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A JnEUS FTÍHOS 



A nossa bandeil•<a. 



A NOSSA BANDEIRA 

V m·dé, da cür dos mares e das florestas 
que embellezam a nossa terra desde a serra 
de Roruima até á barra do Chuy ; azul, 

·como o céo infinito em que abre os brac,os 
lucidos o Cruzeiro do Su!; dourada, como o 
sol que alegra o espac,o e fecunda os cam
pos, a nossa bandeim retrata nas suas c6res 
as supremas maJ'avilhas do universo 1 · 

Filhos do su! ou filhos do norte, qua! 
de nós nito estremecerá de orgulho á sua 
gloria? qual de nós nao vibrará de enthu
siasmo ao sentil-a acclamada pelos outros 
pavos? qua! de nós nao se commoverá 
vendo-a desfraldada em paiz extranho, ou · 
nao se sentirá capaz das maiores audacias 
para a defender de urna affronta e livral-a 
de urna - derrota~ 
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A nossa bandeira é como um pallio 
confraternizadO!' sobre a cabe<;a de todos os 
brasileiros. Unamo-nos para honral-a na sua 
grandeza e para que ella seja seinpre para 
nós, além do symbolo da Patria, o symbolo 
do Bem, da Razao, da Justic;a. Só é inat
tingivel o que é impec~.avel ; só é fortc o 
que é puro. Sao as virtudes do povo que 
torna m a su a bandeira respeitada; sao os 
seus trabalhos, os seus emprehendimentos, 
o poder da sua intelligencia, a inteireza do 
seu caracter e a magnanimidade do seu 
cora¡;ao, que lhe dao prestigio deante de 
todo mundo. 

Assim, esforcemo-nos para qne á som
bra cla nossa bandeira só nas<;am e se 
desenrolem bellas ac({óes . Que ella pacifique 
gentes inimigas, qÚer tt'emule nos mastros 
sobre as aguas inquietas, quet' penda nas 
cidades BObt•e os telh_ados abl'igadores do 
homem; que ella, que tem na cór a sug
gestao da esperanc;a, sorria ao extrangeiro 
em doce acolhimento, acertando-nos a todof< 
para u m futuro bonan<;oso e amplo. 

Irmaos do norte ! Irrnaos do su!, ami-
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gos ! unamo-nos em torno da nossa ban
dcil'a ; que os elos qw; nos ligam se nao 
dessoldem nunca, pam que seja grande a 
sua gloria e poderosa a su a Fon:a! 
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A NOSSA LINGUA 

.¡. + 

O tempo tem desfeito na minha memoria 
impressOes de todo o genei'O ; mas nunca 
teve forc:a para delir-me na lembran<:;a a 
figura majestosa ele um grande velho, cu)as 
barbas luminosas eram como fios de neve 
em r¡ue batesse o luar, e em cujos olhos a 
intelligencia irradiava com extraordinaria 
magnificencia. Era um lindo homem, ro
busto, de elevaclissima estatura, de espaduas 
largas, ' gesto amplo e voz sonora. 

Quando elle falava, todos o ouviam com 
recolhimento, como se pelos seus labios 
humaJ;tos passassem sopros divinos. 

Um dia elle entrou em nossa aula, sen
tou-se no lagar do filho, que era o nosso 
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mestre, e espalhou poi' sobre as cabe<;as 
dos alumnos o set1 olhar vasLü e bondoso. 

Quería assisiir ás Jic,;oes, ouviu iudo 
com interesse; no Jlm disse, com urria dic
c;ao clara e perfeita, como se saboreasse as 
palavras ao articulal-as : 

- Meus amigos, venho de longe, da 
minha villa á margem do Parahyba, para 
visitar-vos, e é bem provavel CJUe . nao nos 
tornemos a ver ... 

" Fui mestre do vosso mestre e qt1ero 
a seu lado repetir-vos pal:wras que ríl11itas 
vezes !he disse, quando elle iinha assim 
a Yossa edade. Nao e1'a uma Jicc;¡ao, era 
uma supplica, a m"lsma que ·vos dirijo agora 
com egual esperanc:a : - estudae a nossa 
Jingua, esiudae-a com ardoi', com enthu
siasmo, qtte tanto mais a amareis quanto 
melhor a conhecerdes, tao doces e surpre
hendentes sao os seus segredos! Notae bcm 
isto : entl'e todas as coisas que sabemos, 
a nossa Jingua é a que doverhos saber 
meJhor, porque ella é a melJ1or parte de n6s 
mesmos, é a nossa tracli~iio, o vehiculo do 
nosso pensamento, a nossa patria e., o melhor 



elemento da no8sa r¡u¡a e da nossa nacio
nalidade. 

'' Para nosso oegulho, basta-nos lem
brat' que nenhuma outra lü1gua ha de tao 
nobre estructura! De sonoridades vnriadi::;
simas, opulenta nos seus vocabulos, malea
vol como a céea ou dura como o diamante, 
a lingua portugueztt 6 a mais bella expres
siio da intelligencia humana. DMendei-a ! 
:'\iio deixeis que outras a invadam e a 
deturpem. Nao dcixeis que a viciem e lite 
cosam remendos aos trajes magníficos. Ella 
nAo quer esmolas, ntio precisa de esmolas , 
() a mais rica e te m oegul ho ele o ser ! 
Defenclei-a até ao extremo, ati' á morte, 
como um filho derende a mulhet· de que 
nasceu. Defendei-a a todo o transe, apaixo
ttadantente, custe o que custar! 

'' Na mocidacle, nos dias que Yem 
perto, apercebci-vo., de bons liwos Jécle 
classicos . 

'' Falat' bem a lingua matcma, nao é 
uma prenda, é um clever. Cumpri-o. " 

l•'ormidavel ele energía, o grande velho 
irraclia,·a clat·idarles. Tuclo nello brilhava : 
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as barbas de prata Huida, sacudidas pelos 
gestos, e o fulgor dos olhos remo<¿aclos pela 
commo<¿ao. A sua ·voz vibrava como a ele 
um sillo no aUo ele uma torre. 

. . Passaram-se tantos annos, e eu aincla 
sinto essa voz clara e portentosa affirmar 
aos meus ouviclos : 

- Falar bem a propria liftgua, nao é 

uma prenda, é wn devm· 1 



MINHA MÁE 

(Do caderno de Hem·ique) 

" Quando oJho pam minha mae e penso 
que os .seus bra¡;os débeis me sustiveram 
sempre sem desfallecimentos; que nos seus 
seios sugti.ei e hauri toda a for¡;a da vida 
que me anima; que as suas palpebras 
nunca se fecham sem que a minha imagem 
e a de meus irmaos fiquem guat·dadas nas 
suas pupi!las amorosas; que nunca suspirei 
sem que o m·eu suspiro deixasse de penetrar 
até ao fundo da sua aln ,a radiante; que 
nunca tive uma dor sem que ella assistisse 
á minha cabeceira, quer fosse claro dia oÍl 
noite escura; qne nunca tive uma duvida, 
que. ella nao procurasse esclarecer-me, auxi
liando-me a comprehender os mestres e a 
respeitar os homens ; quando olho para a 
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sua fmnte pallida e me lembro de que o 
pensamento que avulta e predomina lá den
tro é o do bem-estar e o do futuro dos 
filhos; quando si!lLo a caricia das suas maos 
infatigaveis, ora alisando os cabellos de mi
nhas irmas, ora cosendo as roupas que nos 
agasalbam, ora espalhando pela casa o be
neficio do se u esforc;o; quando lhe ow:;o a voz 
advei'Lindo, aconselhando, pe1'doando, sinto 
accender-se-me no CO I'a<;iio, como uma es
ti-ella, o desejo de ser bom, de ser o que 
e·!Ja quer que eu seja, e fazel-a no mundo a 
rnais feliz das mulhei'es! 



MEU PAE 

Ulule a vcntania, chova ou l'a~a sol, {L 

hom determinada pelo seu trabalho, meu 
pac, esteja forte OU osteja comba]ido, diz Ulll 

adeus á familia e sae de casa. Comef<o a 
per·ceber que isso deva se1' um sacrificio para 
elle, que jú nao é mo({O e· se sujeiLa a tra
balhos demorados e penosos para mantel' a 
familia ao abrigo das necessidades... Mas 
porque me nao clisse elle pela sua bocea o 
que só agora me ó dado adivinhar? Eu teria 
e3perdi({aclo tao fngt·atamente horas de es
tuclo, se ~valiasse o que custavam a meu 
pae os livros, os papeis, os lapis que me 
clava e a roupinha asseacla com que me 
apresentava na escola, e o cal({aclo que eu 
maltratava sem cuidado, tudo adquirido com 
o suor do seu rosto ~ 
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!<:u teria despi·ezado ao almogo o prato 
de feijao, com o pretexto de já ter comido 
na vespera a mesma coisa, ou abandonado 
um peclac;o ele pao, por nao ser do proprio 
dia? N:'io ! Se nao achasse taes alimentos 
rieliciosos, calai'-rne-ía, ao menos, dando 
gragas áquelle que para eu nao ter fome 
labutava lá fóra desde · manha até ao anoi
tecer ... 

Ah! como so u feliz em poder penetrar 
sózinho na alma grande e nobre · cl'este 
amigo unico, que clespiria por mim a sua 
ultima camisa, que se deixaria matar para 
poupar-me a vida, e que entretanto nao 
cessa ele apontar-me ruclemente o ~rabalho, 

o tmbalho a que elle mesmo succumbe, 
corno o unico elemento puro de felicidade 
na terra! 



Aleto querido pae. 

Rio de Janeiro. 

Erwn cinco horas da manhii quando 
honlem entrei com os meus· condisctjJú!os 
num trem do Corcor:ado . Os professores, para 
JWS p6rem á contacte, demonstracwn muito 
bom humor. Nüo ha nada que approxime 
os alumnos dos mes tres como a alegria! O 
proprio director parecic< ter deixado techada 
nwn dos armarios da bibliotlwca a seoeri
dade, qt~e o fa;; tiio respeitado de n6s todos, 
para nos apparecer como wn irmáo mais 
r:elho, sem constrangimenlo. Tomei a liber
dade de lhe dar uma jl6r siloestre, que elle 
poz logo na !apella. Era tuna d'essas fl6res 
da Qitaresma, de wn róixo ciolento e bri
lhante, que sao a gloná da nossa floresta 
nos me.oes de Jtfar¡;o e de Abr·il. 

Desde o calle poetico das Laranjeims, 
ande tomdmos o trem, até o alto das Pai-
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neiJ·as, as nossas ex clarnar;6es de entlw
siasmo e de alegria explodiam ante as belle
zas da estrada. Em Paineiras· ji,Jen108 ama 
esta¡;áo de tres horas, que passararn conw 
tres minutos, sttbindo depois ao cume da mon
tanha . Que maraoitlw, mea pae ! N áo ten
tarei descrever- lhe o que se oe lá do alto, 
porque nem · isso cabe,·ia nwna simples carta, 
nent a minha inexperiencia me perrnittiria 
dar-1/w ama Daga idéa de seméllwnle espeG
tacalo. Basle que llw diga que esta carta 1; 

wn des_abqfo das minlws impressoes ; acos
lumado como estou u c01ijiar-lh'as todas, nrio 
sab('ria [Juaular estas para mim s6. 

1Vo embeoecimenlo do assombro, ea neto 
oasaca falar, contemplando attonilp tantas 
maracilltas. Percebendo a minlw comrno¡;cio, o 
director pollsou-me .a máo no hombro e disse : 

- « Tolla es/a /erra que vemos, mati
zarla por culturas di(ferentes, era ha qttalro
cenfos annos medio cerrado, aridas Í·estin
gas, pantanos e ttj.ucaes. O homem que entüo 
subisse a es/as altrtras só oen"a nesie qaadt·o, 
v mais bello do mwulo , a pujan9a da nalu
re(í selmgem. ! 
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As avuas do Atlant(co I'J'(f'ndiwll-se 
para o mysterio de um lwrizontl' desconlte
cido, e por enb·e a mattaria e as arcot'('s sl'
culares, as co
bras e as fle
chas indige
nas siloaca111 
mortifm·amen
te . Foram 

precisos incal
culaceis sacri
ficios para. 
formar isso 
que ahi e tá 
em baixo e que 
é producto do 
homem cioili
sado. Olha : 
aquelle casa-
t'cio branco, Caminho de fcri'O do Corcontdo. 

acolá, é wn as y lo que dá pcío, roupa (' ensino 
a centen~;~.s de crian<¡as pobres . . . Ar¡uelle . 
edificio além é o hospicio dos doidos, feito 
oara attenuar e curar o peior dos soffl·i
mentos ... Acolá é um cemiterio, ande a pie-
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dade esparge flóre!J, e cruzes abrem os bra¡·os 
nztma benyam tranquilla. Ld em baixo, no 
sopé do Páo de Assucw·, é a Escala Militar, 
que ape1·cebe a rnocidade pw·a a deje;;a da 
patria; aquelle grande edificio quadrangrdar 
é ·o Instituto dos Cegos, que nelle aprendem 
ojficios, artes e sciencias que os distrahem 
da sua infelicidade... Como o Instituto dos 
Cegos ha o dos Surdos-Mudos, e o Instituto 
Pasteur, que saloa de uma morte horrenda 
creaturas atacadas pela mioa. Em todos os 
bah·ros da ciclad e ha co!legios, lwspitaes, as y
los, estabelecirnentos de sciencias, de artes, de 
amparo, onrle r:;elhos, erifermos e cricuu;as rece
bem beneficio e instrucycio, sem saber de que m. 

A lwmanidade é bóa ... 
Como oés, o Rio de Janeiro é uma 

grw~de capital, a tnaís bella do mundo pela 
sua posi9áo topographica e uma das mais 
pacificas, porque é uma das que mais traba
lham. Toda a sua superficie, par·a mais de 
mil oit.ocentos e nooenta e dais lálometros 

' quadrados, com mais de setenta mil casas, e 
col'iada de trilhos e de · ruas ande o pooo, 
simples e sociacet, tabuta oigorosamenle. Olha 



CARTA l 

para a sua bahia. . . obseroa-llw a belte.~a 

sem ¡·ioall Tem amas quarenta e cinco 
milhas, mais ou menos... Nelta tremulam 
bandeiras de todas as nacionalidades. Na 

R10 DE JANEIRO. -Entrada da Batra.. 

Guanabara ha ilhas que séio como canteiros 
em Jardins, oatras lwhiladas e grandes, como 
a do Gooernador, que é a maior, a de 
Paquetá, á das Cobras, a do Bom-Jesas, com 
o Asylo dos Inoatidos da Patria, e inuitas, 
mttilas outras ... D'este lado o mar infinito ... 
os pharóes ... as fortalezas ... d'este outro as 
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sen·as . . . os calles ... os campos . .. e e m toda a 
parte apparecendo e manifestando-se o calor 
do homem ! Aqui, a locomotioa rasga a (erra, 
fw·a os montes, leoa par·a deante a civili
sa¡;cio que tudo apetj'ei¡;óa ... Além, lá no ho
,.L,onte, que jd nao é mysterioso, wn fransa
tlantico atfa em demanda do nosso porto ... 

Com este céo azul, tcio illuminado, com; 
este mar e um porto (cio franco e fcio bello, 
com estas monlanhas . de tcio pltantasticos 
recortes e tcio lindas edres, este canto do 
mundo tem o dir·eito ele se jrtlgar prioilegiaclo 
de ·neus! Se Mem de Sá l't'Suscitasse agora 
e olhasse d' aqui para esta cidacle coalhada. 
de chaminés de fabricas, de torres de egre
jas, de telhados de asylos e de hospitaes 
ncio ·¡e parece que deoeria Jicar contente?... " 

Sim, parecia-me ; e nunca a ciclade se 
me afigurort (cio grandiosa, nem a srta alma 
tcio pmj'eita, como d clara luz d'aquelle dia 
inoloidaoel, em que s6 tice um pezat· o de 
o náo abra¡;w·, nwrt querido pae 1 

Sea flllw 

Anthero. 
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+ + 

Na cidade da Victoria, no Espirito 
Santo, havia urna ceguinba que, por se¡· 
muito amiga de crianc;as, ia todos os dias 
sentar-se perto de urna escoJa, num ca
minho ensombrado por bambús. Entretinha
se alli ouvindo as conversas da pequenada 
que subia para as aulas. 

As auras do mar vinharn de longe 
queimar-lhe o rosto trigueiro. Immovel, com 
o cajado nas maos pequenas, ella imaginava 
quanto os rapazinhos deve1·iam estar pim
poes dentro das suas roupinhas bem lavadas, 
e ria-se quando, a qualquer amea<¡a ou repe- · 
lao de urn dos mais velhos, os pequenos 
gritavam: 

- Eu vou dizer a mamae! 
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E havia sempre um coro de gargalhadas, 
a que se juntava uma voz lamurienla. 

Um dia., dais dos estudantes mais ve
lhos, já homenzinhos, desciam para o colle
gio quando verificaram ser ainda muito 
cedo, e sentaram-se tambem numas pedras, 
a pequena distancia da mendiga. O dever da 
pontualidade, que nao eleve ser esquecido em 
nenhum caso da vida, aconselhou-os a fica
rem alli até á hora fixada pelo mestre para 
a entrada na e::;cola. Entretanto, para nao 
perderem tempo, repassararn os olhos pela 
Ji c<}io, lendo alto, cada um po1· sua vez, o 
extracto que tinham feito em casa, de urna 
pagina da. Historia do Brasil. 

A .cega, satisfeita por aquella inesperada 
diversfto, abriu os ouvidos á voz clara de 
um dos meninos, que dizia assim : 

" A civilisa({ao ado({a os costumes e tem 
por objectivo tornar os homens meJhores, 
disse-me hontem o meu professor, abrigando
me a reflectir sobre o que somos agora e o 
que eram os selvagens antes do descobri
mento do Brasil. Eu estudei historia como 
um papagaio, sem penetrar nas suas idéas, 
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levado só por palavras. Vou meditar sobre 
muitu, coisa do que li. Que eram os selva
gens, ou os indios, como impropriamente os 
chamamos ~ Homens impetuosos, guerreiros 
com instinctos de animal feroz. Enteegues 

VtCTOfUA. - Caes de desembarque. · 

absolutamente á natureza, de que tudo su
gavam e a que por modo algum procura
vam nutrir e auxiliar, estavam sujeitos ás 
maiores peivac;oes ; bastando que houYesse 
uma secca, ou que os animaes emigrassem 
para longe das suas tabas, para soffrerem 
os horrores da fome. Sem cuidar da terra 
e sem amor ao lar, abanclonavam as suas 
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aldeias, poucos annos habitadas, e que fica
vam pobres fapél'as_ sem um unico indicio 
de saudade d'aquelles a quem agasalharam! 
Ellas ficavam mudas, com os seus telhados 
de palma apodrecidos, sem ninhos, se111 aves, 
que as flechas assassinas tinham espantado, 
sem !-lores, sem o minilllo vestigio do cari
nho que temas por tuda que nos rocleia. 
Abandonando as tabas, que p91' um par de 
annos os tinham abrigado, os clonas iam 
plantar mais longe novo'i arraiaes. Os 
homcns marchavam na frente, com o arco 
pmmpto para matar, e as mulheres iam 
at!'az, vergaclas ao peso das J'ecles, dos 
filhos pequenos e dos utensilios ele barro de 
uso domestico. O indio vivía para a mm·te; 
e1'a anthropophago, nao pOI' gula, mas por 
vingan¡;;a. 

Desafiava o perigo, embriagava-se com 
sangue e clesconhecia a cariclacle . As mu
lheres eram comó escravas, submissas, mas 
egualmente sanguinarias. Nao seriam muito 
feios se nao acliatassem os na1·izes e nao 
deformassem a bocea, furando os bei¡;;os. 
Além da guena e da cac;a, entretinham- se 
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tecendo as suas redes, bolsas, cordas de 
algodao e de embira, e polindo machados 
de pedra com que COI'tavam lenha. Quera 
crer que as melhores horas da sua vida se
t'iam passadas nestas ultimas occupa(:.oes. 

Que alegria invade o meu espirito 
quando penso na felicidade de ter nascido 
quatrocentos anuos depois d'esse tempo, em 
que o homem era urna fera, indigno da 
terra que devastava, e como estreme«o de 
gr:üidao pelas muliidocs que vieram redimir 
essa tena, cavando-a com a sua ambi<;;ao, 

2. 
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regando-a com o seu sangue, salvando-a com 
a sua cruz! 

Gra<ias a ellas, agora, em vez de devas
tar, cultivamos, e soccorremo-nos e amamo
nos uns aos out ros! 

Pedro Al vares Cab¡·al, Pero Vaz de Cami
nha, Freí Hemique de Coimbra, vivei eterna
mente no bronze agradecido, com que no 
Rio de Janeiro vos personificou o rpestre dos 
esculptores bral'i!eiros! " 

Vinham já os outms rapa.zes muito 
apressados a caminho da escala. A cega 
calculou pelas vozes o iypo e a estatura de 
cada um, e, quando já se perdia ao longe 
o rumor· dos passos da maior parte cl"elles, 
sentiu, como nos outros días, caír-lhe deva
garinho no colla urna laranja e um peda'<o 
de pao. · 

Nenbuma palavra costumava acompa
nhar aquella dadiva, mas urna corridinha 
leve denunciou, como das outras vezes, o 
fugitivo, o Chico, que, nüo tendo nunca 
dinheiro para dar á pobrezinha, clava-lhe a 
sua merenda! 



A POilHE CEGA 

R•o DE JAN~:IRO. - ?llonumento commemora.tivo 
da descoberla do Brasil por Pedro Alvares Cabra!. 

:11 
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Nesse dia as crian<:¡as voltaram imme
diatamente do collegio : o professor adoe
cera e nao havia aula. Sentindo-os, a cega 
levantou o bastao para que parassem e per-
guntou : · ' 

- Como se charña o -menino que todos 
os dias me mata a fome, dando-me a sua 
merenda? 

Ninguem respondeu. Como a pobt'e re
novasse a pergunta, Chico fugiu envergo
nhado. Reconhecendo-o pela bulha deis pas
sinhos rapidos, a mendiga exclamou : 

- É aquelle que fugiu ! _Tragam-m'o 
cá; quero beijar-lhe as maos! 

Alca¡l<:¡ado pelos collegas, Chico retro
ceden, VflrmeJho COmO uma pitanga, e deixou
se ab1'a<:¡ar pela me!J.diga, que lhe passava 
os dedos pelo rosto, procurando adivinhar
lhe as fei<:¡óes. 

Familiarisados com ella, os meninos 
pe¡·guntamm-lhe : 

Yocemecé nfw vé nada, nada? 
Nada. 
Já nasceu assim? 
Nao ... 
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- Como foi? 
- Coitadinha .. . 
As perguntas das crianc;as nao a humi 

lhavam, porque ella já as tinha por amigas. 
- Querem saber como fiquei cega "? 

Escutem : Quando eu era moc;a, morava em 
frente á casa de uma viuva carregada de 
filhos. Uma noite acordei ouvindo gritos. -
Soccorro, soécoreo 1 pediam em brados. ·Le
vantei-me á pressa, vesti-me nao sei como, 
e fui á janella. Da· cása fronteira saía!1l 
chammas e grandes riovellos de fumo; na 
rua, a dona da casa, gr·itando sempre, acon
chegava os filhos ao peito.· De repente deu 
um grito agudissimo : faltava um dos filhos 
mais moc;os - o Manoel! 

A def'gra¡;ada quiz atirar-se ús cham
mas, mas as crian~as agrupavam-sé todas 
agarradas ft sua saia; entüo eu atravessei 
correnclo a rua, e de um pulo tmuxe para 
fóra o menino, já meio tonLo e palliclo como 
m11 morto. :-.1ao me lembro senao do calor' 
do fogo que me cercava por· todos os lados, 
da fumaQa que me opprimia e da dor bor
t'ivel que senti nos albos, quando, á rajada 
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fria . da noite, entreguei na rua o filho á 
mae. 

