O coração infantil é mais sensivel do· 
que co11wzummente se pensa, elle assemelha-se ao ges
so, em que ficam todas as impressões, boas ou más. 
Podemos imprimir-lhe um sulco úem assignalado, nun
ca, porém, jazer parat sobre elle um papelinlzo conten
do um sabia ensinamento. · 

A creança tira proveito só do que é simples e na 
ta ral.» 

Pudesse este pobre livrinho merecer a sympathia 
dos mestres e dos paes, e sobretudo das creanças, que,. 
rza candidez de suas almas transparentes e bellas 
chegam muitas vezes a glorificar o mais lzumilde do; 
humildes. 

f};.escilian..-t fJ uarle de @!!meid".:t 

S. Paulo, 22 de janeiro de 1907. 





Livr0 bonito 

- Para mun, livm bonito· 
E' aquelle que tem figuras,. 
P'ra você não é, Carlito? 

- P'ra mim é o que tem doçuras, 
E nossas almas retrata 
E da terra as formosuras ! 

l I 

I 
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Mas a mtm tambe-.m é g rata 
Uma gravura risonha , 
Com vermelho, azul e prata . . 

:Perto d'agua, uma cegonha, 
E, nos verdores da matta, 

· Um passarinho que sonha ... 



!deaes 

Quando eu fôr g rande, Mãe carinhosa, 
Hei de te dar 

Uma casinha mu[to formosa, 
Perto do mar. 

Carros bonitos, grandes cavallos, 
Tudo a luz[r . . . 

Quantos presentes! quanto regalo! 
Quanto sorrir ! 

Quando en fôr grande, muita nqueza, 
Mãe, hei de ter, 

Ganha com toda e toda nobreza, 
Sem um deslise no meu dever ! 
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Hei de ser forte no meu tr;"~ balho; 

Com todo o amor 
Darei aos pobres doce agasalho ... 
Terei aos vícios ·grande terror. 

Quando eu fôr g rande , mlll ta cultu r~ 
Certo terei , 

Ganha na bôa e santa leitura 
Que com carinho se1n pre fa rei. 

E nos meus livros, nas minh~s flores , 
No meu luctar, 

Hei de ver sempre, Mãe, teus louvores~ 
Teu rosto . de anjo me abençoar. 



Ergo-a nos ares, 
Malho-a no chão, 
Raios solares 
Brilho lhe dão ! 

Ladainha 

lVIinha enxadinha 
Revolve a terra , 
Ruas alinha, 
Covas aterra .... 

Ergo-a nos ares, 
Melhor respiro .... 
E dos pai mares 
Ouço o suspiro .. _ 
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A terra e as plantas ... 
Que doce amor! 

·Que vozes santas 
Num ramo em flôr ! 

Minha enxadinha 
C a v a e resôa : 
Pá ... ladainha 
Singela e bôa ! 

Pá . . . Terra minha ! 
:Pá ... Trabalhar ! 
.Pá . . . Não definha 
-Quem me adorar ! 



Ao ar livre 

Como está claro o luar ' 
Va f · mos azer uma roda 
Para cantando dançar. 

Cada u 
E 

, m cante o que sab 
sse e b . e, E o nnquedo da m d 

o canto em o a, . galope acabe. 

r 
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Primeiro deve cantar 

Teresa, que é mais crescida 
E é tão garbosa no anelar : 

«Canto as ferias e a ventura 
Do dia àlegre ela viela 
Em que não se tem costura !>> 

Cante agora Valdemar 
O canto napolitano 
Q'ue apprencleu á beira-mar: 

«Ü canto do marinheiro 
E' como o soluço insano 
Do mar por um secl 'o inteiro ! 

Chorar ... chorar ... e chorar ... 
E não ter uma esperança 
Do pranto um dia seccar. >> 

Agora cante a Rosita, 
Meneando a loira trança, 
Presa na ponta com fita : 

«Cantiga para alegrar 
Não sei, confesso, nenhuma, 
Quem canta quer se queixar. 
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Agora é a ve,: de Cyn[ra , 

.Já ella toda se · ap ruma 

P' ra os ve rs<;s de caipira : 

«Eu danço mes mo sem r:-ar, 

Como não? NCJsci sózinha, 

S óz inha se i tra bal ha r. 

Tambem ded ilho a v io l ~ 

.t.\o pé ele tninha casi nha. 

·Com minha renda na goll a. 

Nada t enho que li) VeJar 

A's mccinhas da cidade 

Que nào sabem batucar ! >> 

Agora juntos cantemos, 

Viva! viva a alacridade ! 

E o ga lope comecemos! 

Galopc~mos, galopar ! 

As horas vagas que temos 

Sejam p ' ra rir e brincar· 

Galopemos ! galopar! 

17 
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Enigma fl· 1 

Eu vou e venho na minha casa . 
Quando prete ndem me enca rcera r, 
Escapa a casa pelas jant::! llas, 
E eu na prisão fico a penar. 

(•) (;:>p;)J u ;:> un1lt? v ' ;)XI;)d O) 

Qual é a casa elos peixes ? 
Com que é que se apan ham os peixes? 
Como se chamam aqui as malhas da rede? 
Qual é a prisão dos peixes ? 

(') Para encontrar a decifração de qualquer enigma basta 
vo lt ar o livro ele cabeç1 para baixo, conform~ o systema das 
obras allemãs. 



Um modelo 

(fi ..Ceandro :Õuarfe de fl/meida) .• 

Aquelle engraxatezinho 

Tem dez annos, como eu mesmo,. 
E anda só pelo caminho 

Falando e sorrindo a esmo. 

Não tem mãe e não tem pae, 
Si não trabalhar, não come, 
Por isso bem cedo vai 

Luctar contra o frio e a fome. 

I ., 
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Senta-se ao canto da esquma 
De caixãozinho e de escova, 
Não deixa sua ojjiúna 
Ainda mesm0 que chova! 

!rabalha sempre a sornr, 
Destemido e satisfeito ; 
A' noite, antes de dormir, 
.Reza com todo o respeito. 

Apprende a ler aos dom ingos, 
Coníia em D eus e na sorte, 
Nunca ouviu ralhos nem xingas: 
E ' bom, é feli z, é um forte! 
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Desgraça 

O filho da portugueza pobre morrera afogado 
no rio da vizinhança. Jazia elle enregelado sobre 
a mesa, com as vestes ainda molhadas agarradi
nhas ao corpo, que a mãe allucinadamente cobria 
de beijos e lagrimas, entre g ritos lancinantes, que 
cortavam os corações ... 

A um lado a velha avó do desditoso menino 
murmurava, com os olhos humiclos : <<Üc::. culpados 
~ão apparecem, agora não hão ele vir mais aqui! 
Desde outro dia que era uma teima constante 
para levarem o Joãozinho de canôa! Tanto fize
ram que conse?"uiram arrastai-o ás escondidas, 
sem que a mãe de nada suspeitasse! E ' assim 

l 
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que elles fazem, os clesabotinaclos ; são capazes de 

tirar um santo elo altar ! 

Chegam a conve nce r os outros tle que vão 

praticar um acto ele virtude : Vamos/ O dia está 

lindo/ JVão é preáso ir ai1Wlllentar tua mãe 

pm-a dar-te lt'cença / E üa a!d /w :.de ficar contente 

qua1Zdo S07tbe1' q7te também nmaste e q7te estás ap

prendendo a ttadar/ Vanzos/ vamos uão /w; tempo de 

ú-es fall,w conz dia/ E' ass im que e ll es fazem ... 

e quem nos trará ago ra o socego e · a paz elo 

coração ?)> 

O s g ritos da mã e. deses pe rada echo;tva rn lu

g ubre mente peb Cclsa e cu , com o co ração co nfrang i

elo, davi:l g raças a Deus ele have r voltado el o cam i

nho ela varzea. Tambem e u fô ra tentado com a 

teima dos pequenos canoeiros que, inconscientes 

de sua responsabilicl~de, queriam reunir aleg re

mente a meninacla para os seus folgares na oc

casião ela enchente. E, sentindo um remorso 

profundo, como si hou vc~;sc consummaclo o meu 

erro ele clesobeclie ncia, corri para casa e, lançan

do-me nos braços de minha Mãe, desafog uei-me 

num pranto a margo e consolaclor. 
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Vinte e quatro de Junho 

Viva a noite de S. João! 
Noite de riso e folgança! 
Vê: vai subindo um balão, 
Parec~. que "o céo alcança t 
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E alli naquella janella 
Vê que chuva de estrellinhas! 
Que noite encanta ela e bel la 
Nas casas mais pobrezinhas! 

Em todas b rilha a fo(Yue[ra .:::> 

Perto d e um mastro bonito . 
E a festa é a mediane ira 
Junto do santo bemclito. 

·Creanças pela calçada 
-Queimam fog-ue tes ela China, 
E a menininha corada 
Procura ver sua sma ... 

Ah ! noite, noite de luz ! 
Rodinhas rubras g irando ... 
Meu dinheirinho já puz 
Nos fogos que estão queimando! 



P. -

Eni_gma n. 2 
(j)ieffenbach)> 

Na exquis itice ning uem me abarba; 

Poi s sou mulhe r e tenho barba; 

Mocinha , tenho cabellos b ra ncos ! 

Sou sem juizo1 pulo e m barra ncos. 

Sobre a cabeça te nho uma causa 

Em que a defesa minha repousa. 

