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- Disse Christo que o homem não · 
vivé só de pão. Sim; porque vive do 
pão e do ideal. O pão é o ventre, o 
centro da vida organica. O ideal . é o 
espírito, orgam da vida eterna. 

Ruv BARBOSA. 

O livro para a· escola deve ser como 
a bôa semente de que provêm os fru
ctos sadios : a bondade, o àmor e o tra
~alho - eis o que elle d~ve "despertar 
na alma da criança, preparando-a para 
a vida activa do futuro e da patria. 

c. I. 
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Nota 
·, I 

Ao escrever ''Seára Patriotica" - prosa ·e 
verso, para leitura expressiva no terceiro e quarto 

. anno, buscá mos, dentro . da orientação .. que uma 
longa experiencia nos ditou, tra{ar de assumptos e 
aspectos genuinamente nossos . .. 

A não ser algumas lições adaptadas, de fundo 
moral e· de applicação co/Iectiva, que trafámos de 
resaltar aos olhos dos pequenos leitores de uma . 
maneira acf!rtada e justa, o preSente trabalho, en
cerrondo ensinamentos d~ cultura cívica, descri
pções de costumes regionaes e do nosso "folk- · 
!ore,:' póde ser considerado ·como um livro . essen
Cialmente brasileiro. 

Colhendo dados num ambiente tão nosso, em 
seára tão feriÍI e rica, como' sóe ser a nossa terra, 
procurámos, quanto possível, qespertar nos aluirmos . 
o enthusiasmo pelos factos nacionaes, o amor pela 
nossa patria e pela nossa gente. 

Dentro dessa orientação, em que . tentá mos 
. fazer owa nova, outros poderão com mais felici
dade e acerto, conseguir cousa quasi que perfeita 
e melhor, talvez, restando-nos, todavia, a satisfação 
de termos empregado · coni o nosso · esforÇo, a 
maior boa vontade e o melhor enthusiasmo que 
um livro nessas condições requer. 

O AUTOR. 
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I. - A BAN.DEIRA VERMELHA 

Eta tão meigo e jovial o pequeno Zezé, que 
fazia gosto vel-o, physionomia sempre risonha, 
grandes olhos expressiv<?s, a olhar com bondade, 
indistinctamente, os que passavam á sua volta. · 

T.odos os dias elle . ia á escola, muito direi
tinho, com as suas lições preparadas. Era sempre 
attencioso e muito amigo dos collegas. Se um 
delles não sabia a lição, elle procurava O CQm
panheiro, repetindo-ih e, com um enlevo carinho
so, as explicações do mestre. 

Era o pequeno Zez~, sem • . .duvida, um esco
lar modelo. · 

. . 
Quando um menino fazia qualquer traves

sura ou faltavã aos seus deveres escolares, o 
p.J;'ofess~r, ao repreendel-o~ dizia : 

· ""' 
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...:... Que vergonha, tamanho menino e sem 
propositos ! Não vê o Zezé como é differente ! 
E' tão pequeno e já · parece um homemzinho ! 

Uma tarde, dessas bellas tardes de setembro, 
em que o crepusculo veste de _ouro a paizagem, 
·caminhava elle, rumo do lar, em companhia de 
seu pae. Este, que era machiiÍista e vinha do 
trabalho, trazia . na mão uma bandeirola ver
melha. 

O pequeno, vendo-a, perguntou ao pae pa:r:a 
que servia l;lquella . bandeira: · · 

O machinista expliceu-lhe que, nas estradas 
de ferro, a bandeira vermelha era signal de pe
rigo e servia para evitar ·os desastres. 

9 menino, ouvindo attentamente a explica
ção dada-, voltou-se para o pae e disse : 

·- Então, papae, se o senhor visse uma ban
deira dessas sobre o ·caminho, pararia imQJ.edia
tamente o trem ? 

- Certamente, respondeu-lhe o pae, do con
trario poderia succeder um' grande desastre. 

Em casa, após a refeição, o pae sahiu e o 
pequeno Zezé, procurando sua bôa mamãe, en
controu-a chorando. · 

- Porque chora.' mamãe ? 
A pobre mulher, para 'não desgostar o filho, 

procurou disfarçar a sua magoa; ·mas Zezé, qu~ 
~ é um menino muito vivo e intelligente, correu os 
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olhos eni torno e deparou com uma garrafa meio 
vazia sobre a mesa. 

- Oh! mamãezinha, eu sei porque a senhora 
está chorando, exclamou elle · tristonho. Papae 
bebeu demais ante~ de sahir para o serviço e 

-a bôa mamãe tem medo que lhe possa acontecer 
alguma cousa, não é verdade ? 

A mãe fez um signal affirmativo, e depois 
acrescentou : 

-'l,'udo o que eu digo . é inutil; cada dia 
teu pae bebe ·um pouco mais e assim caminha 
para a rulna. Estou certa que dentro de pouco, 
se continuar assim, será despedido do emprego, 
e então, que haveremos de fazer? 

O pequeno Zezé ficou muito pensativo .e . 
perguntava a ~i mesmo o que poderia fazer para· 
impedir que o pae continuasse a embriagar-se. 

.De repente lhe · veiu uma idéa; pol-a em 
pratica foi obra de um momento ... 

.-- No . dia seguinte, quando o pae procurou a 
garrafa, viu atada á n1esma a bandeira verme
lha, que denotava perigo. 

Compreendeu todo o seu erro e percebeu o 
alcance do gesto do ·pequeno Zezé, ficando como 
q~e enve-rgonhado de si mesmo. · 

Chamou o filho, abraçou-o e beijou-o, di
zendo: - ' 

- Meu .filho, honro,..me de· ti. O teu exemplo 
acordou-me ainda e~ tempo ! 

-9-
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E assim o pequeno Zezé salvou o pae de 
um grande erro e restituiu á sua querida mãe 
a tranquillidade dos dias felizes de outróra. . . 

SIGNIFICADOS :.._ ·pbysion.omi; : conjunto das feições . 
do rosto, aspecto, ar, 'cara, rosto. Conjunto 'Ne caracteres 
especiaes : o ar ou a expressão da fa ce ; crepusculo : clari
dade do entardecer, depois do sol-posto ; disfarçar : masca
rar, di8simular, simular, encobrir ; acrescentar: tornar maior, 
augmentar ; impedir: embaraÇ<!r, não permittir, prohibir, in
terromper ; denotar: mostrar, significar por meio ·de certos 
signaes. 

-· 
• ~ l• 

~-
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11. - O QUE É A PATRIA ... 

Agora, queridos meninos, disse a mestra, . 
falemos da patria. Quem de vocês sabe o que· 
é a patria? 

Todos os aJumnos, menos. eu, levantaram as . 
mãos. 

- Eu, professora, eu sei, disse um delles .. 
A patria é o logar onde nascemos. 

- Muito ~bem. 
- Não, professora, gritou uma menina, eu. 

sei dizer melhor que Roberto : a patria é como
o ninho para os passaros. 

- Muito bem, muito bem, repetiu a bôa 
mestra, ouvindo as respostas que cada um ia .· 
dando. 

Percebendo que eu não havia levantado a 
mão, a professora tratou logo de inquirir-me : 

,-- E você ? vo-cê não sabe o ·que é a p~- 
tria ? 

-11 



.. 
Todos se voltaram para mim, surpreendidos. 

Que vergonha, eu não sabia! O meu rosto se 
tingiu de rubro. Tive, porém, a sinceridade de 
me pôr de pé e declarar ingenuamente : 

- Não, professorà, eu não sei o que é a 
-patria. 

- E não sabe você nenhum verso em que 
:se fale da patria, dos seus heroes e das suas 
conquistas ? Em seu livro de leitura não tem 
você lido muitas vezes paginas inteiras dedica
das á patria ? 

O meu embaraço era enorme. Eu não sabia 
como ·responder. Nisto, · para salvar-me com 
·certeza daquelle aperto, levanta-se um dos meus 
companheiros mai~ queridos e diz : 

~ Professora : eu sei que tenho patria e sei 
o que é a patria, quando vejo flaminular a ban
deira- esse nosso sagrado pavilhão. 

· __:_ Magnífico ! · respondeu a mestra. E' uma 
formosa resposta a sua, Orestes. 

Durante muito tempo senti a vergonha da
.quelle instante. E já homem, costumava con
. stantemente perguntar a mim mesmo: 

- Que cousa é a patria ? 
Eu nunca havia sabido do .meu paiz ! Es

tava ·acostumado a ouvir todos os diás o hymno 
·nacional e a vêr, continuamente, a bandeira tre
mulando na fachada-dos edifícios. . o excesso das 
ili,signias gloriosas havia falseado em meu espi
.rito o ideal de. patria. Tão commum se me to r-
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,. . 
nara essa palavra pelo abuso qlie ·se fazia della~ 
que eu não podia compreendel-a com a con
sciencia e· o ardor com que desejava a minha 
antiga mestra de escola ... 

- Que é a patria ? 
I. 

., . I I 21-~-!' ,. I • ~ .. 
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QUE! É A PATI!IA? 

Muitos annos mais tarde é que i'ui compre
ender o que é a patria. Longe do meu paiz, no
estrangeiro, comecei a · sentir unia ansiedade 
de espírito, uma inquietaçã-o indefinível. Era a 
nostalgia, a saudade da minha terra e da minha 
gente, da térra e do povo ~o meu berço . 

Um dia passou Sf\b a minha jane1la um ba
talhão. O povo, agglomerado na praça, applaudia 
os soldados com um enthusiasmo delirante. Pas
sou a bandeira da patria, e a multidão estalou 
numa apotheo.se extr:aordinaria. Em seguida vi
·brou um hymno. O povo adquiriu co~o que uma 
.alma nova, tal o enthusiasmo, a alegria que o
dominava. 

-13 -



No entanto, em meio daquelle delirio . pa
triotico, um homem não applaudia, um homem 
-estava mudo e triste. 

Era eu. Era eu que, ao vêr que essa ban
.:deira não era a IGinha, que aquelles soldados 
não eram os que (pelejaram pela minha terra, . 
-que aquelle hymno não era o hymuo de amor e 
·de guerra que acompanhara na luta os meus 
-antepassados, come cP-i a · compreender, entãQ, que 
-cousa era a palria. 

Só mesmo a dista,ncia, só mesmo a saudade 
.teve esse augusto prestigio. 

Uma alegria nova illuminou-me os olhos e 
·eu chorei commovido, recordando a minha terra, 
·O collegio e essa bôa e dedicada mestra a quem 
-eu havia respondido não saber que cousa era a 
patria. 

(Adaptação do hespanhol.) 

SIGNIFICADOS - Inquirir: interrogar, p~rguntar ; sur
_preendido : admirado, perplexo, surpreso ;· fiammular : balou
çar (a bandeira) impulsionada pela brisa ou pelo vento, tre
mular ; insignia : emblema, signal distinctivo ; ánsiedade : an

:gustia, incerteza afflictiva, desej.o ardente ; nostalgia : abati
.mento ou tristeza profunda, resultante de saudade (ia patriã ; 
. agglomerado : ajuntado, acumulado ; antepassado : antecessor, 
.que passou antes ; excesso : abundancia demasiada. 

QUE~TIONARIO- Qual é a nossa · ·patria?- Porque 
·devemos amai-a ?-Citar os nomes de alguns dos nossos ante
passados illustres. - Quaes são os deveres de um verdadeiro 
-cidadão? - Deve cada brasileiro ser um soldado ? 

·-: l4-

111. - O RIO 

Nasce um fio de agua além, na serra. E descendo es
carpas e transpondo mattas e campinas, o tenue ·fio vae cres
cendo e se avoluma até chegar a ser o rio largo e profundo, 
q4e banha e fertiliza a terra e manobra os engenho·s. E' nobre 
o seu mistér e elle se sente feliz só por ser util aos homens. 

O doce marulhar das aguas deste rio, 
Que ora se encrespa ao vento e ora sereno passa, 
Tem o som de uma pre.ce e o vago murmurfo 
Das plumagens azues de um passaro que . esvoaça . 

Nasceu além, ria serra. Era pequeno fio. 
Cresceu, tornou-se agora uma potente massa 
Que faz curvas gentis de variado feitio, 
E campos de esmeralda e montanhas abraça. 

. I . 
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E' nobre o seu mistér e ingente a sua obra ! 
Em seu curso veloz, mil engenhos manobra, 
Possante e pertinaz, invencivel e ufano. 

Prosegue triumphal como um heróe da guerra, 
Engrossando outros mais, fertilizando a terra, 
Coroa~do-se, afinal, com as . espumas do Oceano. 

SIGNIFICAbOS - murmurio : ruido de agua corrente ; 
feitio : feição, configuração, maneira ; mistér: officio, traba
lho; pertinaz: obstinante, contumaz; ufano: _que tem ufania, 
altivo, a_rrogante. · 

NOTA - A poesia acima é um son.eto - forma poetica 
cómposta de quatorze versos, distribuídos em quatro estrophes, 
isto é, duas quadras e dois {ercetos. Assumpto desÇriptivo: 

-16-

IV. - TI ANTONIO 

A figura de T} Antonio me apparece, bem 
viva e impressionante do termo da infancia. 

·Era eu menino, assim da tua edade, meu 
Alberto, e, até hoje, conservo inapagavel a lem

brança do~ dias felizes 
em que o bom velho 
contava, a nós, as crian-

. ças da fazenda, as his
torias e crendices · do 
nosso sertão, as lendas, 
os episodios e as aven
turas dos primeiros 
tempos dos coloniza
dores. 

Nempódes imagi
nar o quanto me é 
doce recordar. aquelle' 
tempo . feliz em que · 
aprendiamos a carti.: 
lha! Ah! com q-ue sau-

Izabel, a Redemptora dade eu me lembro dO 

velho solar de meus paes, com a sua varan
da espaçosa "B hospitaleira, com o seu quintal 
ao fundo, cheio de arvores fructiferas. Ao lado, 

_:_ 17 -
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distante alguns passos da casa, ficava o monjo
lo, a ·engenhoca e, á frente, o pequeno jardim, 
quasi abandonado, entre muros de taipa em rui
na e uma cancela de páo tos-co. 

Dominando a estrada, erguia-se alto o cru
zeiro co in o que abençoando aq uellas paragens e . 
protogendo:as contra os mal~ficios que, de tem
po em tempo, invadem as fazendas, dando cabo · 
das cri~ções e castigando a lavoura. 

Foi ahi, em 
meio de uma pai
zagem tão nossa, 
tão brasileira, que 
correram os dias · 
mais alegres e fe
lizes da minha 
vida . _ . Foi ahi 
que comecei. a 
amar na sua sim
plicidade rustica 
a nossa gente e a sentir na sua grandeza · a 
nossa terra . . . , 
' Ti Antonio era um preto velho. dos tempos 
da Redemptora, que de tão velho já havia per
dido de conta a fieira interminavel dos seus dias. 

Era elle quem nos acompanhava pelo quin
tal e quem nos fazia adormecer, assim que des-
pertava no céo a primeira estrella. . . 

Logo ao cahir ãa tarde, ao ultimo toque das 
«Ave-Marias,» na varanda, em torno á mesa, ou 

-18-

na cozinha, ao pé do fogão, ficavamos reunidos, 
junto delle, a ouvir os lindos contos, as historias 
de «era uma vez ... » que elle sabia e que, em
bóra muitas vezes repetidas, eram sempre novas 
para nós. __, 

- E papae se lembra ainda dessas hist~rias 
tão bonitas? inquiriu o pequeno Alberto, curwso. 

- Ora, se m~ lembro.! Com que infinita sau
dade P.U reevoco, na sU:a eloquencia dolorosa, a . 
«Historia do Navio Negreiro,» essa mesma histo
ria que mais tarde fui ler em Castro Alves, que 
a fixou para a eternidade em versos de uma 
belleza sem par. 

--Quem foi Castro Al~es, papae? 
- Um grande poeta nosso, filho da Bahia. 

Elle foi üm dos brasileiros que -mais se bateram 
pela libertação dos escravos. 

E não eram só histo:rias, meu -pequeno, que 
ouvíamos de Ti Antonio. Toadas e _cantigas da 
gente rude da roça, que são verdadeiras maravi-
lhas.! · 

Ha tradições qué valé- a pena recordar ! 
Ah! bons tempos aqueiies, meu Albe~to ! ... 
- Conte-me, papae, uma dessas historias ? 
- Sim contar-te-ei não só uma, mas diver-, -

sas, porque muito aprenderás em ouvil-as. Antes, 
porém, vou te ensinar uma poesia · que - trata 
perfeitamente de um aspecto da nossa vida do 
interior. 

Chama-se ella c:A Bandeira do Divino.» Ouve: 

-19-
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V. A BANDEIRA DO DIVINO 

O oratorio gracioso e pequenino, 
Da sala a um canto, espera o bandeiTe.i1·o 
Que se faz annunciar ao som ligeiro 
De um rufo - que é a vanguarda do Divino. 

A casa toda vibra e se alvoroça 
Pará beijar o milagroso manto, 
E escutar do violeiro o. terno canto 
Agradecendo. as dadivas ~.a roça. 

· Toma o estandarte a dona da vivenda, 
Ergu·endo-o em frente ao altarzinho aberto, 
Que de folhagens e florões coberto 
Guarda no seio uma divina prenda. 

-20-

Aos ponteios ·febris da meiga viola 
Entrelaçada de-yistosas fitas, 
Canta o troveiro umas canções bonitas 
De prece ao Santo e . de .louvor á esmola . 