Ella grito u radiante : - Está salvo ! e 
e u pensei com amargura : - Estou cega ... 
· - E essa fami.!ia ~ inquiriu um dos 

meninos. 
- Era pobre tambem. Nem sei onde 

pára ... 
· - Sei eu! r·espondeu um dos pequenos; 

essa familia é a minha 1 A crian~a/ que a 
simhora salvou é boje um homem trabalha
dor _e que ha de protege]:a. É meu pae. 

Uma hóra depois a velha cega entrava 
para _ sempre em casa do Chico, onde !he 
deram o melhor Jeito e a trataram sempre 
com o mais doce carinho, provando assim 
que muita razao tinha o mestre fazendo vér 
ao discípulo quanto a civilisa~ao aclo<;a os 
caracteres e torna os homens bons! 
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A uns dois kilometros de Nitheroy 
existe ainda, nurh recanto de praia, a casa 
do Angelo, ~oldado invalido, e que alli 
viveu largo tempo com a neta, a sua .Mar
garida. Nesses días de paz, sem recelos de 
accender cobic;as, costumava elle dizer, aca
riciando as cicat1·izes do rosto murcho : 

- Neste mundo ninguem tem um the
souro egua! ao meu ... 

Como elle fosse pobre, julgavam que 
alludisse naquelles dizeres á neta, unica 
pessoa da familia que !he restava. Real
mente, Magarida era tao boa e tao alegre 
que só o ouvir-lhe a voz, quando cantava, 
fazia bem a o corac;ao 1 
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A casa era peq uena, com um pomar 
á esquerda, a frente para a estrada e os 
fundos pam o mar. 

Urna noite, dois malfeitores appeoxi
maram-se cautelosamente da residencia do 
soldado e quedaram-se á espreita, protegidos 
pelas aevores. Por certo · ambicionavam o 
thesouro do Angelo. 

Pela janella· aberta viam todo o interior 
da salinha pobre, onde a lvejava a toalha 
feíta e lavada pelas maos laboriosas de 
Margarida. 

Angelo fuma va o seu cachimbo; a mof<a 
ia e vinha, peeparando o matte e a mesa. 
Quando acabou, o avó mdenou-lhe : 

- Vem cautae os meus veesos ... 
Maegarida despendurou o violao, e, toda 

contente, veio sentar-se perta do avó, sem 
suspeitar que do meio da treva dois ban
didos olhavam com avidez para a prateleira 
de um armario sem p01'tas, onde se ali
nhavam vinte e um saquinhos de pa.nno 
branco. 

- Aquelles saccos estao cheios ele ou¡-o! 
pensava.m entre si os ladroes . 
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Entretanto, Margal'ida cantava : 

.Á. ::;ombra das camaúbeit·as 
Nasci nas bandas do Norte, 
E o rigor do clima ardente 
Tomou-me um caboclo forte. 

Casei-me por duas vezes ... 
FaQa o mesmo quem podet' : 
Primeiro com minha Torra 
Depois com minha mulhor. 

Da primeira fui soldado 
E da segunda marido ; 
Nao sei qua! tenha das duas 
Com mais extremos querido. 

Soldado, bati-me sempre 
Por este Brasil inLeiro; 
Nao sei se é do Sul ou Norte 
Um corac¡ao brasileiro. 

De norte a su! comhatendo, 
Porque a Patria ora só uma, 
Andei por sorras e campos 
E praias cheias de espuma. 

37 
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De cada terra em que esLive, 
Das que este Brasil ericerra, 
E que defendí com sangue, 
Trouxe um punhado ele terra. 

Guard'li-a como a lembran<;a 
De mais valor e mais pura; 
E ha ele minha neta um día 
Poi-a em minha sepultura. 

Terra das Lerras da Patria, 
Que amei nesta · vida breve, 
Sobre o carpo do soldado 
SCcle bem leve, bem leve!. . . 

A voz argentina de Margarida, o velho 
Angelo revia as paizagens ag1·estes dos 
~erLóes, as suas viagens por montes e valles 
aLravez todo o Brasil, pelo qua] combatera 
com tamanho denodo! 

Aquellas ten·as eram membros do mesmo 
carpo : nao decepassem um unico, para que 
o gigante naci ficasse defeiluoso 1 

As immensas serras azues . . . os longos 
prados cortados d'aguas frescas . .. . as pal'-
meiras nas praias arenosas ... os campana-
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rios de villas cercadas de m atto . . . tudo o 
soldado revia como num sonho! 

Quando a neta abaJou o ultimo accorde 
no violao, Angelo tinha os olhos rasos 
d'agua ... 

As dez horas Margarida foi abrir. a 
cama do avó e ageitar o travesseiro. Elle 
ergueu-sc e caminhou direito á pl'ateleira, 
ande se clemorou apalpando os saquinhos, 
cuidadosamente. 

- Ut está elle eKaminanclo o seu the
souro i ... pensal'am os ladr6es. 

Á meia noite o silencio na casa do sol
dado era absoluto. Fóra, cantavnm grillos 
no pomar e as ondas gemiam na pr-aia, 
monotonamente. Os dais ladr6es approxi
maram-se e abriram a porta quasi sem 
ruido, favorel1id.0s pela bulha do mar.. U m 
dos ladroes ficou fóra , de sentinella; só o 
mais mogo entrou na .'3alinha deserta. Com 
elle entrou o lua1', azul, muito claro, que foi , 
dar ele chapa no velho armario onde · An
gelo guarclava o .seu thesouro . O bandido 
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cxtemleu Jogo para elle as mao:; criminosa::<, 
numa uncia de posse. Ia emfim tocar num 
d'esscs saccos de OLit'o, que o volho militat· 
P::;condia tao ma l! O luae favoeecia-o. Dir-se
ía que Dcus o ajuclava. Sem poder eonter a 

Ni-rBEI\0\'. - Caes de desembarque. 

:;ua curiosidadc, o banditlo clesatou o pri
mciro sacco e mergulhou nelle os dedos para 
tactear as moedas. S6 encontrou totTa ! ... 
Abriu o segundo... teeea! Desato u já phre
neticamente o toeceieo ... terra! Desesperado, 
abriu o quarto ... o quinto ... teem! e m todos 
Let'ra, terra, sempre terra! 

l•:ntao uma icléa atravessou-lhe o espi-
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rito. Suppo~ que entre a argilla, o harTo ou 
o saibro, ostivessem occullas pedms precio
sas; sobra~ou entao uma quantidade de sa
quinlios; averiguaría lá fór·a com o outro 
companheiro e voltaria pelo resto depois ... 
Ao voltar-se, porém, estremeceu dando de 
rosto com o vellio soldado, cuja espada ruLi
Ja,·a ao forte clarao da lua. 

O bandido caíu de joelhos, tal a ener·gia 
com que Angelo !he cor·tava os passos com 
n lamina immovel do sabr·e, ao mesmo lempo 
que dizia: 

- Ajoelha-to, miser·avel , e beija a tena 
que tens nas miios, que é a tena da patria 1 

Bem avisára a Mar·garida na canc:¡iio do 
soldado: 

De norte a sul combatendo, 
Porque a Patl'ia era só umn, 
Andel por scrras e campos 
E praias cheias de espuma. 

De cada torra em que estive, 
Das que este Brasil encerra, 
E que defendi com sangue, 
Trouxe u m punliado de tPrra . 
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Gua1'dei-a corno a lembran~a 
De mais valor e mais pura, 
1~ ha de minha neta um dia 
Pól-a em miulm sepultura. 

Margarida cumpriu muito mais tardo a 
wmtacle do avo, e sobre a levo torra da 
patria que o cobre, vicejam rosas que ella 
cultiva piedosamente! 

.· 
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Minha bóa O~'l~npia 

Natal, 9 ele Janeir·o. 

Depois que parti"ste, quem administra 
os meus estados é a nossa que1·ida. irmii 
Alice. 

Em o_bediencia ao bom regim.en estabe
lecido em casa por nossa mamde, continuo a 
leoantw·- me ás seis horas da manhá. Depois 
de tomar o mea banho Jrio e de arrumar p 
meu quarto, visto-me, almo9o e saio para 
o collegio; antes de saír, porém, examino 
sempr(! a bolsa, verificando se está tuda em 
ordem. Por isso levo sernpre bem acondi
cionados os lir:wos, os cadert:tos. o lapis, a 
penna, a tesoura, a borracha e a mr;renda. 
Os bons exemplos que recebi de ti e dE Alice 
fazem-me ser cuidadosa e preoidente. Percebo 

· qae noSsos paes esteZo satisfeitos commigo, e 
zsso basta para ¡azer a minha felicidar/e ! 
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Vou sempt·e muito contente para a 
escala, e sei porqué ! Ji' porque leoo a~ 
minhas li96es úem sabidas e considero a 
minha projessora como uma amiga a quem 
a minha presenr;a cae dar pra~;ero 

NATAL. - Yisk'l pa1·cial do pol'l(l. 

E como é pacrenle a minha pt·oJeswra ! 
Tambem por isso todas n6;,; lci 1W collegio a 
amamos muitoo As vezes é Gerlo que a Jaze
mos exasperar-se. o o ha cl'ianr;as iao través
sas, táo endiabr-adas ! Com a sua I'OZ já 
enrouquecida, ella grita, ::anga-se, ma.> o o 

nunca a sua nodo amear;ou ninguem nem de 
um beliscáo! A verdade é q~e bem os meroe-
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cemos ás oezes ! Tambem, qawulo ella fa:, 
ama prelecr;áo, 6 tal o nosso silencio qtte, ao 
terminal-a, ella of/w para a gente com um 
d'aqnPlles seus sorrisos que parecem di::!er : 

abrigada! 
Tire hojP e.rrPllenfes notas em todas as 

¡\ ,\ TAl.. - Jardim publiL'O. 

malr'rias, e por isso colte1 radiante para 
casa, e .foi com immrnso jubilo quf' beijei a 
nossa adorada mtíe . 

E8rN~'o-te ds sete horas rla noile ; oou 
.fechar esta carta para estwiar wn pouco, 
bem sabes que fenho orrlem de ir para a 
r·a111a rís oifo lwras . .!1 este' metftodo inal -

3. 
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leraoel q1te tenho para tuda, é que deco o 
ter láo bóa saúde e tanto sor·e[JO, e é ainda 
rleoido a elle que te pcsso dizer : f'mpreguei 
bem o meu dia, estudei, brinquei e vou aclor· 
mecer coma consciencia tranqtti/la. Btla noiff', 
minha querida imul 1 

Tua 
Jsauru. 
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O mar arrebentava com furia as suas 
ondas de encontro ao vapor Tocantins, que 
vinha do Pará com uma preciosa carga de 
borracha. 

A noite approximava-se tenebrosa o 
vento passava em uivos, e as nuvens desciam 
compactas e amear;ad?ras. O ca¡:iitao com
mandava em altas vozes, fazendo corree os 
marinheiros, que subiam e desciam dos mas
traE, recolhendo velas e enrolando cabo~. 

No meio d'aquelles homens vinha um 
grumete, menino paraense, de doze an.r;os, 
magro, tisnado, de olhos ardentes e bocea 
sympathica. Qhamava-se Manoel, e1•a orphao 
de pae, e lá deh::úra, no seu querido Pará, a 
mae e uma i1·mü pequena e doentinba. 
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Quando o pae mort'eu, o pobt•e Manuel 
pensou: 

- Precbo · de trabalhar para soccorrer 
minha mae e minha innfl; é o meu dever, 
e hei de cumpril-o. 

E tal qua! como se fosse já u m homem, 
desembara<;ou-se dos seus desejos de estu
Jae, e foi pelas ruas da cidade de Belém 
em busca de um empeego. Perguntou em 
varias lojas se precisariam de caixeit·o pe
quena, perguntou em algumas casas se 
qüereriam u:m criado, propoz-se a ser en
graxate, vendedor de jomaes, aprendiz de 
algum offieio, qualquer coisa, comtanto que 
podesse com o seu ganho auxiliar a mae, 
que lá ficara em ea::;a engommando i·oupa 
para fóra, ao lado da filha doente; Mas nin
guern precisava dos servi~os do bom rapa
zinho. 

Manoel já voltava pensativo e desapon
iado para o seu canto, quando viu um cartaz 
annunciando a partida do Tocantins e lem
brou-se de ir tambem ú agencia offet'ecer 
os seus prestimos. 

Vendo o interesse do menino, que Re 
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moskava enthusiasmado pela vida mat"itima, 
acceitamm-n'o para gl'Llmete; além de que, 
nao lhe. faltaría servic;o a bordo. 

~essa mesma tarde Manoel despedía-se 
da mae, consolando-a : " Nao chore, minha 

ESTADO no PARÁ. - Porto de Bolém. 

mile; vou trabalhar para a felicidade de nós 
todos! Hei -de vo!ta1' Jorte e com algum di
nheiro para a nossa doentinha 1 » 

- Deus te aben~oe, meu filho ! res
pondeu-lhe a m:ie. O que . me anima é que 
és bon1 nadador; mas, te m cautela! E u fico 
rezando por ti ! 
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Quando Manoel emba1·cou, olhando ele 
longe para a sua fonnosa cidade, nao pt!cle 
con ter-se e desatou a chorar. Que seria 
d'elle, sózinho, eada vez mais afastaclo dos 
seus~ 

Uma voz fraca chamou-o : 
- Olál pequeno, que é isso~ entii.o um 

mal'inheiro chora quando vae para o ma1·? 
, Manoel voltou-so . Era um velho que 

dizia aquillo . O pobre, paralytico das per
nas, ia extendido em urna cadeira de ro
elas. Os caóellos brancos e as faces mil'l'a
das clavam-lhe um aspecto de doqura e bon
dado. Manoel approximou-se.e o velho disse
lhe: 

- Ouve; guarda :ts tuas lagrimas para 
rnaiores desgrar,as. Comer;as cedo a ser 
homem; p1·eci~as ele muita coragem. 

E assim, com boas palavr~s, para clis
trahir Manoel, clisse-lho c¡uo vinha do Parú, 
sem mesmo esperar outf'O paquete do me
lhores accommoclac;óes, pOI'<JUe eslava a mor
rer com br>l'i-br'l'i. 

Manoel, por sua vez, contou toda a sua 
Yida ao paralytico. 
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- Deus ha de ajuclar-te, pot'llue 6s 
bom. Quanclo · 1i ,.e,·es uma llora vaga, vem 

ter· commigo, que eu te ensinarei, nestes 
poucos diD::;, rr lguma coisa. 

Manoel era experto e captou depressa 
a sympatlJia de toda a tripula¡;üo . Traba
lli:wa muilo ; o seu nbme era coustante
menlo profe¡•ido : Manoel pat·a :1qui, ;\Ian.oel 
para alli, e Manoel para aco];\. Jc:llo acudia 
semprc, submisso e J'i;.on!Jo. 
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?-lo primeiro momento livre, corría para 
0 lado do velho. 

O doente sorria-lhe satisfeito e respondia 
com prazei' a todas as perguntas do bom 
menino. Elle conhecia bem o BI'asil, viajara 
desde ·o Amazonas até ao Prata, descrevia 
assim as nossas flore~tas, montanhas, babias, 
·serra.' e ríos, nomeanclo as producr<(ies de 
cada Estado, incutindo no rapaz amizade ~ 
por tGdas as tenas do Brasil. 

Outras vezes dosenrohiva nomes e factos 
histOJ'icos deante dos olhos curiosos do 
rapaz. 

Uma tarde falava elle com enthusiasmo 
do padre Manoel da Nobrega, do seu grande 
espirito e do seu bonissimo corac;ao, da sua 
influencia em Mem de S>1, que denominavam 
o pae rla patria, e, depois, da sua morte 
de santo, abenc;oando esta t.erra que tanto 
amou. 

- Mas oride foi que elle moneu? 
- No Rio ele Janeiro; e lá foi enter-

rado. 
- E a que orclem pertencia esse padre '1 
-Era um jesuiw, que acompanhara até 
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aqui, com outros religiosos, o primeiro gove¡·
nador, Thomé de Souza. Os jesuitas tl'aba
lharam enormemente na conversao dos in
Jigenas, e fundaram no Brasil grandes 
~;ollE>gios. 

O padre Nobrega, caber;a pensante entre 
os da sua ordem, dedicou-se com amor e 
coragem á civilisar;ao do Brasil. Foi por 
suggestao sua ·que se fnndou a cidade do 
Hio de Janeiro, que irás ver agora. 

- Nao havia nenhuma capitanía no 
Hio 'l 

- N:io. Em 155;) os francezes estabele
ceram-se na formosa. bahia de Guanaba1'a e 
al1i permaneceram por alguns annos, nego
ciando em páo-brasil, como já faziam os 
portuguezes, que, por se entregarem a esse 
commercio, eram chamados no Reino - bra
sileiros; até que, a 20 de Janeiro de 1567, 
Mem de Sá os expulsou definitivamente, 
m01Tendo nesse ataque o seu sobrinho Esta
cío de Sá. Mas tudo isso se fez por influen
cia do grande pad1'e Manoel da ~obrega. 
Houve um outro jesuita de. enorme mereci
mei1to tambem, e cuja historia te contarei. 
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Como se chamava '? 
J osé de Anchieta .. . 

Nesso instante um forte tmY_ao abalou 
os ares, e o vento, cedobrando ele ful'ia, 
sacudiu o vapot· com brutalidade. 

Manocl correu, obedeomdo á voz do 
commando, o ajudou i11trepidamente n ma 
rinhagem . Mas os esforc;os eram inuteis. A 
lucta dur·ou muito, até que o vapor, ven
cido, com os masteos partidos, come<:ou a 
afundar-sc! 

·- Minha m<'le r·eza por mim! pensou 
Manoel ; e nao esmoeeceu. A noite caiu, 
negra, pavorosa, e ouviu-se a voz dó capitao 
g1·itat': 

- Sal ve- se quem poder ! 
Sentiu-se depois o baque dos corpos 

lanc;anclo-se it agua e os rangidos da ma
cleira que se desconjunctava e partia. 

E ntretanto, as ondas abaixaram-se, mas 
a escuridao e1·a completa. 

- E o paralytico ? pensou Manoel. 
Quem lhe valceá ~ 

- · Senhor Ancli'ó ! gritou o bom me
nino com toda a f'o¡·c:a dos seus pu lmci\'f'. 



Ninguem !he responden; mas o i\lanuel 
g1·itou outra vez, com mais forc;a ainda : 

- Senhor André! Senhor André ! 
- Esto u aqui ... respondeu-lh e urna \ 'OZ 

fraca e nssustada. 
- Mas aqui, ancle '1 ! n:-to Yejo nada t 

quera salval-o ! 
- Salva-te súzinho ... Manoel ! 
- N :"lo !. .. Náo ha perigo. Minha mae 

reza por mim! 
- Salva-te ... e que Dous te pmtej:1! 
- N¡w! Quem sal val-o tambo m; Yen ha! 

E, como um louco, Manoel an·astaYa-~e pelo 
tombadilho do vapor jú rnuito adornado e 
meio subm erso. 

- N:io ! bom rapaz ! . .. tu Mto poderás 
commigo, eu serei u m empecilho . .. serei a 
causa da tua m o rte ... 

- Minha mii.e reza po1· mim ! salvar
nos-emo's juntos 1 

Tacteando sompre, Man oel encontrou os 
b1·ac;os tremulos do velho, que, apezar das 
suas palavras, pmcurava il¡stinctivamonlo o 
apoio do menino. 

- Be m ! ago ra cleix:e-se esco rregar .. . 
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assim... enfie os dedos pelos huracos d'esta 
láboa ... feche os olho~ ... nao tenha medo! ... 
vamos! ... 

E caíram na agua. Foram logo ao 
fundo, tornaram a subir, e ManoeJ, affiictis
:;imo, divisou a pequena distancia a luz 
Yermelha de uma lanterna. Gritou por soc
corro, arrastando o velho coms igo. Uma 
barca recolh ia os naufragas e mandou um 
escalcr dep1·essa em dil'ecc;fw ás vozes. Ouvia
se, pavorosamente, a bulha dos remos na 
agua escura e fria . .. 

Horas depois, recolhidos a bordo da 
barca e agasalhados, Manoel ouvia do bom 

velho esta promessa, que foi rigorosamente 
cumprida : 

Foste um heróe ! devo-te a m inha 
vida, e, a bem da tua, como sou rico; fac;o
te rneu pupillo. 

Manoel voltou para o Pará e as suas 
primeil'as palavras ao vér a mae foram 
estas : 

- Minha mae! Deus ouviu as suas 
orac;óes! 



.Hi11lllt haut'a. 

Floriwwpolis, 25 tle Jcuwiro. 

Já é wna bda coisa poder wnrt ¡;essoa 
dizer, como ta me r/isseste na fua ultima 
carta : " Vou adormecer r·om a consrirnf'Ía 

SAN"l'A CATIIARINA - Blumenau. 

tranquilla ". M ostras com isso ser cumpri
dora dos teus der:et'Ps . Entretanto, nüo fr• 
deoes orgalhw· d'essa qualidade, porqur toda 
a gente der:e ser assim; os qu!' o 11rio srío, 
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et'I'Wil em seu. prejui:w, pois que u )alta de 
mefhodrJ e de orrlem (lCW'I'I'ia sempre [Jrandes 
dissabo1:es . 

Conher;o a[Jar·o ar¡ui, na nossa r¡uerirj,a 

SAJ\"T¡\ ÜATJ! t\HINA. - Florianopolis. 

Florianopolis, ama menina da tua edade, que 
passa as horas do dia procurando as coisas 
que perdl' ou nüo sabe onde póe. A mde 
!'{ll/w, o pae e;r:aspera-se, e a pobre, cada 
t•e_, mais cdtribulada, con:fílnde tudo, esquece
se dos .fnctos mais simples e flcu mal humo-
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rwla, f'!wrow. e impertiartlle. Com o e~pirito 
mnr:ado por. admoeslar;oes 1'f'pelidas, nin
r;uem póde comprehl'nder bem os lioros . .É' 
preciso ser methodir·a e esludcu· com calma 
f' attenr;áo, para ncio perder inutilmente o 

.. 

f:i,\l'\TA CATHAtUNA. - Joiuvillc. 

lempu. A cida é füo curta e as horas fo
gem láo ligeiras 1 Decemos aprooeital-as 
bem. Quera cer se com dor;w·a modifíco a 
1•ducru:áo d'esta criwu;a, para que ella nwis 
tarde possa di:;er C0/1/0 tu : 

Volt sempre contente para a escota, 
porque /ew as minhas lir;oes bem sabidas e 
p01·que considero a minha professora como 
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wna amiga a quem rt minhn presl'fl('a rae 

tlar pra;;;er. n 

E, flca r·erfrt, cüí sempt'l' rdegria 1(0.' 

mestres a presenr;ct das discipalas que, náo 
rll'ixándo de ser jooiaes, srio obPdientes e es

tudiosas . 

Taa irmci 
Ofympia . 
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Maria Mathilde tinha um sonho : f"azer 
construir rente á bahia de S. Marcos, na sua 
linda cidade de S. Luiz do Ma1·anhao, uma 
torre muito alta, muito alta en,_;imada, por 
um enorme sino de ouro com os nomes 
de todos os Estados do Brasil formados 
com pedras preciosas. Quando ~ sino bada 
Jasse, reboariam na atmosphera as suas 
sonoridades acompanhadas pelo rythmo das 
ondas, e_ quando os astros o illuminassem 
rutilaría no espa«o esplendidamente. 

Mas a velha louca parecía nao ter um 
vintem de seu. Morava num casebre em 
ruinas, vestía-se de trapos immundos, co
mía só raizes e hervas do matto , e bebía 
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agua na eonchn da mho encarquilhada e 
o~suda. 