Si me fizeres teu j a rd ine iro, 

Não fica he rvinha num só canteiro. 

Quando me bates, salto e te empurro, 

Dou cabeçadas, não sei dar murro ! 

Achando milho, não passo fome ... 

Agora dize, dize o m ~:: u nome. 



P..' minha Mãe 

Minha Mãe, eu gosto de te ver contei1te !· 
Minha Mãe, eu gosto de te ver bonita! 
Si te vejo triste, si te vejo doente, 
A minh'alma inteira ele amargor palpita! 

Como. é bella a vida, si de ·manhã cedo 
Vou comtigo ao campo para passear ! 
Animado corro á sombra do arvoredo, 
E ouço os passarinhos a cantar ... cantar ... 

Quando tenho sêde, vou beber na fonte; 
Quando estou cançado, encosto-me a teu seio; 
E depois de novo corro sobre o . monte, 
Vendo as borboletas no seu doido anceio ! 



-------- --··-- --·--·· ···-----·----

E te trago flo t:es q ue acho na cam pina, 
E recebo os beijos que feliz me dás ... 
E os cavallos vejo, sacudindo as cr!nas, 
Pelo pasto verde passeando em paz ... 

E de pois, na vol ta, che io ele alvoroço, 
Compro no caminho alg uma fructa linda , 
E já vou pensando e m nosso bom al moço 
Que a p resença tua [az me lho r ainda ! 

I 



O Le11heiro 

(fi' ITJeiTJoria do Bolivar) 

Com seus brinquedos bonitos, 
Num canto e noutro se embrenha, 
E só com phosph' ro e pali'tos 
Enche o carrinho de lenha,· 

E sai pela casa aos gritos ... 
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De quarto em quarto elle pára, 
E a bater palmas. á porta, 
Com sua vozinha clara, 

·Que alegra, encanta e conforta : 
< Lenha , freguez, não é cara! » 

E engraçadinho e catita, 
R epete, a rir : « Lenha ! Lenha ! »· 
Com o carro preso a uma fita 
l~ubra. Não ha quem não venha 
Vel-o - alma em flor , qu~ palpita L 

Que lenhador, que lenhci ro, 
Já houve assim tão formoso ? 
Vende lenha o dia inteiro, 
Saltando alegre e ga rboso, 
Vivaz, catita, faceiro ! 



E~igma n. 3 

Em toda a parte te stgo, 
Não me conheces, amigo? 
Com sol sómente appa reço, 
E de ninguem te nho apreço. 
Ora· sigo, ora sou guia : 
Pequenina, ao meio d ia, 
Cresço á tarde immensamente ... 
De mim não ficas ausente. 
·Quando o sol morre , me escondo: 
Porém, sentido vai pondo :· 

. . ' 
D e noite surjo na sala ! 

Não sei rir, não tenho fala, 
Mas quando tu danças, danço, . 

.. Quando caminhas, ava nço. 

( :!Jiejfenbach) 



·Carta de um interno de collegio 

S. P a?tlo, I I de Ag·osto de I 907. 

l l1útlta querúia J11ãe. 

Estou privado de sahicla hoje, domingo. E' 
:a primeira vez que fico de castigo. Já chorei muito ... 
Quando vi os ou tros alumnos s~hirem , cada qual 
para seu passeio, ti v e até vontade de fug ir ! Mas 
o choro me havia abatido e deixado sem coragem 
a um canto ... Foi e ntão que me apertaram as 
saudades ela Sra. e ele casa, e que me lembrei de 
que ainda não lhé ÍJav ia escripto depois que vol
tei elas ferias! Tive remorsos e pareceu-me ouvir 
.a sua voz tremula, recommendando-me, no dia da 
minha partida, que lhe escrevesse ao menos wna 
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vez por semana. E aqui estou. ha qua~i um mez,. 
sem dirigir-lhe uma linha ! e s i não fosse minha. 
prisão, en estaria no V elodromo, assistindo ao. 
(oot-ball, e nem hoje mesmo viria pedir-lhe sua 
bençam! Quanto me sinto, no e r11tanto, mais fe
liz agora ! O meu coração está ai li viado, como si 
delle houvesse sahido um g rande peso ! Parece-me· 
que estou em casa e que vejo a Sra. tão conten-· 
te! 

Vou aproveitar o res to do dia para arranjar 
meu bahu e ler aquelle livrinho qu e a Sra. me 
deu. 

Não hei ele passar mais sem lhe escrever um 
só domingo e prometto que nunca mais hei de fi
car preso. 

Diga ao Chiquito que póde ficar co:-!~ o meu 
bodoque, que está dependurado no quartinho do· 
corredor, para si ; e conte-lhe que já principiei a . 
estudar allemão. 

Receba o meu coração saudoso e abençôe O· 

seu filho dedicadcl. 
RENATO 
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Cri cri 

Cricri é um gato pintado 

Mui cheio ele valentia, 

Que por cima do telhado 

Costuma dormir de dia. 

I 

·i 
I 
I 
I 
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Hontem, ele manhã ceclinho, 
Vi Cricri lavando o rosto 
Com cuspe ... Fique i quietinho 
Para vel-o b e m a gosto. 

Depois Cricri sa ti sfe ito 
Poz-se a mia r 11111ÍtP alto, 
E foi para r no te rre iro 
Por meio el e um :.:!:ra ncle salto: 

Era um ratinho im prude nte, 
Que do bLJraco sahira , 
E em que meu gato valente 
·puzera ele prompto a mira. 



Eni_gma n. 4 

De serl a pre ta ou ele a lpaca, 

Tam bem púde se r ele cô r. 

Q ua l pequenina ba r raca. 

Evita a chu va e o ca lo r. 

Se rve mui to ao pe reg rino: 

F echado é q uasi be ngala! 

F aze r sombra é ~eu des tino , 

Ning ue m o ab re na sala . 

I 
\ 

\ 

(yos-up.nmo ), 



Sou poE:ta peque~1no 

Sou poeta pequenino. 
Tenho dez annos sómente, 
Gosto de ouvir tocar sino, 
Amo o barulho estridente! 

·Sou doido por cavallinhos! 
Acho o palhaço um heróe ! 
Mamãe cubro de carinhos 

Si ao circo vou. . . Quando clóe 
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Ficar em casa em taes dias! 

O annuncio passa na rua, 

Com pomposas phantasias, 

E o povo atraz tumultua. 

Mas a Mamãe sempre fala 

Que ao circo ire i, sendo bom. 

Ah! nada o juizo ig uala! 

Dae-me, ó Deus, tão g rande dum! 

. •. 

I 

i 
l 

I 

I 
I 
I 
! 

I 
I 
I 

I 
I 



ô Carnaval 

Clarins e bombas soanào ... 

Principia o carnaval, 

Os mascarados em bando, 

E o enthusiasmo é geral !' 

Muitos, de seda e VISelra, 

Sentam-se em carros brilhantes. 

A cidade se embandeirrl. 

E põe luzes cambiantes ... 

Tenho um saquinho ve.rmelho 

Só de confettt: doirado, 

E uma mascara de coelho, 

Com nariz muito engraçado ! 
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Papae disse que me dava 

Um rolo de serpentinas: 

Porque eu com gos to es tudava 

E tinha maneiras finas. 

E deu-me por cima ainda 

U m dominó de trez côres • 

Sua bondade não finda , 

Paprie só merece flôres ! 



Enigma n. 5 

(:V o alletr}ào) 

Sou tão pobre a nimalzinho 
Quanto eximia caçadora. 
Calada, no meu cantinho, 
Espero a caça e, aggressora 
Sou , não tendo cães nem armas ! 
Mais : sem tear faço redes, 
Que activamente desarmas, 
Limpando accaso as paredes. 
Minha mesa é sempre farta .. . 
Não hei de pôr mais na carta .. . . . 

( Uijli 1!.1V 



fo boneca 

(fi ' .BemvindCt F~ifosCt) 

Que boneca tão bonita 

Aquella que hontem ganhei! 

. Puz-lhe um vestido de chita, 

Que eu mesma fiz e cortei. 

Seu cabellinho é tão louro 
Como cabello de milho. 

Minha boneca é um thesouro, 

Tem sapatos e espartilho ! 
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Vou lhe fazer uma cama, 
Vou lhe bordar um lençol , 
Para tão mimosa dama 
Farei fronhas de molmol. 

Depois, para o baptizadCJ, 
Hei -de arranjar uma festa : 
Um altar muito enfeitado, 
Em meio de uma Aoresta .. . 

Convidarei as a migas 
Com quem costumo brincar, 
E muito lindas cantigas 
Hei-de com ellas cantar. 

Ha-de haver presunto e bala. 
Sorvete para a madrinha, 
E desse dia de gala 
Minha boneca é a rainha! 



Enigma n. 6 

Tem folhas, não sendo planta! 

Tem capa s~m ser mulhe r! 

Si é ele poesias, e ncanta, 

Mal fe ito ning ue m o y uer . 

. )enclo bom, é conselheiro, 

Mestre, amigo, inspirador ! 

Ensina histo rias .. . Fagueiro 

Enche o tl~ mpo, e ncurta a d ôr! 
(O.U!'I) 
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Cantiga 

Quando, cançado de correr tanto, 
Quero dormir, 

Minha Mãezinha charria-me: - santo 
Põe-me no collo, põe-se a sornr, 
Põe-se, a nmar-me, com doce encanto, 
E esta cantiga começo a ouvir: 
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Os nossos olhos espelhos d 'alma 
Dizem que são, 

Si isto é verdade, filho, a tu 'a lma 
E ' o suprasummo da perfeição! 