. 
Horas depois, á porta de outra casa, 
De sitio em sitio e em todos os vizinhos, 
Segue a bandeira ao l~ngo dos caminhos, 
Sob uin sol causticante como brasa~ 

E vendo-a pros~guir de serra em serra, 
Farta e feliz, minha alma carinhosa 
Pensa no quanto é credula e. bondosa 
A gente dos sertões de minha terra . 

. SIGNIFICADOS - inapagavet ·: que não se apaga, sem
pre vivo ; solar : herdade, casa dos senhores da fazenda-; 
rustlca : tosca, da roça ; fieira : linha, cordão fino ; varanda .: 
sala ampla com janellas abertas para a frente da casa, parte 
saliente no corpo do edificio e cercada com grades; evocar: 
de evocação, recordar; oratorio: pequeno movei (capella) em 
que estão os santos e as imagens ; dadivas: dons, donati
vos ; estandarte : bandeira, insigni!l de corporação ; causti
cante: que queima. -----

NOTA - A .poesia acima descreve um dos · aspectos 
mais interessantes das nossas tradições religiosas: a Bandeira 
do Oivino com a pombinha ao topo, invocadora das ·tradições 
patricias e do accentuado espirito christão da nossa raça. 

• r 
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, . VI. O uFOLK-LORE .. NA ESCOLA 

- Que poesia interessante! Eu quero estu
dal.-a para a festa de encerramento das aulas 
disse Alberto a seu pae. ' 

- Que idéa feliz, meu filho! 

- Ah! será uma surpresa na esco1a! Nin-
guem conhece essa poesia. 

--: «A Bandeira do Divino» é, meu Alberto, 
uma das nossas bellas tradições. Como todas as 

. nossas lendas, ella vae aos poucos se apagando 
esquecida na gloria humilde dos povoados lon~ 
ginquos. Os festejos populares de junho, com 
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mastros de santos, enfeitados de palmas e lar.an
jas, com violas cantadeir.as e Jogos illuminando 
as noites nevoentas; as tradições do Natal, .anno 
Bom e Reis; os mutirões, tudo, tudo se vae abys
mando para o crepusculo, num triste e lamenta
vel esquecimento! 

-Então, todas essas cousas tão bonitas es
tão desapparecendo ? 

- Estão, meu filho. No entanto, quanta bel
leza em tudo· isso! 'f o da a alma da nossa gente 
vive . ainda um -pouco desse passado ! 

·_Vovó, um dia, contou-me uma linda his
toria do Natal. Ella sempre me diz 
que são mais bellas as historias de 
antigamente. 

-:- Para hoje vou contar-te 
umas historias de bichos, do nosso 
folk-lore. 

.- Folk-lo1·e! Que é folk-lore ? 
indagou Alberto, curioso. • Affonso Arinos 

- E' o estudo e registo dos .contos, poesias, 
historiás, lendas e narrativas da tradição popu
lar; de tudo isso que o povo, na sua espontanei
dade, vae creando, ·através do tempo. E' .pena 
que entre nós ainda não se tenha feito uma col
lectanea dessas nossas c ousas, ·que se não tenha 
cuidado, como fazem os Estudos Unidos, a Alie
manha e outros paizes, de colligir esse the
souro de bellezas que o tempo vae consumindo. 
Comtudo, é um dever de justiça salientar os que 

-25-
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se . têm empenhado nessa nobre cruzada, salvan
do do eterno olv~do ' algumas das mais bellas flo
res da alma popular brasileira. 

- Quaes são elles, papae? 
- Sylvio Romero, Mello · Moraes, Couto de 

Magalhães, Affonso Arinos, Carlos Goes, V aldo
miro Silveira, João do Norte, Amadeu Amaral, 

Alberto Faria, Afranio Peixoto, 
I 

Cornelio Pires e alguns mais. · 
- Quer dizer que o folk-lore 

é. muito importante? 
- Sem duvida. Como registo 

das nossas lendás, costumes e tra
dições, elle revela, em grande par
te, o espírito do nosso . povo e, em 

Sytvio Romero muitos casos, as suas relações 
com os demais povos da terra. Ha 

lendas que,. com diversas variantes, correm mun
do, mas ha tambem muitas outras que são nossas, 
puramente nossas ... · 

SIGNIFICADOS- tradição: o que se perpetúa de paes 
a filhos i collectanea: collecção, conjunto de varias cousas da 
mesma especi.~; excerptos de varios escriptos ; thesouro : ri
queza; casa ou arca onde se guarda·m as riquezas-joias, ouro, 
dinheiro, etc.; salientar : destacar; olvido: esquecimento; re
gisto: livro de assentamentos, lugar· em que se escrevem ou 

. / . 
marcam nomes, factos, etc. . . · 

QUESTIONARIO - · Que é o folk-lore ?-Citar algumas 
das lendas e tradições populares correntes em-nossa ~erra.-Ci
tar os nomes de alguns dos nossos {olk-loristas mai.s illustres. 

-24-
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VIl. - A RAPOSA E O GALLO 

Mestre Gallo, precavido e esperto, ao descer . 
. da noite, encarapitara-se, no mais alto galho 
de um umbuzeiro, no que foi seguido, pela sua 
companheira de quintal - D. Carijó. 

A raposa, que passava no momento por baixo 
da arvore, ao vêr o casal de gallinaceos, regou
gou c.omsigo mesma: Olé! que optüno banquete 
para mim ! Eu, que estou ha tanto tempo em je-

- jum, não poderia encontrar melhor opportunida
de. O diabo é que. se foram _empoleirar tão alto, 
onde não os posso alcançar ! Não importa, hei 
de vencei-os pela astucia. - · 

Pensou, .virou-se dum lado para outro e le
vantando a c.abeça, disse com ar hypocrita e · 
manhoso, dirigind!J·Se para. o gallo : 

-Ora; viva, Mestre Gàllo! 

- Boa tarde, D. Raposa . . : A gente quando 
.vae ficando velha, precisa abrir muito os olhos. 
·Assim que o sol se despede, trato de refestelar
me em logar segm·o. Tolo· seria . eu se esperasse 
a noite. Garanto que dessa fórma não cairei nas 
garras dos meus inimigos. 

• 



- Ora, ora, Mestre Gallo ! Agora já não ha 
nada a receiar. Então, vocês aincta não sabem 
da gra'nde novidade entre a bicharada? ! 

- Que novidade? - arriscou o gâ.llo, des
confiado. Conte ·lá isso ... 

- Pois, por deliberação unaníme do Conselho 
da . Liga dos· Animaes, foi assignado um tratado 
de paz duradoura entre todos os bichos da terra. 
Por esse tratado todos temos . que ser amigos. 
Haverá paz e harmonia em toda a parte. 

-O que! E' ve.rdade essa historia, D. Ra
posa ?! 

- Então, você ·não .acredita? Desça cá em
baixo com D. Carijó, que eu lhes mostra.rei coin 
muito prazer o, abençoado decreto que põe ter
mo ás lutas de tantos seculos: Hoje D. Raposa 
tem a alegria de aHirmar pessoalmente a Mestre 
Gallo e a D. Carijó a sua amizade incondi cional. 

- Creio em tudo que. está dizendo. Póde 
· muito bem ser verdade, mas, · como daqui . estou 
v~ndo um cão que se dirige apre-ssadamente para 
estas bandas, acho mais avisado espéral-o, Assim 
féstejaremos todos juntos o acontecimento, 

- Que está falando; Mestre G(lllo ? ! Cão 
por esta zona! Perna para quem te quer. , . 

Apesar de debilitada pela fome, a raposa 
deu sebo ás canellas e zarpou á toda, . , O cão 
avistando-a, . pôz-se a correr em sua perseguição. 
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O gallo, do seu poleiro, vendo-a correr como. 
louca, cocoricou de contente, gritando com mal
dosa ironia : 

- Mostre-lhe o decreto, D. Raposa! Mostre
lhe o d·ecreto ... 

E a raposa corria . . . e corria ... 

. ~IGNIFIGADOS - encarapitar--se: empoleirar-se, pôr-se 
em ~ttto alto, elevado, alcandorar-se; regougar : gritar, uivar. 
-:- Ets as vpzes dos animaes : a raposa regouga, o cavallo 
nncha, o boi muge, o bode ]:!._erra, o cão late ou ladra, o 
leão ruge, o elephante urra, a cobra silva ou sibila o lobo 
u_iva, o porco grunhe, o gato mia, o rato chia, o K;llo coco
nca ou canta, a gallinha cacareja, o pinto pia; o sapo coaxa, 
o passaro gorgeia, a pomba arrula, etc.; refestelar-se : repim
par-se, comprazer-se, recostar-se ; incondicional : sem condi
ção; debilitada: enfraquecida. 
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VIII. QUANDO SE É AMIGO ... 

- Que tens, Luiz, para ficares assim tão 
triste, longe dos teus companheiros ? Que te 
fizeram? 

-Nada. 
- Não. Tens alguma cousa. Não escondas 

nada ao teu mestre. Deves saber que elle é teu 
.amigo e que está prompto a fazer tudo para que 
fiques alegre como os outros meninos. 

- Estou muito triste, professor. 
- Mas, porque ? 
- Porque p'erdi um amigo. Era elle que 

me acompanhava até ao portão da escola ; era 
,elle que, primeiro, logo de manhãzinha, ia . me 
levar os bons-dias, saudando-me com a cauda, 
.aos saltos. Era o meu Fiel. 

- Que aconteceu ao teu Fi~l, meu pe-
-queno? 

. · - Desappareceu ! Desde hontem que \não o 
·vejo. Hoje de manhã, senti tanto a falta delle, 

· -que chorei. Que lhe .terá acontecido, profes- 
. sor? 

Naturalmente . alguma cousa, Luiz. Deves 
.antes do mais ir procurai-o ·no Deposito Muni-
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cipal. O teu cão andava pelas ruás ás soltas, e· 
isso não é permittido. Se elle foi preso, pa
garás uma multa e em seguida elle te será en- . 
tregue. 

Depois, eu creio, terás mais cuidado com 
elle,_ já que o estimas tanto. De mais a mafs, 
deves compreender que um cão que anda ás-

, 

soltas póde ser apanhado por um bonde, um au
tom·ovel e, se isso acontecesse, a tua dôr entãc
seria bem maior. 

- E' verdade, professor. Eu não sabia. As
sim que terminar a aula eu vou buscar o Fiel e 

. saberei cuidar me!hor delle . 
- Tudo p.esta vida, meq. Luiz, serve de li

. ção. D'ora avante, garanto, serás mais cuida
doso e compreenderás melhor essa amizade aos 
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animaes. Deus queira que encontres de novo o 
teu Fiel. Agora não adeanta ficares triste. E' 
melhor que te distraias com os teus coUegas. 

Luiz, attendendo aos conselhos do ·seu bon
doso . mestre, aproximou-se de um grupo de col

. legas que palestravam alegremente nesses rapi
·dos minutos de recreio. 

Entretanto, as respostas que dava aos con
diJ;cipulos eram frias, sem o enthusiasmo e o 
bom humor de sempre. · E' que a apreensão de 
que Luiz se achava possuído pelo seu Fiel era 
tão grande, que elle mal attentava na. conversa 
de seus amiguinhos. Como os minutos lhe custa
vam a passar! ... 

Quando as aulas terminaram, · o peque~o 

Luiz, numa corrida vertiginosa, · procurou sua 
casa · para, logo depois, dirigir-se apressada
mente ao Deposito Municipal, onde encontrou. o 
.seu cãozinho entre os demais encarcerados, a 
_ganir .e a tiritar de . frio. 

Satisfazendo a multa exigida p.ela Camara 
Municipal, Luiz abraçou o seu querido Fiel com 
.as lagrimas nos olhos, e o. levou para casa, fa
·zendo o proposito de zelar muito mais pelo seu 
.amiguinho. 

QUESTIONARIO - Explicar o significado das seguintes 
,palavras: cuidadoso, distrac:çlo, atteoder, atteotar, ganir, U
.ritar e proposito. 
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IX. O VELIVOLO 

O soneto seguinte é um elogio 
a essa arrojada conquista do espirito 
humano - o aeroplano, e, ao me~mo 
tempo, · uma homenagem sincera ao · 
grande brasileiro Santos Dumont. ' 

Asas abertas pelo espaço em fóra, 
Lá, onde a aguia possante mal se atreve, 
E o rebanho de nuvens de ouro móra, 
O aeroplano, veloz, curvas descreve. 



Outras .vezes, a luz meiga da aurora 
Vae encontrar, numa arrancada breve 
E de osculos sanguineos se colora, 
Para tornar depois sereno e leve. 

' 

Escaphandro do azul que o céo devassa, 
Que ora ao sul, ora ao norte vôa, passa, 
Num11 conquista subita e febril, 

- E' o sonho de Dumont que se corôa 
Da luz dos astros, pereimal e bôa, 
Para a gloria suprema do Brasil. . 
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X. - A MULHER BRASILEIRA 

I 

- São sómente os homens que se sacrifi-
cam pela Patria ? 

- Não, o sacrincio pela Patria não é privi
legio dos homens. Em todos os tempos, as mu
lheres têm dado sublimes exemplos. de amor e 
de abnegação patriotica. A h·istoria - desde a 
Biblia, .que é o livro sagrado da Antiguidade -
está repleta de nomes de mulheres que se sa- . 

· graram em defesa da terra dos seus lares . 
. - E em nossa historia ha muit?s desses, 

nomes? 
- Sim, muitos ! Abramos as suas pagi11.as e 

logo deparamos com Clara Camarão Brunhilde, 
que nos campos de Porto ·calvo se bateu com 1 

denodada bravura contra o hollandez invasor. 
Era ella mulher do índio Poty, mais tarde bapti
zado com o nome de Antonio Felip·pe Camarão 
e que foi um dos heroes da integridade do solo 
patrio. Mais adeante enche-nos de cornmovida 
sympathia o vulto suave de SoTor Joanna An
gelica, a . abnegada religiosa, enfrentando a at
titude bellica_cios soldados de «el-rey, >> «que pre
tendiam esmagar o nativismo ·na gloriosa Bahia, 
quando o Mosteiro estava sendo atacado.» .Quanto 
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de belleza emana do seu gesto de estoicismo, 
preferindo \morrer a golpe.s de lança, a presen
ciar a profanação do Mosteiro immaculado ! 

E Benta Pereira, a «leôa guerreira, » me
moravel pela sua bravura e pelo seu patriotismo! 

-E na Guerra do Paraguay ?' 
- D~rante· a Guerra do Paraguay, as mães 

brasileiras foram de um heroismo e de uma ab
n~gação sem par. Maria Curupaity foi a Joanna 
d' Are que conduzira á victoria nos campos pa
raguayos as arm~s de Pernambuco. Rosa Fon
seca, a mãe de Deodoro, calcando a dôr que lhe 
cruciava o coração pela morte simultanea d~ 

. dois filhos queridos, fazia illuminar a sua casa . 
feéricamente ao receber noticia de um triumpho 
nosso no .Paraguay. 

E quando nada podiam dar em serviços, as 
mães brasileiras enviavam os se'us filhos aos 
campos da luta, afim de que elles, honrando a 
terra, o sangue e o berço, se tornassem os he-
roes da victoria. · 

Foi esse o gesto de Rosa Fonseca e de tan
tas outras. E' commovente a carta com que uma 
pobre mãe brasileira, Carolina Ararij>e, profes~ 
sora na cidade do Crato (Ceará) offerecia o seu 
filho. Viuva, desfavorecida de bens de fortuna e 
cercada de numerosa família, não lhe sendo pos
sível concorrer d~ outro modo para a nobre e 
santa causa em que se achava o paiz empenha
do, ella, calcando os sentimentos maternaes, of-

-34-

Voluntari'o da P_atria, o seu ·unic,o fereceu, como 
filho varão. 

Quanto de sublime ha neste trecho da pre
ciosa offerenda : 

«Se fazendo essa pequena offerta, .a abaixo
assignada se l!umilha ante l.conside~ação deseu 
nenhum valor ; se outras ma1s vantaJosas e o~u
lentas vêm eclypsal-a, contrastando com a sm
geleza desta, todàvia 
a abaixo-assignada se 
ensoberbece, quando 
considera que a offer
ta é, na verdade, me
nor do que desejava, 
porém, maior do que 
cama em suas forças, 
porquanto deu, por as
sim dizer, tudo o que 
possuía : - deu o que 
tinha de mais caro nes
te mundo. 

Entretanto, pro- Annita Garibaldi. 

testa desde já ·que, fa- . 
zendo este penoso sacrificio, nenhuma outra re
compensa ambici.ona que não seja a de vêr por s_eu , •' 
filho correspondidas.~-as suas esperanças de mae, 
de um modo que, lisongeando seu orgulho, elle 
não desminta a fama e celebridade do soldado 
brasileiro.» 

- Bello exemplo ! professor. 
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-:- Bello e commovente. 
• - E Annita Garibaldi, não foi tambem uma 

heroína? 
- Sem duvida. Bateu-se ao lado de seu 

marido - Garibaldi, «O heroe de .dois mundos, » 
--com uma bravura nunca desmentida e um ar
rojo que causava admiração aos seus proprios 
companheiros. Quer no mar e nos rios platinos, 
quer ao longo das campinas. catharinenses ás 
vastidões pampeanas do Rio Grande, em todas as 
pelejas, salientou-se sempre.t_:_ 

• - Mas creio, professor, que ainda não foi 
erigida no Brasil uma estatua, ao menos, que 
perpetuasse a coragem e o patriotismo dessa he
roína extraordinaria ! 

- Eng.anas-te, Carlos. Annita Garibal1j já 
possue varws monumentos que, perpetuando a 
sua memoria, symbolizam a coragem, a bravura 
e o espírito de sacrifício da mulher brasileira. 