Nao tinha dinheiro para as nccessida
des da vida, porque, se !he davam uma es
mola, ella corria a escandel-a para - o 
sino de ouro - e ia i!Judir a fome com os 
sobejos atirados pela caridade, ou com um 
rabo de peixe chupado á porta de um pPs
cador. 

Ninguem o sabia, mas o seu colchao 
estava j{t tao ·cheio de moedas que !he m.a
goava o corpo miseravel, a ponto d'ella pre
ferir extender-se Ho chao duro, sobre uma 
esteira esgar~ada. 

L:i tinha a sua idéa fixa, e para reali
zal-a seria. precisa mua fortuna ! A sua 
tor1'e de ouro, com um sino carvejado de 
pedras pl'eciosas, maravilharia o mundo in
teiro . .. 

Em casa ou na rua a visionaria falava 
só, gesticulando, movendo no ar os dedos 
nudosos, de unhas grandes. 

As crian~as fugiam atropelladamente ao 
ver-lhe de longe o busto esguio ; os adultos 
af"astavam-se d'aquella immundicie, e ella 
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passava sem ver ninguem, resmungando : 
Quando o sino de o uro fizer: ba-ba

lahao ! ba-ba-lahao ! ba-ba-lahao ! todo o 
mundo dirá - É o corar;:lo do Brasil que 
es tú baten do . . . Que lindo é e como bate bem ! 

S. LUJz. - Avenida Silva Ma:va. 

E ella ria-se, sacudindo os longos bra
r;os magros, a repetir pelas ruas socegados: 
-O cora<;io do Brasil e~tá parad~ ... .quero 
fazel-o palpitar com forr;a... Ba-ba-Jahao ... 

Dáo! Dao! 
Urna noite de chuva e de relampagos, 

Maria Mathilde chegou encharcada e tre
mendo com o frio rla febre :\ sua chor:a; 
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mas, logu ao e11kai', esbarrou com 
bre rapariga da vizinhanQa, que se 
chorando a seu~ pés. 

urna po
ajoelbou 

Qua! nao foi o seu espanto! Se nin
guem . a procurava nunca... Uns tinham 

t 
recicla; 
tas 

medo da sua moraJa de louca, sup-
punbam-na outros feiticeiea, bruxa, 
o diabo em pessoa ! 

Ella paro u no humbral, estar
a outl'a exclamou de maos pos-

- Ma1·ia Matbilde, tem ció de mim 1 

Minha maclrasta, aquella má mulbcr, expul
sou-me de casa e aos rneus irmaozinhos, 
que fo1·am mendigar por essas ruas, quasi 
nús... lt por elles que eu charo. Dá-rne 
urn philtro, Mal'ia Mathil-de, para abrandar 
o coraQiiO de minha madrasta e fazer com 
que meu pae abra a sua porta aos filhos 
pequeninos, que sao innocentes e estáo pas
sanclo fome, soffrendo frío, com medo do 
escum, por essas praias ... 

Se for preciso o meu sangue para 
salvar os anjinhos, toma-o ! Abre-me as 
veías, aqui tens o meu corpo ! 
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E a mo~a desnudava-se, offerecendo os 
pul sos e o eolio, suppli cem ente. 

Mal'ia Mathilde, de ulhos arrega l ado~, 

dobmu-se toda sobre a linda cabeQa cla moQa: 
- Danís a vida po1' teus irmaos ~ 

S. L u11.. ~ \'i:sta do po1·to .. 

- ' Darei a vida ! 
- Jura! 
- Juro ! aqui me tens, mata-me se 

para bem d'ell es a minha n;tol'tc fM pre
cisa. Dizem que és feiliceira, mas o que tn 

" 
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és é surda! Niío prolongue:-; a agonia Je 
meus irmli.os, Maria ~lathilde ! ar¡ui me 
iens. 

A velha consiclerou a rapariga com e.s
panio; depois, J'apiclamente, cOJTCU ao catre, 
sumiu as maos trigll:eiras nos msgües da 
enxerga e atit·ou punhaclos de moeclas, ver
tiginosamente, para o regaf:o da mo¡;a estu
pefacta. 

- Teus inniios estito nüs ~ Toma, vae 
comprar agasal11o pa1·a elles! Tom fome'? 
Dá-lhes pao ... muito pao ... toma 1 Toma ! 
Toma ! Vae para junto d'elles, boa inria! · 
Vae com Deus ! 

A mo'{a apamva a,quellas moedas ines
peradas, num delil'io de felicidade; a velha 
deu-lhe tudo; dcpois empurrou-a ~iolenta

mente pela porta f61·a, fechou-se por dentro 
e desatou a chorar. 

Como haver ia el la ago1·a de comprar o 
sino de ouro e construir a SLHl alta toe¡·e 
rutilante'? Teria ele recome¡;ar pelo pri meim 
vintem .. . e as costas cloíam-lhe tanto ... 
tanto ! Ao ,menos nessa noite pocleria dor
mir sobre o se u colclJ<1o ... O que a fazia 
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tremer eram aquellas cobrinbas de gelo 
que andavarn a passear' pela sua espinha ... 
a cabe¡;a estalava-lhe. 

Em a febre. Maria Mathilde debaten
se toda a santa noite, ·corn os labios sec
cos, os olhos em fogo, as roupas, ainda 
alagadas da chuva, unidas aos membros 
doloridos. 

Pela madrugada serenou ; e rompía a 
manha gloriosa quando ella ouviu a voz 
dulcissirna de um ~anjo dizer-lhe (~ cabe
ceira : 

- Construiste esta noite a tua Lorre e 
por ella subirás ao céo ! 

Maria Mathilde atirou para fóra do 
catre as pernas finas, aconchegou aos rins 
os rnolambos da saia, aos hombros os far-· 
rapos de um chale e coneu anciosa para 
a praia. 

A cidade dor·mia ainda; só os passa
rinhos despertavam cantando. No largo mar 
azul', o sol nascente espelhava uma co- : 
lumna de ouro, tao larga e tao longa que 
ninguem !he poderja calcular as dimensoes. 

No ar voavam gaivotas até além, ús 
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nuvens de ameLltystas e de rubis, que en
grinaldavam no horizonte a torre deslum
brante. Era a pedraria do sino, que reluzia! 
Sumindo nella os olhos felizes e fascinados, 
Maria Mathilde sacudiu os longos brac;os, 
gritando victoriosa, antes de caít' redonda
mente, na at·eia fria : 

Ba ... ba ... la-lulo! .. Ba ... ba-la-luio ! ... 
Dáo ! ... Du ... áo! 

Quando a miragem do sol se deslez, jit 
a louca tinha subido pela ton·e de ouro 
até ao céo ! 



J1inlw querida irme/ . 

Thrre;;ina, 11 rle Jtfuio. 

Tens estudarlo ¡)ouco, demonslrwuJu 11uí 
conlade . J1al sab1·s a ingrofidáo que prati
ca.s ussim Ja;;enrlo. Vou recelar-fe um sP
grerlo que fe tornará, espPro, muis capri
chosa d'r¿qui por deante. 

Como l's(á:; f'arta de saber, e ninguem 
de Tlwre.,ina iguora, llOSso poe nüo lem re
r·ursos e nossa mt7.e, magra r' c(wr;rula, e' 
prodigiosa na !'conomia e na ordl'tn com 
que dirige a sua casa. Obseroa com atten
r:áo essas virtudes, que (o1·11wrrio mel/wr o 
feu caracfer de mulher, que todas as pala
n·c¡s que e¡¿ esaeoesse aqai. Os e;xemplos 
tle nossa máe e de nosso pae srio lir;oes 
oicas qne niio decemos esq11ecer num·a ! Pois 
bem, a nossa mál', r¡u(' é trio rigorosa e tcio 
poupada com lado que cli., respeilo rí sua 
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pessóa, e o nosso pae que, senda tcio conhe
cido em todo o Piauhy, é táo isento de ¡yaz"
dade e se sajcda a táo grandes restricr;oes 
e a tantos ·iraba/!ws, ncio poupam para a 
tua instrucr;cio nem wn cúdem 1 Elll's sujei-

ESTADO no PJAUUY. - Crca~ao de gado. 

tam-se a tuda para que nada te falte a ti! 
1-Iontem, e eis aqui o segredo a que alhtdi, 
marnrln oendetl o sen 11Úúno annel, paÍ"a pa
gw" os tea:; livros e o leu nwstr·e'. Como 
corresponderás a esse sacrificio, que ella de 
mais a mcús descja qul' fique 1:gno¡·wlo ? 
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Estadando, traballwndo com boa contade. 
O contrario seria umct ingratúlcio 1 Guarda 
esta carta na tua pasta CÜJ estados, relé-a 
de oe;:; em quando, reflectindo sempre muito 
no que di;; a tu a irmci rnuito a miga. 

11Ianá. 
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Caminho de ferro de Santos; viaducto da. Grotta Funda. 



A VENTUR.AS DE R.OSlNHA 

+ .¡. 

- Este trem é o que paete pm·a 
:3. Paulo~ perguntou urna menina a .um 
empregado da esta¡;ao· de Santos . 

É, sim . Porqu6? 
Já tenho bilbete para ir nelle. 
Sózinha ~ ! 

- Sim, senhor. 
O homem mirou-a com curiosidade. 
Ella nfio rep1·esentava ter mais de doze 

anuos; era baixinha, magra, mas com um 
modo firme, aincla que triste a ponto ele 
fazcr dó. 

Entr·ou a pequena para um carro de 
segunda classe, ageitou a sua Lrouxinha 
embaixo do banco, e quando o trem partiu 
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limpou as lagrim~s que !he corl'iam em fío 
pelas faces descaradas . 

No trem iam muitos immigrantes italia
nos, desembarcados nesse mesmo clia de 
um grande vapor transatlantico. 

Por fortuna, sentou-se ao lado da po
bre menina uma senhora sympathica e ri
sonha, que t1·atou logo de a consolar. 

- Como é que vocé se chama, minha 
filha ~ perguntou-lhe ella. 

A menina responcleu : 
Chamo-me Rosa. 
Nao tom ·paes '1 
Nao, senhora; so 'u orpha... vi vi 

sempre com minha irma mais moQa, em 
companhia de minha avó. Esta, emquanto 
póde, trabalhou com coragem, abrigando
nos a ir á escoJa todos os dias; de modo 
que sei alguma coisa e estou habilitada a 
ganhar a . vida. Minha irma ajurlará vovó 
nos serviQOS domesticas, e eu mandar-lhes
ei de S. Paulo os meus ordenados. Serei 
caixeira ou florista, ou ama secca, qual
quer coisa ... Só do que eu tenho medo é 

da primeira noite. 
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Se eu morasse em S. Paulo, YOce 
Ucat'ia em minha casa até achar rumo ... 
mas eu sigo para Campinas. Tenha for~a 

de vontade e n:lo desanime. 
Quanclo cheg.aram á ciclade ele S. Paulo, 

Si.·o PAULO.- Rua Dil'cita. 

era jú noite e fazia frio:., Passava-se isto 
em Julho. Rosa pegou na sua trouxa e 
safu para a rua, aconchegando ao corpo o 
seu chalinho de algodiio já muito clesbo
taclo. Seguinclo sempre os trilhos dos bonds, 
foi ter ao centro · da cidade, onde caminhou 
nlllito, até que, j(l exhausta, sentou-se nos 
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deg1'aus da egi'eja da Sé. Havía garua, e u 
nevocíro era tao espesso que só no dia 
seguínte foi vista a pob1·ezínha, adormecida 
na escada de pedra, com a :<ua trouxinha 
sob a cabe¡;a. 

Um policía foí acoi'dal-a e, notando 
yue ella ardía em febl'e, ]evou-a num carro 
para a Misericordia. 

II 

A Irma Assurnp<;iio deítou Rosinha em 
uma cama muito limpa, cleu-lhe um cal
mante, e sentou-se ao lado do leito. O me
dico foi v6l-a e clisse que se katava ele uma 
pneumonia. Quando a doente tcve conheci
mento de tudo, jú se haviam passado mui
tas hoi'as. Resignou-se e tl'atou de obede
cer ás en fermeíras e· o o medit.:o, pa1'a recu
perar bem dep1·essa a sat'1de. 

Quando entrou em conYales~en<;a, a 
boa menina ajudava a Icma Assump~i'io a 
serzir a roupa dos doentes e a cuidar de 
uma velha imper-tinente que doi'mía na 
mesma enfermaría . 
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·chegou o dia em que Jhe de1'am alta. 
A hmü AssumpGaO acompanhou Rosinha 
até a porta e, despedindo-se d'ella, disse
lhC' con1 meiguice : 

SAo PAUl.o. - Jal'dim publico. 

Se nao achares ondc dormir, volta, 
que te darei a minha cama. 

III 

Deixando o hospital, Rosinha foi an
dando, foi andando, e tinha jit atravessado 
muitas ruas bonitas, quantlo viu I'eluzir na 



78 lllS'I'ORI.\S DA XO:::)SA TEHRA 

cal«ada urna pulseira de ouro cravejada de 
brilhantes riquissimos. 

A menina ergueu a joia e pensou logo 
em I'estituil-a á dona. Mas quem ~C'ria a 
dona? De urn lado e de outro tla rua ali
nhavam-se predios elegantes e ella bateu ern 
todos, perguntando : 

- Teria alguem d'esla casa . perdido 
urna joia de valor·? 

- Nao ... respondiam todos. 
Seutindo-se muito fatigada, Rosinha . 

sentou-se ao portio de um bello jardim, 
mas, mal pousara a spa trouxa, ouviu a 
voz do jardineiro gritando-lhe furioso : • 

- Que quer voce ahi '? Saia ! V á tra
bal bar 1 

- DesrmJpe ... murmUI'OU Rósinha, en
vergonhada, saí boje do hospital e estou 
muito fraca. .. E u vou-me embora .. . 

Nesse instante chegou de f6ra a dona 
da casa e, sabendo do occonido, disse bon
dosamcnte: 

- Entra; ,·ae drscan Gar lá dE'ntro .. . 
Ven1 commigo. 

Antes de entr·ar, Ros inha perg-untou : 
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A senhora nao teria perdido urna 
joia ~ 

Sim! pereli urna pulseira cravejaela 
ele brilhantes e estou muito impressionaela, 
porque era um mimo ele minha mae 1 

- Será esta? disse Rosinha muito con
tente, mostranclo-Jhe a pulseira que tinha 
encontrado na rua. 

- Que fortuna ! é esta mes m o ! .. 
E a senhora, radiante de alegria, bei

jou Rosinha. 

IV 

Enlrat·am em uma geande sala, onde 
estavam muitas crianc;as; urnas bt·incavam, 
outras, já mais velhas, estudavam perta de 
uma mesa. 

Em pé, com a sua trouxinha na mao, 
Rosinha esperava orclem para sentar-se. 
Nunca ella vira tantos objectos bonitos 
assim reunidos : · quadros originaes dos nos
sos rnelhores pintores, tapetes, mobilias 
bellísimas, trabalhadas na propria cidade, 
cuja riqueza e gasto a atorcloavam. Ah 1 
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S. Paulo era. realmente uma cidade esplen
dida! pensava a pobr·ezinha, encolhendo-se 
na sua humildade. 

De repente uma das crian<;as menores, 
tropec;ando numa cadeira, caiu de brUGOS e 
magoou-se nos bei.;:os. Rosa acudiu e con 
solou a cl'ianc;a, que mesmo pot' entre la
gr·imas sorTiu para ella. 

Um .dos estudantes, o mais pequeno, 
morto por ir gozar as delicias do balan.;o 
no jardim, á beira do Tieté, revoltava-se 
contra a difficuldade dos problemas que lhe 
deixara o profcssor. Que do.;ura haveria lá 
fóra na agua arrepiada por aquell a aragem 
fl'ia que o incitava a correr como seu cao 
negro, o formoso Zulú! 

Voltando-se pat:a o it•miio, elle pecliu-lhe 
que o auxiliasse. Alt! mas o irmao morria 
tambem por fugit' d'aquella sala cheia de 
livr·os e respondeu ·lhe zombeteiramente : 

- Pede á H.osa que te ensine ! ... 
O pequeno voltou pai·a a menina um 

oJhar supplice; ella aYanc;ou com u m sor
riso, e pegando no lapis explicou com a 
maior facilidade o pr·ob1ema. 
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Olhavam todos, aLto nitos, para aquell a . 
menina que assim demonstraYa a wa ap
plicac;ao. Quando ella acabou de !'alar a 
clona da casa exclaman com enthusiasmo : 

Já nao te cleixaeei saí¡· cl'aqui. 
Quanclo me restituiste a pulseira, vi que 

ESTAUO DE SAo P,o.UI.o. - Fazcnda modelo. 

eeas uma menina honrada; na maneira 
por.¡ue acudi;,te a mcu filhinho, mosteaste a 
tua mciguice, e agom acabas ele reye}a¡• 
grande amor ao estudo. Serás uma cxcel
lente companheira pa1·a meus fllhos, e como 
filha serás t¡·atada. Ahra(;a-me. 

Dias depois, Rosinha manclava de 
n. 
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S . Paulo fartos recursos para a ~:>ua aYúzi
nha, e escrevia-lhc, molhando a carta com 
lagrimas de alegria : 

<< Conte com um bom amparo." porque 
cncon trci urna excellenle mae! '' 



O PR.ETO VELHO 

A chuva come¡;ava a caír em pingos 
gt·ossos, pesados, que empolavam a terra, 
arrancando-lile do seio forles oxhala<;óes. 
Momvamos no Recife. 

Eu ·e minhas cluas irmas, Cecilia e 
Mat'ia, estavamos á janella, olhundo para 
os bandos ele urubús . que fugiam nos ares 
com medo da tempestad e .. Minha mae cosia 
no interior da sala, e· meu pae lia a sen 
lado. Caíu a tarde rapidamente. 

Seguíamos assim .distrahiclos o voo das 
aves, quanclo minha irma mais velha, 
baixando o olhar para a rua silenciosa, 
cxclamou : 

- Meu Deus 1 aquelle pobl'e velho vae 
rolar nas peclras ! 
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01húmos, e vimos um P''eLo esfarrapado 
cambaleai' e cah· na calr,ada. 

- Coitado! disse Maria , o pobrezinlio 
marre! 

- Qua!! responcli cu desdenhosamente; 
elle está bebe ... 

Nao concluí a phrase, porque meu pae, 
attrahiclo pelas piedosas exclama¡;óes de mi
nhas irmas, estava jéL á janella, darclejando 
um olhar zangado sobre m im. 

- Vae, Joao clisse-me elle, desee ú 

rua soccorre aquelle infeliz, seja elle quem 
fór e o que fói'. NCto fa¡;as máo juizo de 
ninguem! 

Corri. A chuva augmAntava; curvei-me, 
chamei o velho, sacwdi-o; mas o desgra-
9ado nem abda os olhos ! Meu pae <.leixou
me estar alli ajoelhado por alguns minutos 
e mandou depois recolher o velho ao ves
tibulo da nossa casa. Desceu ent:'io para 
alli toda a familia. Meu pae percebeu logo 
que se tratava clfl uma syncope, e lacteava 
o pulso do doente; minha m:i.e rnn1hava-
1he o peito e as fontcs eom pannos embe
bidos em agua sedativa; Cecilia mettia-lhe 
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colherinhas de vin!Jo fino pela bocea, e 
até a pequena Maria procurava auxiliar os 
outros ! Passado algum tempo, o pobre 
recobrou os sentidos e confessou estar mOI'

rendo de fome e ele frio ! Cecilia corren a 

i>ERN/d\!UUCO. - Ú recife. 

buscar um prato de sopa e n1eu pae mau
dou-me procmar um cobertor. 

Estava já o preto c¡uente e confortado, 
quando bateram com forc;a á porta; elle en
tao estremecen, balbuciando : - Estou per
dido! 

De facto, entraram dois soldados que o 
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procuraYam, dizendo que esse preto ,·elll!> 
era um pt·e::.o evadido da cadeia do Recife. 
O pobre caíra Je extenuado. 

Todos nús trem iamos, mas nenhum 
afrouxou nos seus cuidados. Meu. pae pe-

HECII'F.. - Ponte Buarque ~Jaccdo. 

diu cm voz baixa aos solciados qtte nao 
cleclarassem ao pé de nós qua! f'ora o crimc 
d'aquelle homem. Minha m:i.e dava ftO infr,
!i?: conselhos ele submissao e paciencia; e, 
assim, o velho rnt t·egou-se resolutamente 
aus soldados. 
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A hora da saída, Maria, que é a mais 
pequena e a mais curiosa de nós todos, 
perguntou ao preso, furtivamente 

- Como se eh ama YOCé ~ 

PEHNAMDUCO. - PanOf·ama de S. José. 

Henrique Dias, balbuciou elle ca
bisbaixo. 

Safram; e meu pae, voltando·se para 
nós, perguntou, que¡·endo desman·chiu· a im
pressü.o de tristeza deixada por aquella 
scena : 

O nome d'aquolle homém niio ' ' 0.~ 
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suggére nada de respeitavel e de gpande? 
- Sim! exclamei eu commovido. ·Hen

rique Dias era G nome de um preto valo
roso, que se bateu como um verdadeiro 
he1·óe contra os hollandezes. É o nome de 
um defensor da patria, q11e em vinte e um 
annos de guerra nunca foi vencido. Foi 
elle que, na terrivel batalha de. PGrto Calvo, 
de 18 de Fevereiro de 1637, receben do urna 
bala na mao esquerda, mandou amputal-a . 
e continuou na peleja ! 

"Minha mae sorriu-me, e meu pae disse, 
com voz elara e satisfeita : 

- Be m; agora suba m e vi"io prepara¡· 
as ·suas li~oes. Cada um de vorés ha de 
fazer-me por escripto a ·narraGiiO de qual
quer episodio da historia do Brazil. 



Yfinlw Thereza . 

Paraltyba, 5 rle Junho. 

Ouci-le hon/en1 ron/ar á lua anu[¡a 
Adelina os segredos. que te confiou a pobre 
Leonarda . Fiquei ll'islr>. Nüo dem'as fa~er· 
aquillo. A Leonardo prowrou em ti um 
consellw e w11 lenifico para o sett corw;üo 
de menina desprotegida . O te11 dNJer era 
guardar-/he .fidclirlnde e nc7.o lralúl-a. Por 
ser pobre, Leonarda nlío ·merece menos do 
que tu? porque a sua lwnestidade e a sua 
actioidade dc7.o-lhe muilo maior prestigio do 
que rlaria o dinheiro. Quando nlguem fe pe
dir egredo de alguma confidencia, mas/m-te 
rt<qna da sua r·otzflwu;:a, ncío repetindo a 
ninguem, nem mesmo a mim, fua miie, as 
¡mlaoras que liceres oucidu. 

Oulra coisa le pe9o, é 

negues tumca o feu auxilio ás 

que ncio 

collegas 
meno.~ 

qr{((ndo 

intelligenles, o u mais rdra:wlas, 
ellas o so/icilaretil. 
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L eonarrlrt celo lwntem ú tarde de pro
post"fo a IWSSft ca~a pedir-te que a escla
reresses na lil;üo de histo,·tá do Brasil, 
propondo-le ler com ella o ca¡núdo rlrr sa
bfeca("úo rlrrs J1issoes do Untguay . Que le 

T1'Ccho dn. cidade da Parahyba. 

custaca indicw·-1/w ao menos os ·ponto;; prin
cipaf's? Tu bem os sabes, porqtte és intelli
gentf' e estudiosa; entretanto, r/ei>.:(ls/e rt 

pobre Ll'onarrlct saír sem uma resposta rw 
menos ao sett pe.rlido. R emedeict u mul que 
ji;;l'sle : r·oncirfrr "-'-"" menina pcrr11 ,.,·, . r>stu-
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dar cvrnligo de ce::; em quando e u u
ja::;er mesmo ama estar;áo comnosco , na 
nossa j'a::;enda de Mamanguape. Nüo sejas 
soberba, nem oaidosa ; lembra- te riP que 
wnanltü podenis carecer de wn bom con-

PAHAIIHJA . -- Ja¡·dim publico . 

sellw, e de que deoenws fazer semp!·e aos 
otdt'OS aquitlo qtte desajariwnos, em iden
licas árcwnstancias, que nos fi::;essem a 
nós. 