Olhos tão lindos, cheios de sombra, 
Cheios de luz! 

T êm a frescura ela amena alfombra, 
E a santidade da vera cruz! 

E eu, pouco a pouco, já nada entendo, 
Mal posso ouvir, 

De olhos fechados, a voz morrendo, 
A repetir: 

Dorme, santinho! dorme com calma, 
Dorme, fil hinho elo coração! 
Q ue esses teus olhos-espelhos d' alma,. 
Da alma mais linda do mundo são! 

I 
. I 

I 
I 

I 
! 
i 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 



Enigma n. 7 
\ 2lo fillefT1ão) 

Eu conheço uma casinha 
Onde um animal de chifres 
Meneia sempre a cabeça . . . 
E, ainda que historia pareça. 
A cada passo que dá, 
A casinha leva ás costas! 
Si a mão no chifre lhe encostas, 
Elle em casa se afocinha. 
Que casinha essa será. 

( O fi\Ul \l .l\l:)\ 
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Eni Q.ma n. 8 
-' 

Pareço ~1m cavallete 
Pintado 

Ve verde ou de amarellado ... 
Nos ares, como um joguete: 

Que salta, 
E ao qual todo o stso falta. 
Ando, e fui praga no Egypto! 
lVIeu nome está quasi escri p to ... 

\OJOl{ llll,ICf)} 
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Anjo 

Na procissão, entre flores, 
E o doirado dos andores, 
E as virgens de bra nco, estou. 
Por entre as nuvens de incenso, 
Em Nossa Senhora penso ... 
Sacudindo as azas vou ... 

E ng rinaldada a cabeça, 
Quem ha que n5.o se enterneça 
Lançando os olhos em mim? 
Modesto mesmo e sem luxo, 
Sou feliz ... ganho cartucho ... 
Rescenclo a rosa e a psmtm. 



I) 

11 (lY 



No Berço 

Meu irmãozinho, 
Tão bonitinho, 
Dormita agor·a. 
D e leve eu ando, 
Que elle acordando, 
Por ce rto chora! . 

Tem, sobre o peito, 
Roto e desreito, 
O seu palhaço, 
E , na mãozinha, 
De uma rosquinha 
Tenro pedaço ... 

Dorme tão lindo! 
Dorme sorrindo ... 
Que bello· somno ! 
E' mais amado 
Que um rei sentado 
Sobre seu throno ! 



O Arabe 
(Imitação) 

~uvi lêr hontem uma pequenina historia, de 
t.fj que nunca mais hei de esquecer-me. Era 
um arabe que caminhava por extenso deserto, 
·quasi morto ele fome, gemendo ele fraqueza e de 
cansaço, e que encontrou ele repente por sobre a 
areia esbrazeada um g rande sacco ele couro. 

Ao avistai-o extremeceu de contentamento e, 
reanimado pela espeBnça, correu para apanhal·o, 
julgando que esta(ia cheio àe tamaras e ele no
zes. Abre-o soffregamente e só encontra perolas, pe· 
.rolas eleslümbrantes ele fulgor e de belleza! Re-
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-cahiu de no vo e m a marg urado pranto, sentindo

se desfallecer com a ide ia ele qu e morreria de fo

me, tendo cleante de si aquelle fabuloso thesouro! 

- Bem vês, ó filho meu, que não sab emos 

apreciar devidamente os verdadeiros thesouros que 

-possuímos. Quantas vezes acruelle pobre arabe 

não te ria, como todos nós, desprezado os bens re

.aes ela viela, para entristecer-se com a falta de 

bens imaginarias? 

·I 



Enigma n. 9 

E ' no fogão que móro, meus senhores,. 

Posso arrasar uma ílo res ta in te ira ~ 

Porém aquelle que matar-m e queira 

Como um bichinho, é só v2le r-se d 'agua .... 

Quem me tocar por certo h0- cle ter magua 1 

Fujam, pois, ele meus brilhos secluctores ! 

Mas, quem pócle v1ver, sem meus ardores? 
(oí1o,>))· 



Poesia 

Nossa . Avózinha é tão bôa ! 
Merecia uma corôa, 

U m sceptro . de ouro na mio ! 
Vive só elo noss.-) riso .. 
Somos o seu paratso, 
Luar de seu coração ... 

A sua voz, quando canta, 
Leva uma ternura santa, 
Si canta pensando em nós ' 
Nunca amaldiçoa : reza. 
Quando a amarg ura lhe pesa, 
Na oração concentra a vo1.. 
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A nossa Avó nos ens1na 
Que a resignação · é a mina 
De onde nos vem toda a paz 
Que resignar-se é ser forte, 
Buscando abrandar a sorte, 
Quando ella espinhos nos traz! 

I 



Enigma n. 10 

Toda branca ou toda preta 
Posso ser, tambem malhada. 
E, tendo mais de uma teta, 
Sou de continuo explorada. 

O leite, a manteiga, o queijo 
Saboroso e o requeijão, 
Tudo isso dou ele sobejo, 
Si pasto e· milho me dão. 

Mastigo uma espiga inteira 
De vez, derramando baba. 
E lambo e cheiro a cocheira~ 
Si minha ração acaba. · 
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Separam-me de meus filhos ... 
Pódem até me matar ! 
Conheço muitos novilhos 
Sem mãe, no pasto a berra r. .. 

Quem sou já sabes. Em fda 
Com minhfl.s irmãs, conten te, 
Vou beber a ag ua tranquilla 
De um regato transparente ! 



No Jardim 

(fi }llaria Sylva'la elos Sanfos ]>ires) 

Nenê sorri venturosa, 
Montada no seu carneiro. 
Que tiigur.inha formosa! 
Que semhhnte feiticeiro ! 
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Os seus pésinhos de infante 
Pendem, sem meia ou sapato. 
E a mãe, feli z e r:adiante, 
Manda tirar-lhe o re trato. 

E m derredo r bril ham flo res, 
O cipó prende-se a um galho, 
E ha sombra , fr escura , odores7 No ca minho de casca lho. 

Nen~ papagueia rindo, 
Montaclinha no carneiro . . . 
E ·a mãe diz, num sonho lindo: 
De minha viela é o luzeiro! 



·--------·-·· 

Enigma n. 11 

Não tenho pernas e corro! 
Ora sou largo, ora estreito. 
A quem te·m sêde soccorro, 
Não paro e vivo no leito! 

(OnJ)• 



Mãe e Filho 

- Eu li num livro que a lua 

Tem montanhas, será certo? 

- Tão certo como eu ser tua, 
Toda tua, lindo Alberto! 

- Eu li num livro que a lua 

Não tem luz propria, é verdade? 
Tão certo como que q tua 

iE' a minha f'Jicidade. 
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Eu li num livro que a lua 

E' satellit.e da terra ... 

Minh'alma o é da alma tua ... 

Mysterius que o amor encerra~ 

-Eu li num livro q ue a lua 

Guverna as ondas dos mares .. . 

Não governa a imagem tua 

.. Me us risos e me us c.a nta res? 

Minha Mãe. vem ver a lua! 

Como o plenilunio é lindo! 

Mais linda é a bondade tua, 

M e u amor! anJo bemvindo! 
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Carta de uma v e: I h a mãe· 

Na tua cartinha te queixas de que os collegas 
caçoam de ti e te apoquentam por causa da tua 
feiura. Consola-te e sê humilde, ó filho de meu' 
coração, que para mim és tão formoso! Não te· 
magoes e continua a .ser bom, que has de trium
phar dos máus. Dos máus? Sim: são máus devé
ras aquelles que atormentam alguma creatura por 
causa de suas imperfeições physicas, das quaes. 
ninguem é absolutamente culpado. 

Si não pódes, emtanto, ser formoso, sê pe
lo menos sympathico. A sympathia está ao alcan-· 
ce de todos. Um semblante sempre affavel e riso
nho, uma solicitude de quem é sempre o primei
ro a apanhar tlm objecto que cahe, e sempre <r 
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mais prompto a offerecer su<t cadeira a quem 
.chega cansado ou é velho, o ouvido sempre at
tento, o olha r distrahido para todas as faltas e 
aberto para tudo o que é bello, eis a ·sym pathia 
que se pócle adquirir e cultivar. N ão te de ixes 
ficar ine rte como as pedras nem aspero como os 
espinhos .. . Não a rranq ues gottas de sangue dos 
pés que te pisam, mas sê, pelo contrario, como 
as fl ores que perfuma m as mãos que as dilace
ram ... A tua bondade apaziguará os máus. Eu 
vi uma vez um men ino cruel apoquenta r ele tal 
modo um velho aleijado, a ponto de fazel-o res
valar no chão! Quando o pobre homem ia cahin
-do , extendeu, porém, os seus braços musculosos, 
e subjugou o rapazola junto a si, bradando-lhe: 
«Não sejas malvado, menino, mesmo porque nem 

todos soffrem com egual paciencia o máu tracto 
-dos vagabundos!>> E. fi~ando-o severamente: «Na 
minha terra uma vez um extrangeiro apunhalou um 
mentno que o quiz derribar na lama! Não te arris
ques á sorte daquella creança sem educação! » O 
menino extremeceu. como si presentisse naquellas 
palavras uma ameaça, mas o velho, sorrindo-se 
com generosidade, empurrou-o brandamente, acres
centando-lhe: «Vae , eu não te quero amedrontar.>) 
E, tirando do pescoço uma linda cruz de ouro, 
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com a effigie de Christo : « G uarda esta cruz. 
para ti, quem sabe si ella te ensinará a teres ca
ridaae com outros que venham a traz de mim? De" 
ram-m'a no dia em que salvei uma creança que 
ia morrendo 1:0 mar, no tempo ainda e m que eu 
era perfeito.» 