VOCABULARIO __:_ privilegio : direito, prerogativa ou 
vantagem especial que se concede a uma ou mais pessoas 
para essa ou estas gozarem com exclusão dos outros, fazendo 
excepção ao direito commum ou á regra geral ; abnegado : 
diz-se <la pessoa que espontaneamente,. com desapego e sem 
nenhum interesse se sacrifica a uma causa ; estoicismo : qua
lidade dos que se sagram a alguma cousa com fé e abnega
ção, insensiveis aos males physicos ou moraes ; é o nome da 
doutrina ensinada por Zenon, célebre philosopho grego ; belli
co : de guerra, referente ou pertencente á guerra ; pampa : 
dá-se o' nome de pampa ás extensas planicies do Rio Grande, 
Uruguay e Argentina, cobertas de pastagens verdes, onde vive 
o gado vacc)lm e cavallar. 

- 36 _..: 

... 

XI. - TRISTE CASTIGO 

LiÇão de moral : não se deve fazer aos nossos seme
lhantes aquiHo que não se o deseja q~eo se nos façam. Pa~a que 
os dias vindourJ s nos seJam proplcJos, o devemos pratJ~ar o 
bem amar a· virtude e o trabalho, recebendo com alegna os 
con;elhos e os ensinamentos da escola, que é o complemento 
do lar. 

Fôra um menino mau. Nãp ia á escola 
E nem ouvia os rogos maternaes. 
Não deitava um ceitil numa saccola, 
E maltratava sempre os animaes. 

Em procura de fructos e de ninhos 
Passava os dias numa furia immensa, 
E ai da prole dos meigos passarinhos, 
Se a encontrava de uma arvore suspensa ! 

Não tinha na eidade um bom amigo, 
E era o terror de toda a vizinhança. 
Vivia sempre só, como um castigo. 
Era afinal uma infeliz criança. 
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Nem sei como se explica um facto assim: 
Sua mãe era um anjo de bondade . 
E elle encarnava tudo quanto é ruim ! 
- Todo requinte de perversidade. 

A historia de «taes arvores, taes fructos,» 
Neste caso real não se coaduna. 
-Sob os blócos graníticos e brutos 
Muitas · vezes se esconde uma fortu~a. 

Orphão de pae que lhe queria tanto, 
E morrera tão cedo, de repente, 
Não poupava á mãezinha o terno pranto, 
E a fazia so!frer constantemente. 

O gosto predilecto do diabrete 
Era prender as aves sem: piedade, 
Para os olhos vasar com alfinete · 
E vel-as esvoaçar na escuridade. 

Muitas vezes fugindo á rude sanha 
Das unhas afiadissimas dos gatos, 
Morriam todas numa d'ôr tamanha 
De fome e sêde pelos verdes mattos. 

Em paga disso tudo . o seu destino · 
Uma vida de espinhos lhe quiz dar, 
E annos após, esse cruel menino, 
Aos hombros tinha o encargo do seu lar. 

Seguia da honrad.ez os aureos trilhos, 
Mas padecia uma tortura intensa, 
Ao vêr que os seus idolatrados filhos 
.Ao mundo vinham ·cegos de nascença. 
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Era o terrível e feroz castigo 
Que lhe cravava os vingadores dentes, 
Para affirmar este brocai'do antigo : 
«Padecem pelos maus os innocentes.» 

SIGNIFICADOS - 'rogo : pedido, supplica; furia: sa
nha furor violencia ; prole : descendencia; meigo : affavel, 
bra~do, ap'ra«.ivel ; requinte : acçà? qe requintar, elev~r ao 
ultimo gráo, excesso; diabrete: d1abmho, travesso, maligno; 
sanha : furor, ira; brocardo : aphorismo, maxima, sentença, 
phrase ou dito sentencioso que o tempo e a sabedoria popu-
lar impõem como verdade. · · 
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. XII. O DESBRAVADOR DE SERTÕES 

Rondon é, na historia do nos·so povo, uma 
figura de relevo excepcional. Os seus feitos, ·a 
sua actividade, a sua obra se destacam, não só 
pelo devotado patriotismo, mas pela convic.ção 
cívica, rectidão . de caracter, amor e abnegação. 

Depois de .Couto de Magalhães, (") o infatiga
vel investigador dos nossos sertões, nenhum vul
to define melhor a acção e as possibilidades da 
raça que habita esta paiz. E' que Rondon aspira 
que esta joven Patria Brasi~eira, de extensão 
tão grande, que se debruça sobre dois hemis
pherios, maior que os · Estados-Unidos e egual 
em superfície á Europa, seja não só o paiz gran
de e immenso dos rios gigantes, das florestas 
e!lormes, das campinas infindaveis, rico de ma-

(" ) JosÉ VIEiRA Couro DE MAGALHÃEs (1837-1898) illustre 
brasileiro· a quem o paiz deve relevantes serviços. Presidiu 
as províncias de Goyaz, Pará, .M.atto Grosso e S. Paulo. Na 
penultima destas presidencias lutou heroicamente, afim de 
salvar a província da invasão paraguaya. Entre as obras im-

. portantes que deixou, figura «O Selvagem,» tratado do idioma, 
dos costumes, mythos e usanças dos nossos índios~ 
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deiras, nababo de metaes . preciosos e de pedra
rias inestimaveis. Elle sonha, elle anseia, elle 
quer que a nossa terra se torne, pelo trabalho pro
fícuo, num futuro ·que já vem perto, um dos 
grandes centros do mundo . 

E é tão vasta 
a sua actividade, é 
tão grande a sua 
obra, que o pode
mos incluir sem des
douro, na galeria dos 
verdadeiros heroes 
da acção. 

Longe, exilado 
dos centros, entre 
selvas immensas, o 
novo Anchieta da 
catechese foi Irma- ./ 
nando os selvicolàs, < ~ 
construindo-lhes a 
família dentro dare-
ligião, da Obediencia General Rondon. 

. e do trabalho. 
Thaumaturgo da Patria, levou nas suas «en

tradas»-por sertões e mattagaes, por valles, rios 
e serras - uma nova cruz · de fé - a Bandeira 
do Brasil. Ergueu-a nas missões: E os selvicolas, 
crentes no novo apostolo que os foi amparar, 
viram no pavilhão augusto, o symbolo da paci
ficação e da protecção. 
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'"' t,.4RTJ\. 

DO NOROESTE DE 

MATTO GROSSO 
. (RONDONIA) ,,, 

BOLa 

' Assim, entre obstaculos e perigos, desde 1890 a 1919, com ligeiras interrupções, realizou ·o intrepido brasileiro um dos mais arduos trabalhos em pról da nossa expansão. 
A rede telegraphica do territorio de Matto Grosso e Goyaz, ligando Goyaz, Cuyabá, Livramento, Poconé e Caceres, construída em grstnde extensão, através de pantanaes e atoleiros e com a collaboração dos índios bororós, só 'a envergadura desse homem extraordinario a poude 

tornar eftectiva. 
A Estrada NGroeste· do Brasil, ligando Cuyabá a Santo Antonio da Madeira, por sertões virgens de Matto Grüsso até alcançar territorio do Estado do Amazonas, é outro commetimento gigantesco de Rondon. Este arrojado feito é de · tal importancia, que o grande presidente americano, Roosevelt, considerou-o tão extraordinario como a construcção do Canal do Panamá. 
Não parou ahi a acção do bravo e.ngenheiro e militar. Tratou de levantar a carta geographica do Estado de Matto Grosso. Fez indagações scientificas com a commissão que tomou o seu nome. Estudou a fauna, a flora, o sub-solo, . contribuindo grandemente para completar a nos-

sa historia m).tural. 
Numerosos outros sérviços tem elle presta

do. á Patria, não só como militar, tambem como 
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embaixador do Brasil em diversas commissões 
importantes. 

Em tudo, com a sua figura excepcional, 
soube erguer alto o conceito do Brasil. 

Que elle seja para nós um exemplo. 

SIGNIFICADOS - abnegação: desapego, desinteresse; 
invicto: i~vencivel; ~a~bo: millionari~, pr?digo em rique
zas ; pr.oflcuo : proveitoso ; selvicolas : os filhos das selvas, 
os selvagens; thaumaturgo: sacerdote, obrador de milagres ; 
apostolo : varão insigne no zelo e convers.ào das almas '; con
ceito: idéa, opinião, · juizo. 
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Uma Bandeira, a caminho do sertão. 

. XIII. - A MISSÃO RONDON 

Dois traços bastam dessa travessia home
rica pelos sertões, para caracterizar a. enverga
dura de Rondon : 

«Um dia, estando a maior parte dos seus ho
mens exhaustos e doentes e apresentando o pro
prio coronel Rondon 41 gráos de febre, o me
dico da expedição, que era o Dr. Tanajura, in
timou-o a que regressasse por lhe parecer fatal 
a todos a continuação da viagem, especialmente 
ao chefe depauperado e, mais .d,o que todos, ata
cado do mal. Rondon respondeu-lhe que o chefe 
da expedição era o unico dos seus membros que 
não podia voltar atraz ; que fossem, pois, exami-
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nados e mandados regressar todos os doentes 
que precisavam dessa providencia; elle, porém, 
seguiria sempre, ainda que ficasse só. No dia 
anter.ior, tinha' andado seis leguas a pé. 

Doutra vez, quasi no termo da viagem, 
quando a cansada e reduzida commissão espe
rava fazer com relativa suavidade o resto da 
etapa, eis que um rio caudaloso se lhe depara, 
obstruindo o caminho infinitó. 

Por esse tempo nem um só homem, inclu
sive .o .chefe, deixava de ter febre diariamente. 
Os pobres soldados arrearam, pois, por terra, 
aniquilados e sem esperança, dispostos a aca
bar ali aquella vida de soffrimentos e trabalhos 
inauditos. Rondon, num relance, viu prompta
mente a gravidade da situação, e, sem perd!l de 
tempo, organizou com um couro de boi uma «.pe- · 
lota; » e, apesar de enfraquecido como se acha
va, comeÇou a atravessar o rio a nado, arras
tando de cada vez um companheiro sobre a im
provizada embarcação. Depois' de ter executado 
varias vezes essa penosa façanha, os soldados 
restantes, animados por tão . edificante exemplo, 
trocaram o abatimento em que se achavam por 
um derradeiro esforço e passaram a ajudar o seu 
chefe. 

Foram ra!<gos como este que salvaram a 
expedição e permittiram a tenebrosa travessia, 
inutilmente tentada, desde . o barão de Langsdortf 
até aos nossos dias. » 
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XIV . . - ANTONIO JOÃO 

O presente sonet0 descreve um dos muitos episodios 
em que se tem a prova flagrante do v.al?r, da coragem e do 
abnegado patriotism? do soldado brastletro. O seu he~o~ -
Antonio João, prefenu a morte ao ve~ame .de u~a r.endtçao e 
da entrega ás hostes paraguayas que mvadtra~ mopmadamen
te o nosso territorio, da villa de Doura<;!<?s, CUJa guarda e d~
fesa lhe foram confiadas. Que tão edtftcante exemplo mats 
accentúe em nós o amor á terra do nosso berço. 

O coronel Resquirn, garboso commandante 
Da columna invasora, acerca-se da praça, 
E ordena ao defensor, com revoltante ameaça, 
Que ao seu poder entregue a villa, num instante. 

Pela mente ·do heroe num relance· perpassa 
Um h·emito de orgulho. E a respo~ta, vibrante, 
Não se faz esperar, altiva e emocwnante. 
--·Na lauda de um papel Antonio João lhe traça: 

-"Bem sei que vou morr~r. Meu sangue d~rramado 
Servirá de protesto ao mvasor ousado. . 
-Fogo ! Ordena o official á phalange guerreira. 

Quando a tropa transpoz a villa pequenina, 
Sobre o solo jazia a figura leonina . . 
Do 'heroe que amou demais a terra brasiletra. 

SIGNIFICADOS - beroe : homem extraordinario pelas 
suas. qualidades guerreiras, ~açanhas ~ triumphos ; laud~: f·)
lha de papel ou pagina de ltvro, escnpta ou em . branco , pro
testo : revide, repulsa; pbalaoge : columna ou corpo de tro
pas; tropa: conjunto de soldados. 
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XV. - O BOM CAMINHO 

Quantas vezes, durante a jornada, ficamos 
indecisos deante dos caminhos que se cruzam e 
se abrem á nossa frente ! Quantas vezes, na con
quista de um sonho ou de uma esperança, enve
redamos pela estrada que se nos afigura mais 
suave e só depois de muito ter andado é que 
percebemos que bem outro é o caminho que d'e
veriamos ter tomado ! 

Assim pensando me veiu á memoria um ve
lho conto ouvido na infancia - a idade feliz em 
que toda a nossa vida tem a graça e o encanto 
das lindas historias narradas pelos nossos avós. 

Apraz-me agora reevocal-o como uma bella 
lição e uma bomenagem a esse espírito superior 
que foi Lessing-sabio escriptor allemão do ·se
culo XVIII. · amigo das crianças, para as quaes 
escreveu um lindo livro de historJas que correm 
o mundo, entretendo e ensinando os meninos de 
todos os paizes. 
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Eil-o -: 
. Tres caminheiros, um bastante velho ·e dois 

bem jove~s, . chegaram certa vez a uma encru-
zilhada. · 1 . · . 

Para que lado seguir? Qual dos. dms ·cami- . 
nhos escolher: -o da direita ou o da esquer~a? . 

J Um, elles o sabiam, era . bom. O o~tro leva
va a pantanos perigosos, a despenhadeiros e por 
isso -de transito muito difficil. ? 

Qual dos dois era o bom e q u~l _o mau . 
Deante de tal incerteza, os dois Jovens cp

meçaram á discutir : um assf'gurav~ que o da 
esquerda era o que levava aos atoleiros e o ou
tro affirmava que era aquelle o bom. . 

. Acaloraram-se tazito .na discussão, que o ve-' 
lho, astuto e e-xperiente, . resolve_u. _inte~vir. , ' 

. - Basta ! Não disputem mais. Assim so per
demos térripo . . Você .diz que o caJUinh;> • da e~
querda é o bom, pois. vá.~o.r elle._ E ,voce, que diz 
o contrario, siga o da direita. va.o ·. , ?. 

~ _ E você, por q!}al dos dois Ira .· inquiri-
ram ambos. 

:_ Eu espero aqui. 
'Ambos os jovens partiram, um para a di- _· . . . 

reita e 0 outro para a esquerda. 
O velho, á espera, acolheu-se á sombra 

de uma grande arvore. 
Passaram-se algumas horas. De repen~e, ~~u . : 

. chegar o joven que tomara o caminho da direita. 
_ Que aconteceu, amigo ? indagou . . 
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E ~s~utro b~lbuciou, corrido de vergonha: 
: e cammho é o que leva aos atol . 
O ve~ho tranquillamente replicou : eiros. 

E
- POisl. ~ornemos o outro e adeànte amigo r 

e:?'p ICOU : ' · 

--1- Tinha de ser assim Um d . 
estar enganado. Por iss · . . os dOis devia ~ 
voltasse Na "d 0 

· resolvi esperar o que 
os que ~e en VI a a ge~te deve contar mais com 
E' ·o que muifoa~:~c~o {-ue com os ~ue acertam. 

s azem. Quasi sempre se 
a_companha . os que acertam. Com tudo mais 
sma um que erra do . " en-

vAdeante r A que c_em_ que não erraram. 
de estar~os gnoorabpodemos_ Ir seguros, confiantes 

om cammho não p 
tro acertou com elle é ' orque o ou-
ganou. Adeante ! ' por m porque você se en-

. SIGNIFICADOS _ destino. f . . 
duma cousa a um fim assignalado .. s a do,. fatalJd_ade, applicação 
do; apraz-me. (de a ) , uave. aprazJvel, doce, bran
me ; encruzilh~d . prazer ·agrada-me, ~eleita-me, recrea-

a · encontro de caminh 
disputar : contender dJ. t· os que se cruzam ; 

• seu 1r, controverter. 

SENTENÇAS _ A . . . 
vida. Mais ensina um q experdJencJa e a melhor mestra da 

ue erra o que ce 
conhecer os proprios er . . m que acertam. Re-
brece. ros, comgmdo-~. é virtucle que enno-

. -50-

XVI. - O ESCOTISMO 

Robert Baden-Powell - o creador do Esco
tismo, nobre official do exercito inglez, dis~e :
«aclarar o espírito dos moços para que a sua 
personalidade se manifeste·; tornai-os ·homens 
para Deus e para o seu Paiz ; fazel-os traba
lhadores dedicados, gente honrada e viril, ani-. 
mada de ·sentimentos fraternaes com o proximo,_ · 
eis a missão do escotismo. 

E' peio valor dos seus cidadãos e não pela 
força das suas armas· que . um paiz se torna su
perior aos demais.» 

O Escotismo é a verdadeira escola da vida. 
E j~ um grande mestre de energia, Theodoro 
Roosevelt, pelo mesmo tempo que Baden-Powell, 
teve na America do Norte a mesma linguagem, 
suscitando os cidadãos do seu paiz ao sacrifício 
desinteressado pela humanidade, persuadindo-os 
de que a vida nãq se hduz aos interesses ma
teriaes de cada dia, mas ás acções, aos ·actos 
de benemerencia em favor do proximo e dos 
necessitados. -

- Então, como fazer de um · meni~o um ho
mem? 
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- Formando-lhe ao mesmo tempo, num 
equilibrio perfeito, o corpo, o espírito e a alma:: 

Se se tratar apenas do desenvolvimento 
physico, o homem não . passará de um magnífico 
animal. 

A harmonia deve sempre prevalecer. Nem 
excessos de educação sem princípios, nem tão 
pouco retrahimen to 
crimínoso. O homem 
deve crescer como a 
planta cuidada. 