Tu a 
.VIcie . 
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POLACO! 

Curityba . Pelas janellas a bertas da 
escala entrava a luz clara ' e doce de um 
dia de primavera. Os peeegueiros do po
mar, todos Hmidos, punham mancha~ c6I' 
de rosa no f'undo azul do céo. Cantavam 
os passarinhos. 

Sentada na sua cadeira, D. Vi1·ginia 
vigiava es discipulos, f]Ue faziam socega
da.mente os seus exercicios de calligra-
phia. · 

Alli estava o Romiio, gordo e comdo, 
ao lado da Elvii'inha, e logo o Paulo, o 
José, a Theodora e outros tantos no outro 
banco, e muitos mais, attentos, compene
trados do se u devei'. 

Olhando para aquelle tapete de cabo-
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cinhas loiras, castanhas ou pretus, urna 
expressao de jubilosa ternura extravasava
se da physionomia da mestra. Todos aquel
les cora¡;oezinhos eram aperfei<:;oados pela 
sua dedica{1ao, a sua intelligcncia e a sua 
consciencia! Nenhuma posi<;ii.o social no 
mundo podia egualar á sua, feita de sacri
ficios a bem da patria o do futuro alheio . 

Findara a hora do exercicio de es
cripta. O primeiro a entregar o seu ca
cierno foi o Daniel, um moreno gordinho 
e amavel, que levava figos do seu quintal 
para· distribuir no recreio pelos pequenos 
que nao ti vessem meren da. 

A professora determinara que os exe¡·
cicios ve1·sassem sobr~ a ambi<;ao. O de 
Daniel dizia assim : 

" No fim do seculo xvu, tendo cor
rülu noticia de haver jazidas de ouro nos 
·sertoes de Minas, grupos de aventuroi1·os 
paulistas, portuguezes e mamelucos, muni
<Clos de instrumentos de mineraQii.O, in
ternavam-se por esse Estado a dentro, 
tr¡msponüo montanhas, descendo vallados, 
·clormindo ao relento, escalando rochas, 
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Yadeallllo rios, passando emlim por enor
missimos perigos, com o sentido de anga
riar Lhesouros exkaordinarios. A esses gm
pos clavam o nome de bandeiras; aos ~ue 

os consLiLuiam : - ele bnndeiJ~antes. A 

CURI'l'YBA.- Prn~a 1'h·adente. 

ambi~ao levava-os para dennte. Gastavam 
nisso annos e annos. Uns morriam sem 
ter visto realizado o seu sonho, e os que, 
por mais fortes ou mais pertinazes ven
ciam, estabeleciam-se em cabanas de colmo 
á beira das jazidas. Com o seu exemplo 
outras rabanas surgiam e faziam-se assim 
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alcleias cuja popula~ii.o augmenLava cle

pressa. " 

DANIEL. 

D. Vi¡·ginia annotava o exercicio de 
Daniel, quanclo ouviu um grito ao fundo 
da sala . 

- Que foi ~ 1 pel'guntou ella erguen
clo-se. 

Entao um pequeno acaboclado e re
elionr;hudo responden saeudiclamente, com 
ar clesclenhoso : 

- Foi aquelle polaco que me . atirou 
com a penna ~~ ca¡·a! 

Á maneira porque o mpazinho pronun
eiou - polaco - D. Virginia fnmziu as 
sobrecelhas ; mas, voltando-se para o accu
saclo, or·denoú : - explique-se 1 

O polaco, um rapazinho de oiLo annos, 
levantou-se toreendo eom desespero a aba 
do casaco. Era uma c1·ian«a clara e cabe
({Ud::t, com olhos que nem duas continhas 
de vidro azul. Depoi~ de alguma hesita
(;ao, elle comet<OU: 
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- Desde que entl'ei para o collegio, 
que o Frederico me chama polaco, com 
desprczo, a modo de insulto. Tenlw-me 
calado... mas agora... a senhora perdóe
me, mandei-lhe a resposta. 

Caminbo de .ferro do Curítyba a Paranaguo.l. 

D. Vi,·ginia chB.mou os dois pequenos 
para seu lado e pe1·guntou em ,·oz bem 
alta ao polaco, para que todos a ouvissem, 
apontando pela janella aberta para o céo 
e as arvores : 
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De que cor é o céo da tu a terra, 
mcu filho? 

tado. 
Azul ... responde u o pequen o, es pan-

E as llores dos pecegucit'OS '? 
Cor de rosa. 

Que fazem os passarinhos de !á? 
- Voam e cantam ... 
- Véem? Tal e qmt! como aqui ! 

Meus filhos, a patria do homem é o 
mundo intciro . 

Em todas as terras a gente ama, goza, 
soffre, vive e marre do mesrno modo. É 
justo e natural que prefiramos a todos os 
paizes aquelle em que nascemos e em que 
vivem9s com os que mais amamos. Mas 
por isso set'ii justo e bonito que tratemos 
com arrogancia e brutalidade os nossos 
semelhantes que vém de Jonge ajudar-nos 
no nosso tt'abalho e compa.rticipar das 
nossas dores e alegrias ? 

Frederico ! guando algurna visita vae á 

casa de teus. paes, elles nao prpcurarn 
obseguial-a, t()rnando hospitaleiro o seu 
tecto e· franca a suR mesa ? 
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- Sim, sen hora ... 
- Puis se .teus paes te dao o exemplo 

l.!e gentileza e de bóa educac;ao, porque o nao 
segues ~ Imagina que talvez a esta mesma 
hora algurna crianr;a · brasileira, desprole 

CuniT\'fJA.- A Cathedro.l. 

gicla, erre pelas ruas de uma ciclacle extran
geira e que sejam as esmolas dos exlran
geit'OS que lhe rnatem a fome.:. 

Olhas para mim · aclmimclo, sem com
prehenclei' a hypothese ele que um brasi
Jeim pos~a solfl'er miseria~ Quando ft'll'es 
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grande- e tiveres observado o mundo, verús 
que tu do póde ser... Agora confessem-me 
ambos que estao arrependidos, um da 
intengao de offender, outro da brutalidade 
da vingan~a . Que vos resta faze¡• ~ 

Frederico e o polaco avan~aram pausa
damente um para o outro e estreitaram-se 
em um longo abra¡;o. 

- Muito bem '? exclamou a mestl'a; 
agora sentem-se um ao lado do outro e 
estudem a mesma lic~áo, no mesmo livro. 

Os meninos sentamm-se, e ella, vol
tando-se para Daniel, disse : 

- Para a semana, o seu thema será 
este : confraternisaGfio ! 



UM MAR.TYR. 

(Episodio extwhido por Cecilia) 

Em urna noite do anno de 1789, pas
seaYam dais homen;; pela estrada enlua
rada e deserta, que ia do PombaJ pa1·a a 
,-¡Jia de S. Jofto d'El-Rei . Um era um sa
cerdote, que bem diziam isso as suas vestes 
langas e prctas, o outro um moc;o mineii'O, 
de olhar sonhador· e fronte altiva. 

- Mais prudencia, Joaguim! aconse
lhava o padre; Ypce é apaixonado e Im
petuoso; essas coisas nao se fazem de 
assalto! 

- Rcvert'ndo e amigo! a H<'publica 
é a liberdade, e a liberdade é a aspira
(Jtü de todos os brasileiros. O bem que o 
Reino nos fez, jú lh'o pagámos. Se a 