O menino abaixou a ca beça e, com lag rimas 
nos olhos, beijou commoviclan·1ente as mãos do 
velho, pedindo-lhe perdão. 

Por esse pequeno facto, que te acabo de 
narrar, vês, filho meu, que até um a le ijado, carco
mido pelos annos, póde sobrepujar com a sua alti-· 
vez e virtude um bonequinho malcreaclo ... e eu. 
sei que és forte e que no teu coração frondeja a ar
vore do Bem! 

Adeus! 



Enigma n. 12 

Foge elo írio e busca a primave ra ... 
Jamais tole ra 

:-\ inclemencia e o rigor elas estações ... 
Sobre as torres da Ig reja, inquieta vôa, 
Toma .banho nas ag-uas ela hgoa , 
Em poucas horas vê mui~as nações ... 

Tra·nspõe os ares ... chilra ... é a mensageira 
Do tempo em que Horesce a laranjeira, 
Do tempo em que ha nos prados mais sorrir!" 
Ave pequena, de azas tão valentes, 

Que evitam, previdentes, 
'As quadras em que a neve vai ca,hir! 

( 'equJ.Iopuv)-



Velhaque:te 

(fi :Joaquiqzinho Feitosa) 

Anda, vem cá, marotinho, 
Dize-me, que queres ser ? 
Um valente soldadinho 
Para a Patria defender ? 

- Não, t1tta, não : soldado 
Morre na guerra, a luctar ~ 
- Então queres ser formado. 
,Medico? vidas sal v ar ? 

Não, senhora, tenho medo 
De bexigas, Deus ! que horror! 
Febre amarella é brinquedo? 
Tenho á vida muito amor! 
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Então, tens de ser palhaço, 

Ç}ue custa saltar e rir ? 

- Póclem quebrar-me o espinhaço ... 

P'ra o circo não quero 1r. 

-- Serás, então, vagabundo ; 

Não acharás profissão I 

H as ele ser sempre no mundo 

D espresado paspalhão. 

- 1'-lão diga isso, titia , 

Já sei o que quero ser: 

Dono ele confeita ria, 

Quanto doce hei ele com er ! 

69 



Triumpho 

Todo o trabalho é custoso, 
E o trabalho é o nosso bem !: 
Mata o tedio o preguiçoso, 
Vadio g lorias não tem. 

Só quem trabalha dt:>scansa! 
$ó quem descansa sorri ! 
Move o trabalho a esperança, 
Soffre alli, triumpha aqui ! 

E a terra se enche ele plantas,. 
E as serras ouvem passar, 
Da selva pelas gargantas, 
O trem de ferro a silvar. 
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E os na vi os carregados 

Os mundos ligando vão, 

Conduzindo os desejados 

Bens, ele nação a nação. 

71 

Linguas es tranhas se aprendem 

Surge entre os homens o amor ,. 

Os povos as n:.ãos se ex tendem, 

T êm o::; sab ias mais va lor. 

E em toda a parte os exemplos 

D os heroes acham festins. 

L evantam-se a irosos T emplos 

Da terra pelos confins l 



Na Rua 
(Chromo) 

Tóca o ceguinho viola; 
Tóca a. filha bandolim, 
E, ·com doçura sem fim , 
Cantam triste barcarola. 

Creanças que vêm ela escola, 
Fazendo enorme motim, 
Ao _ vel-os cantando assim, 
Param, pensando na esmola. 
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E o ceguinho commovido, 

Que canta e toca de ouvido, 

Suspira e finda a canção. 

E , ouvindo o infanti l brinquedo, 

Parece entrar no folg uedo, 

Mas entra . .. exte nclendo a mão. 

7S 



Sabbado de folleluia. 

Meio dia. Toca o sino, 
Rompe a alleluia. l\ia praça 
Pula a meninada em massa 
E ataca o Judas felino. 

Salta primeiro um rabbino , 
Como chefe da arruaça, 
Tira-lhe as mãos e a barbaça 
E o queima com desatino. 

E para o céu sobe o fumo · . . 
Entreg ue ao vento sem rumo, 
V ôam as cinzas de Judas ... 

Fica na praça uma esta.ca, 
E o resto de uma casaca 
No meio das pedras mudas. 



t.n igma n. 13 

Oh! que t remendo castig-o: 

Descansar j1.mais consigo! 

Q uando que ro repousar, 

D epressa vêm me aco rdar 

De novo para o se rviço. 

Parece praga ou feitiço: 

Nunca pude achar descanso, 

Apezar de bom e manso! 

Ando, ando, sem parar, 

E não saio do lug-ar! 

(Çüll) 



Sem Ella ... 

Aurelianinho, que tem apenas cinco annosr 
ficou perdido hontem no Parque e arrebentou 
em desvairado pranto ... Separára-se da mãe 
distrahidamente, e, quando viu que estava só, . 
ficou inconsolavel, como se estivesse no meio 
de uma floresta povoada de onças! 

Nu emtanto, perto delle, algumas creanças 
sorriam, !;entadas nos balanços, que as memnas 
maiores empurravam. c_om força; pouco adeante 
outras creanc:inhas felizes giravam nos cavallinhos. 
de páu, emquanto, para a esquerda, meninos 
enthusiasmados deslisavam com elegancia nos 
patins, ao som de uma valsa céldenciada ... 
Elle, porém, nada via, a não ser a falta da mãe. 
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Dava <rritos estridentes attrahindo para si o olhar 
;::, 

elos passeantes curiosos. Afinal , com muito custo, 

disse entre lagrimas, a um homem que lhe 

pergun tou o que tinha : << Perdi a Ma ... ã . .. ã 

... mãe . .. » 

O cavalheiro amavel o toma pela mão e 

caminha ao accaso para o lado do bambuzal,. 

procurando a quem entreg-al-o. Avista uma senho
ra que vem muito apressach, rind0-se, mas com 

os olhos iigeiramente humiclos ... 
O cavalheiro recebe 03 agradecimentos meni

ciclos, e o pequeno travesso, agarrado á sua mãe, 

deixa ai nda por largo espaço de te mpo fug irem 

s:1spiros e soluços ele seu peito ag itado e tremulo,. 

qual o ele uma rolinha que batesse ele encontro 

á parede ... 
- Creancinha ditosa que perdeu a mãe e 

poucle. em rapiàos momentos, encontrai-a ele novo!' 

Ha creancinhas que pe rdem as mães para 
sempre e nunca mais pódem -,êl-as nem de longe . ... 

Ah! eu quero ser muito bom para a,s. 

creanças que não têm mãe! Pobrezinhas! Quem 

tem mãe possúe a riqueza maior deste mund~,. 
ainda que seja pobre! 



(Do allemão) 
E' mulher e possúe um punhalzinho 

Agudo, envene nado! 
Anda sempre cantando pelo prado, 
E s6 no inverno fica em seu cant[nho. 

Faz pelas serras lindos palacetes 
E doce saboroso! 

O que ella faz se encontra nos banquetes 
Do ~oceiro tranquillo e descuidoso. 

Quartinhos de oiro faz, que enche de calda 
E guarda para o inverno. 

E- ditosa! - osculando uma grinalda, 
Da vida cuida num socego eterno! 

Si os homens todos trabalhassem tanto, 
Não havia mendigos sobre a terra. 
Tudo seria paz . . . riqueza ... encanto . .. 
Pois tudo isso o trabalho desenterra! 

( muaqy) 



Temporal 

Hontem de tarde o céu escureceu, 
Armou-se repentina tempestade, 
E --minha cabritinha se escondeu 
.Sob um girão com toda a agilidade. 
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Fiquei olhando a cabritinha afflicta 
E as folhas ·seccas que o tufão va rna . .. 
Achei a tempestade tão bonita! 
Batia no arvoredo a ventania ! 

E os relampagos rapiclos brilhavam, 
E os trovões com fragor s repetia m, 
E meus olhos de olhar não se cansavam ,. 
E as lavandeiras nos q ui :1taes corna m ... 

Cahiu por fim a chuva caudalosa, 
Que batia e cantava na vidraça. 
Era a chuva de pedras! Que formosa! 
Inda a saraiva ante meus olhos passa! 

Quando cessou a tempestade havia 
No jardim taritas petalas cabidas ... 
E mesmo assim nas plantas que aleg ria! .. 
'Stavam tão bellas e reverdecidas! 

Então achei vergada uma roseira, 
Que dava rosas de um perfume raro, 
E que era a minha plantação primeira ... 
Puz-lhe uma estaca, como um doce amparo. 

E fiquei tão contente, porque as plantas. 
São amigas beneficas e puras! 
Só nos trazem á mente ideias santas, 
Dão-nos aroma, sombras e doçuras! 

v vv 



Enigma n. 15 

O uem tem juizo eu faço fica r louco ! 

E faço ficar pobre que m é r ico, 

P 'ra me sac iar todo o d inhe iro é pouco ! 

Enveneno em. seu berço a humanidade, 

Sou percu rso r de todo o soffrimento, 

De tudo o que é baixeza e enfermidade. 