.,.. Uma educação ver
dadeiramente scientí
fica deve incarnar o 
ideal dos hellenos : -
alma sã em corpo ·são. · 

Afinal, conclue 
Baden-Powell; o crea
dor do Escotismo :-«0 
fim da educação é mé
lhorar a especie, pre
parando uma humani
dade digna de Deus e 
digna de si mesma. » 

Devemos, portanto, . não confundir o Escotis
mo com as sociedades esportivas·, nem com 
aquellas de preparação militar. O Escotismo vê 
no esporte um. meio e não um fim. Elle fórma 
soldados e chefes, mas para todas as batalhas," 
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muito principalmente esta grande batalha da 
·vida. 

Elle se funda numa base de exigencia mo
ral, activando a c.hamma da honra e do . dever 
que ·arde e crepita nos corações jovens :. elle 
ensina ás crianças a se submetterem ao JUra
mento : «Sobre a minha honra, com a graça de 
Deus, eu me comprometto a se~r de boa von
tade a Patria e ajudar o meu proximo em to
das as circumstancias e a obseT?,ar os doze 
mandamentos das Leis do Escotismo, assim ex.-
pressos: . . 

Lo ~ A palavra do escoteiro é · sagrada. 
Elle colloca a honra acima de tudo, . mesmo da 
propria vida. ,... 

. 2.o - O escoteiro sabe obedecer. Compre
ende que a disciplina é necessidade de interesse 
geral. 

3.o - O escoteiro é um homem de inicia-
tiva. 

4.0
- O escoteiro acceita, em todas as cir

c umstancias, a responsabilidad·e de seus actos. 
5.0

- O escoteiro é leal e cortez para com 
·todos. 

6.0 - O escoteiro considera todos os outros 
escoteiros como seus irmãos, sem distincção de 
classes sociaes. 

7.0 - O escoteiro é valente, sempre prompto 
a auxiliar os -fracos, mesmo com perigo da pro
pria vida. 
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s.o....:... O escoteiro pratica cada dia uma bôa 
acção, por mais modesta que seja. . 

' ~·o - O escoteiro estima os animaes e se 
oppõe . a toda a crueldade con~ra elles. 

10.0
- O escoteiro é sempre jovial e enthu

siasta e procura o lado bom · de todas as c ousas. 
11.0 

.- O escoteiro é economico e respeita
dor do bem alheio. 

12,0
- O escoteiro tem a constante preoc

cupação da sua dignidade e o respeito de si 
mesmo.» 

Ao ser iniciado, {) escoteiro presta o se
guinte juramento : 

«Prom:etto pela minha honra : 
Proceder, . em todas as circumstancias, como 

um · homem consciente dos seus deveres, leal e 
generoso; 

Amar a minha Patria e servil-a fielmente 
na paz e na guerra ; 

Obe.decer aos doze mandamentos do esco
teiro.» 

Ahi está o Escotismo. Coragem physica, 
força · moral, emfim. - todas as virtudes capazes 
de crear uma humanidade superior. 

Nelle devemos nos formar. Que seja este 
codigo a nossa biblia, pequenos patrícios. Nun
ca devemos esquecer, nos ·nossos mais peque
ninos actos, que um escoteiro considera a honra 
acima de tudo ; que elle ama a Patria com' de-
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votamento e trabalha para enriquecei-a; que 
eU e pr.atica bons a c tos sem, entretanto, . esperar 
recompensa. 

O escoteiro considera o seu semelhante 
como ve.rdadeiro irmão, amparando-o nas vicis- . 
situdes ~ partilhando com elle as horas boas e 
más que o destino reparte sobre a terra. Embó-

. ra com sacrificio, o escoteiro diz sempre a yer
dade, porque o seu caminho é um só : - o do 
dever e da justiça. 

, 

,. 
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XVII.- O ESCOTEIRO 

.Eis-me aqui todo catita, . 
Envergando sobranceiro, 
Numa alegria infinita, 
O uniforme de escoteiro, 

Do batalhão infantil 
Sou figura be.m saliente, 
E elevarei o Brasil 
Quando fôr grande . .. fôr gente ! 

Acatarei a Razão 
E no Bem· hei de ser prodigo, 
Cumprindo com exactidão 

·As boas leis do meu Codigo. 

Para ser justo e correcto 
Eu quero aprender de tudo. 
- O esc.oteiro que é completo 
Tem o seu guia no estudo. 
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Se estou aqui bem fardado 
Devo aos livros e ás lições, 
Ao meu genio delicado 

· E ás minhas boas acções. 

Não tenho estultas vaidades 
E nem gloriolas reclamo. 
Estas simples qualidades 
Acanhado é que proclamo. 

Se as não tivesse tambem, 
Adeus farda luzidia! ... . 

· Não veria um só vintem 
Para tel-a neste dia. 

Eu marcho firme e garboso, 
Numa alegria louçã, · 
Ao som magico e. saudoso 
Do vibrante ra-ta-plan. 

Ser util, gentil e forte 
E' o meu dourado ideal. 
- Quem prefere o sangue e a morte . 

· Pela paz universal? · 

Não relembro o horror da guêrra 
Neste arroubo de civismo. · 
Quem cultiva bem a terra, 
Cultivará o patr_iotismo. 

E o escoteiro é o Bem que passa 
Pelas ve~edas do mundo, 
Que as nobres causas abraça 
Num enthusiasmo profundo. 
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S. Paulo antigo. 

XVIII. OS BRAÇOS DO PROGRESSO 

A cidade de S. P!!ulo, ·meus meninos, é sem 
dl}.vida, uma das mais prosperas e populosas do· 
Brasil. 

O gra~de numero de fabricas que possue,. 
notadamente · as qué se. espalham no immenso · 
arrabalde do Braz, . deram-lhe a primazia de. ser · 
considerada a mais industrüil do nosso paiz. 

Ha bem pouco tempo, alguns illustres visi
tantes norte-americanos, que aqui estiveram~ 
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num gesto de admiração pelo 'nosso adeantamen
to fabril. cognominaram-n-a de fu_tura Chicago-
brasileira. 

Nessas palavras, proferidas desinteressada
mente, encontramos um soberbo elogio que mui
to-nos orgulha e bastante rios enthu'siasma. 

- Ent~o, professor, a nossa qu_erida Pauli
céa póde ser comparada áquella grande · cidade· 
dos Estados Unidos ? 

- Perfeitamente, mas com respeitavel re
latividade, tanto assim, que os visitan~es não dei
xaram de comparai-a, senão para um futuro não
muito remoto. 

Com certeza já leste, Roberto, que a cida
de de Chicago é grandiosa na pomposidade 
crescente de suas torres fabris e, portanto, na: 
sua vida quasi que essencialmente industrial. 

- Então é uma cidade que dá de comer 1;1. . 

milhares de trabalhadores ! 
- E' exacto. Dá de comer a muitíssimos . 

operarios que dão de vestir a milhões -de pes
soas. 

- Então os operarios contribuem tambem 
para o progresso e a grandeza da patria ? 

- Sim. Não sómente os que trabalham nas. 
fa'Qricas, assim como os que trabalham na terra,. 
quer nas profmididades das minas ou quer no
plantio, na lavoura. Patriota, Roberto, não é uni
camente a:queile que derrama o_ seu sangue em 
defesa de sua terra, ou aquelle que p. eleva, com_ 
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:a sua intelligencia ; patriota, é tambem aquelle 
·que a engrandece com o seu suor e a eleva 
·com o· seu trabalho. 

- Como são sympathicos os operarios ! E' 
uma injustiça fazer-ee pouco caso desses ho
mens, só pelo motivo qe vestirem uma blusa e 
·calçarem alpargatas. De hoje em deante saberei 
olhar com mais admiração para esses obreiros 
do progresso universal. 

- Fazes muito bem, Roberto. O futuro de 
um paiz repousa no trabalho material e espiri
tual de seus habitantes. 
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A sahida da fabrica. 

XIX. _._ O OPERARIO 

Mal desponta no Levante 
O rotineiro pharol, 
Que é esse magico brilhante 
Que se denomina Sol, 

Das chamin~s e sem rumo, 
Num doudo torcicollar, 
As ondas negras de fumo 
Sobéln brincando pelo ar. 

Emquanto a· luz rompe o orvalho 
Scintillan1e das campinas, 
Corre o operario ao trabalho 
No grande seio das minas . 
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E' um factor que ao solo arranca 
Thesouro consideravel ! 
O seu braço é uma alavanca 
Poderosa e. indispensavel. 

·so:rridente, habil e esperto, 
Consome a sua energia, 
E nem se lembra, de certo, 
Que em dma reluz ó diá. 

Trabalhando alegre e forte 
Na profunda excavação, 
A's vezes encontra a morte 
Numa fatal explosão. 

Sõmente á noite procura 
Do lar a paz almejada, 
Para fruir a ternura 
De sua prole adorada. 
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XX. - · "0 CAMPO ESTÁ QUI;IMANDO" 

Ao. fim do mutirão, f!Ol já encoberto, os ca· 
boclos se reuniram, felizes, ao pé do fogo, con
tando historias e narrando aventuras doutros 
tempos e doutras roças, emquanto as mulheres, 
numa. azafama, preparavam os bolos, os assados 
e estalavam . as pipõcas para a ceia. 

A faina havia durado o dia inteiro e elles 
se sentiam contentes e satisfeitos do bom auxilio 
que prestaram ao compadre Zé, cuja lavoura ti
nha ficado toda perdida em meio do mattaréo. 

Se não fôra aquella «de-mão,» }Jobre do · 
·compadre ·zé, nem uma espiga para o Naiaf! 

Era, pÓis, de vei-os como se sentiam ale- . 
gres depois do trabalho, estirando daqui e dali a 
fieira dos episodios, narrativas e mentiras sobre 
a vida roceira. Era de pasmar a fertilidade ima
ginativa com que pincelavam ·um conto ou te-
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<'.iam o enredo de uma historia inverosímil ou 
duma caçada. 

Havia os heroes, caboclos cujas façanhas 
eram de arrepiar os mais destorcidos «espanta
medos,. da terra, e que, a todo instante, com os 
seus «ca~sos» provocavam hum-huns e os chiiis 
dot companheiros. Outros, menos ferteis ·em his
torias de valentia, cingiam-se a inventar pilhe-

. rias e a narrar maravilhas de lendas sobre bi
chos e passaros, almas doutro mundo, sacys-pe-. , 
rerês e assombração .... 

. .. - ·Sim sinhô, depois que o fogo )legou o 
matto, foi uma festa d~ labareda - nar~va um 
dos caipiras mais renitentes em contar ~entiras. 

E o extraordinario (comple.tou) é que quando 
chegou na beira do rio, o fogo plllou por cima 
daquelle mundaTéo tle agua e 'desandou a qüei
m~r campo que não parou mais ... 

- E ainda tá queimando, compadre Beli
sario? 

---:- Se está ! Vanceis num vê de vds im 
quando '!J,mas .lumieira .no céo? 

-?! 
E' o reflexo do fogo _que ainda , tá ardendo 

· os campos do compadre Tião. Ha sete annos 
que o fogo não para ... 

A mentira foi tão grande . que o~ compa
nheiros cahiram numa garg·alhada geral e ainda 
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hoje, quap.do alguem conta uin facto inyerosimil 
ou nos quer pregar · uma peta (mentira) costuma
mos dizl·r com ironia : 

o campo está queimando . .. 

VOCABULARIO ..,-- azafama: pressa, atrapalhação ; fa~
na: trabalho, lida ; mattaréo : matto, terreno coberto de her
vas damninhas ; «de-mão» : auxilio, ajuda ; pasmar : causar 
pasmo, espanto, admiração ; inverosímil : que não parece ver· 
dadeiro, exagerado. 

1 

.'' 

--
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XXI. O CANCÃO E A RAPOSA 

(Folk -lore) 

Havia · chovido toda a manhã e o Cancão, 
- todo molhado, sem pod~r voar, estava tristemente 

encolhido á beira de um caminho: 
Veiu a Raposa .e vendo-o ali, levou-o na 

boca para· os filhos. 
Mas o camLnho era longo e o sol ardente. 

E o mestre Cancão foi se enxugàndo e cuidando 
de descobrir um meio que lhe permittisse esca-
par da Raposa. . 

Pas~ou perto de um ·povoado. 
Uns meninos que brincavam, vendo a Ra

posa com o pobre passaro na boca, começaram 
a dirigir improperios á astuciosá caçadora. Vae 
o Cancão e fala : 

- Comadre Raposa, isto é um desaforo ! 
Eu, se fosse voe~, palavra. que não aguentava! 
Ah ! não tem duvida, se fosse eu, esses mole-
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ques já tinham levado uma descompostura de 
mestre. 

A Raposa convencendo-se de que era pre
ciso dar uma lição em regra aos imp()rtunos, 
abr.e ~ bo'ca e desanda a xingar a criançada .. 

Era o que o Cancão queria.· 
Aproveitando o ensejo, vôa. e pousa trium

phalmente num galho e, junto com outros pas
saros, ajuda os meninos a vaial-a. 

SIGNIFICADOS- Canclo (ou cancan ) : passara que 
come fructos ' e ervas ; escapar : livrar-se. fugir de um, peri
go, libertar-se ; improperio : censura', ultraje, afronta ; im
portuno : que importuna, maçador, insuportavel ; ensejo : 
occasião asada, opportuna. 
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XXII. - AS LIÇÕES DO PAPAGAIO 
) 

Numa dessas 1'i;publicas sem nome, 
Onde aprendendo e rindo se consome 

A vida do estudante, 
Um verde e esperto papagEJ,io havi'l, 
Que o Barbosa, o Getulio e .o Sá trazia 

Num.a troça hilariante. 

Aprendera sem custo mil pilherias, 
. Um punhado de hist,Prias pouco sérias · 

· E uns palavrões gaiatos. 
E era ·de vêr-se o riso que causava 
Aos calouros, quando elle provocava 

Os transeuntes pacatos. 
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Incitava-o, por certo, o alegre meio, 
Quando surgia ao longe, no passeio, 

Um cidadão janota. 
E o passaro bradava: «O' trouxá ! O' velho!» 
E se era um rapazola, então : «Fedelho! 

Sonso ! Pateta ! Idiota ! » 

Quaptas vezes tambem, sem alimento, 
Ficava o papagaio num torm~n.to 

A gritar: com razão ! 
Esqueciam-se delle os bons amigos, 
Presentes aos exàmes, e aos perigos 

De uma reprovação. 

Num desses· dias de enfadonha luta, 
De asas crescidas, a ave resoluta 

Volvera aos mattagaes. 
E entre as frondosas palmas da jussara 
o bom viver de outróra então buscara ... 

Não soffreria mais. 

O dono dessa matta, o Zé Barbgsa, 
E i· a um caipira alegre, muito prosa ' 

E caçador de arromba. 
Aos domingos entrava no cerrad·o 
Trazendo para a ceia um porco, .um veado, 

E ás vezes uma pomba. 

Um dia fôra 1!. caça costumeira, 
Quando avistou, num leque de palmeira, 

O nosso papagaio 
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A balouçar-se todo satisfeito, 
Olhando bem seu cauteloso geito 

Lá do alto, de soslaio. 

O tiro parte e .o .chumbo por . um triz 
Que não derruba o gajo que assim diz : 

·«Que susto, seu Barbosa f>, 
Foge o caboclo ·numa furia louca, 
Soltando quasi os b~fes pela boca, 

Que orava silenciosa. · 

Ch~gando· á casa; tremulo de espanto 
Diz, jogando a patrona para um canto : 

«A . caça que se acabe I 
f o 

Não voltarei ao matto que é assombrado . .. 
Como será que o bi({ho excommungado 

Até o 11'!-eu nome sabe !>> ·. 
E assim. o papagaio filio e astuto, 
Que . hoje é o senhor dos bosques do matuto 

E escapou de morrer, 
Fez o bem para .. si e aos semelhantes, 
Sq porque taes lições, dos estudantes, 

Elle soube aprender. · · 

· SIGNIFICADOS - Republica : fórma de governo em , 
que o supremo poder é exercido durante tempo limitado ; na 
poesia acima, tem o sentido escolar de conjunto de estu
dantes, que vivem ein commum, no mesmo quarto ou casa ; 
jussara: (a m~lhor graphia é juçara) é o nome duma especie 
de palmeira do Brasil ; gajo : qualquer sujeito, finorio, velha-

.' co, espertalhãp. 
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XXIII.~ A BAND.EIRA D.O BRASIL 

Salve, ó bandeira'! 

. Imagem sagrada da patria! Flor . sempre 
v1va, nascida dessa arvore immensa que fronde
ja, hospitaleira, sob o azul infinito do nosso céo 
e . que se cliama Liberdade ! 

A bandeira significa o presente, . o. passado 
e o futuro da Patria. Ella é a imageín do nosso 
culto . cjvico, _guarda tutelar das nossas tradi
ções, do amor, do heroismo .e da · grandeza do 
nosso povQ. · 

... 
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O seu verde-esperança é o symbolo da 
terra : - a terra d.as nossas campinas, dos nossos 
s~rtões, dos nosso& valles, das nossas montanhas 
que se erguem altaneiras beijando as nuvens ; 
a terra do nosso berço e da nossa historia ! 

O seu· ouro é o . sol; fonte de vida e de sa
tide, que anima o nosso progresso, que doura as 
nossas seáras, que enche os nossos celleiros 
glorificando o esforço e o trabalho da nossa 
gente. 

· Todo o céo está no azul, no azul em que 1 

.brilha o Cruzeiro da nossa fé e da nosEa cren
ça e que é o traço indissoluvel da nossa união. 