li. 
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nos:;a capitania, tao arminada, lhe satis
fizer a voracidadc coul as seteccnLas aJTO
bas de ou¡·o que elle exige, a (¡uc Lristeza 
e dosalento nos entregaremos todost! Vede 
esta tena, padre 1 e o mor;.o aponta,·a para 
a immensidade dos campos; Loda ella é fer-

~~~ ....... "\ C: "'tA~; s . - Bello llol'izont e. 

til, toda ella reclama bra~os de Jillws lil'l'es 
e amorosos, que Jho rasguem os seios, que 
a fecundem, que a tornem numa grande pa
tr-ia, bemdicta P fol'te. ·o R<ilino f'slá muilo 
longo! 

- Mas é poderoso! 
- Sel-o-emos Lambem. Vús, que sois o 

miniRtw de Deus, que adoraes o Grande 
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Republ icano, o dor:e o tremendo Cloristo, 
sois o 1nenos apto pa1·a desdenha1' do meu 
ideal. 

- :-\ada de,;dPnho, mas terno pela tua 

l\IINAS Gr-:rt.·\E~. - Ouro Pl'elc>. 

sorte . Expandes-te, como todo~ o;.; so
nhadores plalonicos, ' srm eseolha de logar, 
nem ele a.ucl itoJ·io. Como és puro, niio 
euiclas que possa havet: trai<:;lO. Entre
tanto, já chegou aos ouvidos do visconcle 
de Barbacena, e até mesmo aos rle Lu iz 
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{]e Vasconcellos, o teu nome, como acer
rimo propagandista e cabe<;a da conju
ragao. FaJas a tf,da a gente sem reserva, 
nos pousos das estradas, como nas ruas da 
ciclado, nos adros das egrejas, como nos 
pateos dos palacios; a tua palavea vibra 
por toda a parte com egua! vehemencia! 

Sou sincero. 
Mas isso nüo é de politico, é ele 

Joido. 
Sou assim. 
Bem sei. No teu conventículo estiio 

muitos homens lettrados, militares, padres, 
magistrados e empregados publicos; mas 
ninguem cita os seus nomes e bozina-se po1· 
.ahi que tudo é obra do Tiradenles, ani
mado pelas noticias da revolur;ño de 
Franc;a ... 

Seja! e nao serei eu que os de
nuncie! E accrescentou com ironía : Parto 
camanh<i para o Río, e se quizer aigi:J de 
mim, é sli dirigir-se por escripto, mas 
som assignatura, ao inconfidente mineiro 
Joaquim José da Sil va Xavier, al reres de 
cavallaria e ... 
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lonco ! respondetr o padre abra
c:;ando-o com ternura. 

Dois annos depois o bom padre ca
minhava silenciosamente para a sua branca 

MINAS GSRAES. - ÜUI'O Pl'elO. 

m·micla, de madrugada, á luz das ultimas 
estrellas. Eea a hora da missa das almas. 
Foi chorando que o sacerdote o!Terecou a 
Deus o Santo Sacrificio da missa por alma 
de Joaquim José da Silva Xavier, o Tira
dentes, que por um decreto da rainha 
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D. Mal"ia I fora oxccutado na cidacle de 
S. SebasWlo, onclc a sua cabec;a ele mar·tye 
se erguía aincla em um alto poste, como 
exE>mplo {<s turbas. Todos os seus conr
panheiros, tenclo sido indultados da. pena 
ultima, seguiram desterrados para os ser·toes 
da Africa, e os cinco ecclesiasticos haviam 
sido chamaclos a Lisboa. So elle pagára 
com o sangue o ¡m·ojo ele querer a patria 
livre! 

E na sil'enciosa ermida, solitaria e 
bmnca, ;\ dubia clariclade do alvorecee, o 
paclr·e scntiu, num feémito mysterioso, que 
um seculo rnais larde a icléa do inconfi
dente mineiro, morto vilmente na prat;a 
publica,, sur·gil'ia glor·iosa, dominando o 
paiz! 
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Eram tres horas da ta1·de quando saíu 
da porta do collegio o bando ruidoso e 
alegre das crian~as. A rua, uma rua 
estreita ladeada por altos predios, na cidade 
baixa da Babia, extendía-se em uma linha 
sinuosa e longa, por onde a todos os In

stantes pas!';avam vehículos . de todas as 
especies. 

Entretanto, o band·o dos collegiaes ia 
pela . calc;ada, ~ muito correctamente. Lá 
estava o Benedicto dando a mao· á irmá
zinha, desvianrlo-a dos perigos com todo o 
cuidado; lá seguía a Clarinha com a bob;a 
dos llvros bem al·lvellada e o seu aventa! 
branco escrupulosamente lirnpo; lá iam de 
brac;o dado o Dionysio e o Lamo, direitos 
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e risonhos, com os seus . collarinhos ú 

marinheira bem assentcs nas costas fortes e 
largas; lú iam Magdalena e Sophia acom
panharlas pela preta Anna, de camisa de 
crivo, trunfa azul e contas polychromas no 
pescoc;o e nos pulsos; lá iam todos, emfim, 
com muito bom .modo e_ juizo, dando aos 
tl'anseuntes bonita prova da sua bóa edu
ca<;f\0. 

Só Carlota camin!Java sem reparar em 
coisa nenhuma, distrahida como sempre, e 
por isso, deixando a cal~ada, poz-se a andar 
pelo meio da rua atravancada de vehículos 
e de povo. 

Subitamente ouviu-se um grito agu
dissimo um carro atropellara a pobre 
Carlota, que lá estava extendida nas 
pedras e pallida como se fosse ele céra! 

Acudiu logo muita gente e levaram . a 
menina para a casa dos paes, na cidacle 
alta, onde moravam em uma cazinha pitto
resca, cercada de mangueiras. Todos os 
collegas acompanharam a pobre menina, 
que ia cleitacla em uma pacliola e tao im
movel que parecía mo¡·ta! Viera m rlrp¡·essa 
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dois rnedicos, que arfinnamm á miie ele 
Carlota ter a filha quebrado uma perna, 
mas estar livre ele maior pe1·igo. A b6a 
senhora perguntava a todos : 

Como foi que acontecen isto~ 

B:HIIA.- Vista da bahia de Todos os Santos. 

Prenderam o cocheiro~ Elle é um mal
vado! 

que sim, que o Responrliam-lhe 
cocheiro tinha sido 
aquelle desa~tre. 

preso e pagaria caro 

Mas, jú acordada 
dor, Carlota explicou : 

e entre gemidos de 



llO IHSTORIAS DA NOSSA TERRA 

A culpada fui eu; eu só . Na rua 
de\'e-~e anda1' com cuidado, fugindo dos 
catTos, sempre com atten~ao; entretanto 
eu andava como se estivesse no mev 
quintal, sem me lembrar de que poderia 
esbarrar em alguem, pisar um animal, 
fazer caír urna crianc;a, . tropegar em um 
cego, ou em urna velhinha tropega. . Eu 
Ji Ludo isto em um .livro, na escola, e a 
professora mesmo sempre aconselha que 
sejamos cuidadosos e que na rua, mais do 
que em outro qualquer logat·, devemos l'es
peilar os oulros para que os outros nos 
respeitem. Ora... e u vinha no mundo da 
lua, e foi só por isso que acontecen este 
desastre. Mamae descance, que hei de 
ficar bóa depressa e d'aqui por deante 
terei muita cautela sempre que andar na 
rua. Se prenderam o cocheiro, pec;o a 
meu papae que o mande solta1'; eu poderia 
ter fugido a tempo, se nao fosse tao dis
trahidal 

Ouvindo estas palavras generosas, toda 
a gente que estava alli ficou querendo 
bem á pobre Carlota. 
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Os collegas da excellente meni·na vol
taram para suas casas já tranquillos, pro
mettendo vir saber d'ella todos os diaB. 
Entre todos destacava-se a Clarinha como 
urna enfermeira declicadissima! Durante 
todo o tempo da enfermidacle, Carlota 

BAlliA.- S, Rento. 

teve-a a seu lado, procurando animal-a e 
distrahil-a. 

As q ualidades de b6a enfermeira 
clevem ser cultivadas com esmero e deno
tam sempre excellente cora<¡ao. Clarinha 
era incam;avel, apiedada pelo soffrimento 
ele Cadota fazia tuda por alegral-a. Um 
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dia levava-lhe doces fe itos pela mae, nou
tJ'O Róres do seu jardim, cultivadas por· 
ella, ou as oxcolleHtes mangas do sen 
pomae, ou bellos livros da sua bibliotheoa. 
Se Carlota se canyava de urna coisa, ella 
corría a buscar outra, sempre amavel e 
jovial, como verdadeira bahiana. 

Uma tarde Clarinha empmrara a 
cadeira ele Car.lota para a va1'anda · do 
quarto, e estavam ambas contemplando a 
paizagem luminosa do mar e das l'iban
ceiras cobertas de formosissima vegetaQao, 
quando a mrte do Carlota entrou no 
quarto acompanhada de um homem espa
daúdo e tJ'igueiro. 

Quem é~ mamae ... 
- Adivinha, minha filha ... 
- ;\iao posso ... 
Ao mesmo lempo o homem, que no 

quartinho da menina parecía um gigante, 
dobrou os joelhos dt>ante d'ella e murmu
rou commovido: 

- Obrigaclo polo seu penlao t E u o;ou 
o cocheiro do cano gue a atropellou; e 
aincla estaria preso, sem ganhar o pao · 
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para a mulher e os sete filhos, se da 
sua bocea nao tivessem saído palavras de 
clemencia! 

- A culpada fui eu. Vá descan c;ado . 
VoHarei em breve para o collegio. 

Es·rADO DA BAIIlA. - Cachoeirn. Paulo Affonso. 

- No meu carro. 
- Nao ; irei e virei sempre a pé. 

Sómente, ser~i mais cautelosa. 
Carlota extendeú a máozinha ao· co

cheim, que nao sabia como tocar-lhe com 
os seus grossos dedos callosos. 
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Este desastre mostrou-me que niio 
devo andar distrahida na~ ruas ... e fez-me 
comprehender o valor de urna amizadel 
exclamou Cm·lola, enla<;ando Clal'inha pelo 
pesco<;o. 
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+ + 

No dia em gue entrei para o col
legio, em Mar<;o de 1845, clisse o velho 
clr. Henrique a seu neto Jorge, presenciei 
uma scena de que jámais me esquecerei. 

Frequentava eu uma escala em Ma
cei(J, onde nasci. 

Como chovesse, eramos poucos na 
aula. Sentia-me á vontade, porque, gra<;as 
aos desvelos ele minha mae, eu já sabia 
ler alguma coisa e contar menos mal. 

Eram onze horas e escreviamos todos 
o nosso bastardo ern cadernos ou louzas 
quando, sentinclo rumor de passos, ergue
rnos o olhar com curiosidade. Era um sol
dado que entrava corn um pequeno rachi
tico pela m tío; queria matriculal-o, e, em 
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quanto o · mestre lhe escrevia o nome, a 
edade e a · filia<;iio no t'egistro da escota, . o 
soldado anediava os cabellos negros e en
caracolados do f1lho. 

EsTADO l)E A t.A GÓA~. - Trecho de l\laceió. 

Concluidos os apontamentos, o soldado 
disse : 

Senhor prdf"essor, ha poucos dias 
que eu abracei meu filho; r¡uasi que o nao 
conhecia, e expiico-lh e isto para que o se
nhm· comprehenda a minha inteng:io . 
Quando pat'ti pat·a o Rio Gmnde do Sul, 
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deixei aqui no norte minha mulhet' cloente e 
meu filho com dois mezes apenas. 

" Eu era um simples soldado raso e 
ella, que nao tinha recursos e era fraca 
passou gt'andes privar;óes : - por isso o 
menino nao se desenvolveu. 

MACEIÓ. - Prlt~·a da Matriz. 

!:'ú depois de acabada esta maldita 
g~len·a foi que vollei para casa, espe
ran do ler a consola¡;iio de encontrar nella 
um rapaz forle, bello, alegre e desembara
¡;ado, capaz de, mais tarde, empunhar a 
minha espada e defender a honra da nossa 
patria com a valentia e o denodo de um 
verdadeirll soldado. 

1. 
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<< Tive uma desillusao amarga quando 
depatei com meu filho, com estes hombtos 
contrafeitos e este rostinho murcho de 
r,rianqa criada sem sangue nem aiegria. )) 

O soldado parou, com a voz embat
gada pela dór; o rapazinho, humilhaclo, 
tinha os olhos cheios de Jagrimas, as faces 
rubras de pejo e via-se que1 sob a ~ roupinha 

parda que vestia, touo o seu miseravel 
corpo de aleijado estremecía numa angustia 
dolorosissima. 

O professor entao disse alto, como se 
falasse a nós tod.os : 

- Nao é só com a espada que se 
póde eleva!' ·o nome da patria! As artes, a 
scie.ncia, as industrias, a ·agricultui'a, sao 
mais bellos e mais vastos campos de 
batall:Ja, onde nos fica muitas vezes o 
coraqao a bem da terra que nos foi berc;o. 
Na historia fulguram com mais !impido 
brilho nomes de poetas que de generaes. 
A gloria de um povo náo está em see 
guerreiro, em saber matar; mas exacta
mente em saber evitar a guerra, sempre 
com brio, ordem, amOI' ao trabalho, e 
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consciencia dó seu valor. Ninguem teme 
afft·ontas quaudo tenha a justi«a do seu 
lado! V á tranquillo; trabalharei pam gue 
seu filho seja um digno cidadao d'esta 

MACEIÓ. - llu!t. 15 de :N"ovembro. 

toi'ra, que é 

Nao sei 
monto, como 

nos~a e que todos amamos 1 

por que espontaneo sentí
se se visse rehabilitado do 

,·exame por que tinha passado, o corcun
dinha beijou caloi'Osamente as maos do 
mestre e depois, voltando-se pam nú~. 

e1·gueu bem alto os seus brar;os longos e 
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finos, e gritou com for~a, transfigurado e 
lincln : 

- - Viva o Brasil! 
- Viva! respondemos todos nr'>s ele 

pé, comprehendenclo por instincto que den
tro d'ar1uelle cor·po mesquinho e doente pnl
pitava uma a lma forte, capaz dos sontimen
tos que mais enoobr·ecem o homem e que 
melhor fazem progredir· a terra lJUO o vi,u 
nascer! 
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A batalha de Tuyuty, ou da Lagoa 
Brmi.ca, tinha cessado, deixando o campo 
coberto de cadaveres. Avizinhava-se a noite, 
que P''omettia ser negra e fria.. Todo o 
céo se rebut;ava em nuvens negtas, com
pactas, e -o cheira da polvora vaga va ainda 
no ar can·egado da tarde. 

No chao, sobre a relva esmagada, 
empo¡;ava-se o sangue em coagulas dene
gridos, e arfavam alguns soldados mori
bundos, emquanto 'outros repousavam, de 
b1·ac;os abertos, na placidez da morte. 

Já se nao ouvia o estampido dos ti
ros, nem seque1' o rumor das tropas em 
reLiracla, quando appareceu no campo um 
rapazinho esqualido e mise1·avelmente ves-
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tido. Boiava nas lagi'imas dos seus lindos 
olhos negros lima in finita e . dolorida pie
dade. Os cabellos crescidos caíam-lhe so
bre os hombros magl'os; a camisa, a ber
ta no peito, punha a nú a sua pelle., em 
que se desen!.avam nítidamente os ossos 
da carcassa. 

Quem era e r1ue vinha faze·r a)li 
aquelle menino and1·ajoso e pallido? 

Aquello meni11o, débil como um can
nit;o do brejo, era um heroe, um forte, e 
ia. úquelle campo levado pela misericordia 
o pelo amor dos homens. 

Chamava-se Adriano, em natural da 
Parahyba e orphao de pae e mao. 

Aquelle caíra baleado na guerra; 
Adriano acompanhara o pae como um cao 
acompanha o clono. TerrivelmenLe audaz e 
paciente, resistía sern queixas ás agonias 
porque passava o oxerciío : as caminhaclas, 
a fome, a séde, o Jeito de pedras, ou as 
vigilias fon;adas. Ninguem fazia caso d'elle, 
e elle, niesmo depois da morte do pae, 
aconípanhava a todos, certo de cumprir o 
seu destino. 
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Mas ah! á noite, quando extendía na term 
du1'a o seu cm'pinho fragil, tinha a visño de 
outra meninice : o eolio materno . ... as ruas da. 
sua ciclade ... uns companheiros para as suas 
partidas de piao e a salinha da e~cola oncle elle 
·aprenüeria a ser homem digno ele urna g rn ncle 
patria. Tudo isso acabúra -
mal tinha come<;ado. Po1'que'l 
Por causa da guérra, el' aquella 
gm;rra maldita que !he fora 
buscar o pae á casa para o 
estra!¡alhar num campo, longe 
de tudo o que ama va 1 

Como se podía dar seme-
1 han te i nj usti<;a na terca r Ha

Urubú. 

Yel'ia nada mais deshumano do que es;:;a hu
manidade enfurecida e cruel'~!! 

!We flcara no exercito pensando em minorar 
o sofTI'imento dos feridos : levar a gotta de 
agua aos beic;os resequidos dos moribundos, o 
beijo da paz á face febril do inimigo vencido. 

Nessa tarde, 24 de Maio, vendo voltar ao 
acam pamen to os solda dos exhaustos, e 8a be n do 
que o campo flcara juncado de cada1·eres, 
estremeceu lembrando-se dos umb\1s, que 
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desceriam a atacar os corpos inermes. Que 
fazet·? Partir immediatamente. Elle espan
taría as aves com os seus gritos; cus
tasse o que custase, defendería os mortos! 

O combate, que tinha durado desde as 
onze e meia até ás quatro e meia da tarde, 
f6ra dos maiores, se nao o maior que 
tinha havido na America do Su!. Bt·asileiros 
e Pat'aguayos mosteavam afl faces lividas ao 
céo inclemente do inverno. Alguns tinham 
os olhos ainda abertGs, numa expressao de 
ter mi' o u de saudade; outros pareciam 
sonhar com uma outra vida. 

Adt'iano ajoelhou-se e rezou por to
dos; depois ergueu-se . assnstado; ouvia um 
rumor sm'do, que vinha do aUo. Seria a 
coJera de Deus contra a perversidade dos 
homens~ Levantou os oll10s e viu lá em. 
cima uma nuvem negra, que descia 
faminta, esvoac;ando. Os urubús! 

Como poderia elle- defender todo aquelle 
vasto campo? Desesperado, comec¡ou a 
gritar tentando repellir o assalto das 
aves terriveis. Mas o som da sua voz 
aterrorisava-o no meio d'aquelle silencio. 
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Lembrou-se das armas, procurou uma 
espingarda e acbou-a logo a seus pés. Fez 
fogo. As aves- fugiram espavm·idas, pa1·a 
irem pousar mais adeante. 

Caíu a noite; um vento aspero uivava 
na ca·mpina . Sózinho naquelle logar sinis
tro, Adriano, entanguido de fria, sentou
se apertando os joelhos nas maos, e pen
sou que toda aquella gente mutilada e 
sem vida, deixava olhos que a chorassem, • 
maos que se juntassem em preces dolo
rosas, mulheres e criangas sem arrimo e 
na pobreza! A guen·a é o mais tremendo 
de todos os CI'imes, porque sacrifica inno
centes 1 Que prégou J esus no mundo? Paz, 
egualdade, fratemidade. E o homem que 
se diz christao, de que modo cumpre es
ses preceitos divinos~! 

De vez ém quando Adeiano parecía 
ouvir um solu<;o. Quedava- se á esc.uta. O. 
so m nao se repetia de egua! maneim; 
vinha mais forte ou mais feaco, confun
clindo-se oea com a voz humana, oea com 
um grasnido de corvo. Só tarde appareecu 
a lua entre nuvens pretas como véos de lucto. 
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Dir-se-ía a face pallida de urna viuva 
triste, nos seus véos de crepe. Entretanto, 
vinha á lembranqa de Adriano a sua ca
zinha t1a Parahyba, onde a mae cosia na 
soleira, e o pae lavrava a t.erra, cantando 
uns versos que nunca esquecera, e em 
que havia como que um prognostico do 
se u triste fi m : 

- Quando com agua regada, 
Todo a terra fructifica; 
Mas se é de sangue encharcada, 

Esteril fica . 

Vae para a guerra o soldado 
Sempre em marcha com afan, 
S6a o tambor compassado 

Plan ... rataplan ! • 

O que é bom produz bondade, 
E que é que produz a guena '? 
Da patria e da humanid¡¡Je 

O homem desterra. 
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Batalhoes e regimentas, 
A' noite e pela manha, 
Se m parar marcham, aos centos : 

Plan ... J'ataplan . 

Quem ame a patria, conse1·ve 
Esta idéa sempre viva : 
Que melhor á terra serve 

Quem a cultiva. 

Alta gloria retumbante, 
A gloria da gue1'1'a é va. 
Fusilae! matae! avante 1 

Plan .. . rataplan .. . 

Bons fructos faz a semente 
E as feras deixam que as domem; 
Só o homem, unicamente, 

É contra o homem ! 

Soldados contra soldados, 
Na moutanha e na recha, 
Ati1·amcse allucinados .. . 

Plan ... rataplan! .. . 

127 
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Te1Ti veis carnificinas, 
San¡¡;ue, horro1', craneos abertos ... 
E os campos e as officinas 

Ficam desertos. 

Varreu fe1·oz a metralha 
Campina inda lwntern loU<;ii ... 
Travou-se nella a batalha : 

- Plan .. . rataplan . .. 

(~uando o amor da humanidade 
DomínaJ' por toda a Terra, 
Ha de have1' paz e bondade, 

Nunca mais guena. 

Se a cbristandade algum día 
FóJ' de verdade christft, 
Scí em tempo ele alegria 
Se ha de ouv iJ' o - rataplan! 

Que saudades estes versos acordavam 
na alma de Add¡wo 1 A noite foi Jonga; 
sú com a luz da madrugada seriam peri
gosos os urubós, que dormiam agora nos 
a ltos galhos das arvores . Pouco a pouco 
as sombras foram-se modificando; uma 
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faixa de luz alvadia tra<{ava uma linha no 
horizonte; depois essa faixa foi-se alar
gando, alargando, e invadiu todo o céo. 
Era o dia. 

Adriano tratou de canegar as armas 
dos soldados extendidos a seus pés; 
desabotoando-lhes os cinturóes, abria-lhes 
as cartucheiras com milos tremulas, como 
se com aquelle . acto faltasse ao respeito 
devido aos mo1·tos, ou praticasse uma 
act;ao vil! 

Era tempo. Mal elle acabavn ele por 
o ultimo cartucho em uma carabina, 
quando ouviu o rumo1· dos urubús des
cendo em bando aterrador ! 

Adriano fez fogo, - e ia atirar de 
novo quando senliu pousar-lhe no hombro 
a mao pesada de um homem. Voltou-se e 
viu alli, junto de si, o general Osorio. 

-Que fazes aquí, rapaz 'll 
- Defendo os mortos, general ... titu-

beou elle. 
O general contemplou-o com admira-

Sózinho?! 
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Sózinho .. . 
És um heróe 1 Volta para o acam

pamento. Deita-te na minha barraca. Os 
m ortos vao ser enterrados... A sentinella 
nao te viu? 

Nao sei ... 
Dá-me a tua mao. És u m homem! 

Queres ser soldado1 
Nao 1 quera ser lavrador. 
Escolheste bem. Caminha! 

E Adriano caminhou, sentindo acom
panhal-o um longo ollmr de enternecida 
sympathia do velho militar. 

-t. 
fQ. 
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+ + 

O jangadeiro Anselmo, da Fortaleza, 
olhava para o mar, sentado num casco 
velho de barco, emquanto a seus pés os 
netos brincavam, revolvendo-se na areia 
branca da ,praia. 

- V ovó, perguntou . um d'e]Jes ao ve
liJo, e m que está pensando? 

- Em que já fui assim como voces 
si'io : pequeno, alegre, e que passava as 
tardes rolando nesta linda areia, emquanto 
meu avó olhava para o· mar. Sómente, 
eu nao !he perguntava : - Em que está 
pensando, vovó? porque elle era u m ho
mem calado e nao me da va confian<;a ... 

Os dois meninos tinham saltado para 
os joelhos do velho, e ameigavam-lhe as 
faces com as maozinhas gordas. 
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O nosso vovo é o melhor do 
mundo 1 exclamo u um d'elles. 

O jangadeiro sorriu e continuou 
- O meu avo tambem era um santo; 

muito melhor do que eu. 
- Isso é impossivel! 
- E1·a um cearense de lei, aferra<Jo 

aos nossos costumes, ousado, forte, · sim
ples e amigo da pobreza. Urna vez vi-o 
tirar o 0asaco do corpo, e era n unico 
que elle tinha, - para o dar a um men
digo, que vivia a tremer ele febre... Da va 
tuclo; como era pescador, atirava-se ús 
vezes por essas . ondas bravas, só para 
ajudar os outms pescadores mais infeli
zes. Depois, se lhe queriam agradecer, 
voltav.a as costas e lá se ia embora. 

Nao voltava de pescaría que nao trou
xesse mna por<;ao de peixes para qual
quer viuva necéssitacla ou para qualquer 
crian<;a sem pae. Da sua rede muita gente 
comia sem gastar vintem. 

Entretanto era um homem calado ... 
Isso nao quer dizer nada na gente velha, 
que é quasi sempre triste. Por isso mesm<1 
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é que as crianvas devem ser meigas e 
risonhas para nós. Vocf's, meus Yelhacos, 
parecem ensinados! Quem ,·os diz que 
me passeis assim com tanta do<:ura as 
m a os pela cara~ l~ a ·mamae ~ 

C.EARA - Uma jangada. 

As crianc;;as entreoJharam-se admira- . 
das; depois o mais veJho disse : 

- Mamae diz muitas ,·ezes : - Vo
cés respeitem sempre os velhos, nao Ee 
riam de que m ti ver os cabellos brancos ... Mas 
nunca nos recommenclon que o :abrac;assemos. 
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En tao porque fazem vocés isso ~ 
Nao sei ... 
Eu sei ! t•espondeu o mais pe

queno, muito ufano. É porque dá gosto 
á gente. 

O jangadeiro limpou fw·tivamente urna 
lagl'ima e beijou as duas criangas. Os ne
tos continuaram : 

- Vovo já foi mesmo do nosso ta
manho~ 

Fui ... 
- E teve pae~ 

- E mae; e gostei de fazer tl'aves-
suras, como vocós. Eu trazia sempre os 
bolsos cheios de conchas, por mais que 
minha mae dissesse que ellas rasgavam as 
caigas ... E tl'epava. ás arvot·es e enteúa