Deixo os homens cabidos pela rua, 

Aos ponta-pés, como animaes nojentos, 

Dormindo na calçada exposta c núa. 

Oh! porque tenho este destino escuro? 

Sou peior elo que a peste e do que a morte! 

Fujam de mim os homens do futuro. 

(!0 0 0 [\1) 
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~l i l r c iucocn ln. c sris !eguas de costa ('') 
])e \·rt!JCS (' :l i' VOrf'dO I'CV('Stid a, 
T em a tcna bruziJi ca , co mposta Dr mo n tcs t! c grandcz~, cles meclida . 

..: ,u\'1" .\ l~rrA Dun:\o (Canwmrú ) 

Enorme e poderoso qual g igante, 
Q uem ha que, com justiça, me decante 

O céo riclente e azul? 
O e)~trang·e iro que me conhece me ama, 
Por toda a terra corre a minha fama 

De coripheu do Sul ! 

Astros no céo ... no solo a primavera 
Eterna, que a aleg ria retempera 

E que a fartura dá ! 
As mattas virgens cheias de madeira, 
Desde a cheirosa e linda canelleira 

Ao bom jacarandá ! 

( ' ) Sabem todos que o littoml brazileil'O tem agora muito mais. do que isso. 
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Os rios,. g randes, cheios ele cascatas, 
E, pelas margens, di vinaes sonatas 

Do sabiá feliz ... 
As brizas carregadas dos odores 
Que se exhalam elos bosque~; e elas flo res 

Do mais vivo matiz ! 

E os fructos que os pomares meus encerram ! 
E as aves raras que nos bosques erram, 

Com plumas de vaior ! 
E os indios passeando na canôa? 
E os jaburús á margem da lagôa? 
E o papagaio alegre e falador? 

E os filhos meus ? E essas creanças lindas. 
Essas flores do céo á terra vindas, 

Mensageiras da paz! 
No seu peito é que o meu porvir descansa! 
Na su 'alma depuz minha esperança ! 
Nas suas mãos o meu destino jaz ! 



O Natal 

A estrella do Oriente a . caminhar coüduz Os Reis .Magos á estanciq. em que nasceu Jesus .. E, no divino berço os raios : seus .pousando, Junto ao Menino leva os ancestraes em bando 

E os pés elo Nazareno humillimo e sem lar A humanidade vinha em extasis beijar! 
E a vacca o bafejava ... e a ovelha legendaria Balia. .. Era da Histeria a phase extraordinaria! 
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Abençoado dia o dia do Na tal, 

Em que nascia um Deus, para remir o mal! 

Em que, baixando á terra o filho de Maria, 

Para o perdão e o amor o Céo a porta abriat 



fo' entrada do an no 
Mez de Janeiro, mez de alegria,. 

De novidade, 
Os cartõezinhos, em romaria, 
Levam carinho... fraternidade ... 

Bemdito seja o mez fagueiro 
Que nos exhorta 

Para o trabalho do anno inteiro, 
Do qual é bella, florida porta ! 



(. 

r-fymnq Escolar 

Cantamos todos contentes 

Do nosso estudo a victoria. 

·> .São bellas, g randes, · ride ntes~ 

. :... ·: As esperanças da gloria. 

Luctando sempre.'altaneíros, 

Tendo' p'o'r 'inirà- subir, 
Quei·~irú)~ · s~~ : dos ·primeiros. 

Entre os homens do . porvir! ( ~ ; . 
-. , . r 

Semp·re estudando ·afanosos; .· 
Coí1i dilig~ticia 'e ' ~o brezà~ · · · 

Sejariios bons,· caridosos: 

Te r vit'tl\de é ter grandeza! 
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Luctando sempre altaneiros, 

Te~do por mira - subir, 

Queremos ser .dos pr.imeiros 

Entre os homens do porvir! 

Nossos mes tres venerados 

Querendo cobrir de louros, 

Q ueremos se r premiados, 

Ter ela sciencia os thesouros! 

L uctanclo sempre altanei ros, 

T endo por mira - subir, 

Queremos ser elos primeiros 

Entre os homens do porvir! 

c~minhamos destemidos 

Para um brilhante futuro, 

Mas caminhemos unidos, 

Que é o caminhar ma1s seguro. 

Luctando sempre altaneiros, 

Tendo por mira - subir, 

Queremos ser dos primeiros 

Entre os homens do porvir! 
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Ferias 

Ferias: folguedo, aleg ria , 
Viagens, banhos de mar. 
Cantigas, de noite e dia 
Nosso Pae a nos beijar. 

Ferias: passeio a cavallo, 
Foot-Ball: bolas no ar ... 
Carreiras, pulos no vallo, 
Pegado1": vou te pegar. .. 
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Ferias: saud~des da Escola, 

Da infancia o segundo lar! 

De onde um perfume se evola 

Que nunca se ha de acabar! 

O mestre, que passa a vida 

Nossa vida a illumina r, 

Cansado, de ][da em llda, 

Q uem não sabe idolatra r ? 

F erias, que as forças activam, 

Corações a melhorar. 
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Que as flores que o valle cnvam 

Sabem tambem educar! 



Silencio 

Já brincámos tantas horas, 
De dia já patinei~ 
Nos campos colhi amoras, 
Depois fing i-me de rei. 

Agora, dentro ela sala. 
Vamos prestar attenção 
Ao que a gente grande fala 
Neste enc<tntado serão. 

Vem, senta, não te demores, 
Quietinho, modo exemplar, 
Que, de meus primos maiores~ 
Historias quero escutar. 



Fraternidade 
(fi' ..Cucilla de Oliveira) 

Tiveramos uma briga medonha! 
Porque ? Sei lá ? A gente, quando vê, já está 

brigando ... O facto é que fui fazer queixa de meu ir
mão a meu Pae. Este, depois de procurar saber qual 
era o mais culpado de nós, mandou-me sahir, dei
xando Samuel preso ao Ganto do escriptorio. Reti
rava-me triumphante e satisfeito, mas, quasi ao 
ga_lgar a porta para o corredor, senti como que 
uma setta envenenada atravessar-me o coração! 
Samuel tinha os olhos lacrimosos, os beiços tre
mulas, e me lançára um olhar tão queixoso e triste 
que me fez abaixar os olhos dolorosamente ... 
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Quando viera para queixar-me tinha vindo 
·offegante, certo de que tinha razão e devia desfor
rar-me ... E depois de conseguida a victoria sahia 
.humilhado, como quem commettera um crime. Fui 
,para o quintal, buscando espairecer: mas logo en
·contrei embaixo das laranjeiras a gangorra em que 
costumavamos balançar-nos juntos e, não achando 
.graça em nada, voltei para den t ro. Fui para 
meu quarto lêr. Eu havia terminado dias antes a 
leitura de uma 1-fistorz'a Sag-rada, linda e cheia de 
{ormosas gravuras. Lembrei-me de rele r ao acaso 
alguns de seus capítulos. Abri o li vro e dei com a 
':llistoria de Abel e Cainz, que tanto me havia im
.pressionado. Instinctivamente fechei o livro para 
·procurar outro capitulo que me fosse mais agra
··davel. Abro-o novamente ao acaso e vejo este 

· ,titulo: José vendido aos extrangez'r-os. Decididamen- . 
te eu estava em maré de caiporismo! Na semana 
-anterior haviamos lido juntos, eu e meu irmão, aquel
.la bis to ria commovedora, que nos fizera chorar de 

1
pena de José. Fui para perto de minha Mãe, que 
.docemente me admoestou, pedindo-me que .não 
•brigasse mais e mostrando-se penalizada com a 
•prisão de Samuel naquellas horas da tarde, destina
.clas ao brinquedo e ao exercício salutar. D~alli a 
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·pouco anoitecera. Tive vontade de me deitar 
mais cedü. Fui para a cama e adormeci. 

No dia seguinte, ao despertar, ouvi um ru
mor desusado no quarto. Minha Mãe e meu Pae, 
á beira do leito de Samuel, esperavam anciosos a 
.palavra do Doutor Amancio, que applicava o ther
mometro em meu irmão, e, pouco depois, ouvi a sua 
voz pausada e g rave: « F ebre alta, symptomas de 
typho na lingua. Em fim , vamos ver até amanhã ... » 

·O Doutor foi para o escriptorio faze r a receita. 
Levantei -me pressuroso e, a inda de camisola, fui 
abraçar Samuel e perg untar o que lhe doia. Elle 
queixava-se de muita cousa ao mesmo tempo. 
E sperava eu que elle se lastimasse do castigo que 
soffrera na vespera por minha causa, mas elle pare
cia não se lembrar mais de nossa briga. Affagou-me 
docemente as mãos e, tirando um baralho do bolsÇ) 
de seu cavo7wzi7Zlto que estava nos pés da cama, 
-deu-m'o de presente. S enti uma alegri?- que me 
-doeu no coração ... Passei o dia procurando servil-0, 
:levando-lhe agua todas as vezes que tinha sêde e 
.ajudando minha Mã~ a dar-lhe o remedio de duas 
em duas horas. 

Sua enfermidade [Xolono-ou-se e ao-~:rravou-se 
b b u 

·de modo assustador! Quasi que ninguem dormia em 
-casa. Minha Mãe não ia á mesa e meu Pae, afflicto 



96 PA GI N.'\S Ti\'FAi'iTlS 

e desacompanhado, não tinha appetite. Mais de uma, 

vez o surprehendi enxugando as lagrimas por de
traz do Jonzal, aberto cleante de seu rosto. 