· E' elle a propria c'ruz de Christo, plantada por 
Cabral em nossa terra e que desde então ficou 
para todo o sempre reflectida no céo, velando 
os destinos da Patria. 

E para indicar as nossas · aspirações de 
povo honrado e laborioso, em duas palavras, 
apenas, resumimos ·o evangelho de um culto. 

Essas duas palavras estão escriptas a vivo 
· no symbolo augusto: · Ordf!m e Progresso. 

Eis a bandeira do Brasil, a bandeira que 
d.evemos ámar e defender com devotamento, 
honrando assim o nome de todos os heroes que 
a souberam dignificar no passado, sagrando com 
o proprio sangue, a sua inviolabilidade. 
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VOCABULARIO - imagem: figura, retrato, estampa 
·ou escuftura que representa alguma divindade ou algum san
·to ; frondejar : v içar, crear folhas, cobrir-se de folhas ; tutelar: 
que ampara, protege e defende como tutor ; symbolo : figura 
ou imagem que serve para designar algutr]a cousa ; velar : 
vigiar, guardar ; aspiração : desejo, ambição ; inviolabilidade: 
.inteireza, qualidade do que é inviolave.l. · 

QUESTIONAR! O - Que é a bandeira ?- Porque · deve
mos amai-a e defendei-a ?- Quaes são as côres da nossa ban
deita ?-Fazer, usando algumas ·palavras do trecho açima, uma 
,descripção da bandeira. · 
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.XXIV. - O ARANHOL 

Dona Aranha ~ tecelã' 
Habilissima .e faceira, 
Te.ceu hoje de manhã . 
Bello aranhol na roseira. 

Que paciencia e quanto geito 
Empregou nesse trabalho ! . 
Eil-o, acabado e bem feito, 
Entre as perolas de orvalho. 

E' uma rede bem tecida 
A' luz dourada do sol, 
Que lhe serve de guarida 

·E parece um caracol. 

Se nessa teia flexível . 
Um insecto se emmàranha, 
Livrar-se della é impossível... 
- E' um ·petisco á dona, Aranha .. 

Tambem se lhe surge á frente 
Matibondo ou lagartixa, 
Ella foge lestamente 
Por um ·no que se espicha. 
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Horas depois vem chegando, 
Vacillante, á moradia, 
E o seu redil concertando, 
Sem cansaço fia, fia ... 

Eil-a outra vez em seu pouso 
Na roseira do jardim. 
Merece bem um repouso 
Quem trabalha tanto assim. 

. I 

Quem da aranha o exemplo segue _ _. 
Da paciencia pelo trilho, 
Altos destinos consegue, 
Com prazer e raro brilho. 
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XXV. --'--- OS FILHOS DAS SELVAS 

- Sim, Alberto, naquelles bons tempos em 
que a nossa patria amanhecia, nf'sta tet·ra ma
ravilhosa, sem nenhuma . que se lhe compare em 
viço, em uberdade, em riqueza, nesta terra ex
tendid.a aos olhos dos desbravadores como um 
irnmenso thesouro de gemmas e de metaes, o 
Brasil era povoado por uma gente simples e va
lente, leal corho leaes eram os cavalleiros da 
edade média e forte como os troncos de jequi
tibás que se erguem altaneiros do seio das nos
sas mattas ... 

- Como é - perg~ntou Alberto a seu pae 
~ que os histori~dores dizem tanto mal dos pri
II,leiros habitantes da nossa terra? 

- De facto, a maioria dos historiadores tem, 
injustamente, desmerecido a raça que povoava 
o nosso paiz. 

Para elles os selvagens eram nomades san
guinarios, anthropophagos, que em seus macabros 
festins saboreavam a carne humana, não SÓ dos 
seus inimigos aprisionados, mas dos seus pro
prios parentes, amigos, paes ou filhos. 

-Mas esse juizo, então, é erroneo ?· 
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- Mais que erroneo; injusto . . A carta que 
Pedro Vaz Caminha, escrivão da armadà de Ca
bral, enviou ao soberano portuguez, é a melhor 
detesa dos nossos irmãos das selvfl,S. Elle tece 
um verdadeiro elogio aos nossos selvicolas. E' 
pena que a Historia ainda não tenha revelado 
com o devido interesse esse precioso documento 
que tanta gente desconhece ! 

-Como é que 
dizew que os indí
genas eram tão bar
baro_s, que matavam 
os branéos por sim
pie:< selvageria? 

- E' porque 
ainda não se cuidou 
em dar á nossa His- li/-~~~ 
toria um rumo mais 
seguro e verdad!li- ·~ 
ro. Tem-se dcscui- A caça ao indio. 

dado della, deixando que as falsas tradições se 
perpetuem. 

- Seria um nobre dever nosso combater 
esses erros, não é, meu pae ? : 

- Naturalmente .. Os selvagens, no seu pri
meiro contacto com o estrangeiro, receberam
n-o como gente pacifica, cercando-o de cari
nhosa hospitalidade. Elles se a_proximaram dos 
brancos sem -espanto, sem teri:wr. Comt' senhores 
da terra visitada, offerecera111 ao estrangeiro co-

:/ 
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cares de pennas e collares de contas, em retri
buição ás prendas que recebiam. 

- Mas isso é verdade ? 
- Pura verdade ! Convidados para visitar -.. 

as naus, acceitaram confiantes e saltaram tra:n
quillamente a bordá, como se aquillo lhes fosse 
·muito natural. Depois, aritês que as naus partissem, 
foram elles ·que fizeram o abastecimento de agua 
e de lenha, desarmados e sem temor de que 
aquellB gente ~stranha lhes e_stivesse preparan· 
do uma cilada!. · · 

- Procediam assim os selvagens? E como 
é que mais tarde elles se revelaram tão bravios? 

- Por uma ra-zão muito justa. -Os conquis
tadores, · assim que se viram na posse da terra, 
ein vez de tratar os seus habitantes · como elles 
mereciam ser tratados, não vacillaram~ em per
seguil-o~ atrozmente, nó intuito de transformai-os\' 
em escravos. Aprisionados á força, eram os gen
tios tratados como çães, presos _dois ou tres dias 
sem comer, obrigados, ao jugo do açoite, a ro
çar a terra e ad trabalho cruento. 

Para render . os selvicolas á escravidão, uti
lizavam os çonquistàdores ~ de todo~ os meios, 
assolando-lhes as lavouras; incendiando-lhes as 
tabas, infligind~-lhes castigos corporaes, truci
dando mesmo os mais rebeldes. 

Ora, como vácê vê, foi brutal a perfídia dos 
brancos. ·Pois os indios que se mostravam tão 
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bons,. honesto8 e valentes, recebiam em paga, 
bruteza e açoite ! Dahi a vindicta, dahi a reacção 
violenta contra os conquistadores. 

Eis a· causa por que elles se revelaram tão · 
sanguinarios. A culpa, sem duvida, foi toda do 
invasor, nessa desmedidá ambição de se assenho
rea;r da terra cubiçada. 

-- Como eu fazia um juizo errado dos nos
·· sos selvagens, papae r D'ora avante: · prometto, 
·serei um (los que saberão fazer justiça aos nos
sos nativos. 

-Devemos orgulhar-nos delles, Alberto, . 
pela. lealdade, ·pela valentia e . pela intrepidez · 
que sempre demonstraram. 

Veja o exemplo de Antonio Felippe Cama
rão- o in1lio Poty! E contra os . invasores, na 
defesa da terra, quantos inestimaveis serviços 
não prestaram elles á 'cansa nacional! 

Tibiriçá, por exemplo, -foi o esteio dos jesuí
tas na fundação de S. · Paulo ; Coaquira, o d·e
fensor, erri lperoyg, do~ padres Anchieta e Ma
noel da Nobrega, hostilizados pelos tamoyos; 
·Aimbiré foi o primeiro a reagir- contra a domi
nação estrangeira e Ararigboia foi o elemento 
de.cisivo d~ expulsão dos francezes de · Ville
gaignon. 

. Magalhães - um illustre historiador nosso, 
· escr.eveu: «Se o Brasil é hoje u&a nação in de- . 
pendente ; se lima só língua se fala em seu vasto . 
territorio, em ·grande parte devemos ao valor 
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dos nossos indígenas, que aos portuguez.es se
ligaram.» 

· - Que orgúlho para nós ! Eu me sinto sa
tisfeito com a lição q~e acabo de reéeber, pa
ptt.e. Porque não se ergue um monumento aos 
primitivos habitantes da nossa terra? 

- Essa idéa você a lançará mais 'tarde, 
meu filho, quando lôr humPm. E' um preito justo 

~ 

e merecido ... 

QUESTIONARIO - Quaes os primiti os habitantes do 
Brasil ?- Qual a índole dos nossos selvagens i-Que disse Pedro 
Vaz Caminha sobre elles ?- Porque os índios se revelaram tão 
bravios contra os conquistadores ?- Qne disse Magalhães refe
rindo-se a elles? - Quem foi Magalhães ? 
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XXVI. - NA ROÇA 

Neste casebre ·cte barro 
Eu- passo dia s inteiros 
Ouvindo . os cantos fa~ueiros 

· · Do passaredo bizat·ro. 

Faz-nos bem este ar da roça,. 
Este perfume da matta · 

' Q_ue o bom humor nus desata 
E o nosso corpo remoça. . 

De manhã, de enxada ao hombro 
Passa o .bando dos caipiras : ' 
Cantam, relembram catiras 
Sem pezar e sem assombr~. 
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E á tarde quando o sol nada 
Nas serranias do poente, 
Ouve-se um éco dolente 
De uma esquisita toada. 

São elles que vêm chegando 
Dos seus aHazeres nobres. 
Çolhendo espinhos, os pobres 
.f\-. vida passam cantando. 

E acham a sorte tão bôa ! 
São almas meigas e francas. 
Seus sonhos de imagens. brancas 
A natureza povôa. 

I 
E emquanto a scismar me ponho 
Nos meus multiplos pezares, 

· Nos seus continuos azares 
Não pensam nem por um sonho ! 

I • 
E eu passo dtas e mezes 

·Ao pé desta gente rude, 
Goz~:rido paz e saude 
Sem tedios e sem revezes. 

Não é só a vida a luta. 
~ E' um bocado de fumaça .. . 
Um sonho leve que passa .. . 
Uma canção que se escuta. 
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Tento partir, não m'o deixa 
Esta natura esplendente : 
Aves, campos e a corrente· 
Rolando de queixa em queixa. 

E é grande a dôr que me enleia 
Quando parto. E quem diria 
Que está alma trago vazia, 
Em vez de trazel-a cheia ! 
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XXVII. RIACHUELO 

- O Brasil espe1·a que cada um cumpra o 
seu dever ! . 

Com essas palavras sagradas de enthu
siasruo, Barruso - o grande almirante - mar
cou na historia patria a ma;ior batalha naval da 
America - a do Riachuelo. 

· Foi na manhã de· 11 de junho de 1865. · 
Numa curva de rio, desse rio enorme e ma-· 

jestoso que é .o Paraná, a flotilha brasileira flu
tuava composta apenas de nove vapores com ' . 
64 canhões, guarnecidos por .2.887 homens. 

Era preciso vencer, era preciso gravar nas · 
paginas de ouro dos nossos feitos o dia historico 
da marinha nacional, cujo exemplo admiravel de 
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inexcedível bravura viverá sempre na memoria 
de todos os brasileiros ! 

Os corações palpitavam de enthusiasmo pela 
patria querida; e a convicção oo que era preciso 
vencer movia os nossos homens, infundindo-lhes 
a coragem heroica dos momentos sublimes de 
sacrifício. 

O grande almirante, . no commando, era a 
propria bravura personificada. 

Rio abaixo, em cerrada linha de combate, 
ao rufar dos tambores, ao vibrar dos clarins, ao 
aceno protector do pendão auri-verde, a flotilha 
·avançou em demanda do inimigo. Este, e_m nu
mero maior e dispondo de ext'raordinaria tactica, 
tambem em linha de combate, colloca-se á boca 
da tradicional curva do arroio Riachuelo, prote
gido pelas fortificações das barrancas enormes, 
que djspunham de um fogo de 75 canhões guar
necidos por 6.000 homens adestrados. 

O peso do inimigo era bastante . ~uperior, 
mas a bravura e a disciplina dos brasileiros não 
temiam obstaculos, fossem estes quaes fossem. 

Troam canhões. 
A · Belmonte rompe o fogo Gontra os vasos 

paraguayos 
Uma enorme onda de . fumo envolve as duas . . 

esquadras. A luta é titanica! . 
Barroso, convicto, . atira-se á peleja. A vunça ·' 

impavido. E~ um soldado entre os soldados e 
mais que isso - um brasileiro. 
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O seu grito é .este : 
.·- O Brasil espera que cada um cumpra o 

seu dever! 
A bravura. e a perseverança dos nossos 

abalain a resistencia inimiga, que se vae sentin
do càda vez rriais fraca, 

A Amazonas, sóziiiha, põe fóra de combate 
tres navios paraguayos. A Jequitinhonha, des
mantelaqa e sob à violencia das descargas das 
baterias postadàs nas barran<;as, reage. O seu 
co.mmandante, Lucio de Oliveirá, defende o navio 
como um titan. 

Em cada peito brasileiro pulsa o coração d.e· 
um bravo. 

I 

A Parahyba, subjugada, oppõe uma resis-
tencia formidanda. 

A peleja é decisiva ... 
Ao fim do dia, os paraguayos_, percebendo a 

inutilidade de todo esforço · ante a nossa bravura 
patriotica, capitulam. A Beberibe e a Araguary 

· perseguem o inimigo em fuga, emquanto o pavi
lh.ão brasileiro tremula em todos os mastros, 
como uma saudação ao sol da victoria que ain
da fulgura numa a:qotheose magnífica ao feito dos 
nossos bravos. • . 

Barroso, a alma da victo;ria, corre os olhos 
· so'bre os seus homens e, embora vencedor, . pre
sen,te-se que uma tristeza immensa paira em seu 
olhar. -
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E' que o chefe glorioso sente, e com elle a 
Patria, a perda i'rreparavel dos 244 her~es que 
tomb'aram na tremenda pugna, heroes cujos no
mes már~am ' nas paginas da historia nacional o 
exemplo luminoso da bravura · e da disciplina do 
solgado brasileiro. 

SIGNIFICADOS - majestoso: grande, sumptuoso ; \a
ctica : habilidade, pericia, arte em combater ; obstaculo : bar-· 
reira; difficuldade, impedimento ; titanico: herculeo, enorme ; 
peleja : combate, contenda, pugna ; capitular : ·ceder, transi- · 
gir ; pugna : o mesmo Ql!e peleja. -

. QUESTIONARIO - Quem foi Barroso ?-Em que Jogar 
se deu a batalha naval do Riachuelo ? - Em que alino ?- Quaes 
foram as palavras do grande almirante· aos seus soldados ? 
-Quantos heroes tombaram na luta, em defesa da patria ? 

'• 
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XXVIII. - O URUTÁO 

A v.e de côr cinzenta e · peito esbranquiçado; 
Tem mais ou menos o tamanho do sabiá e a ca
beça semelhante á das ando~inhas. O seu canto 
é triste como um lamento e se ergue dos matta
gaes e descampados como um clamor de revolta 
contra a dev~stação das arvores · e dos ninhos. 

No sujo mattagal, solitario e .escondido, 
Onde mal chega . a luz brilhante e soberana, 
O urutáo abre o bico e, num triste gemido, 
Recorda com seu canto a propria voz humana. 

Se acontece ao viaJor que segue distrahido, . 
Do passaro escutar o lamento que engana, 
Se o não distingue bem, sente um medo incontido, 
E crê do genio Mau ser essa a voz profana. 

Entretanto, o urutáo, ave simples e bôa, 
Ao ermo a ingratidão dos homens apregôa, 
Com seu brado que morre ao longo dos caminhos. · 

E esse grito de dôr que amedronta o viandante, 
E' a saudade que chora e o protesto vibrante 
Pela devastação das ma.ttas e dos ninhos. 
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XXIX. 21 DE ABRIL 
, / 

Tiradentes ! 

A gloria dos heroes que morreram pela li
ber~ade e pela Patria é imperecível ! 

Animado pela crença de um ideal, e forte na 
fé e no enthusiasmo de vêr liberta a Patria que 
elle tanto · amou, o· vulto do heroe da Inconfiden
cia ficou na Historia corno a mais alta aspiração 
brasileira : - a Liberdade. 

Não lhe abatera o animo a terrível senten-
ça. Pelo contrario, «ufano de ir morrer pelá 

·causa a qpe consagrara a sua vida, e feliz de 
não arrastar para a morte os cumpÜces da sua 
loucura,» Tiradentes é o exemplo sublime do 
·valor e da coragem da brava gente do Brasil. 

. Ruy B11rbosa, evocando ~ figura do grande 
heroe-martyr, escreveu estas palavras que de -: 
vem ser decoradas por todos nós - como urna 
oração de patriotismo : 

«Da forca, onde padeceste a morte infa
mante reservada aos malfeitores, baixou á tua 
patria o sonhõ rep':lblicano, que outras gerações 
tinham de vêr consummado. · 

I• ' 
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Teu supplicio é um dos crimes da perse
guição, historicamente fataes aos• perseguidotes .. 

A posteridade enflorou o teu cadafalso em 
altar, porque o vilipendio da . expiação, que te 
immolou, fez da 
tua memorist di
vinizada a pa
droeira nacional 
do direito. 

Suppliciado 
por uma idéa, dei
xaste de emble
mar a figura es- . 
pecial della, para 
te converteres em 
symbolo U.p.iver
.sal de inviolabili
dade da opinião 
humana. 