va-me na areia movediGa e era um día
brete, como vocés. Bom tempo! 

Os meninos sorriram e apalparam as 
algibeiras recheadas de buzios. 

- Entao toda a gente é egua!~ 
- Como essas ondas. Vocés que ahi 

estao, pequenos e lépidos, hao de ser, 
como eu tambem já fui, mor;os aventuro-
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sos e alegJ'es, até que chegue um dia em 
que sejam o que eu bOU agora, ·- velhos 
e can¡;ados . E é por isso mesmo, meus 
amores, pon¡ue nós todos somos eguaes, 
estando sujeilos ás mesmas Jeis da natu-

FoRT.\r.F.:ZA . - Passeio Publico . 

reza, que nos devemos respeitaJ' e auxiliar 
uns aos outros . 

A proposito d'isto vou contar ago1'a 
um caso · que vos póde serVIl' de exemplo. 

A historia é grande'? 
Nao. 
Que pena! 
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Escutem : 
" Em 1878 houve uma grande seccu 

no Ceará. O sol queimava, bebía toda a 
seiva da tet't'a; a atmosphera abrasaua 
ném sequet' 01;valhava os pastos e as cam
pinas . 

" As hervas mut'chamm, as fontes nao 
deitavam nem um pingo de agua, as fru
das mirravam-se ainda verdes, e o gado 
andava por ahi, mugindo, que era uma 
tristeza, e muito magm, com a lingu<t 
penc\P.nte e os olhos havos... No sertao, 
ijá para os lados de Quixeramobim, havia 
na vizinhanva de uma fazenda ele cria¡¡ao 
uma pobee mulher viuva que amamentavu 
;um filho de um anno ... 

- Coitacla ... 
- « Todas as Laedes aquella gente dos 

:atTedores, can<;ada de ir batet' em vao á 

¡pol'ta do rico fazencleim criaclot' de gado, 
n'eunia-se, faminta, no terreiro da vi uva, 
·que repartía com todos urn bocadinho do 
que tinha em casa, e ainda Java de ma
mat' a urna ou outra crian<;a sequiosa. 

ce Por fim, chegou um día ern que a 
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infeliz nao te ve nada para dar · nem aos 
seus nem aos extranhos. Escondendo as 
Jagrimas, Lydia - era assim que ella se 
'chamava - disse aos seus pobres : 

- " Amigos, já nao tenho nada para 
repartir comvosco, senao a minha cora
gem. Ponhamo-nos a caminho; nao desa
nimemos. 

'' Todos a acompanharam pelas !nvias 
Bstradm; do sertao. Se alguem se lamen
tava, Lydia simulava alegria e rompia em 
{)antigas para distrahir os amigos. Mas, 
de can¡;a<;o, de fome e de sede, os mais 
fracos iam caindo mortos. 

" Lydia enterrava-os piedosamente e ani
ma va os outros, apontándo-lh~s um porto 
de salva<;ao. 

'' Depois de grandes lucias e martyrios 
sem nome, chegaram, por fim, esfarrapa
dos ~ cambaleantes, á Fortaleza, onde um 
navio se enchia de emigrantes para o Sul. 

" Foi só ao chegar a bordo, depois de 
ver os companheiros repensados e fartos, 
que a biJa Lydia desatou em pranto solu
<.;ado, lembrando-se dos amigbs mortos 

8. 
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pelo caminho e da sua casa ceJ'cacla ele 
carnaúbeiras, e da sua lerra querida, tao 
m justamente castigada! 

« 'Tinham passaclo clez annos quanclo 
um dia um caboclo viu abrir-se a cazinha 
da estrada, cercada de carnaúbeiras; ap
proximou-se espantado. Quem !he havia 
de apparecer~ A b6a Lydia, gorda, ri
sonha e feliz. 

- " Como é isso~ toda a gente aqui a 
julgava mortal 

- " Pouco faltou! Mas, c:i estou, meu 
amigo. 

Deixei os companheiros . espalhados 
por esse Brasil, que todo elle é nosso, e 
voltei eu, com saudades' do meu canto. 
Apezar do abandono e da mattaria qué 
et>conde a minha ro<;a e mata as minhas 
plantas, acho tudo agora aqui muito bonito! 

" A agua parece-me mais ·clara e em 
maior quantidade que nos tempos antigos; 
as fructas estao mais doces e mesmo os 
coradouros estao tao frescos e os pastos 
tao lindos, que até Cls vezes fico com in
veja do gado. 
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- " Como está seu filho 'l 
- " l!:stá um rapaz valente, e vou pol-o 

na escoJa .. . 
- '' Se vocemecó nao tivesse tido tanta 

coragem ... 
- " Nao vale a pena fa!at' agora nisso. 

Do que precisamos 6 de trabal bar! 
'' Nao houve ninguem naquellas cerca

nías, que nao corr·ess<' á casa de Lydia 
para of!erecer-lbe os seus . servic;0s. Uns 
cultivaram-lhe a harta, outros arrancaram 
do pomar as hervas damninhas, outros se
mearam a roGa; e assim, depressa viceja
ram as plantas em torno da sua casa. '' 

Isto quer dizer que nos elevemos au-
xiliar mutuamente. Ii:ntendet'am? 

Entendemos. Agm'a explique-nos, 
vovo : porque chamam ao Ceará terrada Luz? 

- Porque foi a primeira provincia que 
aboliu a esct'avidao. Já agora, vou contar
vos outra historia. Como em nossa terra 
nüo se podia vender nem comprar escravos, 
os senhores, - danos d'elles, mandavam
os em levas para outras provincias, ande 
os pagavam bem. 
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QLte horrO!'! 
Pois fomos nós, os jangadeiros, que 

impedimos a saída d'essa pobre gente. 
-Como~! 

·- Como os mares aqui sao bravios, 
só em jangadas se podem as pess6as trans
portar da tena para bordo . PorLanto os es
cravos que saíam da prodncia, tinham de 
ir pa1·a os vapores nas jangadas do porto. 

l~ntre os jangadeiros havia um de norne 
Francisco do Nascimento, que, reunindo-nos 
um dia, disse : 

- Meus cama1·adas, depende da nossa 
Yontade salvar es tes homens da ese m vidao! 
Por mais que os seus senho1·es nos pe<;am e 
nos offere<;am, neguemos sempre, sempre, 
com toda a enÚgi~, o transporte de es
cravos pa1·a bordo. A minha jangada é 

livre, e s6 levaJ'á d'esta nossa !erra gente livre! 
- E as nossas tarnbem 1 gritámos nós 

todos com enthusiasmo. 
E como isto se cumpriu, rneus netos~ 

cabe-nos a nós, homens ru~ticos, uma das 
mais bellas glorias do Cem·á. Po1· isso elle 
ficou senda chamada _.:._ Terra da Luz 1 



J([inha imui . 

. l racajú, 13 de Maio, á noitr. 

A nossa pn!f"essoru úisse hontem que 
1ws rsperaria lwje ao meio-dia na escala, 
para ler:w·-nos a um passeio ao ~.:ampo. A 
hom indicada, o salüo principal do col
!rgio rego¡·gitaoa de crianras. As adjunc
/as e a directora iam e únham, arranjando 
melhor as graoatas nwl atadas dos ¡·apazes 
ou as jiJas e os f"abellos das meninas . 

Antes de saírmos, a projessora, orde
nando ;;ilencio, pergunlott 

- Sabem qual é o acontecimento que 
r·e/('bremos hoje? · 

J1ais .de runa uo~ respottdeu alto : A 
r('demprüo dos captioos! 

- . l sso mesmn. Ji' em re!Josijo d'estu 
rlafa gloriosa que us fpco hqje a go;::ar da 
fihenlarle do cam¡~o . 
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Instantes depois sedamos. Nas raas tre
mular:Jam bandeiras, e as j'anj'arras enchiam 
o ar de· sons Jestioos. Como toda a gente mr 
parecia alegre! 
- A s pmJessoras Ja:úam-nos notar a e..c-

panscío do pooo, inl.eressando-nos por tuda . 
Nunca a nossa cidade me par·eceu leía bo
nita. A bahia estaoa que nem um espelho, 
mais azul do que o céo . 

E ntrdmos em {JtYtndes rarToras de bois 
que a pericia de ncío sei quem transformár·a 
em jardins ambulantes. Jamas doidas dP 
alegria! Até chegarmos ao ponto terminal 
famas em uma algazarra de ensurdecer ci
garras. 

A mestra leoou-no8 entáo a uma grande 
chacara, ande hcwia lindissimas arvores e . 
cantaoam pussaros deliciosos. 

A proj'essora influia- nos · : que brin
cassemos e corressemos, jogando o << es
conde-esconde )), a « cabra-cega », apostando 
corridas e cantando em córo os IWSsos hym

nos escolares. Ordenaoa iambem q.ue ncio 
bulissemos nas plantas, que respeitassemos 
aquella casa que tcio lwspitaleiramente nos 
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abrta as suas pm·tas . Assim fizenws, e 
ella jicoa contente. 

As duas horas tioemos uma T'ifeir;áo 
simples e saborosa, preparada nwn cw·a
manchéio petfwnado; depois tornámos a 
correr atraz das borboletas e a bn'ncar. 

ARACAJÚ. - Ponte de desembarque. 

Como sabes, o meu condiscipulo predt~ 

lec/o é o Alvaro, a crianr;a mais engrar;ada 
do collegio. Elle tambem diz que nos estima 
a todas, como se jossemos suas innás . A 
projessora quer isso mesmo e diz sempre : 
coces aqtú na escala scio meus Jilhos ! E 
lwje, no passeio, ajfiT'mo-te que pa1·eciamos 
irmcios . 
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A tan/e, quanclo eoltavamos, e já 
perta do portcío da qtúnta, o Aleara den 
cun oirsa ao dia 13 de Jl1aio, com toda a 
jórr;a dos seus pulmaes. Uma preta, que 
parára na estrada para mJr-nos, pediu 

ARA(",\.JÚ. - Palacio do Governo. 

licenr;a á mestra para bei.jar a mcío d'a
quelle menino. 

Nossa professom olhou attiJnita e per
f]ttntou - Porqué? 

- Porque eu jíli e~craoa e senti que 
aquel/e grito saíu do corcu;áo! 
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A prujessora nmsentiu, 1' o Aleara, 
pondo-se em bico;; rll' pés, b1'1jou a prefa 
nas dt{aS Jaces. Continuando em nossa mar
cha, a o passarnws pela ex-l'sct·mxt, nós, 
sorriwnos-ll<e e os meninos firaram respá
tos(/menfe o rlwpéu. 

Jcí long!', J<a colla da e:;trwla, olhá
mos para Ira,:; e !ci emws, 1111 mesmo 
p¿11lo, o r:ullo esguio .da prela alirandu
nos úeijos . 

}~ naife; depois de ter contado a nos
;;os adorados paes as alegrias d'este jor
mosu dia, náo quero adornw,·er sl'm casar 
110 feu bom corar;üo as commor;oes do me u 1 

Tua irmü 

Anna . 
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Os gal poes de aiTecada~i'to esta va m l'e
pletos ele ob1·as promptas pam a expeclü;iio, 
e nas o!ticinas tumultuavam os operarios, 
por entre machinas de todos os tamanhos e 
f'eitios. Aqui, marceneiros talhavam, na ma
deira cheirosa, esc¡uaclrias, mohlura:s, cima
Ibas, apparelhando taboas, preparando ali
zares. Adeante, noutro salao, machinas 
movidas a electt'iciclade, transformavam o 
re,·ro bruto em pregos, taxas e parafusos. 
Aqui eram trilhos estriando o chao terreo 
da fabrica, acolá eram engt·enagens ele 
vag6es e eixos de rodas empilhados nos 
cantos. Todo o edificio offegava no traba
Iba. Centenat·es de homens ganhavam nollo 
o pao de cada dia. 
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Em frente (¡ usina ele electricidadc, o 
dono do esLnbelecimento inaugurava nesse 
dia uma escol:í pam os fllhos menores do" 
scus oper·ar·ios. Num estrado, ad lado da 
pr·of<'ssora, elle devassaYa com a vista toda 
a sala. Tinha os cabellos grisaJhos e uma 
expressüo bondo:"a no rosto illuminado .Pela 
intelligencia . As crian<:as tinham-lhe enchido 
a" milos de llores. 

D'cntre as car·teims e os bancos en
vernizados surg.iam as cabc~as muito atten
tas do" alumnos, que a alvura das parede:
novas parecia tomar· mais trigueir·os . 

Qnando na sala o silencio era abso
luLo, o industrial comeQou : 

- Meus fil hos! Quanclo e u tinha a 
vos;;a edaclc, era um pobre menino sem 
familia e sem vintem, sempre desagasa
llrado, rnuiLas Yezes faminto, e cuja unica 
·ambi<;áo ent saber lér um livro. Um l[vro 
era par·a mim a representaQao da soberania 
do homem na !erra. 

Essa intuic;>"LO foi a minha felicidade: 
será a Yossa, se pensarcles que nada na 
Yicla eguala o esfOI'<:o da intelligencia, pela 
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qua! o homem se impéie. Eu niio Linha 
familia, mas tinba vontacle; e a YOnLade 
vale mais pat'a os inclivicluos que toclas as 
pr·otec~oes e todos os conselbos ... Quando 
nao haja essa qualidade, natural, é pt'eciso 
l'azel-a com esfor¡;o, porque uma creatura 

Bat'Ca pharol nn bal'l'n, do Ama1.onas. 

que 11QO ~abe querer, COJ11 l,enacidade, Sl?r~t 

um jogLtete da vida, um f'raco, sem jús ;, 
considera<;itü da propi'ia l'amilia que mais 
tarde criar. Nasci na raiz da sena do 
Paracaina, de um casal pauperrimo. 

Ainda eu ni'io anda,·n, r¡uando meus 
paes, numa longa viagem, ora a pé, ora 
em jangadas rio abaixo, ,.;e fot'am approxi-



mando do littoral. Nao sei quantas torras 
percorremo,-, ora internado:-. nos serloes 
como ,;rringueiros, ora habitando praias, 
como pescadores ... lembra-me 'lue aos oilo 
annos desembarquei na ilha de Marajú, jú 
F<em máe e corn o pae doenLe, e que depois 
de allí viYcr _uns rnezes, numa fazencla de 
criar;ao, partimos para S. Luü:, onde fre
'JLientei cl11rante dois annos mua escoJa pu
blica. 

Realizei o meu sonho : aprendí a lér; 
Q desde o dia em que comecei a ler COI'

rectamente, senti-me fortalecido e como que 
amparado por mim mcsmo. Era tempo. 

Meu pae f'alleceu, recommenclanclo-me a 
um marinheii'O seu amigo, que nao soube 
consolar a minlm tristeza. Elle era rude, 
eu era amoroso, e ambo~- miseraveis! Sú 
me resta,·a compartilhar a sua sorte. Em
IJarquei com elle, doixando o Maranb;'\o 
numa linda maclmgacla ele Julho. O meu 
cnra~fw lú fica\'a no norte, dividido ern 
duas sepulturas, uma em S. Luiz e outra 
u o Amazonas ... O va pOi' e m que embarcá
mos ,·inha malsinado. Tocámos em Forta-
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lez8, Natal e Par>ahyba; mas, a o chegar
mos ao Rcl'ife, rebcntou a bordo a vario la, 
e o ·primeim atacado foi o mcu proteetor>, 
que cn,·iaeam para um hospital. Fiquei sl>
zinho na infinita solidiio d'aL¡uellas aguas e 

PoRTO ALEGRE. - Yi~t.a de um trecho da. cidade. 

d'aquelle c(·o! E m lllaceiú foram mais dois 
marinheiros para terra. .. mais outros na 
Babia ... e outros na Victoria! Chegámos ao 
Hio de Janciro sem guar·nir;iio. O cornman
dante tornou ahi gente e continuou na sua 
viagem do littoral para o Sul. Milagr>osa
mente, eu ia escapando ú epidemia e ia 
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senda utilizado como criado a bordo. Em 
Santos morreu mais um marinheit'O, cm 
Santa Catharina iamos nauft·agando, e apor
Lámos com avarias ·em Porto Alegre. Ao 
termo d'esta viagem tempestuosa, caf final
mente eu tambem com as bexigas, e che
gou a m in ha vez de Íl' para o hospital. .. 
Meu pae ... minha mae ... minha villa ser
rana, tudo vivia no meu pensamento, numa 
brullla ele lagrimas 1 

Entre os. doentes da minha enfermaria 
havia um mattogrossense que se compade
ceu de mim e prometteu auxiliar-me como 
pudesse, ao sa(t• do hospital. Era un1 car
pintoiro inculto, cujo retrato occupa o logat; 
de honra na minha sala. Entrei para a sua 
officina. Elle em analphabeto; comecei a 
escrover as suas cantas e ello a ensinm·-me 
o officio. No fim do alguns annos eu era 
o seu primeim ol'llcial e o seu socio, gra
c;as á minha actividade e ao meu e~fmc;o. 

A minha vontade eca chegar a ser um 
grande industrial, para fazer ganhat' a vida 
a muitos homcns, neste formoso Eslado, 
ti'Lo acolhedor e tiio indepenclente. A pouco 
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<' pouco,. economisando, calcu lando, e pro
curando fazer o meu trabalho com a maior 
perfeic;ao, cheguei a transformar a modesta 
off1cina do carpinteil'o numa grande ol'fi
cina .. . depois nesta fabrica, onde todos n6s 

H1o GRANDE oo ~ut .. - Porto de Rio Gt·and~>. 

vivemos reunidos e onde sinto o calor da 
vo'?sa amizade tilo consoladora! 

Consegui ass im o meu clesejo, e boje o 
j)J'ttzer mais doce ao meu corat;:lo de bra
sileiro é chamaJ' para debaixo c:l'estas telhas 
o¡:¡ rapazinhos clescalc;os, o1'phaos ou filhos 
ele paes pobres , que vivem poi' a:hi, e dar
lhes o agasalho que me custou tanto a ad-

~. 
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<¡uit•it· e t¡ue cu ni10 consegull'la sr n;io 
fo~sP insufllado pela 0nergia e a franqueza 
do po,•o riogt·andense. 

:\1eus filhos, estuclae com amor e tra
balhae cotn coragem. A patria precisa de 
!tomrns fortl's, instt·uidos e de vontade bem 
orientada. Men neto ahi está couwosco. 

O mais Yc!lto, jú engcnheiro, nao lente 
engrossar as mfios com a Ji m a, e é ti\ o 

bom operado como os melhores da nossa 
fabrica. ];; n men orgulho. Sede bons cama
melas e vi,·ei ent paz, como irmi\os e atni
gos que ;:;ontos uns dos outr6s. Agora, to
dos juntoo:, saudemos alegt·ement.e o Estado 
do Río Gmnde do Su!! 

C'111 viva fonnidavel reboou por locla a 
;:;ala - e o gt·ancle industrial deseen do e~

LI'aclo :;ob uma chuva ele flCn·es. 

": ' 
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l~UC'I'endo obedecer a meu pao, sonlei
me {¡ mesa de esLudo e p1'ocurei ti1'ar da 
nossa historia uma pagina •¡ue nos fizes:'ic 

bater o ''OI'O•:üo de ontl,usiasmo e dé orgu
lho . 

.\lin/,a il 'lll<i r~cullieu pura a sua nar
raliq1 a ligura :;ympathica de Tiradenles; 
en vacilln enl1'e tanto:; nomos e tantos J'ei
to:;, sen1 poder lixar a minha imagiiHL<,;ü.o 
en1 um s•í d'olle~ . ~e recot'ro aos tempos 
triu111plmes do velbo Pul'lugal, em que as 
armadas d'el-rei D. J\lanoel, cruzando os 
maros, ,·ienun deseobrir as nossas plagas, 
e Lento faJa¡· ue Cabml, Affonso Lopos, 
:\'icolúu CoC'llio, Christovam Jacf]ues, ou 
do piloto Americo Vespucci, que deu o 
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seu nome ao nosso continente, acode-me 
depressa que melhor seria descrever a ab-; 
nega<;üo dos jesuitas, combatendo a antro
pophagia, civilisando , mo¡·¡·endo pelas suas 
idéas; o u esbor;ar a figu¡·a ene¡•gica do 
bispo D. ,Pero Fernandes Sardinha, devo
rado pelos indios Caethés, após o naufra
gio enti·e os rios S. Francisco e Cumi·ipe . 
f:l'Cduz-me a imaginac¡ao o grande padre An
tonieo Vieira, debmc;ado no pulpito, despren
dendo dos labios os seus belllssimos ser
mótJs, tao cheios de encanto " de sabedoria, 
ou curYado sobre a sua mesa de trabalho, 
escre\lendo para o Reino ma¡·avilhosas car
tas sob1·e política, administra<:iio e diploma
cia; entretanto, resalvo-me de prefereneia a 
extrahi1· um episodio da destmi<;<ilo da repu
blica dos Palmares, o fim de tudo, quando 
os neg¡·os vencidos preferem a morte á e&
cravidao. Mas ... em vilo procuro pintar a 
figura heroica do chefe Zambí, rolando do 
alto rochedo com os seus companheiros de 
armas. 

Oulros . factos, ouiros no mes vem em 
tropel aguc;ar-me o dese jo de ese rever; penso 
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nos grandes guerreiros do Paraguay; penso 
no sympathico estadista, defensm' da ra<;a 
negi'a, visconcle do Rio Bt'anco; penso nas 
luctas dos abolicionistas, no::; perfis inol
vidaveis de Lui~ Gama, ele Ferreira ele 
Menezes, ele Joaquim Set'ra, ele Patroci
nio ... Penso no marcchal Deodoro da Pon
seca, fazendo fulgura1' o a¡;o da sua espada 
limpicla na racliosa manh:i de 15 de No
vembro ele 1889, em c¡ue a Republica sur
giu para o Bmsil, sem maculas ele sangue; 
penso no grande mOJ'to Benjamín Cons
tant, o oeganisadoe patriota, - e J'elrocedo 
para OlÜJ'as eras, confundo·me entJ'e outros 
nomes; e purque nao .sei como cleslacal-os 
sem os. amesquinhar, é que fa<:o esta pet'-

. ' gunta : 
- Mamae, gue ltei de escrever? 

J!Jeu .fillw. 

Entre muitos Jw·tos da nossa historia, 
esqaeceste o capitulo da insurrei9áo pernam
bacana, por exemplo, que te darir' matico 
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poru rlesr·t·act· lteroir·os Jr•dos. .Entre/11/lto, 

dir-te-ei que detesto rts [/IIC'T'!'as, ubomi11o-os 
sob todos os aspectos. O lwmcm dece ter 

do nwndu e rlu cilla w11a r·wu·ept;rlo mais 

casta e mais pura. Os l11bores da pa:I srlu 

os que Cll[jl'f'llrler·em as IW('ócs. Umrt clwrt·r¡a 

crrle mais que w1w eop{((/a . Esta fu.' r/el'!'a
mm· sW~[Jue e !uyrilltrts; aquella ja;:; rebm
tw· da terra a.s picudas que nos düo sombra 
".f'ar/uru. Dr[Jo-fe t':ito por que é de guPTTas 
11 l'llpitulo qu<" le oponlei c pum rff(it·mw·
r,. mois unw ce.' qtil' SI'!' Ji¡¡·/e e S('J' patriota 
mío 11 S((Óet· ttwtar, mrrs sim saber mnm·, 

lrutu·w· u oeu ttomc e traballwr sem odios 
llC/11 I'WICUI'!',, por llinguell/ . 

Lembra-te, em todos os tempos, tle que 
a mitr/w aspiracrío nwte(IW é eola, e.,to .wí : 
que 111eus fillws sejam lwmens de bPm, r• 
pelo br•m uteis d sua patria. 

Taa nuíe. 
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- l'apae, o professo1· disse hoje na e::;
cola que a Republica foi proclamada nu 
Brasil em 15 de Novembi'O de 1889. É ver
dade~ 

- U r¡ue o professor di z 6 sempre 
Yerclade. E ni"tn disse qucm fo i . que a pro
clamou t 

- Disso c¡ue foi o marocha! Manoel 
Deodom da Fonseca . 

- É exaclo. 
- :\las ontüo, nnles de se1' proclamada 

a Rcpublica, que haviai? 
- Ha' ia a :\Ionamhia, desde a in ele-
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pendencia, que foi declarada em 7 Je Se
tembru de 1822. 

- Qua] é a clifferen<;a entre republica 
e monarchia '? 

- Isso é difllcil de ser comprehendido 
pot• uma crianga, e eu só te explicarei se 
estiveres muito attcnto. 

- Estarei attento. 
- A cliffet·enr;a principal é esta : a Re-

publica é o govemo do povo todo, e a mo
narchia é o governo de uma só familia. 
)las monarchias ha uma familia privilegiada, 
que se julga e se diz investida ele um di

. reito divino, que a auctoriza a govemat' pot· 
todo o sempre a nac;i\.o, de modo que o 
chefe cl'essa familia é o rei ou imperaclor 
do paiz e governa-o até á morte. 

- E quanclo morre'? 
- Quando moere, o governo passa 

pat·a o scu hercleiro. O clefeito rnaior d'esse 
systema estú nisto : é que o povo niio pócle 
escolhet· para seu chefe o cidaclao mais 
capaz, mais virtuoso ou mais habil, e tem 
de se sujeitar sempre ao acaso, que tanto 
póde fazer com que o chefe da familia reí-
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nante seja um grande bomem, - como um 
h:Jmem sem pl'eslimo algum, sem intelli
gencia ou sem criterio. 

- E na Republica '? 
- Na Republica niio é assim . A Repu-

b!iPa modema tem esta divisa ou lemma : 

i\hu·echal ::\lanoel Deodoro Fonseca. 

Liberdade, Egualdade, Fratemidade. , 
Ora, como todos os homcns s;io lhTes, 
E>guaes e irmaos, o pavo escolhe livremente 
entre os mais com potentes, os mais honra
dos, os mais sabios, aquélle que ha ele go
vernal-o e dir·igil-o, e que eleve ser o sen 
r·epr·esentante dir·ecto e a maior' auctoridade 
da Na¡;flo; é a esse chefe do Estado, que 
se chnma Pr·esirlente da Republi ra. 
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- E o Presidente da Republica \am
.bem governa até ú morte '? 

- Nao, meu filho. Governa por um es
pac¡o de tempo limitado, marcado na lei 
suprema do paiz, a qua] se chama : Consti
tui~üo. Na nossa terra, o periodo do go
verno do pt'esidente <la Hepublica, é de 
quatro annos. 

- Assirn é melhor, porque, se o pre
sidente fosse m{tO e governasse por toda a 
vida, seria urna desgra.~a para o povo. 

- Em geral os presidentes s[to bons, 
porque o povo nao escolhe para esse ele
vado cargo senao homens muito conheci
dos, que já tenham mostrado as suas b6as 
qualidades e talentos. 

- E porque se substituiu no Bmsil 
a Monarchia pela Republica! 

- Por muitas raz6es, que só rnais 
tarde poclerús comprehencler. Mas vou ex
plicar-te as pt'incipaes. - Olha, meu filho, 
as monarchias neste seculo ele liberdacle 
nüo existem porque sejam necessarias : 
vLvem da tmclir;ao, do prestigio da antigui
dacle, porque todas ellas vém ele longos 
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annos, e algumas até de muitos seculos; 
ora, a monn1·chia no Bmsil nao tinha essa 
immensa l'or(ia da tradic;üo, porque era re
cente e porque come"ou por um prineipe 
extrangeiro, que nft,) CI'U sympathico a to
dos os brasileiros; emqua11to que a idéa da 
Hepubliea, realizada na data que te clisse o 
teu professo1', já tinha essa for<(a tradicional, 
pois jr, pOi' ella, em repetidas luctas, muitos 
bi'asileiros lmviam derramado o seu sanguc. 

- Nño sabia d'isso! 
- Pois fica sabenclo. Em 1792, ha 

mais de um seculo, cleu-se a pl'imeira ten
tativa de re vol u<(ii.o pam declamr o Brasil 
indepenclente e instituil' o govemo republi-· 
cano : foi a conjur::u;Eto mineira. Em 1817 