Minha Mãe, quando se afastava de Samue1 

era para ir chorar lo11ge clelle. Soluçava nalgum. 
canto da casa, soluçava e gemia, e depois, antes 
ele voltar para o quarto, lavava o rosto e concer
tava a physionomia para que o doente não des
confiasse que corria pe rigo. 

Os meninos de nossas relações não vinham át 
nossa casa, receiando talvez que a febre de Samuel 
fosse contagiosa e o meu isolam ento e tristeza eram 
taes que chegu~i a julgar-me a mais infeliz das crea
turas ... Em certos dias ouvia murmurar em voz· 

baixa que era fatal a morte de meu irmão ... 

Sómente passados mais ele · dois mezes, que 

me pareceram dois longos seculos de martyrio,. 

Samuel restabeleceu-se e teve licença de sahir pa-· 
ra fóra de casa. E quando, sorridente e venturoso, 

como um resuscitado que voltasse á vida, elle sen~ 

tou-se defronte ele mim, na gangorra elo quintal, p~~~ 
sou-me o coração num impeto de irreprimível con-· 

, tent::1mento e tive a convicção plena de que con

templava um verdadeiro anjo cahiclo do Céo ... 

... 



Lucinda e Candoca 

(fi' f?osa ele Oliveira) 

Eu nunca havia feito serviço algum, parece 
incrível! Aos onze annos era a menina mais igno
rante que póde haver de todos os .pequenos e 
divertidos trabalhos domesticas. Tudo em casa t •• ~ 

·Úa feito por minha Mãe e · pela . creaq~. _·Eu a~Í1:ava os di.as excessivap1ete grandes e não sa~ja 
qual era a causa do meu tedio. 

· N un~a occasião em q\.1e fazíamos uma via.gern: 
tivemos de pen.10itar em casa do Corone.l · Joãc 
Antonio, que era amigo de nossa fami)ia . . . 
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Logo que apeámos e subimos a escada de
pedra que d~va para o pateo ela entrada., fomos. 
recebidos com mostras de grande alegria pelos do
nos da cas;:,. O fazendeiro, de roupa de algodão e 
sem gravata, pedia desculpa ele seu traje, excla
mando ao mesmo tempo: ,,E nós que não con
cavamos hoje r.om esta felicidade rara: bôa prosa 
e palestra para a no i te! A gente, na roça. chega 
a ter vontade de pagar algum viajante para que
brar-nos a monotonia da vida. · E hoj e são pessoas 
de amiza.de que nos vêm prégar uma surpreza. 
tão agraclavel ! Sentem-se, sentem-se e não façam 

ceremomas.» 
Depois de uma bôa meia hora de prosa, 

durante a qual eu sózinha contemplava da janella 
os arredores da fazenda, pensando que o Coronel 
não tinha filhos, chamaram-nos para jantar. En
trámos e, quando nos approximavamos da mesa,. 
appareceu-nos uma menina loira, linda, com os. 
olhos azues que pareciam duas g randes turquezas, 
·carregando um prato de cheirosas linguiças. Ella 
collocou o prato sobre a mesa e o fazendeiro, . 
apresentando-a a meus paes, disse rindo: » E' . a 
nossa copeira, - Lucinda, minha filha mais velha .. 
A segunda está no quarto, tomando -conta do· 

irmão pequenino.» 
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Aquella figurinha risonha, que parecia enver
cronhada de trabalhar, deixou-me um traço de-.::. 
indclevel sympathia. Acabado o jantar, ella tirou 
a mesa, levou a louça servida para a copa e
g uardou no a rman o o doce de caixeta e o· 
ClL!elJO . 

. T rouxe depois a vassoura, que passou de· 
leve em de rredor da mesa e, terminando os arran
jos, disse á mãe: «Agora eu vou fica r com o Nenê· 
para a Candoca janta r .)> 

D 'ahi a pouco sahiu do quarto a outra me
nina, tamLem muito conte nte, . com um avental
zinho azul, preso aos hombros, e chinellinhos de · 
tapete. Esteve alg uns momentos parada perto de· 
nós, retira ndo-se em seguida, depois de nos pedir 
licença, e eu pude vel-a, pelo vão da porta, . 
jantando a uma mesinha da saleta proxima. 

De noite ·f~mos todos para a sala. Aquellas. 
menmas exerceram verdadeira fascinação em meu, 
espírito. Passado o acanhamento das primeiras . 
palavras, ellas desenvolveram a mais cordial e 
encantadora palestra. Contavam casos dos colonos. 
e das colheitas, mostravam bonecas de panno, 
feitas por uma vizinha velha; caminhas de páu· 
e commoàas de boneca, fabricadas por um preto· 
que ellas chamavam de tio Elias; e panellinhas-
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de barro, as _quaes, segundo me informava m, 
serviam até para fr[tar ovos ~ 

Tínhamos de contlnuar a viagem no outro 
dia,. mas fugiu um de nossos anunaes. Até ao 
meio dia minha Mãe ainda esperava que elle 
apparecesse a tempo de seg u[rmos, mas, com a 
chegada dos camaradas, q ue não hav[am en.:ontrado 
siquer o rastro do cavallo, o Coronel convenceu 
meu . Pae de que o melhor era resolver-se a íalha r 
aquelle dia e tr com elle ver o cafezal e as 
outras plantações! Eu bati palmas de contente! 

As meninas já tinham a rranjado a casa toda 
·e-ajudado a mãe a dar banho no pequenmo e 
pediram licença para falhar ás lições. Sahimos 
em passo -de valsa para o terreiro. Lá embaixo 
havia um carrego, e uma preta, com um elos pés 
dentro d'agua e a saia arregaçada, batia rou pas 
·de creança n'uma taqoa sobre pedras. E ouvi 
logo a Cancloca pedrnclo: « Eu . tambem quero 
ajudar- a lavar as roupinhas! E puzemo-nos a 
enXaCTUar aS Cal11lSOlinhas e as fraldaS e a extenc\el-b ,) 

as ao :varal. Quando, já cansadas e sentindo caia.r , 
-depois de havermos- colhido laranjas e lima::>, 
fomos · para dentro, · Lucinda pei-guntoti-me si eu 
não gostava elo Robi'nso?t . . Eu não sabia de que se 

tratava; 
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E' um livro lindo! disse-me ·ella. 
Não gosto de lê r. 
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Não gosta de lê r ? E' impossível ! Você 
-pensa que não gosta de lê r porque ele certo ten1 
1[do só ltvros enjoados. Eu j á li o Robúzson duas 
vezP.s e ainda o qu e ro lêr novamente. 

E ell a principiou a co ntar-me as passagens 
mats im portantes da vida do celebrado he róe. 

E u n~to sei que t ransformação completa se 
·operou na minha alma com o conhecimento 
daquellas méninas! Os cli::ts, desde então, parece
·ram-me cu rtos e nunca ma ts mnguem arranJOU 
.meu quar to ne m fez certos ser viços em nossa casa, 
a não se r eu. Tomava de minha Mãe toda a 

' ·costura ele machina, arranjava a mesa, ajudava a 
cuidar elo ja rdim e, quando uma tarde . terminei 
·COmmovida a leiwra encantadora do R,,bz'lzson, 
abençoava carinhosamente aquelbs figurinhas riso
nhas, Lucinda e Candoca, que me haviam ensinado 
:a trabalhar e amar a leitura e das quaes ainda 
.agora me lembro com saudades. 
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ô BE:ija- Flor 

Quem mente é sempre apanhado 
Na mentira que prégou, 
Isso é um velho ditado 
Que meu Avô me ensmou. 

E seus conselhos tornando, 
Só digo aquillo que sei, 
Não minto nem mesmo quando 
Tenho certeza que errei. 

A verdade é que illumiQa 
O nosso mundo moral, 
E tudo, tudo me ensina 
Que a mentira é a mãe do mal. 
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Muita gente não faria 

As coisas feias que faz, 
Sem a Dona H ypocrisia, 
Velha de tudo capaz ! 

L embro-me muito da his tona 
De um rapaz q ue conheci, 
Que apanhou de palmatoria, 
Por causa cl.e um colibri . 

Foi o caso que o tra tante 
A avezinha quiz vender , 
Dizendo: «Canta bastante, 
Sabiás póde vencer!» 

O comprador, que de bobu 
Nada tinha, replicou: 
- «Quem mente assim faz um roubo : 
Essa a v e nunca cantou ! » 

- «Canta, SeQhor. Todo o dia 
Hontem passou a cantar ! 
Quarenta mil réis valia, 
Ave assim não é vulgar. >> 
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- << Pois bem, toma o teu dinheiro. 

Eu te compro o beija-flor, 

Mas um contracto, primeiro, 

H as ele fazer, vendedor : 

Aqui , no palacio, ficas, 

Até o colibri cantar, 

Bem sabes, nas casas ricas 

Muita gente pócle estar. » 

Salt a ele aleg re o menino, 

Bate palmas, ri-se, olé ! 
Pensava ser muito fino, 

lVI<lis elo que todos a té ! 

E lá coms1go, calado, 

Começou a reflectir: 

'Stá tudo bem planejado 

Meu freguez ha de dormir .. . 

E ao comprador vai g-arante; 
<<Nesta casa ficarei 

Até que a avezinha cante: 

Cantará logo, bem sei! 