~orto · pela 
Republica, ó Ti
radentes, és a li
ção ínimortal, 
dada á Republica, 
da aversão ao san-
gue e á intoleran· J 
cia ; és, perante 
a Republica, Q advogado geral contra a vingança. 

· e a oppressão. 
·Victima de um terror, passaste á posteridade 

como a condemnação de todos os terrores. 
, 
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Tua historia não afina com os cantos da . 
· guerra cruenta, mas com as: immaculadas aspi- . 

rações da liberdade; que floresce na paz. • 
Se se erigi$se um templo á justiça, onde os 

tribunaes se abrigassem da política, na fronteira 
desse templo, ó Tiradentes, seria o logar para o 
t~u nome. » 

VOCABULARIO - ufano : q1,1e se · orgulha, contente, 
ovante, ostentoso; cadafalso : estrado erguido em logar pu
blico para execução dos condemnados ; vilipendio : despre
zo, aviltação; expiação: penitencia, castigo; aversão: repug
nancia, antipathia ; oppressão : suj eição, tyrannia, violencia ; 

· posteridade : glorificação perpetua, o futuro . 

. QUESTIONARIO --- Quem foi Tiradentes ?- Em que di a 
se commemora o seu nome ?-Porque foi o mesmo enforcado ? 
-Que aspirava ·elle para !l sua patria? 

-91-



XXX. - TIRADENTES 

Minha terra natal é um céo dourado 
Debaixo de outro céo mais puro e lindo, 
Em que eu contemplo á noite, deslumbrado, 
O Cruzeiro do Sul, de um brilho infindo. 

·E' a patria de meus paes, é o berço de ouro 
Que serve aos o.utros povos de agasalho. 
Amo-a, como um aváro ao seu thesouro ! 
Brasil ! - fonte d~ luz e de trabalho. 

Sonhou-a Tiradentes, livre e forte, 
Do Universo a suprema maravilha. 
Concedeu-lhe esse ideal a forca e a Morte 
Mas, no Pantheon a sua Idéa brilha. ' 

E ·desse sonho que hoje é realidade, 
Germinaram as multiplas sementes. 
E tu terás, por toda a Eternidade 
O coração da Patria, 6 Tiràdente~ ! 
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XXXI. BRAVURA DE ESCOTEIROS 

Só quem conhece o que é a viagem de São 
'Bento do Sapucahy ao 'alto da. Serra da ·Manti
queira, para alcançar Guaratinguetá, poderá ava
liar a bravura dos vinte e poucos meninos que a 
empreenderam, á noite, galgando serras e atra
vessando rnattagaes. 

Foi. isso pelo tempo do Centenario. Guara
tlnguetá era o centro de concentração de todos 
os escoteiros das localidades proximas. Cum- , . 
pria, pois, aos pequenos patriotas de .São Bento 
do Sapucahy comparecer á concentraçã.o, fossem 
quaes fossem as difficuldades dà arriscada aven-
tura. 

E elles compareceram. O exemplo desse 
punhado de pequenos brasileiws ~icou assigna-

. lando uma bella pagina de civismo, tão bella e 
attraente como as que Edmundo de Amicis es
creveu em seu livro «Coração,» para as crianças 
da ltalia. 

Que fale o testemunho de um dos chefes da · 
expedição. Eis como elle; em carta que os jor
naes publicaram, fez a narrativa singela, mas 
electrizante dó feito : · 

«Pequeno era ·o pelotão. 
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. . Apenas vinte e quatro crianças, de idade 
·tenra, mas . de alma estuante de patriotismo, es
·tavam a postos, promptas para empreender a 
·viagem com destino a Gúaratinguetá. 

Era um punhado de pequenos · heroes, que 
üim, lá fóra, levar o attestado vivo da exisü:mcia 
de um minusculo município, engastado nos limi
. tes da-grande terra dos bandeirantes com o Es
.tado de Minas Geraes. 

A tarde cahia. 
Os pe.quenos escoteiros, correctamente far

dados, com seus bornaes alvíssimos a tiracóllo, 
mochilas com aviamentos de viagem, esperavam 
.ansiosos as ordens de seus chefes. 

Trilam apitos. A ordem veiu : estive~?sem . 
os _ escoteiros, ás 8 horas, na raiz opposta da 
Serra da Mantiqueira, ou não fossem niais. O 
chefe geral assim determinara. 

Houve . um momento de vacillação. ·A Serra 
·da Mantiqueira dista da cidade cinco leguas de 
maus caminhos. Meios de transp()rtes faceis não 
havia nenhum~ Como fazer ? 

E' o que resolve um dos pequenos do gru
po, exclamando : 

- Iremos a pé ! Não somos então escotei
,ros?! Recuar na primeira prova seria covardia, e 
um escoteiro não é covarde ! 

Estas palavras electrjzaram os companhei
ros. Um .fremiÍo de enthusiasmo percorreu pela 
fileira. O _proprio professor, · que se mostrava 
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appreensivo, dada a sua responsabilidade · de 
mestre e amigo daquelles júvens p:ltriotas, pa
rece que -se impressionou com o animo cívico 
daquelle grupo infantil e determinou a partida, 
que se . realizaria ás 18 horas. . 

A'quella hora, soou o toque de reunir. Não 
·faltava nenhum escoteiro ! 

Mães aUlictas corrial1f a abraça~ seus filhi
nhos, tão novos e tão ~orajosos. 

Os paes, compenetrados de que a luta foi 
feita para os home'ls, exclamavam ás suas es
posas : - «Deixai-os partir ! Precisamos fazel-os · 
homens. O Brasil não precisa d~ «maricas. >~ 

Mas, estas palavras, de e·nergia viril, eram 
contrastadas pelas lagrimas que lhes .brotavam 
nos olhos e que elles disfarçadam_ente limpavam 
na rr1anga da blusa. 

Grupos de outros pequenos, · invejosos do 
valor dos. escoteiros, recriminavam seus paes por 
não tel-os preparado para a grande festa. 

-Ouve-se, ·àHnal, o toque de. partida. us es
coteiros cantam um hymno patriotico e partem 
garbosos, enthusiasticos, decididos a vencer a 
grande jornada, deixando .aifaz de si uma nuvem 
densa de pó e muitos coraç!res transbordantes de . 
_an;wr e palpita~tes de cuidados. 

E velhos tremúlos, de cabellos brancos como 
a neve, descobrem-se respe!tosos, á passagem do 
grupo juvenil. 
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Era o passado saudando o futuro da nossa 
terra! 

E mesmo os galhos n9.dosos dos · arbustos 
· pareciam inclinar.-se, beijando com suas folhas ' 

as faces rosadas daquelles pygmeus, de almas 
gigantes. 

E o grupo 'de escoteiros suniiu-se Ra planu
ra. Ouviu-se depois o éco de suas vozes, que, 
repercutindo de quebrada em quebrada, pelas 
escarpas abruptas, chegava até nós, puro, crys
taliino, suave : 

«Já podeis da patria, filhos, 
Vêr contente a mãe gen"til, 
Já raiou a liberdade 
No horizonte dei Brasil .. ·" 

E caminhos além, de collina em collina, 
volvendo o olhar á terra estremecida, iá se fo
ram os escoteiros sanbentistas por. caminhos in
vios, enfrentando' ps perigos, por uma ·noite es
cura e frigidíssima. 

Vieram, ás 22 ~~ras, as primeiras noticias. 
·os escoteiros chegaram ao Rodeio, sem incidente 
algum-e galgaram o morro do Caracol. A's . 3 
da madrugada os habitantes de Santo Antonio do 
Pinhal despertavam com o clangor de tambores 
e c.om o cantico suave do hymno dos escoteiros .. 

-96~ . . 

A's 4 horas chegavam á estação de Eugenio 
Lefevre e ás· 8 embarcavam com destino a Gua
ratinguetá, conform~ a determinação re·cebida.» 

Estava vencida com galhardia a primeira 
prova, a prova de ~ogo que · lhes fôra imposta, e 
assim confirmada brilhantemente a intrepidez 
com que os pequenos brasileiros sabem assumir 
as responsabilidades mais cheias de sacrifícios, 
quando reclamadas pelo elevar e· pela patria. 
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XXXII.- A PARASITA E A GIGARRA 

Sugando a seiva forte e exuberante 
Do tronco da palmeira em que se agarra, 
A parasita em nor, feliz, radiante, 
Serve de abrigo a estridula cigarra. 

Irmãs bohemias q\le o destino amarra, 
Na doce paz do bosque verdejante, 
Aquella, ouvindo a musica bizarra, 
Sonha, e esta canta· o lindo céo ·distante. 

Uma, é a tuba dos genios da floresta, 
Sonorizando a placidez da sésta 
.Com zangarreios . e canções de amor; 

Outra, é · um symbolo agreste da Poesia, 
E' o sorriso da immensa mattaria, · 
Aberto na corolla de uma flor. 
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XXXIII. - O CARRO DE BOIS 

Sob o sol quasi a pino, avança pesadamen
te pela estrada um carro de bois, atulhado de 
lenha. 

A paizagem queima. Nem murmurio d'agua, · 
.nem pipilo de ave ; apenas o chiar das rodas 
e o · estridulo renitente das cigarras entre a 
folhagem do matto que pende, castigada pela 
canícula. 

De vez em. vez, o carreiro; que vae tocan
do na frente, ergue a aguilhada e crava o ferrão 
implacavel no boi desanimado. E grita: 

- Eia, Dourado I... Afasta, Piloto I . .. 
E o seu grito ecôa e se perde, longe, em

qnanto as ju~tas de bois, somnolentas, puxam e 
puxam, horas sobre horas, as rodas chiadoras 
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que vão marcando na terra vermelha o sulco da 
sua passagem. . 

Na cidade, depois de esvaziar o carro ao. 
fr~guez que lhe encommendara a lenha dias 
antes, o carreiro retoma a sua vara de ferrão e 
toca os bois : 

- Eia, o da guia I Levanta, Pintado I 
E o carro (o sol já em declinio, no crepus

culo) volta maneiro, chiando pela estrada, rumo 
da fazenda de onde sahira, .apenas avermelhara 
o horizonte. 

Os bois, agora, c~mo que se sentem désper
tados da somnolencia da vindã e puxam mais 
dispostos. o carreiro, de instante a instante, grita, 
animando-os, afim de .que cheguem, antes que a 
noite 'espalhe a treva sobre o caminho ... 

Quantos bons e uteis serviços não nos prestam 
os pobres e humildes carros de bois! Que o digam 
os nossos avós .e a gente simples e obreira do 
nosso interior. 

, Ainda hoje, pelas fazendas e nos recessos 
dos sertões sãó elles que, fazendo os transpor-.. 
tes, auxiliam o commercio e o rlesenvolvimento 
das villas e dos povoados longínquos, esperando, 
resignados, que a mão do progresso os substitua 
de uma vez pelo automovel. 
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XXXIV. O TOCADOR DE TROPAS 

A estrada está deserta e é toda .um atoleiro. 
Não ha canções na verde matta. 

Lá, bem longe, desponta o vulto de um tropeiro 
Cantarolando uma sonata. 

Indifferente á chuva insípida e amolante · 
Que o corpo seu regela e ensopa, 

Quantos cuidados toma, ao levar para deante, 
Vencendo a lama, a sua tropa ! 

Quanto trabalho põe nessa enfadonha luta 
O tocador valente e moço! 

Aqui, com·o a zombar de sua vista arguta, 
· Mal se descobre um grande fosso. 

Acolá, é um barranco enorme, na imminencia 
De espatifar-se nuina queda. 

Tudo isso elle percebe activo, e, com paciencia, 
Dos males, de um a um se arreda . 

De pouso em pouso, segue ao suspirado termo 
Da jornada . penosa ç rude, 

Rompendo mattagaes e serras-de ermo em ermo, 
Pleno de força e de saude. 

Que lhe importa o rugir das esfomeadas feras 
No seio e-scuro do sertão, 

Se, á noite, o fogo faz á. porta das taperas 
'E dorme ao lado o seu facão ? ! 
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Muitas vezes tambem, se a lua e~panca a treva, 
Empunha a sua viola e c3:nta. 

1 E que ternura então dos pontews se eleva. 
Quanta saudade geme, quanta ! 

Descendente, talvez; de um ban_dle~rante' ousado, . 
De um typo audaz de brast etro, 

E' o symbolo do esrorço e o ~rgulho do passado 
0 vulto simples do tropetro. 

\ 

. \ 
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XXXV. DEVEMOS SEMPRE DIZER 
A VERDADE 

- Porque estás com esse ar tão triste, An
tonio ? Que é que te fizeram ? - perguntou-lhe : 
o professor. 

E Antonio abaixou a cabeça, envergonhado, 
e respondeu : 

-Mamãe chamou-me de mentiroso. 
- Com toda a certeza fizeste alguma arte e 

·quizeste enganar a tua mãe e ellà te desacredi
tou, não foi Antonio ? , 

- Não, professor, eu disse a verdade e mi
nha mãe, porque no outro dia descobriu uma 
mentira minha, acha agora que eu só digo men
tiras. 

-Vês o que ganhaste! Nunca deves men
tir, nem por brinquedo, porqué a verdade póde 
demorar, mas sempre apparece. O costume de 
mentir torna as pe_ssoas desprezíveis. 

-Mas eu juro que não mentirei mais, pro
fessor! 

-Então _deves procurar adquirir de novo a 
confiança de tua mãe e não esquecer, nunca, 
que o peór castigo que póde soffrer um menti-
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roso é não ser acreditado quando disser a ver
dade. 

- Sim, vou fazer todo o possivel, professor. 
Não mentirei, garanto ! 

- Então, para melhor te lembrares da tua 
promessa, lev<t esta poesia, estuda-a bem, que é 
para recit~;~.res na festa que pretendo ·organizar. 
Lembra-te bem : Não se deve mentir . .. 

NÃO SE DEVE MENTIR 

. Certa vez foi á casa . de um amigo -
Diplomata como elle, um cavalheiro, 
E a sorrir, pela mão, levou comsigo 
Um petiz espertissimo- e brejeiro. 

Vendo o pequeno, sobre um movel fino 
Que ornamentava a esplendida saleta, 
Um mimo. de lavor, -alabastrino, 
De uma mulher riquissima estatueta ; 

Desejos teve logo de possuil-a, 
E .de tal monta foi sua ambição, 

. Que se chegou ao pae para pedil-a, 
Calcando os trilhos bons da educação. 

- «Dou-t'a depois, meu filho». E novamente 
Continuou a palestra o . diplomata, 
Lembrando accordos para o Continente, 
Externas leis para o Brasil e o Prata. 
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·Horas depois, o illustre visitante, 
Ao despedir-se do intimo collega, 
Vê que elle, ao filho, a joia d-eslumbrante, _ 
Com muito gosto e sorridente entrega. 

- Como ? ! Não póde . ser . . . - Perdão, amigo, 
Alegre o faço e digo-te em ·confiança : 
Nunca devemos (guarda bem comtigo) 
Mentir, brincando embora, a uma criança. 
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XXXVII.- A LENDA DA VICTORIA-REGIA 

Dentre as immensas folhas verdes, seme-
lhantes a bandejas de esmeralda, exsurge e des-_ 
abrocha, branca e olorosa, qual grande magno
lia polypetala ou «enorme bogari, de trinta a 
mais centímetros dn diametro e quasi dois de 
altura. >> 

E' a Victoria-Regia. 

Flôr nenhuma se lhe póde comparar em 
tamanho e _belleza. 

A' superfície das aguas _ ella se ostenta so
berana, como a maravilha sem par dos thesou
ros da flóra brasileira. 

Os índios, na sua crença, denominaram-n-a 
«estrella das agua~ » e teceram-de sonho e phan
tasia, a lenda maravilhosa da sua origem. Con
tam elles que, em tempos de outróra, habitava 
as margens lles_se «grande- mar de agua doce,» 
que é o Amazonas, uma tribu, cuja princeza, jo- -
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vem e linda, era pallida como a lua e myste- . 
riosa como as yaras. 

Todos os jovens guerreiros viviam encan
tados por ella, mas nenhum delles ousava siquer 
declarar-lhe o profundo amor que os possuía, 
contentando apenas em servil-a como subditos 
leaes e extremados. 

Nayá era o seu nome. 
Certa noite de um luar intenso a jovem prin

ceza foi tomada de uma estranha inquietação e 
abandonando a taba, sem que ninguem perce
besse, caminhou para as margens do grande rio 
e debruçou-se sobre as aguas. Havia qualquer 
cousa que a perturbava e os seus olhos se per
~iam na contemplação do espelho liquido, quan
do ella viu surgir do fundo das aguas a imagem 
de um príncipe que lhe acenava, sorrindo. 

Encantada, pela visão, a jovem princeza foi, 
como que alheiada de si, caminhando para elle, 
até desapparecer num remoinho, em meio do rio. 

Na manhã seguinte foi com enorme supre
sa que deram pela sua falta. Ninguem sabia ex
plicar como e porque ella havia desapparecido. 

Era um mysterio. 
Dias e dias os guerreiros varejaram as 

mattas, escalaram as serras, descnram aos abys
mos em busca da· princeza. Na taoa e á margem 
do rio grandes fogueiras arderam · durante muitas 
noites. Mas tudo foi inutil. 
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Adivinhos .e feiticeiros invocaram os genios 
bons das selvas, empenhado"s em desvendar o 
-grande mysterio. 

Ao fim de um longo dia ---: sete luas eram· 
pas~adas - elles viram, surpresos, emergir como 
·uma apparição, á superficie do pélago illuminado 
pela faiscação dos astros, uma branca e enorme 
flôr, até então desconhecida. 