houve uma revoln<:ao l'epublicana em Per
nambLtCO; em 1824 houve OLltra na mesma 
provincia; a que se juntaram Parahyba, Ric> 
Grande do :1\orte e o Ceará, sendo procla
mada a Confederac;il0 do l~cjuador. Em 1835 
l'ebentou a revolu~fio do Rio Grande do 
·sul, que dLu'ou rlez anno::;, que chegou a 
i1wadir Santa Catharina e estabcleoeu a 
chamafla - Republir-a de Piratinim. 



1111 HISTORIA.~ 0.1 :-IOSSA TERHA 

É intoressante. E diga-me, papaP, 
qualquet· pessoa póde ser p1·esidente da Re
publica'? 

- Qualquer; e pam provar-te a ver
·dade d'isso, vou contar-te a historia de um 
grande homem que foi presidente da Repu
blica dos Estados . Unidos da America. 
Presta atten'<ao, que d'estes exemplos é que 
podemos colher o melhor ensinamenlo. 

- Como se chamava esse homem ·? 
- Abrahao Lincoln. Nasceu em Ken-

tucky no anno de 1809, do uma pobre fa
milia de colonos . A sua infancia foi amar
ga . Ü avo f(¡¡•a !TIOrtO pRJOS indios, O O pae, 
mo'<o ainda, morreu quando Abrahiio tinha 
apenas doz annos. 

- Coitado! e elle nao tinha j¡·m~o,;, 

papa e'? 
- Tinha dois it·m:'\os, ambos mais mo

':os do que elle. Desesperacla0 a familia mu
dou-se para o lllinois, onde o bom pequeno, 
para ajudar sua müe, foi successivamenle 
Lmpeiro, catraeim, lenhador e fab,·icanto de 
cercas. Nao tinha o pobre Ab,·ab:io, como 
tu, uma mami'te sempre prompta a escla-
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recel-o nos e:;tudos, nem um pae, que, 
como o teu, satisfizesse com paciencia todas 
as suas cmiosiclacles. O tcmpo era pouco 
para ganhar ·o pi.io. Cre::;ccu luctanclo com a 
aclversiclade. Para se educar, elle, depois de 
homem, comprava jomaes. e livros elemen
tares; e:;tudou sobretudo geometria, e fez-se. 
agrirnensol', depois ele já ter exercido varios 
officios rucles e pesados, quer em terra, 
'luer em navíos de tr·ansportar madei1'a. De 
agrimensor voltou Abrah;to Lincoln a ser 
lenhaclor; depois canegador em baecos do 
lliississipi, e, tl custa de grande economía, 
coriseguiu estabelecer-sa em Decatur com 
uma venda. En tao j(¡ era casado. A' noite · 
ensinava os Jil.hos e alguns operarios adul
tos. E com tanta alma estuclou, que se fez 
advogado. As maiores uiffjculclacles estavam 
vencidas. Elegeram-no cleputado, e urna de· 
zena de annos mais tarde era eleito presi
dente da Republica! 

Partinclo da sua msiclcncia pura a sécle 
do govemo, todo o po,·o o acclamavd du
rantil n viagem, com o respeiLo e o fmthu
siasmo que inspiram os graneles homens! 
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E ahi est:'1 como na RepubJica p<)de se1· 
chefe da nac::1o um homem de origem obs
cura e humi!Je. Con~prehendeste be m 1 

- Comprehendi. E agora, papae, tam
bem eu hei de gl'itar com enthusiusmo : 

VIVA A lh~PUllLICA! 



o AYO 

A poucos kilometros da ciLlade de :.!fa
náos existe uma casa pequena, ce1'cada de 
pés frondosos de cacáo, por onde, · como 
grandes cobras ve¡·des, se enlar:am e sobem 
as ha~ tes da bauuilha cheirosa. 

Nessa casa mora uma familia muito 
•¡uerida pela vizinhant;a. O avó, natural de 
Aracajú, é muito intelligente e grande 
conhecedor das nossas terras; a filha, uma 
amazonense serena e bondosa, cose para as 
cl'ianr¡as, prepara os seus jantares ele tar
taruga com todo o esmero, e ,·ive cantando 
como um sabiá. 

Mas o bonito de ver-se é quanclo, ao 
caír da tarde, o velho sergipano, á somb1·a 
das suas queddas arvores, com um rlos ne-
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tos sobre os joelhos e os oulros ú roda, 
cJcsata a faJar das suas lembJ·an,as e do 
seu lar paterno na foz do Cotinguiba. 

As vezes diz-lhes versos; fala das sa-

::\.1.'\N.~os. - O monumento do Amazona~ e o Theatro. 

tyras de G1·egorio de Mattos, dos episodios 
do Santa RiLa Durao, tlos idyllios de Gon
zaga, e dos poemas incligenas de Gon<;alves 
Dias - e com voz tao clara e cantante 
recita os versos, que a familia fica embeve
cida e extatica. 



0 A\ 'Ú 

- Estes nomes, diz elle muitas vezes, 
si'lo dos mais gloriosos da nossa historia . 

É a litteratura de um pai;~ que revela 
a sua grandeza e o seu cultim. Tudo 

EsTADO DO AMAZONAS. - Arredores de Manáos. 

pa;;sa, e tudo se perderia nas névoas do 
tempo, se niio fosse o livro, o livro onde 
se condensa a alma das nar;oes, e que nos 
ensina o respeito pelo passado. 

1<: a nossa litteratura nao é mesquinha; 
10 
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nenhum paiz da Ameri,ca a tem melhol'. 
Haveis de l6r os eomanc.es de Alencar, de 
um americanismo sem pa1·, e haveis de ·li'w 
depois os poetas e os prosadores d'esta ge: 
rac;iw, para que possaes com¡:>rehencler bem 
os altos destinos da nos.sa patria. Nenhum 
paiz do mundo, que ame as artes e poe 
éll9-s peleje, pócle deixae de ser bem que
rido! 

Cantam as cigarras; voam em bando 
as borbo)etas, e no horizonte o -sol ver
meJho e grande afund:¡, nas impetuosas 
aguas do Amazonas a sua auréola formida
vel. O velho sergipano recita ainda versos 
musicaes, deliciosos ... Pontilha-se de luzes 
o céo. Sao as el')tt'ellas; o Cruzeiro do Sul 
abre OS· seus bragas de oitro ... ~ só en tao o 
velho leva nos bragos o neto adoemecido, e 
deita-o na red e de ·embira, ancle tal vez ' o pe
quen o sonhe que ha ele ser poeta um dia e 
que entao tambem elle honrará a patria 
com poemas de sentimento e ele enthusias
mo civico. 



Nlea l<.'duurdo. 

Cruzeiro rlo Su!, 4 rle Dezembro. 

Ji' rle uma nom pon:üo da Patria que 
fl' escreco estas lin!tas, ·osseguranrlo te que 
tinhwnos Nt:oáo, nó;> rlois, quando, nas fé
rias do anno passarlo, leudo ar¡uelle curioso 
RoBINSON CRUSOÉ, imaginacomos que der;erirt 
mnstituir para o lwotem 11111 rlos seu" me
lhores orgt<llws o trwisformar pazies inwllos 
e barbaras em nucleo:; pacificas e cicilizados. 
Sentados wn ao lado do outro, ~om os olfws 
Jitos dcidamente na mesma pagina d'essP li
t'ro aoenturoso, que ele ¡wizes desertos a au
dacia da nossa imagina~üo rlescobriu par·a us 

.{a9anhas do nosso espirito creador! Os [H'/"1~ 

[JOS das i/lws nv;stel'iosas, coberlas dt w·;:;p:; 

e de jraguedos, ande os mgalhoes rebentas · 
sem com Pstrondo, os (Pras uicassem, mas 
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omle m(o hoacesse JHI/'11 abrigo r/o ltomem 
11em wn telheiro pr)dre de palmo 1111 ,/e sapé, 

n,em para a suu ulimenfa¡·úo o 111ini111o pé de 

¡·o¡wr, sorriu- nos nii'L!wr r¡u(' lmfos 11s rique
_,as e todas w; fumras que nos pudesse 

offerecer o twsso f'!luro, pn•cisl" ¡fen/ro de 
uma soriedar/e nutrir/a pela wnbi':áo, o 
t•r¡oismo e a ft!J{JI'OI'risia dos pums. 

O jf1cto de /1(1/(fí·r¡gw· em t(lll mur des
'''"tfwcido e ir ter semi-mor/os ,, /IIÍs o umo 

pr11iu ({{j i'I'S/e, -P'"'''''IÚ-rws lllll'l d'essos de
lil·ios s1í resercurfos a os eleito.; r(o furf,uw _ 
Pom!O-!IOS no foiJ!II' de _ Robin.<on, r¡l{anfas 

cr·.<es rtssegw·rínws IUII uo outro IJlll' 1'111 idetl
lil·os circwnslmu·ius quafqtwr 1fe 11ds dais 

fariu maito nwis 1fu l¡ue eile ./f•.-! Lembrrrs
le? y,,r(amo;:; co!lslra

1
irfo r(,/arles ,·,¡¡¡¡ rlt''.¡¿¡_ 

tecfw·a;:; UllS(I(fissilllfiS, 1'1'1'((1[0 feis !lOCaS, 

eslaiH·h·ádn 11 cidu d'ou(ra .f'!íl'tilll 11/tus 

lwflrt .. 

ltJdL:;mente, 111'111 tu ne111 eu ,·onlrwa

mos sr1ír do I'((S(( I'OJ?fiJrtacel em r¡ue linlw
nws IU'o'·idu P i{(lltO-' cit-enr/o sem -'l'lllir a 

cid a. J[a{ diriu eu r¡ue wifes 1fe fJflsourfos 

1/o.'e me.,es, luuvú de p((r/ir 1/o Riu 1/e Ju-
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neiro ern demanda rL' es fas ter ras long,úr¡uas 

do Acre, a que mea p¿e Joi chamndo por 
encargos da saa projissrio de · engenheiro e 
ande tenho obsercaclo .que as 1Wssas crea
doras fcmlasias de t·apazPs lem na pNdica 
a seducr;cZo qne promeflicun no son.lw. Náo 
imaginas a belle;;a de ~cermos {rclhsjormor-s(' 
wn seringa/ lristonho muna cicladc moderna, 
rasgada ele avenidas, bordada de parques, 
semeada de escalas. O ·primeirq pnfeilo, 
1'/wumalurgo de Azecedo, ao /ravrr o plano 
d'esla ciclade, decia fcr :;;entido innumoras 
opzes aqae!le jremifo que nos sacurlirt uo 

·crea/mas a nossa i!lw ... Jantastica. O Acre· 
sae da mattaria seloagem e r{olorosr', como 
wna bot'bo!C'ta a::;ul de um casulo pardo. 
Elle era wn lagar de isolamento ou de des
ferro, s!Í seroindo de esperan~a rros r·erlt'l'll
ses, quando, em épocas de .sec1·a 1w sea 
Estado, pariiam ás levas para os scl"in.gaes, 
mais cel'!os .de enconlrarem nelles 11 morle 
do que afortnna ... 

Realmente, a vida dos oel'ilt[]Ueirus era 
uma tragedia inenwnwel de sac1·.ijin·os e 
seroidáo. Quem se lembraria nwu·a, a náo 

10. 
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sc>r tocado por ama desgrw;a, de vir para 
w1s climas considerados peores que .os do 
proprio inJerno e que sao, entretanto, ma
gnificas· J 

Considerando a felicidade, a pujcw;a 
d'esto regido brasileira que o grande espi
r·i(o do 1wsso grande estadista Barcia do Rio 
Branco tornou wn dos mais promettedores 
Estados do Brasil, sinto cada vez crescer
rne mais a admir·ar;ao por esse homem. A 
cada escala que. se funda, já' nao aqui na 
capital, mas nos seringaes mais remotos, o 

twme d'elle tJem-me aos labios enoolto num 
oolo ele j'elicidade perenne.. . Ver j'undat-se 
ama cioilisar;ao, aJJI'rmo-te, mea Eduat·do, 
que é o especfaculo mais nobre que póde 
haoer para um espirito curioso, e que elle 
sobrepuja os mais arrojados dewneios de 
todos os Robinsons .. . de qainze annos J 

Ten 
Jodo. 
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Em um domingo de Julho passava 
mua /ropa por urna estraua do sertao de 
Goyaz, quanclo os tropeiros ouviram gemi
dos que saíam de um rancho abandonado, 
coberto de sapé. 

Olá! que é isso~ gri taram elles. 
Sou eu, que morro aquí coberto de 

feridas e ao desamparo .. . responden aJ
guem, com ,·oz apenas perceptivo!. 

Os tropeil·os estacaram, entraram no 
rancho, e viram um l10mem que parecía 
morphetico, cleilado sobre um cauro secco 
ele boi, sem lravesseim, no mais repugnante 
e misera.vel estado . Aterrados, com medo 
ele apanharcm tambero aquella terrivel cloen
«a, tratamm logo de fugi1·; mas nao o 
podemm l'azer tfLO depressa que ni'io ouvis
sem a voz do orphi\o Joar¡uim, menino ele 



17H lfiSTORlAS DA );USSA TERHA 

doze annos, - que ia em sua companh ia 
para Catalao. Joac¡uim dizia : 

- Vao indo; eu é que náo deixo as
si m aquelle desgragado. O que lhes pe¡¡o 
é que me cleixem um pouco de cnf'é, uma 
caneca· e assucar ._ .. 

Os tropeiros pararam a distaneia e ex
clamaram estupefactos : 

- Estás doido! c¡uores morrer tambem, 
aquí no meio d'este matto?! ,\.quella uoen¡;a 
pega-se ... 

féras ~ 

Nao impona. 
E se forem atacados ú noite pelas 

Paciencia! 
Vem-te embora, menino! 
Nao vou. 

Vendo os tropeiros 1¡ue a resoluc;ao uo 
rapaz era inabalavel, deram-Jhe o que elle 
pedira e continuar'am o seu caminho, I'es
mungando: - e< Sua alma, sua palma! " 

Ficanclo só com o cloente, Joaquim tra
tou de auxilial-o. Fez- lhe um colchao de 
largas e frescas folhas ele inhame, lavou
lhe as fel'idas, improvisou um travesseiro 



.·\liTE~ MOL<HER DE Fmn-; 177 

onde o desgrar;ado repousou a cabel:a, ma
tou-lhe a sede, e accendeu fogo na estrada, 
oncle prepat'OU café, que o enfermo tomou 
soft·egamente . 

O cora¡;:io de Joaquim Anchia-se de 
piedade por aquella miseria. O homem cau
sava-lhe uma repugnancia lwrrivel, rtue elle 
vencia redobrando de solicitude. 

- Quet· que eu lhe mude a posil¡:"io 
do corpot Quer agua com assucar? 

O homem dizia (jUe sim ou qu0 n:io, e 
Jorrquim pt·ocumva salisfazel-o Jepressa. 

Dur;wte as primeiras noite,.;, o menino 
nito adormeceu : além do cuidr~clo, tinha 
medo! A lioresta, que se extendía muito 
negt•a de um e do oúleo lado da est.rada, 
o bat·ulho soturno das aguas despenhando
se dos montes para os valles, o resonar op
presso do doente, a c¡ue a luz da fogueim 
clava um aspecto medonho, tudo ar¡uillo 
fnzia tt·cmer o bon i ~simo Joaquim, que nem 
assim afrouxava ua sua caeidade para aquel
le homem clesconhecido, •pmsi podre, exten
dido na terra como u m velho . tmnco ca
t·unchoso! Durante o dia, Joaquim ·car:ava, 
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como podia, uma ou outra lebrc, ou aYo 
selvagem. Em pouco tempo, gragas ao scus 
euidados, o enfermo . parecia outro. As feri
clas come1;avam a scccar, e elle j{L se er
guia sem o auxilio do seu enfermeiro. 

Um dia, sentindo-se mais forte e ani-
. mado , pcrguntou elle a Joaquim 

Tens familia'? 
Nao tenho ninguem . 
Como vieste parar aqui'? 

- Acornpanhava aquelles tropeiros para 
Catalao. Como nao tinha recursos, pedi 
áquelles homens que me cleixassem vir em 
sua companhia, o ora a pé, ora a ca vallo, 
percorri g1·ande parte do sertao. 

Corno te chainas'? 
- Joaquim. 
- E o meu nome, ni'to te importa 

sabel-a'? 
- Para ,que '/ 
- -Nao desejas sabÓt· se te sacrificas 

pot· um homem de bem ou por um ... 
bandido'? 

Nao ... 
- Se te dissessem que etl era um 
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ladrao, um assa.-;:;ino, náo le arre'penderias 
de me ter feíto bem '? 

- Náo, senltor. 
- És u111 aojo. Agora di~e-me uma 

coisa : gastarías de estudar? 

GorAz. - Largo de Cha.rariz. 

Muito 1 
Porque· nao estudas~ 
Porgue sou pobre; preciso ,trabalhar. 
Escuta : vi's aquella trouxinha, na-

quelle canto'? 
Vejo. 

- Vae buscal-a e abt'c-a. 
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Joaquim obedeceu. J\lal ·rJesamatTou a 
trouxa viu cair d'entre as roupas urna 
granda carteira, pesadissima; abriu tambem 
a carteira, a mandado do rloente, e lago 
os f'eus olhos espantados viram uu,a porc;ii.o 
de notas grandes, cuidadosamente dobradas 
o premidas. 

Queres esse dinheiro ~ 
-:- Nüo, seohor. 
- Olha que süo cantos de réis . Por-

que nüo os guardas para ti t 
Porque niio siio meus. Siio o custo 

do seu trabaJho. 
- Enganas-te... osse dinheit·o .. . esse 

dinhoir-o... roubei-o! 
Joaquim recuou, cleixando cair a car

LC'it'a ao chii.o . 
Que é isso! ... tens medo? 

- TE>nho horror! ... 
- Se ni:'w th>esses nada,. . . nada que 

comer, nao te deixarias vencer pela tenta<;ao~ 
- Nunca! antes morrer de fome ... 
- Preferirías morret' de fome a roubar-

a um homem rico e avat'ento t! 
- Sim! 
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Mas... se num momento infernal 
tivesses commettido semelhante crime ... que 
farias depois~ Já nao. terei sido bem cas
tigado~! Escuta a minha confissao inteiJ>a, 
Joaquim. Deus mandou-te como um anjo 
até · á minha miseria, para salvat·es mi
nh'alma assim como salvaste o meu corpo. 
Tens razao de ter horrm· áquelle dinheiro, . 
que representa urna trair;ao. 

Eu era amigo de um homem abastado 
no Rio de Janeiro, quando rebentou a revo-

' lur;ao de 1893. Ferido por urna idéa mal
dita, eu denunciei esse homem innocente á 
policia, como senda. um espiao dos revolu
cionarios. Quando o. infeliz foi preso, eu 
estava a seu lado, lamentando-o 1 Elle pe
diu-me com toda ' a confian<;a que !he guar
dasse este dinheiro, que acabar::t de tirar de 
um banco. Era o que eu espera va 1 Estás 
vendo como o guardei ! O homem pouco 
te m po esteve preso : reconheceram a sua 
innocencia. Entao eu fugi, internei-me no 
matto, assustado, sempre com medo de ser 
perseguido. A consciencia, quando tem cul
pa, é a nossa peor inimiga ! 

11 
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Felizes na tena, só os que nao prati
cam seniio boas acgoes 1 Vi vendo errante, 
com medo ele tuclo, eslava prestes a enloo
quecer quando ca! aqui exhausto, ardendo 
em febre. O castigo ainda mio foi bastante : 
fiquei coberto de chagas ? Sabes o resto. Nao 
sou cligqo da tua commisera¡;iio, mas podes 
salvar a minha alma. Que me aconselhas '? 

- ·Restituir o dinheiro ... 
- Como~ !. .. pois terei ainda de hu-

milhar-me noutra confissii.o? 
- Iremos juntos. Procurarei clar-lhe 

coragem. O seu amigo perdoarú ! 
Um mez depois, Joaquim chegava só

zinho ao Rio de Janeiro, e procurava como 
um louco o amigo tesado pelo homem do 
rancho. Este morrera ele repente, deixando 
nas · mii.os do menino a grande carteira re
cheada de notas. 

Depois de um trabalho insano, conse
guiu J oaquim restituir o dinheiro ao dono, 
pedindo perdii.o para o culpado. O homem 
nao só perdoou, como, pam recompensar a 
honestidade do menino, se encarregou da 
sua educagiio. 



·1V.eu anugo. 

Cayabá, 2 de Ouiubro . 

1-Ionfem, em r:asa de minlw murlrinlw, 
encontrei um senlwr clwgado ha pouco da 
cidade de 111eia-Ponte, de Goyaz. Fui-l/~1' 

apresentado como senda wn menino intl'lli
ligente, de quem se p1Jde esperar algwna 
coisa. Elle oarou metts ol/ws com o s"eu 
olltar agudo e penetrante, como se r¡ui;;esse 
cdr dentro de mim as aptidoes annunria
das. 

Como eu supportasse bem o exame, elle 
pareceu. satisJeito e disse : 

- .tlinda bem! o nosso paiz, mea m 
pa;;, carece ele homens independentes, Jorfes 
e que possam dar algwna coisa. Cresce com 
a idéa de fazer a Matio-Grosso todo o bem 
que um jilho carinlwso e rico deve fazer a 
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seus paes pobres ... 0::; nossos E;;tados pre
cisam de homens . de calor e de dedicaydo. 

A terr·a produz muito, é prodigiosa de 
jertilidade; mas isso náo basta pui'Ci llw dat· 

~L\.1~ro li•wsso. - Cuyabá. 

importancia. S6 prospet·am os patzes em 
que os homens scío cultos e irabalhadores. 
Cresce com a idéa de cortar o tea Estado 
de estradas de ferro, de lhe estudar as cul
turas, de fazer propagctnda para colonisar 
os seas sertoes, de lhe augmeniar as indus· 
frias, ele corresponder, emjim, ao muito que 
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1/¡p deoes, retribuinr/o-lhe em beneficios os 
dons na/lll'((l'S que d'elle e dos teas herdaste. 
Cresce com o pensamento de tornar o teu 
Estado o primeiro Estado brasileiro. Essa 
ambirJio o engrrmdecrrá. Communica aos 

rur.'\Jt.C - Trecho do Passeio Publico. 

teas ca/legas de classe essas idéas de patrio
tismo, atira a semente a torta e a direito, 
que em algwn cerebro Pl!a póde encontrar 
let'l'eno proprio para a sua germina9áol Por 
minha parte, sinto que hoje náo perdi o mea 
dia, f' que tenho a Ci'ntura de apertar rt 
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mcio de um futuro úemjeitor de Mafto
Grosso! 

Senli a alma crescer-me dentro do pei
to, e joi tal a expresscio de enthusiasmo no 
meu rosto, que minlta madrinlw oeio beijar·
me nct testa sem esconder a sua commoccío! 

Ah, meu amigo, fica cerio de que ea 
procurw·ei com ajinco t'ealizar os consel/ws 
d'esle homem! as suas palcwras esclarecemm 
wn sentimento que oioia encoberto no mea 
corar;clo, mas que e:r:istia, sinto-o agora! 

Trabalharei com o .fito de set· wn dia 
ntil d minha trrra, pPlo mea esjiJI'(;o, a 
minha intelligenciu e a minha abnegar;río. 
Só agora comprehendo· quanto é eleo(fdo o 
destino do homem, quando elle o saiba diri
gir para o bem!. Escreoo-ie estas linhas per
suadido de que nellas rncontrards algo que 
te dé prazer 1 

Tea, sempre amigo 

Francisco. 



O GIGANTE BRASlLIÁO 

+ + 

Tia l\1ichaela dormia a somno solto na 
sua cabana solitaria da floresta, quando foi 
despertada por urna voz, que lhe gritava de 
fóm: 

- Tia Michaela 1 eh ! Tia i\Iichaela ! 
A velha sentou-se na cama e poz-Re á 

CS!\Uta. 

A voz ~-epetiu : 
- Tia Michaela? ! 
- Quem se!'á~ reflectiu ella; e logo 

alto : 
- Quem é~ 

- Abra a porta! ... 
- Já vou .. . mas ainda é noite ... está 

e;;curo ! ... 



188 HISTORIAS DA NOSSA TEH.RA 

Nüo tenha medo. 
- Nao tenbo medo; estou me vestiu

do! Quem nao deve, nao temo. 
- Entao abra a pol'ta. 
- Ha alguma desgra<;a ahi pelos ca-

minhos ~ 
Ninguem responden. 
- Quem precisa de mim 't 
O mesmo silencio. 
- Ora esta 1 Porque nao_ responde~ 
A Tia Michaela pa¡·eceu-lhe entao sen

tir um rumor ligeiro de passos fugitivos. 
Fazia frío; ainda era noite e os gallos 

' cantavam. 
A velha benzeu-se e alwiu a porta; 

uma h).fada de vento apagou-lhe a caudeia. 
Olhou para a frente : nao viu nada; olhou 
para cima, e vi u esteellas. Sao quatm ho
ras, pensou, avaw;ando um passo á procura 
de quem a eh amara; nisso tropeC<OU e m 
qualquer coisa. Abaixou-se, apalpou e re
conheceu que o que eslava no chao era 
uma criancinha; colheu-a nos bra«os, bei
jou-a e disse 

- Serás meu filho! 
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Nesse momento as estrellas sorriram 
umas parn as outt'as, como se fossem olhos 
de anjos que se ·alegrussem. 

A boudosa velha voltou pai'a dentro, 
reaccendeu a candeia e mir·ou o pequenino 
com toda a aitenr,;üo. F:lle era bonito e mi
udo; tinha a cabe~:a do tamanho de uma la
I'anja P un" beicinlios c6e 
de coral. 

- Coitado 1 como csf(¡ 

· geladinhp . . . 
·Michaela aqueceu-o 

dentm do seu chale . D'ahi 
a uma hom rompía o dia. 
k roda da cabana, nas copas frondosas das 
·arauca1·ias e das cabiunas cantavam innume
ros passarinhos; no rancho, ao lado, zurrava 
cúm alegria o Mata-Mottros - meigo bur
rinho da Michaela, e mugia, chamando a 
clona, a vacca Morena, com o focinho vi
rado para a banda ande nascia o sol. EnLiio 
Michaela ab1·iu a porta e disse para os dais 
animaes : 

- Nasceu-me esta noite um filho! 
Agora tm1cles dona e dono. 

ll. 
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Os animacs, habituados á sua voz, ml
tar·arn-se para ella e talvez ti\'essem notado 
que a Tia Michaela estava mais bon ita. 

Das montanl!as vinha o doce cheii"O da 
baunilha e Jos espinheiros, e os regatos 
cantavarn musicas divinas 1 

Desdobrando a manta que envolvía o 
pequenino, Tia Michael::t viu que ellé trazia 
um cal"tao pimdu1·ado ao pescoc;o . 

- Olá que é isto ! e, Roleteando, con
seguiu le1' : 

Cha.mo-me Vasro , e so u fllh.o 

do gigante Brasitiüo. 

II 

Tia Michaela n;-w acreditava no que 
seus olhos viam . Teeia sido a voz do gi
gante que a despertara assim pOI' ho1•as 
BIOI'Las da noite? Qua! ! 

Dizia toda a gente d'ac¡uellas eedonde
zas ciue . havia na serTa um homem muito 
g1·ande e muito fom1oso, que p ¡·ecia todo 
feito de neve e de sol. Qucm se levantasse 
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antes de ser dia, lú o veria na mais bella 
montanha, com roupas vapot'Osas e coroado 
de luz. Desappareeia aos poucos, e onde se 
mettia ninguem o sabia dizer. O povo cha
mava-o Gigal1te Brasiliao, e diziam-n'o dono 
de toda a Soi'l'a dos Q¡·gaos. 

Essa lenda nito commovera nunca a 
1\a. Michaela, que só acreditava no que os 
seus olhos viam . .Por isso remexia entre os 
dedos com verdadeit·o pasmo o cartaozinho 
mysterioso, solett·ando de novo : Gi-gan-te
Bra-si-li-ao ! 

A crianc;a come(jüu a chorar e entao 
Michaela tratou de rnungir a Jl1orena, e 
deu ao recem-nascido leite fresco e sabo
roso. Assim estava, sentada á porta da sua 
choupana, com o menino nos joelhos, quan
do viu vit', por uma picada, o negro Tho
maz., lenheiro. Chamou-o logo e contou-lhe 
o acontecido. 

- Ué, gente! exclamou o pt'eto, co
c;ando a barba. Por que é que o gigante, 
que é tao rico, escolheu a senhora, que é 

pobre, para tratar do filho. ~ 
- Talvez por ter pena de mim ... 
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Ha tanta moc,;a por ahí"! 
Sára, mulher de Abrahiio, tinha no

venta annos quando teve o filho. Eu s6 tc
nho sessenta, Thomaz! Até á hOI'a da morte, 
em se podendo, devc- se fazer bcm. Hei ele 
ter for<;;as pa1'a criar este anginho ... Agora, 
o que é certo é que eu naó pensei nunca 
que houvesse de verclade o tal gigante! 

- Eu nao dizia?! Olhe, ainda hontcm, 