1 O f>.. 
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Amanhã, mal rompa a aurora, 
Ha de trinar e trinar . 
Costuma, mais de uma hora, 
De manhã cedo canta r . » 

Era á tarde. O rapazola: 
Quando á noite fo i dormi r, 
Dava mil t ractos á bola 
Para da casa fugir. 

E mal vm tudo fechado, 
Em completa escuridão, 
Pé por pé, muito assustado, 
Em busca vai do portão. 

Mas o fidalgo soffria 
De insomnia, e estava de pé, 
Fitando a noite sombria, 
Dando azas ao sonho e á fé .. . 

Do rapaz presente os passos, 
De prompto deita-lhe a mão ! 
Eis da n"!entira nos laços 
O traficante fujão ! 
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«Como .. é que te vais embora? 

O col ibri já cantou? 

Quero ir ao teu bola-/óra ... 

Nem só dinheiro te dou!>> 

Palma tori a clesenca \'.::t 

D e cempos que lá se vão. 

E m que-: a creança apa nha va, 

S i nao s, biéL a l icção ~ 

Ao menuroso com e lla 

Castiga a bom castigar. .. 

Debalde ell e se rebella ... 

Apanha e põe-se a chorar.. 

«Bem ~ Já te dei toda a paga 

De tua acção ele traidor. 

Achaste a noite aziaga? 

Estás com muito rancor? 

Escuta, biltre, a mentir~ 

Que me quizeste prégar, 

l)e pnnctpto errou a mtra; 

Não podia circular. 
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Não pódem os beija-flores 
Em gaiolinhas viyer: 
Precisam do me 1 das flores, 
Vrecisam p;ra não mórrer. 

D e seu nec tar se alitnent;:un_ 
Zumbindo pa ssam a mel. 
Só com 1sso se con teiH:l m. 
- Namorados do ,·ergel ~ 

A avezinha que apanhaste, 
Nos ares, livre, soltei ... 
Que minha licção te baste: 
Não mentir - suprema lei ! 



A Fada de Londres 
( Veridico) 

Vivia em Londres, ha mui tos a nnos, enst
nanclo francez, urna senhora já idosa e ele cabel
los grisalhos, de voz tãp musical e doce que en
cantava. 

Sabia ella, como ninguem, todos os contos 
ele fadas. Um cl!a, depois ele terminar sua licção 
de francez, no meio ele ·um g rupo ele amigas. 
narrou casualmente um daquelles contos, e o fez 
com tal encanto e sugg estão, que o auditório fi.
cou fascinado! Instantes pedidos fizeram com que 
ella contasse mais algumas· historias, que, como a 
primeira, despertaram vivo enthusiasmo. 

f\ boa senhora com o seu traje simples 
ele professora pobre, pegando na bolsinha p~ra 
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·retirar-se, exclamou com a maior naturalidade: 
« Sei tanto$ contos de fadas , que poderia passa r 
a vida inteira a contai-os! » 

. Quando ~!la se a usen tou apressadamente, 
·como que deixando um g rande vacuo naquella 
sala, a dona da casa, q ue g uarclav:J. nos ouvidos o 

· timbre daquella voz harmoniosa, narra ndo mara
vilhas, teve de subito es ta phrase: << Podíamos 
·COntractal-a para contar historiao; . . . e na uma 
felicidade enorme para as creanças. » 

E, clalli a dias, aquella ideia fo i posta em 

pratica. 
Nas horas em que a professo ra vinha para 

narra r os contos de fadas , via e rn torno ele si não 
só as c reanças, mas tod~s os membros da famí
lia, velhos e moços, completamente ~m beveci<:los 
com a sua palavra magica. 

Em pouco tempo era tal a sua fama que 
.o dia todo não che.gava para attender aos 
chamados para contar historias e, abandonando o 
ensino ele francez, precisava ainda trabalhar de 

noite. 
As principaes fa mílias de Londres, com o 

empenho de obte r algumas ele suas horas precio
sas, augmentavam espontaneamente sua remunera
ção, cun'lulando-a de honras e sympathia. 
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Mais tarde lembrou-se ella de fazer uma 

excursão pela Ame rica do Norte, percorrendo-a 

desde . N•)va York até S. Francisco da California. 

Graças aos seus modos familiares e cheios de 

encanto obteve o mais brilhante dos exitos! 

Nas reuniões e festas para que era convidada 

via-se rodeada por g rande numero de creanças e 

de adultos, que se q uedavam embevecidos, ouvindo 

os contos phantas ticos , modulados pela sua voz 

quecte e insinuante. 

Milhares de pessoas ricas concorriam a suas 

audições: os mais importantes membros do com

merci<..l , os g randes industriaes, homens de scien

cia, professores e jornalistas, todos se sentiam 

emocionados com a poesia antiga elos contos popu

lares. 
E o caso é que, ao voltar 2ara a Inglaterra, 

voltava rica de celebridade e de dinheiro! 

111/iss Slzedlock, que assim se chama a encan

tadora mulher, vive ainda agora em Lond.res e, 

por varias veies temos encontrado na imprensa 

interessantes referencias a seu nome. Transfor

mou-se ella em verdadeira fad::t para as creanci

nhas. Vai aos mais miseraveis bairros daquella 

cidade cheia de miseria, entra pelas mansardas 

da pobreza e pelos quartos dos doentes, senta-se, 
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conta as historias mais bonitas que sabe, e depois, 
quando os pequeninos e as mães a contemplam 
embevecidos, ella, com o seu sorriso de paz, 
enluarada pelos seus cabellos br<mcos, deixa-lhes 
nas mãos pallidas não só dinheiro pa ra as neces
sidades mais urgentes, como bonitos brinquedos 
e doces saborosos. 

E' assim que a Fada de Londres emprega 
a fortuna que adquiriu na .-\merica! 
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O 5erian€jo 

Pacat;.Í... pacatá ... pacatá ... pacatá ... 
U m cava llo pa ro u, vamos ve r quem ve m lá. 

E a mucama aiJ re a porta e depressa se avista·. 

U m cabocio agitando o seu paia de list(.;.. 

T raz cacete e garruci1a e, na cinta facão, 
V em de esporas tinindo e rangendo no chão •.. 

T raz nos dedos seguro um comprido cigarro, 

Tem a roupa e o chapéo com respingos de barro •. 

E já se ouve dizer: «Entra e senta, seu Zé, 

Traga aqui Mariazinha, a pipoca e o c~ fé . 

Todo o povo se· ajunta e procura a viola, 

.'\bre a bocca o garboso e chibante ma riola: 
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Cantigas ele minha terra 
Ja cantei co m voz febril , 
Era no tempo ela g ue rra, 
Andava em lucta o I3razil. 

.Sol ou chuva eu não te1r.i a 
Nas hostes do Parag uay, 
Caminhava noite e dia 
Co' a moxilla el e meu p2e. 

Voluntario corajoso. 
Muita batal ha ga nhei, 
Mas, depois ele victo rio:;o, 
Com paraguaya casei ! 



O Azarias 
(Caso verdadeiro) 

(.fi C:hales ];uarfe de JiV/meida) 

Naq uelle logarzinho não havia casas de alu
g uel, e um fazendeiro, consoante ao systema esta
belecido, deu a casa da praça para meu Pae morar 
até que este construísse uma propria. Era assim 
que os roceiros faziam. Tiravam, poré m, de con
dição poder entrar na casa quando viessem; sós 
ou com as famílias, aos domingos, em occasiões 
de festas, o que e ra de facto um aluguel, sinão 
mais caro, pelo menos mais incommodo ! Os do
mingos succediam-se uns aos outros. Esta hospe
dagem de um dia sómente já era um tanto per
turbadora, mas, afinal, com o cair da tarde, vol
tavam os hospedes para a fazenda, deixando que 
.tudo entrasse nos seus eixos. 
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Quando, porém, a família ele seu F erreira ,. 

que era um homem estimadissimo e muito servi
çal, vinha para alguma· festa demorada, fica vamos. 

até certo ponto inteiramente deslocados. O numero· 

de pessoas torna.va-se excessivo para o tamanho 
da casa; al~m ela filharada ele seu F e rreira, vinha 

sempre um grande acompanh8rnento de negras e· 

creoulinhos, que punham tudo em terrível confu
são, num e?Ztra e sáe constan;:e, com o accesso rio· 

de vozes differentes e chôro de creanças alvas e 

pretas ... Por toda a casa apparecia roupa exten-· 
dida: num cabide, era um timão ele flan t:l la com 
as manguinhas ainda arregaçadas) como sai t·a do· 

corpo da creancinha; noutro era um cueiro humi

decido; alli um babadouro com leite coagulado:. 

onde · se locupletavam as moscas ! 
· E assim ficava tudo numa desordem de ar-

ripiar os cabellos; não que lwuvesse falta de 
bondade na família de se7t F erre! ra; era o desaso

cerro inevitavei em tae.; circumstancias -- agglo-
::, 

meração de pessoal e desegualclades de educação .. 

No meio de tanta gente, destacava-se a figurinha· 

sympathica do Azarias, menino de seus treze para 

quatorze annos, sempre commedido, delicado e 

obsequioso. Elle não vinha uma só vez da roça. 
que não trouxesse presentes .para este ou para 
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aquelle ; ora, um queijinho, em fôrma de coração; 
ora, lindas romans e jambos rescendentes; outras 
vezes, uvas pretas e figos brancos, de permeio 
com folhas de parreira, num cestinho artisticamente 
preparado. E o Azarias estava semtíJre prompto 
par:J. qualquer serviço que pudesse prestar: aqui,. 
descascando canna pa ra a ::<creanças ; alli, andando· 
debaixo ele chuva, á procu ra ele biscoitos para 
outrem. 