- Milagre de Rairú I Milagre de · Rairú I 
·exclamaram elles, e deram a flôr maravilhosa 
como nascida do corpo branco da linda prince
za, intitulando-a a «estrella das aguas. » 

SIGNIFICADOS - lenda: narração imaginaria, histo
ria inverosimel ; lavorada : trabalhada com esmero e, arte 
'(de lavor)'; exsurgir: emergir, subir, elevar-se; polypetala :· 
~ poly-muito ) ·muitas peta! as ; «grande mar de agua doce» : 
denominação dada ao Rio Amazonas pelo eminente geogra
pho francez Elyseu Réclus ; yara : fada amazonica que vive 
no fundo dos rios e apparece á superficie das aguas para 
encantar e attrahir os mortáes, . (lenda de origem tapuya); 
taba : aldeiamento de indios ; abys~o : profundidade sem ter
mo ; g~nio : espirito, phantasma ; appariçllo : manifestação vi
·sual de cousa occulta, visão ; pélago: immensidade de aguas; 
emergir : sahir de onde está mergulhado, subir, elevar-se ; 
Rairú : genio dos selvagens, o creador do céo, da terra e 
-de todas as cousas. 
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XXXVIII. VICTORIA REGIA 

Na ·paz do rio onde se espelha e cresce, 
Como uma estrella que nas aguas brilha, 
Quem contempla essa rara maravilha,. 
O borrar da vida com certeza esquece. 

(Soneto) 

Quando o sol se ergue e pelo espaço trilha~ 
Espargindo o fulgor em farta messe, 
A flôr, que é toda arminho e se enlanguece, 
}l.ecorda um fragil berço de escumilha. 

' ' 

Mas, quando a tarde desce vaporosa, 
Ella, ostentando as cores de uma rosa, 
Alegra, _ainda, a solidão tristonha. 

E ao doce marulhar das frescas aguas, 
Do Amazonas ouvindo as ternas maguas, 
Fecha a corolla de ouro e dorme e sonha. 
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XXXIX. UMA CIDADE PRAI_ANA 

o mar está sereno e a brisa traz dos altos 
montes um perfume suaYe e inebriante de flôres 
sylvestres. 

A estação pri·· 
maveril entôa pela 
garganta dos pas
saros, gorgeios de 
alegria e preces ao 
Creador. ·. 

Quanta poesia 
encerram nestas ma
nhãs dourada~, as 
praias brancas e 
limpas da cidade 
praiana! . 

E as tardes, 
como são calmas e 
lindas nestes · rin
cões, onde o m~r; 
docemente murmu-
ra, e o éco de sua · . 
voz de montanha em montanha, morre no silen-

' cio das grotas e das furnas ! 
COmo é simples e bôa a gente da Ilha 

.S. Sebastião, onde está edificada a cidade de 
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Villa · Bella, que, vista ao longe, mais parece 
um presepiozinho· a beira-mar. ! 

Separa-a da cidade de S. Sebastião, situada 
esta no Contine~te, o canal de Toque-Toque, que 
regula ter de quatro a s.eis kilometros de largu
ra e cUja extensão orça por mais de quatro le
guas. 

O aspecto da pequenina cidade de Villa 
Bella, é lindissimo ! As suas cazitas enfilei
radas á sombra dos altíssimos morros Canta
gaBo e Baipi -- este ultimo o mais elevado do 
littoral paulista, são brancas e graciosas. 

A pesca é o principal meio de vida de 
grande pai·te da _população villabellense. 

Affrontando mil perigos, os pescadores 
dessas paragens littoreanas, não trepidam em 
percorrer os · reconcavos mais sombrios das en
seadas · e bahias, afim de conseguirem uma opti
ma pesca . 

Quantas vezes, .quando os gallos ainda an-
nunciam com os seús cantos a hora do alvorecer, 
já ha muito que o pescador se encontra em 
rueio do canal, atirando a isca ás garopas, ou 
puxando a rede de arrastão, ao som .de uma 
toada singela ... 

· Quando amanhece, os habitantes da risonha 
cidade, dirigem-se ás praias, onde a pesca ren
dosa de · innum·eras qualidades de peixes, ali se 
encontra para abastecei-os . 
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XL. VILLA BELLA 

I 

Junto a uma serra enorme e enflorescida, 
Onde esplende em festões a Natureza, 
·Alveja á sombra de elevada ermida 
A risonha Ilha Bella d~ Princeza. (*) 

Villa plantada em terra appetecida 
Pelo oceano, que em flaccida avareza 
Beija-lhe os pés, numa canção querida, 
Tem nos contornos plastica belleza. 

(*) Antigo nome da cidade que serve de thema a estes 
versos,- plantada na ilha de S. Sebastião e proxima ao Baipi 
-· que é o morro mais elevado do littoral norte do Estado 

de S. Paulo. 
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E é tão_ gracioso esse rincão marinho, 
Que eu creio bem ser o dourado ninho 
De vicejante e eterna primavera, 

E onde aos ratos da lua que branqueia, 
Entre sylphos e naiades, vagueia 
O espírito glorioso .de Anhanguéra. 

VOCABULARIO - sylpbos: genios do ar, (o mesmo 
que sylphides) ; naiadés: fadas ou nynphas d_as aguas. Vivem, 
segundo a lenda, nas fontes, lagos e rios. Anhanguéra : . d~
nominação dada pelos indígenas ao notavel se rtanista Bar
tholomeu Bueno da Silva, e que quer dizer diabo velho. Pe
dro Taques, historiador conceituado, refere. que . Buen-o tinha 
um olho furado e que foi dahi que lhe veiu tal denominação. 

' . 
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XLL - MOSTEIRO ANTIGO , ('") 

li 

Não perturbeis a paz de~te convento, 
Esborcinado pela mão dos annos, 
Que elle já foi augusto monumento 
Onde habitaram genios soberanos. 

Este rumor de prece, este lamento, 
São as almas fieis dos franciscanos, 
Que vagueiam a sós, no esquecimento, 
Envoltas nos seus lugubres arcanos. 

---(*;Convento de S. Franci.>co, no · municipio de S. Se

bastião, littoral norte de S. Paulo. 
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Velho mosteiro; o que .tu foste outróra! 
Hoje o teu vulto os nescios apavóra, 
Contam de ti lusbclicos assombros. 

E no aspeito glacial das co'usas mortas, 
Exposto ao vento e aos furacões, supportas 
O peso de tres seculos nos hombros. 

SIGNIFICADOS - nesclos : ignorante, parvo, apoucado 
de. entendimento ; aspelto : · a~pecto, apparencia; glacial : frio, 
falto de vida, de animação; ·lugubre: sombrio, triste; arcanos: 
mysteri;:Js, segredos. 
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XLII. O DIA DA CRIANÇA 

(SCENA ESCOLAR) 

PERSONAGENS: - RAUL, 12 annos; MA
RIO, 11 annos; AuousT.O, 10 annos; LUIZ, 9 a 10 

annos ; SERGIO, 9 annos. 
A scena representa o angulo duma sala de 

aula. Uma janella aberta deixa vêr a paizagem 
illuminada dum lindo dia de Primavera. Destaca
se, na polychromia exterior, a nota viv~ .das ~o
sas. Ouve-se o vozerio alacre dos menmos bnn-

cando no recreio. 

RAuL (chegando á jane.lla) ~Que lindo dia! 
As arvores estão vestidas de sol! Quanta luz em 
tudo ! Ah ! si todos os dias fossem como este ... 

MARIO (aproximando-se de Raul) - Então, 
você não sabe que hoje é o nosso dia- o «Dia 
da Criança-? » A natureza está linda, pôz o seu 
vestido mais novo de Primavera, porque ella 
quiz participar da nossa festa. Veja (e aponta) 

aquellas rosas, que lind~s ! . 
RAuL (voltand(l-se para o companheiro) 

E' verdade! Hoje é o nosso dia. Nós somos a 
primavera da vida! O professor, hontem, duran-
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te a lição, contou-nos uma linda historia de um 
paiz que se chama «Terrà ·de SoL• · Nesse paiz, 
eu creio, os dias são todos assim. Como deve 
ser bello esse paiz ! ... · 

MARIO (convicto) - Que pena eu não ter 
podido vir hontem! Naturalmente o p.rofessor re
feriu-se á n~ssa terra. Você, estou certo, não 
prestou bem attenção, mas, póde crêr, a «Terra 
de Sol» é a nossa terra. 
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"RAuL (como que recordando) - · Agora me 
lembro ! E' isso mesino . . . Elle disse que ne
nhum paiz do ' mundo é como o nosso, onde a 
Primavera é eterna e a terra é tec~nda e dadi
vosa. Lembro-me ter elle dito ainda que deve
mos ser como a nossa natureza, fortes e bellos ; 

. fortes no enthusiasmo e bellos no amor desta 
patria in:~.mensa e rica, que o bom Deus nos le-

gou .... 
MÀ.RIO (contrariado)- Veja você, que lição 

eu perdi! Palavra; não faltarei mais ás aulas. ·. 
Tambem a culpa não · foi minha, pois tive que 
preparar . os versos para · recitar hoje ; eu queria 

· trazel-os bem sabidos. 
AuGuSTO (entranào)- Olá, Mario! Você vae 

recitar na testa de hnje ? O seu nome está no 
programma e em primeiro logar. 

MARIO - Sim, vou. O papae ajudou-me a 
estudar a minha poesia e eu quero vêr si faço 
um boníto, para que elle e o professor fiquem 
contentes. 

RAuL - Vamos, Mario, recite primeiro para 
nós. Queremos vêr si você está bem preparado. 

MARIO;_ Sim, quero que vocês , digam a ver
dade. Eu vou recitar, como si fôsse na testa. 

(Entram Luiz e . Se1·gio. Mario se distancia 
um pouco dos collegas ·e recita.) 
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BRASIL 

E's a mais rica terra deste munuo, 
E dentre todas a mais pura e linda. 
Quanto. mais cresce o teu poder fecundo, 
Por ti mais cresce o meu amor ainda. 

Hoje que és um. paiz grande e liberto, 
Sem grilhões e sem peias vexatorias, 
E's para nós um claro céo aberto 
Onde as estrellas são as tuas . glorias. 

Acolhes no regaço hospitaleiro 
·Todo aquelle que ansioso te ·procura. 
O teu seio é um vastíssimo · celleiro 
Onde o ouro e o pão se encontram com fartura. 

1 

Quantas riquezas o meu solo encerra. ! 
Como ~e orgulho e quanto sou feliz ! 
Não ha pelo Universo uma só terra 
Tão rica e bôa como o meu paiz. 

Tooos (batendo palmas)- Muito _9em! mui-
to bem! ' 

Lmz (admirado) - Como você é intelligen
te, Mario! Até eu, compreendi a poesia ! Até eu, 

. que sou o mais afrazado ! 
. SERGIO - Eu tambem compreendi! Somos a 

esperança dg Br~sil, a nossa terra querida. 
Quando eu fôr grande; serei um. patriota de ver
dade. 
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~AUL (convicto) - Todos nós somos bons . 
brasileiros: Cada um saberá honrar a sua patria, 
seguindo assim as lições e os exemplos que 
aprendemos aqui na escola. 

Tooos (numa voz) - Sim: todos nós sere
mos bons brasileiros. Viva o Brasil! Viva a es
cola! ... 

SIGNIFib ADOS - polycbromia: conjunto de varias ~ô
res, profusão de tintas ; grUblo : cadeia de metal, algema, 
corrente, oppressão ; vexatorio : que vexa, humilha, afronta, 
envergonha ; celleiro : casa ou logar em que se ajuntam e 
guardam cereaes, deposito de provisões. 

,' 

QUESTIONARIO ~ Que é a primavera ? Porque se 
chama ao nosso paiz «terra de sol» ? Como se aprende a 
honrar a_.-patria ? Porque devemos amar a escola ? 

SENTENÇAS - A primavera é a estação do anno em 
· que se commemora a festa das arvores e das flôres. O cDi.a 

da criança» é um dia de primavera. A primavera vae de 23 
de setembro a 22 de dezembro. O Brasil é um . paiz rico e 
bello. O Brasil !lCOihe o estrangeiro com amizade e carinho. 

- 120-

... 

LXIII. - O MUTIRÃO 

. Poesia descriptiva. O mutirão é um dos 
mats bellos exemplos de solidariedade humana 
que nos transmittiu a gente rude dos sertões da 
nossa terra. Era muito de uso entre os indíge
nas, conforme o testemunho de diversos historia
dores. 

Amanhece. Na matta extensa e fria 
Já se ouve a orchestra módula e canora, 
E não tarda que surJa a luz da aurora 
Entre fulgores, pompas e poesia. 

Em meio á densa bruma das estradas, 
·- Tenue lençol de linho alvinitente -
Caminham vultos vagarosamente 
LevandQ foices, sobraçando enxadas. 
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São vizinhos que prestam, prazenteiros, 
O auxilio justo de seus fortes braÇos, · 
A quem se encontra em serios embaraços 
No preparo de roças ou de aceiros. · 

Depois de ter o estoma~o refeito · 
Do bom . café, bolinhos de mandioca. 
O alegre bando para a faina tóca ... 

· Vae dar inicio á lucta, satisfeito. 

Reunidos no lugar ·determinado, 
Ao sonido da enxada lampejante, 
V ergam o corpo, firmes, para diante, 
Cavando o chão num gesto compassado. 

Em breves horas o trabalho é findo. 
I 

E após, a turma lesta e resoluta, 
Goza a victoria da feliz labuta, 
Contando historias, palestrando e rindo. 

Nobre exemplo de amor e de virtudes 
Esse auxilio reciproco revela. 
Guardae essa lição honrosa e bella 
Que recebemos desses homens rudes. 
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XLV. - ATRAZ DE MIM VIRÁ QUEM 
BOM ME FARÁ 

Na sala de trabalhos de rico palacete, sobre 
uma mesa esmaltada de branco, um ferro electri
co, todo brilhante, lançava . seus olhares desde
nhosos, p·ara tim ferro a carvão, antigo, enfer
rujado e coberto de poeira; 

-Tenho pena de ti, irmão! E's feio e des
prezado. E's muito· velho ; sujas as mãos das 
engomadeiras e custas tanto a esquentar! Eu, 
sim; sou novo, luzidio, e num minuto fico bem 
quente. Todavia, invejo-te a ociosidade. Quanto 
seria melhor não . trabalhar ! A vida é para 
os ricos! 

- Insensato · que és, meu orgulhoso! respon
deu o ferro a carvão. lhvejas justamente o que 
mais me ~ntristece. Não lamento ser velho, 
desprezado. Só desejava trabalhar ainda, muito 
e muito, como antigamente. Trabalha, meu ir
mão, que o trab~lho dá riqueza, saude e vigor, 
como prega uma velha cantiga. . . 

O dialogo ia assim animado, quando entrou 
a criada trazendo um cesto cheio de roupinhas 
das cri~nças da casa. Tratou logo de ligar o 

,. 
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·vaidoso ferro ao fio electrico. Elle, porém, não 
se aqueceu. A criada, impaciente, exclama: 

. - E' sempre assim ! Ainda hÓje não ha força 
·electrica. Para . que, então, ferro electrico, se 
-elle é tão complicado'? As crianças não têm 
mais roupa passada. Qual ! . . . não ha outro re
medio ·senão jogar para um canto este bello mas 
inutil objecto e usar o feio, o velho, mas sem
pre prompto ferro a carv~o. E' o que vou já fa
zer. ·E pôz o primeiro numa prateleira. · 

O ferro e1ectrico ficou todo (lfr!,Uado e o 
seu companheiro sorriu de contente. 

Alguns minutos ·depois · os dois estavam tro
cados de lugar. 

- Olá. ! meu orgulhoso irmão. Como ficas 
bem ahi no alto ! Brilhas tanto como o sol ! O 
logar dos astros é mesmo -nas alturas. Vê como 
teu humilde irmão, · feio, empoeirado e velho, . 
aindlt serve para alguma cousa, ainda trabalha. 
Vê como estou radiante. 

Aprende neste exemplo, meu irmão orgu
lhoso, a respeitar os mais velhos, a não zombar 
da velhice e a não rir das miserias alheias. Eu 
te perdôo porque não sabias o mal que prati
cavas. 

E tu, criada deste palacio, aprende a «não 
deixar o certo pelo duvidoso,» «não deixar o 
amor velho pelp novo,» como bem diz o vulgo 
na sua linguagem cheia de .sab·edoria. 
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E o antigo, feio ~ enferrujado ferro a car
vão, emquanto alizava a roupa das crianças, ia .. 
como os bons velhinhos, ~esmungando os antigos. 
·e verdadeiros proverbios que o povo vae ensi
nando ingenuamente, sem malícia : ~Não ha n~da 
como um · dia depois do outro» _; «atraz de mim. 
virá quem b~m me fará>> ... 

- 125-



.XLIV. - ANCHIETA 

Famoso jesuíta da catechese, que veiu da metropole 
•(Portugal) com Duarte da Costa, segundo governador geral 
do Brasil. Fundou nas planícies de Piratininga o Collegio de 
·s .. Paulo, no dia 1!5 de janeiro de 1554. · 

A elle deve o Bra~il inestimaveis serviços. 

·Ouvindo o murmurar das ondas buliçosas 
Que á praia vêm morrer entoando ladainhas, 
Recostado a um rochedo, á luz das nebulosas, 
Anchieta extende o olhar ás amplidões marinhas. 
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Do seio dos grotões, nas florestas vizinhas, 
Em que o Mestre estivera em predicas gloriosas, 
Sóbe o grito feroz, que acoJJ'da as avezinhas, 
Da garganta voraz das ·pumas perigosas. 

Indifferente a tudo, o Apost~lo estrangeiro 
Scisma. Pensa talvez no seu passado inteiro 
De exílio voluntario, ha trinta e tantos ·annos ! 

E pesa, fatalmente, em sua alma dorida, 
Mais que a magoa da noite, a lembrança querida 
Da patria que ficou muito além dos oceanos. 

I 

SIGNIFICADOS - ladainha: oração, cantiga religiosa; 
nebulosas; manchas ·esbranquiçadas que se observam no fi r· 
mamento ; amplldAo : immensidade, largueza, extensão ; voraz : 
que devora, destruidor; puma: especie de onça; exilio : des
terro, degredo. . 
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XXXVI. AS TRES FORMIGAS 

(Cor,to arabet 

Tres -forqiigas, no tempo em que os anl
maes falavam, se encontraram sobre o nariz de 
um hom~m que se quedara a dormir debaixo de 
uma 'arvore. Depois de se saudarem, cada qual 
conforme o uso da sua tribu, lá permaneceram 
em animada palestra. · 

Disse a primeira .: «Sabem de uma~ cousa,. 

amigas : estas planícies e estes montes são os 
mais estereis' que eu tenho conhecido. Durante· 
o dia inteiro estive á procura de um grãozinho
qualquer, e nada ! 

A segunda formiga, respondeu-lhe : «Tens 
razão, eu tambem nada achei, apesar de ter 
procurado em todos os recantos. O que me está 
parecendo é que esta é a terra fôla e mo"\l"ediç~~ 

onde nada cresce.» 
Então a terceira formiga que se presava de 

mais sabida, erguendo· a cabeça com presum~ 
pção, disse : «Amigas, achamo-nos sobre o nariz 
da _ Suprema Formiga, poderosa e infinita, cujo 
corpo é tão grande que o não podemos contem-

- 15?8 ·-

piar ; cuja sombra é tão vasta que a não pode
mos traçar ; cuja voz é tão estrondosa que 8. 
não podemos ouvir. Esta formiga, fiquem vocês 
sabendo, é a omnipotencia.» 

Assim que a terceira formiga acabou de 
falar, as outras duas entreolharam-se e riram-se 
a valer da companheira. 

Nisto, o homem, dormindo_ ainda, estremu
nhou-se e, levantando· a mão, coçou o nariz -
e as tres formigas ficaram. reduzidas a misera
veis fragmentos. 
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XL VIl - O SABIÁ 

Dentre os passaros canoros que habitam as 
nossas extensas mattas, os nossos vargedos e os 
nossos amenos pomares, é o sabiá o príncipe 
delles, Alberto. · 

A sua voz melodiosa e terna, tão cheia de 
arrebatamentos suaves, inspirou bellissimas es
trop~es ·ao grande poeta maranhense Gonçalves 
Dias, quando esie se encontrava no estrangeiro, 
longe da sua extremecida patria. 

- E essa poesia chama-se «Canção do exí-
lio », não é, papai? . 

-- Perfeitamente. E' linda. e foi musicada 
para . o regalo dos pequenos escolares. Os sa
biás, meu filho, são os «poetas das mattas bra
sileiras», como dizia Ti Antonio, quando se re
feria aos alados habitantes das nossas florestas. 

Esses . que vemos em grande numero, a 
cruzar os pastos e os pomares da fazenda, são 
mansos e pertencem quasi todos a uma só es
. pecie. São elles de peito amarello, tendendo 
mais ao avermelhado-térra. 

- Quanto me alegram as suas cantigas, 
quando me accordo, nestas manhãs douradas de 
primavera ! · 
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- A' tarde, comtudo, Alberto, o seu gorgear 
sonoro é de um prestigio singular e nos povôa 
a imaginação de saudosas lembranças. Nessa 
hora, quando a matta é silenciosa e a soalheira 
vai desapparecendo, . como é agradavel ouvir-se 
o canto do: sabiá, além, no cerrado distante ! 

Com, as primeiras sombras, o sabiá vai es
paçando os seus lamentos e, com o .crepusculo 
que desce, o príncipe das máttas, num supremo 
canto de tristeza, despede-se do. dia que morre. 

·-

~ o 
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XLVIII- O ·.COQUEIRO 

Esguia planta, original e bella, 
Altiva qual estatua em uma praça, 
Resiste á furia insana da procella, 
E nem receia o raio qué espedaça. 

De cachos louros sob a verde umbella, 
Varonil D. Quixote sem couraça, (*) 
Elle é das nossas praias sentinella 
Que dobra as palmas quando o vento passa. 

Eil-o : é um feixe de fibras, consistente, 
Que sóbe e que se apruma lentamente, 
Como a escalar, ufano, o céo de anil. 

Ha. um extranho contraste no seu porte : 
Debil parece, e emtanto, grande e forte, 
E' o príncipe da flóra do Brasil. 

(*) Personagem creada pelo celebre escriptor hespanhol 
Miguel Saavedra Cervantes, em livro que é uma das obras 
primas do pensamento humano. · 
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XLIX - OS COICES DOS ASNOS 

A queixa · era geral : grande mal faziam os · 
asnos com os seus coices. Eram o terror da ci
dade. 

Raro, muito raro mesmo, o dia em que 
não se registasse um deploravel acontecimento. 
As gazetas viviam repletas de noticias como 
estas: 

~ Hoje; ás quinze horas e tanto, verificou-se 
mais um lamentavel accidente produzido pelos 
cascos dos terríveis asnos desta cidade . 

O joven fulano d:e tal, foi ferido em pleno 
rosto, etc.» 

o~ então: 

«MAIS ·uM! 

Encontra-se gravemente ferido o negocian
, te tal, de taritos annos de idade, em virtude de 
terrível coice de asno, recebido ao passar des
preoccupadamente por uma de nossas ruas. · 

A cidade continua alarmada com o numero 
sempre crescente das ·victimas do terrivel bicho 
de orelhas grandes. 

Sómente nesta semana, já se registraram 
vinte casos identicos . . Urgem providencias.» . 
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· Era o assu,mpto de todos os dias, de todas 
as horas e · occasiões. Nos cafés, nas esquinas, 
nas casas e nas ruas da cidade, só se falava nos 
coices dos asnos. · 

Que fazer? - A população exasperava-se já, 
quando surgiu, c-erto dia, um homem providen
cial que se propuzera fornecer uma receita 
efficaz, que debellaria em pouco tempo tão ter-
rível mal. · 

A curiosidade foi ge'ral. 
_· De boca em boca, de rua em rua, a nova 

propagou-se, .e não faltou morador que não vies
se adquirir a afamada receita, ao preço de :4$500 . 
cada uma, em enveloppe bem· fechado para ser 
aberto em casa. 

Foram innumeras as compras, pois a cida
de inteira nesse mesmo dia, muniu-se della. 
Maior, porém, foi ~ decepção e bem mal estaria 
o seu autor, se, nessa m~sma tarde, não se pu
zesse a boas leguas dE.' distancia, a rir da inge- . 
nuidade daquella bôa gente. Mas, que continham, 
em summa, os enveloppes ? Nada mais que isto : 
um fio de linha preta de dois metros de com
primento e uma· tira de papel onde ~se liam estas · 
i:~lavras : «Se quizerdes evitar os coices dos as
nos, ponde-vos longe delles em distancia egual 
a deste fio de linha preta». 

Que tal? 
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L - O SONHO DE COLOMBO (*) 

Seguindo o novo rumo do Occidente, 
Na superfície mobil e azulina, 
As náus Santa Maria, Pinta e Nina 
Vão em busca de um novo continente . 

Ansiosa,' sem prever a sua sina, 
A màrinhageni rude e· impertinente, 
Blasphema contra o sabio' que, consciente, 
Um luminoso feito lhe propina. 

,· 

' 

«Terra !_ - brada Colombo - aos nosso~ olhos !» 
- E o invicto vencedor de niil escolhos, 
Mostra, distante, as serranias bellas. 

E palpitante e tremúlo e ·glorioso, 
Procura um porto .· do Ed~n Majestoso, 
O cortejp feliz · das caravellas. 

(*) Christovam Colombo, celebre navegante genovez, 
que obtendo de lzabel de Castella (Hespanha) tres navios, e 

- partindo do porto de Paios a 3. de Agosto de 1492, descobriu 
a America ~o dià 12 de 'Outubro .do mesmo anno. . 
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LI - NAO FAÇAS ·A OUTREM ... 

:Lulú e Bilóca, duas garrulas crianças, -lou
ras e traquinas, que eram o enlevo e a alegria 
da mamãe e punham em alvoroço o Bichano e 
o . Bi!ú, ouviam sempre o pápae ·zangar-se á 
mesa, porque a vovó -:--- boa velhinha, quasi céga, 
sujava a toalha, ás refeiçõ_es_ 

«Seria melhor ·· que comesse na cosinha e 
nalguma ·cuia; assim não mancharia as toalhas, 
nem quebraria ~s loüças !» 

Repetia essas p'l.lavras todos os dias · o pae 
dos travessos, 'com · aspereza, ~mquanto a mãe 
chorava por ver sua velha progenitora tão cruel

. mente maltratada. 
Uma tarde o pae do.s petizes foi surpreen

del-os"no quintal, de faca em punho, . cavando 
pedaços tle pau. 

Que estão fazendo ahi, seus endiabra-
dos? 
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- Então, o papae não sabe o que é ?. Es
tamos fazendo cochinhos para o papae nelles 
comer quando ficar bem velhinho, como a vovó. 

- Que boa lição ! exclamou a mamãe que 
tudo oúvira. E ào esposo envergonhado accres
centou :. «E' isso mesmo. · Bem verdadeiro é aquel
le dictado que diz ; não faças a outrem o que 
não queres que te façam ! 
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LII O BEfJA-FLOR 

Dizem que o beija-flôr - minusculo, gentil, 

Em defeza do ninho usa de um sabio ardil, . 

Quando se, põe a chocar. 

E ai de alguem que o maltrate e o seu berço 
[carregue! 

Elle, qual uma seta, o inimigo persegue 

Piua os olhos lhe bicar. 

Ante esse quadro mau, pathetico e profano, 
. l , 

Que é a luta entre a innocencia e o gozo. 
(deshumano, . 

-.Da Perversidade .e o Amor --

Não sei mais que admirar: ·se o valor d~ avezinha, 

Ou se a coragem vil, da impiedosa niãoz inha· 

Do meni~o pecca~or~ · 
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Llll - NOITE DE TAPERA .. 

Lá, na ultima quebrada daquellà serra adus--
ta, lev~nta-se entre tufos de erva exuberante, a 
cazinha branca, onde habitara Ti Antonio, o ve- · 
lhinho tropego, de cabellos brancos e encarapi
nhados, que sorrià docemente e nos contava his
torias tão bellas. de fadas e de eichos. 

Ti_ Antonio ! Sentado no seu banquinho, olhos. 
('Sgazeádos, como era triste vel-o ·assim numa.· 

· interrogação longa e contemplativa daquillo que 
se ·roi, do passado distante onde elle ia buscar· 
os . contos qom que nos entretinha . 

Ti Antonio, dizJam, fôra escravo ·e soldado~ · 
fizera a campanha d,o Paraguay, onde recebera 
ferimento grave em uma perna. Ninguem · sabia . 
ao certa de onde viera e porque ali edificara a.. 
sua moradia em meio ao mattaréo. 

Nunca n~s quiz contar a sua vida, e quan
do insistiamos para que o fizesse: o velho preto
nos ·respondia· com uw. suspiro prolongado, fi-
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xando os seus olhares amortecidos, num ponto 
incerto do horizonte longínquo. 

Em. uma tarde nevoenta, de céo plumbeo, 
-em que o farfalhar das folhas açoitadas ·pelo 
vento faz uma bulha secca e irritante, eni que 

,-os cães de ·guarda se enroscam, ganind9 ao · pé 
-dos portaes, Ti Antonio, nos contou este caso : 

- Nhô Juca, o filho do patrão, . est~dava 
.- medicina na Côrte. Nesse tempo não havia ain
:da a estrada de ferro Central do Brasil. Acaba
ram-se as f~rias e nhô moço tinha qne fazer- a 
viagem montado em sua besta tordilha, marcha
deira e boa que dava gosto! Tendo pressa · de · 
chegar á Côrte, o filho do patrão fez as suas 
-dé-spedidas e partiu quando o sol ainda estava alto. 

A' noitinha, porém, o. tempo garrou a rei
nar : nuvens carregadas àmeaça-vam um tempo
ral violento e foi então que nhô moço reparou 
que estava em pleno campo e longe de povoa
·ção. Distante, entreta!lto, avistou · uma tapera · 
·feia, esbó.rcinada e triste como toda a ruína: · 

Nhô Juca trotou o animal para. alcançai-a 
· -e ·foi só o tempo de -recolhe_r os arreios · á s·ala 

da frente, porque uma ven~ania furiosa, acompa
nhada de grossos pingos de agua, sacudiu a ta
pera solítaria. 

Já éra tempo ! 
. Acocorado a um ... canto d~;~. sala, elle espe- . 

rava. que as horas p~ssáss.em, e com. ellas a tem-
pestade. . . , 
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A escuridão era completa e o vento uivan
do abalava as paredes esburacadas da casa aban
donada. Não tardou, porém, que um ruído ·estra
nho, um rangido esquisito, vindo da alcova: · ao 
lado, ferisse os ouvidos de nhô moço : nhéc ... 
nhéc . .. nhéc . .. Parecia uma rêde de roça em 
movimento, rangendo nos ganchos enferrujados .. 
Mas,. como? Ali naquella tapera sem moradores,. 
a não ser os morcegos e as ratazanas matrei
ras·?!- · 

Nhô Juca não' era medroso. Aguardou em, 
sjlencio. Nhéc, nhéc .... ouviu ainda. De repen
te~ após o terceiro ·ou o quarto rangido, um baque
surdo de alguma eousa que cae pesadamente 
ao solo, fel--o leva,ntar-se de um salto. Corajoso
e resoluto riscou um phosphoro e penetrou no 
compartimento mysterioso. Ah ! meus meninos! 
Que espectaculo triste elle observou. 

A dois passos de distJtncia, estirado no chão,. 
estava o corpo emmagrecido de um escravo,. 
com um cipó atado ao pescoço, a língua de fóra . · 
e os olhos saltados das orbitas. 

Aquelle nhéc, nhéc, era o rangido que o
cipó fazia, friccionando com o peso do corpo do · 
infeliz que o vento balouçava, uma das vigas da . 
tapera, até arrebentar-se. 

Ah ! meus meninos, aquelle . preto era com 
toda ~ certeza um escravo fugido que resolvera. 
matar-se. Aqtlelle quadro lugubre era uma das
muitas scenas da escravidão ! 

I 
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Nhô moço, horrorizado, voltou á sala da 
frente, onde passou o resto da noite sob aquella 
tristíssima impressão, a espera de que os primei
ros clarões da madrugada lhe permittissem con
tinuar a viagem interrompida. · 

Lá fóra, na esc-uridão, o vento e a chuva 
-castigavam ainda, o campo verde. 

142 -

INDICE 

I - A Bandeira v~rmelha . 
11 - O que é a . Patria. 

111 .- O rio · 
" IV .....,._ Ti Ant~nio. 

V -- A bandeira. d~ Di·v.ino. 
VI ·o · 

/ 

- «Folk-lore» na escola. 
. VIl - A raposa e o 11 

VIII - Q - ga o . . 
uando se e amigo . . 

• IX - O velivolo 
X A .... · 

- mulher brasileira 
XI - Triste castigo. . . 

XII O . . · 
.X'I - d~sbravador de sertões 

11 - A ml;>são Rondon 
XIV - Antonio João 
XV - O bom caminho .' 

XVI - O escoiismo . · 
XVII - O escoteiro 

XVIll - Os braços d . · · · 
XIX _ 

0 
. o progresso. 

operar10 
XX- - -· · . . · 

XXI :._ g cam~o esta queimando 
cancao e a raposa 

·XXII- A r -
XXIll - s •çoe~ do papagaio 
~ A bandeira dd Brasil 
XXIV - O aranhol. . 

•. 

7 
11 
15 
17 
20 ' 
22--
25 
2~ 
31 
33 
37 
40 
45 
47 
48 
51 
56 
58 
61 
63 
66' 

~ 
71 
74 



XXV - Os filhos das selvas 
XXVI - Na Roça 

XXVII - Riachuelo . 
XXVIII - O ururau . 

.XXIX. - 2l de Abril 
XXX - Tiradentes. 

XXXI - Bravura de escÕJeiros 
XXXII - A parasita e a cigarra 

XXXIII - O carro de · bois . • . 
XXXIV - O tocador de tropas . . . . 
XXXV - Devemos sempre dizer a ver;tade 

XXXVII - A lenda da :victoria Regia 
XXXVIÍI - Victoria regia . 

XXXIX - Uma cidade praiana 
XL - Villa Bella. 

XLI - Mosteiro Antigo . 
XLII - O dia . da criança . 

XLIII - O mutirão. 

•. 

XLIV - Atraz de mim virá quem bom me Ta rã ·. 
XLV - Anchieta . . . . · 

XLVI - As tres formigas. ·. 
XLVII - O sabiá 

XLVIII - O coqueiro 
XLIX - Os coices dos asnos 

L - O sonho de. Colombo 
LI - Não faças a outrem 

Lll - O beija-flor · . 
Llll - Noite de tapera . 

76 
~l 
84 
88 
89 
92 
93 
98 
99 

101 
103 
106 
109 
110 

. 112 
114 
116 
12l 
123 
126 
i28 
130 
132 
133 
135 
1M 
~38 
139 

' 