E, n5.o sendo in trometticlo, não se excedendo 
nunca, elle t razia constante mente no rosto a ex
pressão ela confia nça e tinha uma expansibilidade· 
de encantar. Não lhe fallecia jamais assumpto· 
para prosas e ng raçadas ! A sua figura ainda ficava 
em maior destaque deante ela carrancuda sene-· 
dade ele seus irmãos mais velhos, já moços, mas 
acanhados, pizando com força e falando de ar
ranco, o indíspensavel sómente para pedir um 
lenço ás escravas, - que era isso ainda no tempo 
da escravidão! - ou qualquer outra coisa de que 
precisassem. Ha esse typo de matutos insociave:s,. 
os quaes collocam o juizo e a moralidade na 
sequiclão elas pabvras e na rispidez dos modos!' 
A Natureza, emtanto, a g rande mãe prodigiosa, 
faz desses milagres e apresenta creaturas como o 
Azarias, que parecem não resentir-se absolutamen-
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te do me10 em que vivem! organizações superio

res, que supprem com o seu instincto ele delicadeza 

e a sua elevação o habito ele sociedade, tão im

prescindível ás naturezas vulgares ! 

Terminadas as festas. ao retirarem-se os hos

pedes, havia como que um suspiro ele allivio em 

casa. Tudo ia para seus Jogares e podia-se já ter 

tempo para a contemplação benefica elos montes 

verdejantes e das tardes luminosas ... Só o Azarias 

deixava saudades, concordavam todos ! 

De uma feita , após reiterados convites e ins

tancias ele seu Ferreira, e depois ele minha iVJãe 

relutar muito, ficou resolvido que iríamos dar um 

passeio á sua fazenda. E fomos. Que incleleveis 

impressões me ficaram daquellas horas revelado

ras, para mim, de tanta coisa interessante e attra

hente ! A fazenda possuía engenho ele assucar 

fiqu ei maravilhada, na minha susceptibilidade in

fantil, olhando a moagem, que nunca houvera visto 

e na qual nunca houvera pensado. A machina, 

trabalhando, deixava escorrer pela parte inferior 

a garapa espumejante, e mquantc por um tubo 

lateral sai·am os bagaços moídos, que eram levados · 

immediatamente para o gado. Eu ficára encan

tada, reparando 11os feixes ele lindas cannas, que 

cheaa vam lustrosas e coloridas e dali i a pouco 
b 



r l'A Gl;\'AS INFANTIS '1~1 

estavam transformadas em caldo e em seccos re
síduos. E a ad miração me acordava -a phantasia e 

0 enthusiasmo: o ouvido embalado pelo barulho 
regular da roda, o olhar pres0 á agua espada
nanclo em repuxos deseguaes, nimbados de ful
gurantes a ljofares ... E apoderava-se de minha 
alma profu ndo contentamento deante das conquis
tas de nossa força triumphal ! Creio que é de 
todos os homens e de todos os tempos esse pra
zer mudo que sentimos na contemplação do tra
balho act ivo e victorioso. 

Mas fui a rrancada ele meu extasis: chamaram
me para obsequia r-me com rapadura quente, que 
saia elas fôrmas. Eu não . sei si ainda hoje lhe 
acharia aquelle sabor especial que então lhe achei, 
mas garanto que nunca rne soubé melhor o mais 
fi no e requinta do manjar. 

E foram novas revelações para o outro lado 
da fazenda: caldeiras muito fundas com garapa fer
vendo; outras em que a garapa já se transfundira em 
melaço; tachos, desmedidamente grandes, em que 
as negras torravam farin~1a, arrebitando os bijl!s com 
pás de madeira ou. bonecas de palha; emfim, uma 
multidão de trabalhos interessantes e de scenas· dig
nas de um bom pincel nacional. 
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Perto da cerca tosca e desegual est:1vam ex
tendidos muitos côxos de consideravel comprimento 
·e profundidade, onde se depositava com ag ua a man
-dioca ralada para ser cortida; e nós, a exemplo das 
meninas do fazendeiro, arregaçámos as mangas e, 
mergulhando os braços na ag ua fria, trazíamos á 
superfície tijolos de polvilho, semelhantes á coalha
-da, tanto pela grande alvura, como pela facilida-
-de com que se dissolviam. E os esbuga lhavamos 
todos, fazendo com que a ag t.:a, a té então transpa
rente, com o polvilho assentado no fundo elos côxos, 
-se tornasse branca de leite. E éra uma correria sem 
treguas no meio dessas innocentes dive rsões! 

No dia immediato estavamos de pé mal se 
approximára o alvorecer. Qual é a creança que não 
madruga quando adormeceu com o pensamento 
nalguma festa, nalguma viagem ou em qualque r 
-divertimento que a seduza? 

Abriram a porta do qL;arto do fazendeiro para 
.a desguarnecida sala de jantar e, na hora em que 
soou a sineta da fazenda, o seu Ferreira, soerguen
do-se apenas sobre o leito, defronte do entristecido 
salão tomou uma attitude de commando. A nume-' rosa negraria vinha, de um em um passando em fren-
te delle e, extendendo-lhe humildemente a mão mur
murava: suzmzclzristo, s?tz?tnch1'Ísto, s?tzmzclwisto, ao 
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passo ·que elle respondia invariavelmente, com a 

·imponencia de um rei : ((p'ra sempre, p'ra sempre, 

p'ra sempre>>. 

Os negros enfileiraram-se no salão e rompeu 

.a commovente prece em côro, onde vozes grossas e 

finas, de velhos e creanças, de homens e mulheres, 

ligavam-se melancolicamente na mysteriosa expres

sao da tristeza e da esperança ... 

Q uem podeiia ouvir indifferentemente a har

monia de dezenas de vozes ·humanas cantando, no 

captiveiro, á hora do crepusculo matutino, versos 

·Como estes: 

« Bemdicto sejaes, 

Amoroso Jesus, 

Que o mundo remistes, 

Cravado na Cruz. 

Cravado na Cruz 

Para nos salvar, 

E nós, tão ingra-tos, 

Sempre a peccar! 

Sempre a peccar . , 
Sem nunca emenda ter, 

Ninguem considera 

Que ha de morrer! 
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Que ha de morrer, 
E as contas q~H~ havemos dar 
A'queile Senhor, 
Que nos ha de julga r.» 

E ao morrerem as vozes no suspiro da derra-
deira firma ta, já se ouvia o seu Ferreira ordenando:. 
« O Manuel qu~ vá concertar a cerca do pasto, que 
está caída; o Jeremias que mate o porco maior do 
chiqueiro, aquelle de barriga amarella;· Fulano que., 
faça ic;so; Béltrano que cuide naquillo; Sicra no que. 
faça aquill'outro .. . )) 

E os negros iam-se retirando com seus passos 
pesados e surdos, de pés descalços- e endurecidos no 
pedregulho das serras ... 

Nós, como num sonho encantado,. corríamos
para lavar o rosto na bica d'agua e para ver tirat~· 
o leite das vaccas, que saudavam a chegé:.da do dia. 
com seus mugidos tristonhos1 aos quaes não falta va, 
nunca a resposta dos bezerrinhos encurralados. 

Voltámos da roça com <~).:5 pulmões e a 
imaginação em actividade. As filhas do fazendeiro
haviam-nos promettido mundos- e fundos e o· 
Azarias espontaneamente tomára o compromisso· 
de levar-nos ovos de namhú e: borbol'etas. azues· 
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das grandes, daquellas lindíssimas, 
bastariam para significar todo o 
nossas mattas encipoadas. 

1 '25· 

que só por si 
encanto das-

Chegára a vespera da festa. Estava tudo em 
movimento pela rua. A gente de seu Ferreira 
não podia tardar. De repente , chega até nós, 
entre lastimas e consternação, a noticia alarmante 
de que o Azarias havia recebido na nuca a queda 
de um palmito, quando ajudava a cortai-o, e 
morrera instantaneamente. E mostrélvam a comitiva, 
que de festei ra, se tornára lugubre! Era uma. 
fila comprida ele gente a cavallo, homens, mulheres, 
creanças e negras, que acompanhavam chorando 
a rede em que vinha, na frente. o corpo do, 
Azarias ... 

Entre as lag rimas de todos, ouvia-se repeti
damente: 

Elle não era mesmo para este mundo! Coi
tadinho! Ai! Que pena! 



Ditosas 
( Das Sombras) 

Da creancinha loira, alva e formosa, 

Eu gosto de escutar o riso fra nco, 

Apraz-me ouvir-lhe a fa la clescuidosa 

- . Murmurio de briza. em lirio branco ... 

. Acho di vi no o bello e transparente 

Olhar da pequenina creatura , 

·Que nem por sonhos teve nunca em mente 

.,Que ha de sorver o travo da amargura! 

Nascemos. Tudo é luz! tudo chimera! 

Depois vem a velhice e o desengano. 

E a quanta gente abate e desespera 

A contingencia do luctJ.r humano! 

:Por isso. apraz-me a vista das creanças 

E o seu sorrir de angelica bondade : 

-;,Elias não perdem nunca as esperanças, 

.Não têm maguas no peito, nem saudade! 
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musico be José Carlos Dias 
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