enganei-me e saí ele casa antes da hora ... 

- E depois'? 
- Elle lá estava · naquellc morro, todo 

extendido que- nem urna nuvem! 

limpo. 

Isso é verdad e, Thomaz? 
É . Pois entao? ! 
Vocó que fez'? 
Voltei para casa e esperei pelo sol . 
E clepois? 
Quando tornei a saír j;J, estava tudo 

E elle é bonito, o gigante'? 
É lindo como um santo ! 
Dizem que é born ... 
É muito .poderoso, e nao quel' que 

se toque em nada que !he pei'teno:;a ... Outro 
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dia, os filhinhos do 
fazendeiro pularam 
cedo pa m. o terreiro 
e forau1 colher· um 

ninho em uma aroeirn; pois sabe o que 
acontecen? 

- Nao, Thomaz. 
- O gigante bmdou lá de cima com 

mz g1·ossa : ce Deixem os passarinhos soce
gados ! » E as crianQas foram em tropel 
para dentro. 

- Para mim, is~o foi alguem que fin-
giu de gigante. 

Quem havia de ser? 
Qualquer pessoa escondida no matto. 
E commigo t 
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Quo houve com vocé ~ 
Pois a minha senbora nao sabc 'l 
Nao .. . 
Urna madrugada levei o meu ser

rote e o machado para o matto, e atieei-me 
com forr;a para um jequitibá; mas Jogo do 
primeiro golpe toda a arvore se sacudiu com 
rai va, a terra kemeu, e e u caf de joelhos, 
sem coragem. Quando levantei Ofl olhos. 
minha . sen hora! sabe o que eu vi? 

-Nao ... 
- A copa da arvore era a caber;a 

d'elle, com os cabellos espalhaclos e bri
lhando que nem o sol ! Desde entao eu só 
cato galhos e troncos seccos. 

- Faz bem, Thomaz. 

III 

O preto espalhou por toda a recloncleza 
a grande noviclade. Corren gente á chou
pana "da Tia Michaela para ver o filho do 
gigante. Uns levavam-lhe rendinhas para as 
a misolas, outros, touquinhas e sapatos de 
la , olhanclo para a crianGa com enlevo. En-
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ll'e as mo<;as do logar, foi uma, chamada 
Paula, que desatou num pranto quando viu 
o menino. 

Michaela per
guntou- lhe : 

- Pot'que é que 
voce chor-a ass im '1 

Paula beijou-lhe 
a mao e contou esta 
histol'ia: 

- Eu estava de criada em uma casa 
na yiJJa quando, ha t1·es dias, a filha mais 
mor;a do dono da casa teve um menino que 

era mesmo uma 
t-lu1'! A criloli1J:a 
nasceu á noite, 
e ainda quando 
fui deiLa1·-me bem 
a vi, muito lin
da, do r·mindo 
perlo da mae, 

que náo fazia seniw chorat· ... Mas lago no 
outro día, bem cedo, qua11do entrci no 
qua1·Lo, nao vi o menino e perguntei es
pantada - Onde estú a crianr:a ~! 
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A avó respondeu : Esta noite o Gi
gante Brasiliao veio buscal-a para a leva¡· 
para a serra, ande ha boas cabrinhas para 
amamental-a! Mas voce nao diga nada a 
ninguem, po¡·que o gigante exigiu segredo 1 

Michaela sorriu e responden : 
- Paula, gua1·da o teu seg1·edo, mas 

fica certu de que niio ha gigante nenhum. 
A verclarfe é. esta : 

A moQa era ainda ·muito inexperiente 
e, nao sabendo criar o filho, mandou-'-o 
para mim, que amo· as crianvas e vivo só
zinha. Guarda o teu segredo, Paula, que 
eu guarclarei os meus cuidados para este 
an,ginho. A mae cl'elle agora sou eu, e por 
isso bern estimo que o pae seja o Gigante 
Brasiliao! 

IV 

Vasco c1·esceu aleg1·e e robusto. Quando 
chegou aos oito annos, era o menino mais 
forte e de mais clam intelligeneia de todo 
aquell e lagar, e tanto assim que, só por 
ter ouvido um dia mna menina Jer alto um 
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pouco da histot·ia do Brasil, elle falava nas 
guerras selvagetls doa Tapuyas e dos Tu
pys, citando os nomes das tribus, ensi
nando aos outros rapazinhos da sua edade 
o que eram as taperas, as tabas, as ocas, 
rindo-se das maldades do Anhangá e das 
astucias dos caaporas que attrahiarn as 
crian<;as para as mattas.· .. 

Vasco levantava-se de madrugada, to
mava mn copo de leite da vaquinha Mo
rena e o seu banho fria, porque elle, como 
todos os meninos bonitos, era muito as
seatlo, e ia depois correr pelas campinas, 
cantando alto, rindo, saltando, entretendo
se com brinc¡uedos innocentes, poupando 
sempre os animaes, colhendo flores de qua
resma e maravilhas para a Tia Michaela, 
galhinhos seccos para o fogo, ajudando 
com bom humor a pobre velha, que já se 
sentia muito can<;ada. 

Elle trazia sempre os bolsos cheios de 
pinhoes, carregava cestos de pitangas e de 
framboezas, e na cabana solitaria da flo
resta nunca faltava, graGaS á sua activi
clade, o feixe de lenha para o. lume, a bilha 
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de agua fresca da nascente, um ramo de 
flore:; e um bom puuhado de fructas. 

Toda a gente o conhecia pelo Jilho do 
gigante, e naci se admirava de que elle 
tivesse herdado do pae aquelle amor ¡.¡ater
nal por todas as coisas da natureza. 

Tinha já Vasco quatorze annos quando 
a b6a Michaela mo1Teu . . A velhinba fecbou 
os olhos com toda a serenidade. Quem tem 
a consciencia limpa, morre sem paYor. 
Vasco cborou-a ama¡·gamente, mas, pmcu
rando reagi1·, lembrou-se de ·correr pelo 
mundo; falou en tao com Thomaz, o preto 
lenhaclor, dizendo-lhe estas palavras : 

- Thomaz, loma conta da minha ca
bana e da vaquinha, que está muito velha 
e precisa de bons cuida,clos. Come da mi
nba horta, que plantei de novo. Nao cOJ'

tes as arvores da floresta, e clá pausada a 
todos os viandantes can<;¡ados ou transvia
dos, que vierem bater a esta pbrta. Nilo 
tens agora casa; fica na minha e usa d'ella 
como se fosse tua. Eu vou em busca . do 
meu pae, o gigante e voltarei com as miios 
cheias de ouro, que repartirei comtigo . 
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O lenhador responden 
- Vae com Deus, meu filho! 
No outro dia, muito cedo, Vasco saltou 

da cama, vestiu-se, poz em um saquinho 
o pouco dinbeiro que !he deixára a boa 
Mtchaela, abrar,ou Thomaz, e foi sellar no 
rancho o burro Maia-J11oaros, que já estava 
longe de ser novo, mas que ainda parecía 
disposto a grandes valentlas. 

Seguindo pela estrada, montado no seu 
burrinho pardo, Vasco ia pensando : 

- Se o Gigante Brasiliao é tao pode
roso e tao bom, ha de acolher-me e fazer 
de mim, que sou seu filho, o senhor cl'esta 
ter m maravilhosa! 

Vasco tocava o Mata-Mauros ao acaso, 
a caminho da serra, onde diziam habitar 
sempre o famoso gigante. E . assim foi 
indo, foi indo, até que anoiteceu. O me
nino, intrépido e valente, nao esmorecia, 
mas notou que o Mata- Mauros ·trocava 
as pernas de canc,¡ado e cambaleaya ele 
somno. Teve pena. Nisso viu uma luz pe
quena e kemula no meio de um campo 
vasto e triste como se fóra u m mar! E ca-
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minhou pa1·a a luz. Ao approxima1·-se, no
ton que a luz saía de uma casa, e baten 
na pmta tres pancadas, -·- tan-tan-tan! 

A porta abriu-se. 
E1·a a casa de um fazendeiro. Vasco 

comeu regaladamente e o seu buninho foi 
bem tratado. E, como estivesse toda a fa
milia reunida no serao, contavam historias 
uns aos antros para se entretet·em. Vasco 
ouvia. tuda c0m a maior atte11<;ao. 

Urna cabocla, que estava fazendo re
queijao, foi a primeira a faJar. 

- Esta noite, disse ella, eu vi o Gi
gante BrasiJ.iao! E todos exclamamm 
Ah ! como foi ~ ! 

- Foi as¡;im : Eu ouvi as cabras e os 
carneieos balirem, com0 se estivessem com 
medo ou .com alguma dor. Abri a janella 
devaga•·inho e espreitei : - só tive tempo 
de ver o gigante tirar um corJeit·o da bocea 
de uma on¡;a, e lago tuda socegou. A féra 
fugiu como um raio, e as cabras e os 
carneiros adormeceram muito . tranquillos ... 

- Como eea o gigante~ 
- Parecía todo de prata, como se fosse 
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feito sú da luz da lua! Nao !he pude Yét· 
as feir;oes : desappareceu de repente. 

O fazendeiro murmurou : 
- Se nao fosse o gigante, as féras 

comeriam as nossas rezes e a nossa la
voura seria mest¡uinha. Elle protege os ft·a
cos. Outro dia, os filbos rlo vizinho Am
brosio abondonaram 
a casa e Já foram 
pat•a a cidade; o ve
lbo ficou sózinho, 
muito triste! Mas, a
gom que nao tinha 

Ont;a . 

quem o ajudasse, devia trabalhar. Pegou na 
·enxada e lá se foi chorando para o campo, 
chorando de dór pela ingratidao dos filhos, e 
de saudade. Logo á primeira enxadada, 
quasi caiu por ten·a, mas, sem saber como, 
ergueu-se cheio de fon;a e poz-se a tl'aba
lhar com um vigor extraordinario 1 Vi u 
en tao que alguem Jhe sustinha o· br·ac;o, e 
que os golpes fundos que elle desca!'l'egava 
na terra eram vibrados pelo Gigante Bra
siliaol Nunca a lavoura _d'elle esteve tao 
bonita! 



~0:! lHSTOHIA.S DA XOSSA TEHRA 

E todos repeliram : 
- Nunca! 
Vasco mal dormiu aquella noite e lago 

de manbazinha saltou para o terreiro, sel
lou o bom e pachot'J'eJ1to J.l!Iata-1Vfoaros e, 
depois de agradecer a pausada, continuou o 
sen caminbo. 

V 

Pac-tó, pac-tó, pac-tó, lá ia o iV!caa
.LV!oaros pela estrada fóra . A manhá estava 
linda o as montanhas immensas da serra 
enonne ainda se envolviam na neblina da 
madeugada. Perobas, caneleiras, jacarandás, 
cabiúnas, paineiras, vinhaticos, todas as bel
las arvores da matta, abrigavam passaros 
alegees ou OJ'chídeas deslumbrantes. Vasco 
olhava de vez em quando para u m e outro 
lado, esperando smprehender o gigante. 
Apezar de velhinho, o burro mostrava-se 
valento e trotava com alegri a. A pouco e 
pouco o ~o! foi redobrando de calor. Pam 
o meio do dia, Vasco sentiu séde e fome, 
e quiz descan(far um pouco no mato. Apeou-
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se, desarreou o burro e olhou em roda pro
curando que comer. Logo os seus olhos 
viram uma verde bananeira, de onde pen
dia um cacho madurissirno de bananas. 
Vasco puxou da sua faca, só destinada a 
cortar os empecilhos do caminho, taes como 
espinheiros, cipós, e as fructas para o seu 
alimento. Ern um instante o 0acho ele ba
nanas caiu por terra e elle regalo u -se co
men do algumas. Depois cortou um nó de 
taquarrassú, e fez cl'elle um copo magni
fico, em que bebeu agua f¡·esca. 111ata

Mouros roía em socego as hervas, e os pas
saros gorgeavam que era uma delicia! Com 
a bal'riga cheia e o espirito socegado, 
Vasco resolveu dormir uma somneca. 

VI 

Pum!... pum! rel:ioaram clois til'os na 
floresta e o burrinho zurrou com verclacleira 
angustia! 

Despertado em sobresalto, o menino 
mal atinou com a causa d'aquillo, quanclo 
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ouviu uma bulha surda de carpo que se 
at.imva a torto e a direito por entre as re
marias da floresta. O cora.;ao bat.eu-lhe; a 

Jacaró. 

bulha approximava-se! 
O pacato Jl!Iata-klou
,.os já denunciaYa t'e
ceios de peri¡:;o proxi
mo ! Depois de · um 
segundo de anciosa es
pectati va, Vasco subiu 

apressado a um ipe para ver o que se pas · 
sava do outro lado do cipoal, e, tremendo 
da cabeQa aos pés, presenciou eRla scena 
medonha: 

Á beira de um lago 5a 
surgiam curiosas as cabe-
Qas de dois jacarés furibun
dos, olhando para o matto 
com certo espanto. -. _ 

Que bichos, santo Deus! . ~~-....... 
Subitamente, estacan-

Veado. 

do da sua furiosa carreira, appareceu um 
bellissimo veado, de galhos altivos e pernas 
longas e finas. Nos seus olhos vivissimos 
lia-se o desespet•o da perseguic;:i.o. Vasco 
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conjecturou que o animal viesse fugindo aos 
tiros de algum ca¡;ador. 

E vinha; mas já tinha sido langa a 
corrida, e o animal resolvera corta¡· o cami
nho, voltanclo á esquercla, quando uma 
enorme giboia, até ahi occulta, balanvou no 
ar seu corpo molle e laGou-o em um 
abra¡;o apertado. E de 
tal modo o apertou 
que o pobre veado 
nao p6de soltar um 
gemido! 0::; olhos sai
ram-lhe das orbitas; 

Giboia. 

a lingua, muito vermellm, saltou-lhe da 
bocea, e o esqueleto quebrou-se-lhe, como 
se fosse de vidro! A giboia comeu-o todo 1 
Depois enrolou-se, em·olou-se, e em tantas 
voltas que mais parecía um grosso tronco 
de arvore! 

Vasco viu entao com ve¡·dadéiro terror 
que estava a dois passos de um ninho de 
coh¡•as, porque, lú do alto do ipe percebia 
movimentos e m outros troncos eguaes ... 
Eea mesmo preciso que a carne do Mafa
J1ouros fosse n1uito velha e l'ija para que 
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as cobras assim o desprezassem 1 Vasco 
escorregou devagai', segredou ao seu bm·m, 
que estava mais morto do que vivo, os 
seus receios, e fugiram com precaw;ao para 
a estrada. 

Um pouco por causa da edade, e 
muito por causa do susto, Mata-JY!ouros 
ficou cego de um olho, e parece que tambem 
um tanto prejudicado do ouvido . 

VII 

Os caminhos da serra eram maravilho
sos, mas os pobres viandantes raspavam 
os seus sustos bem bons! 

Vasco ainda assirn era ai'rojado, alegl'e 
e senhor da sua for<¡a; mas o companheiro 
trocava as pernas e ajoelhava- se se algum 
t.atú atrevido ousava sair da tóca defronte 
de seu focinho, ou se alguma capivara 
chafurdava com rumor o corpo na agua 
em que elle ia beber, ou se algurna cotia 
cortava a estrada, ou se alguma cobra in
nocente rumorejava nas folhas caídas, ou 
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se algum coatí mostrava, em uma tmves
sia, o seu focinho pontudo. 

Querendo alcanc;ar um povoado, Vasco 
cada vez se internava 
mais no matto. Dormia 
sob as perobas, as ca
nelas, os lauros e todas 
as bellas arvores do bos-

Ta.tú. 

que, accendendo fogueiras para afugentar a 
bicharia, e só se alimentava• de cardos, ja
boticabas, cambuhys, c6cos, marnoes e ou
ti'as fructas sylvestres. 

Uma vez, quando mastigava socegada
mente uns bellos ara
¡¡ás, pareceu-lhe sentir 
um rumor suspeito a 
poucos metros de dis
tancia. Serviu-se do 

capivara. mesmo expediente da 
primeira vez : subiu a 

uma figueira brava e olhou para a frente. 
Arrepiararn-se-lhe os cabellos só de susto! 
viu uma grande on<;a mal11ada, que se en
caminhava vagarosamente para aquelle la
do. Que horror 1 
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Va~co, por si, julgaYa-se livre de 
perigo lá no alto da arvore, muito fina 
para se1' abai'cada pelo animal; mas que se
ria do pobre Mata-Mauros, que so encolhia 
todo, com as OI'elhas em pé e o rabo mm
<lho ~! A on.;a parecia sorrir, e nao se 
apr.essava, como quem soubesse que as suas 
presas nao ]he poderiam ftJgii'! Assim, com 
todo o descan¡;o, decidiu-se a deitar-se um 
pouco, lamhendo as patas o· fechando os 
olhos. :-ras ... nem mesmo uma on¡;a póde 
esta1' e m socego na floresta! 

Vasco j~t mal se sustinha nos galhos da 
ai'VOI'e e o burro erguia para elle os olhos 
supplicantes, como se lhe dissrsse : 

-Acode-me! 
O momento era angustioso! Qúe fazer'? 
Pot' fortuna, appareceu de repente, 

quasi em frente á on.;a, um grande taman
duú. Os dois animaes contempJaram-se um 
segundo, e atiraram-se logo um ao outro 
•com verdadeira fu1·ia! Sentia-se-lhes o bufa.r 
.angu;:,tioso e a bulha surda dos corpos na 
!ucta. Por fim o tamanduá deixou-se caír, 
com o ventt·e rasgado pelas garras e os 
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<lentes da on¡;a, que, pausando sobre o cor
po da sua victima uma pata, ergueu pam 
.as ano res a cabe~ a triumphante, ·como se 
Jhes dissesse : 

- Viram ~! 
E berrou com for<;a, para annunciar a 

::;ua victoria a toda a floresta. Que souhes
sem d'ella os formosos 
jacarand~ts, os vinhati
cos poderosos, as in
nmneras palmeiras gen
tis, e as paineiras em 

Tamanduá. 

flor, e a sapucaia, e 0 iti, as ·gamelleiras 
e o pequiú! Que todas as nossas arvores 
bellissimas, estremecessem áquelle berro de 
triumpho e que pelas veias dos cipós pen
dentes descesse o mesmo fremito ás samam
baias, :is ortigas bravas e ús trapoerabas do 
chiío. 

A onga, satisfeita, fechou a bocea, ran
geu os dentes, e, voltando-se, caminhou a 
passo para o lado de Vasco e do Mata
Mauros. Ella alli ia, cheirando a sangue, 
farejando carne! Mata-Mauros wrrou e 
Vasco murmurou : 

l:!.. 
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É agora! 
Mas nao foi. U m tiro reboou na flores

ta e tao de perto e tao cel'teiro, que a onc;a 
caí u logo, com a · caber, a varada por uma 
bala: 

O menino nao pode conter um gt·ito 
ele enthusiasmo ao ver um caboclo romper 
da mattaria; des ce u en tao da arvore e 
abra<;ou aquelle homem, chamando-o seu 
salvador! 

vm 

O pequeno resolveu seguir ao lado do 
ca¡;.ador corajoso, que tao milagrosamente 
!he apparecera . 

Tinham andado um bom· peda'(o, sem
pre acompanhados pelo Mata-M~ouros, quan
do tiveram de estacar; o caboclo exclama va : 

- Por aqui anda macaco! E a carne 
do macaco é excellente!... Olhe! lá está 
elle naquelle ingazeiro! E - apontou a espin
garda. Ao mesmo tempo Vasco. presenciou 
uma scena commovedora. 

O que estava na arvore era urna macaca. 
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Vendo para si apontado o cano da es
pingarda, o anima[ ergueu nos bra«os um 
tenro filhinho, q11e estava amamentando, e 
mostrou-o ao ca«ador, como se invocasse a 
sua piedade e lhe di~sesse : nao te pe«o a 
minha vida, pe«o-te a vida ele meu filho l 
Se eu Jhe faltar, quem tra
tará d'elle? 

Entretanto o tiro tinha 
partido e a macaca, sentindo
se ferida, nao abandonou o 
filho ; despenhou-se com elle, 
cleitou-o num gramado, cor
tou .com o dentes, uma folha 

~lacaco. 

de inhame, e esprerneu nella, como se f6ra 
em um copo, o seLl leite, depressa, antes 
que a mot·te o seccasse l Ó leite caía em 
gottas na folha verde, como perolas nurn 
vaso de esmeraldas ; assim a macaca dei
xava· a sua provisao de leite ao filho amado 
e, choranclo, em tristes queixumes, morreu 
ao pé d'elle. 

Tambem Vasco chorava e o proprio ca· 
«ador estava ¡mlliclo e arrepenclido. Matar é 
sempt·e máo. 
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O bom menino atreven-se a a conselhar 
ao caboclo que nüo matasse nem os ani
maes inoffensivos, nem os innocentes pas
sarinhos. E o homem prometteu fazer-lhe a 
vontade. 

Tinham de separar-se e Vasco pe¡•gun
tou ao companheiro se !he sabeda . dizer 
onde _morava o Gigante Brasiliao. 

O outro responden : 
- O gigante mora em toda a sena. 

Ora está nas restingas, ora no mais alto 
dos morros. As vezes mesmo entra por 
essas mattarias dentro e a grandes perna
-das passa-se depressa par¡L outros Estados. 

Disse-me um cornpanheiro 'que já o viu 
lá para os confins do Paraná e que até o 
{)Uviu gritar nas Sete Quédas do Paranapa
nema! A sua voz era tao fo1·te que fazia 
tremer toda a terra e dizia assim : Ajoe
lhem-se deanfe de mim! ajoelhem-se deante 
de mim! 

Os bugres d'aquellas redondezas ficam 
pasmados . olhando para a agua que sete 
vezes se despenha, sem saber de onde vem 
.aquella ordem que as assoberba. 
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Um pescador nJcu amigo, este da barra 
de Santos, foi uma noite muito triste para 
o mar. Deixára os filhinhos em casa sem 
' 'inlem e a muliler ás portas da morte. A 
noite estava negr·a e ventosa e o pcixe nao 
vinha, por mais que lan<;asse a rllcle. -Desa
nimado, o pescador comec;ou a chorar, e 
atJ'3.\'éS das ]agrimas viu em uma enorme 
jangada o bom gigante, toca-que-toca, re
colhendo nas maos enormes punbados e 
punbados de peixes, que saltavam brilhando 
como faquinhas de ac;o . O pescador, boquia· 
berta, viu que eJ'a para dentro da sua rllde 
que o gigante lanc;ava aquella pescai'ia toda, 
e que ao mesmo tempo os remos do seu 
barco se moviam em clirecc;ao á praia, le
vando-o para casa. O pobre homem nem 
pócle faJar, ele commovido e ele contente. 
D'ahi por seante tuda !he correu bem na 
vida : a mulher salvou-se, os fllhos cria
ram·se e os negocios meliloraram. Entre
tanto, ha muita gente que diz que aquillo 
foi sonho! 

O senhor j>t o viu'? 
- Jú. 
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Quando~ 

Em um d·ia ele tempestaclc. Eu aLra
vessava sózinho a tioresta, com p::tvoi' das 
arvores que se torciam, rangendo desespera
das. Virgem Maria 1 Os trovóes reboavam 
como eu J1unca ouvi! De repente, um raio 
estalou sobre a minha cabec;a; parei estarre
cido! Como por encanto, sen ti ao mes m o 
tem po que o gigante abria sobre mim as 
suas enormes maos prote0toras. 

Depois ele tudo passado, abri os olhos : 
cleante ele mim estava urna palmeira im
mensa 1 Só para que eu nao !he agradecesse, 
o gigante tinha-se transformado... Vá con
fiado; elle gosta de crianc;as. Dizem mes m o 
que para os entes fracos é que é mais ama
ve!; abre os brac;os, espalma as maos e 
deixa assim que as patativas e os sabiás 
durmam entre os seus dedos oú far;am os 
ninhos na sua frondosa cabelleira! Caminhe 
para deante, já que tem coragem; eu volto 
para tráz, para ao pé de minha mulher e 
de meus filhos. Ao mesmo tempo que faJa
va, o cac;ador punha ás costas a macaca 
morta e na bolsa o macaquinho recemnascido. 



O GIGA/HE llRAS!LI:\0 

- Ao menus LI'ate bem do filho! re
commendou-lhe Vasco; e o cagador res
ponden: 

- Vou estirnal-o, de.scance. 
E assim se separamm. 

IX 

Uma noite, tremendo de l'rio, Vasco e 
o scu burrinho acolhcmm-se muito aconche
gados para de baixo de um ingazeiro. Voe· 
javam pyrilampos, piscando na treva as 
suas lanteminhas COI' de esmeraldfl. Aguas 
de u m río . corriam pe1·to, num murmurio 
brando: 

- Meu pobre Mata-Mauros! comec;o a 
arrepender·me d'esta aventura, por amor de 
ti 1 Tem paciencia, meu velho, e perdoa
nle ... 

1\llata-M.ouros, como nao sabia faJar, 
bafejou o seu balito quente sobre o corpo 
gelado do menino, como para provar-lhe que 
nao estava zangado. 

Vasco fez fogo, por precaU<;ao, e dei 
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tanda-se sobre folhas séccas dormiu como 
um principe num colchao de paina. 

Dormia ainda quando, pela madrugada, 
um rumor extranho e doce encheu toda a 
floresta. Todos os passaros cantavam ao 
mesmo tempo . Os lirios cor de marfim, á 
beira d'agua, empertigavam- se na~ bastes, 
rE)dobrando de aroma, e nos bra.;os verdes 
da baunilha, grandes fi6res cheirosas baloi
Qavam-se como thuribulos, espargindo per
fumes. Ipés atapetavam o chao de fl orinhas, 
um chuveiro de petalas de ouro, e em
quanto os albores da aurora prateavam as 
aguas fugilivt.s e as humidades dos ruche
dos cobertos de bromelias, colibris lumin(J
sos clespertavam por· entre orchídeas resplan
clecentes. 

Vasco sonhava : 
O Gigante Brasiliilo passava offuscando, 

como se os seus olhos fossem s<)es! 
Sentiu-lh;, a caricia dos dedos por en

tre os cabellos, e era como se ac¡uelles ele
dos fossem de velludo! 

Vasco clespertou e seutou-se ele um 
salto. Oncle estaria o gigante~ 
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Meda-M o aros! nao o viste passar? 
Jlfcda-Mouros nao entendeu a pergunta 

e estava sereno, como se nada de extraor
dinario tivesse acontecido. 

O menino expertou-o : 
- Vamos, meu velho, sigamos o gi

gante, que passou por aqui! 
Caminharam em vao serra acima e 

serra abaixo, ora entre tijucaes, ora sobre 
penedias, atravessando cachoeiras ou sal
tando vallados. 

Prudente, Mata-Mauros avisava-o de 
longe dos perigos presentidos. Já elle estava 
ha tempo de orelhas titas, pello arrepiado, 
quando um barulho exquisito se fez ouvir. 
O burrinho, apezar de velho e de tremulo, 
subiu !esto para um rochedo proximo e que 
parecía ter sido posto alli para a sua sal
vac;ao. 

Mal tinham alcan~ado o alto da ro
cha, quando mna .vara de parcos do matt~ 
passou grunhindo, batendo tudo que ia en
contrando no caminho. 

Depois de os sentir bem longe, Vasco 
abragóu ;\;fata-1l1ouros, que tre_mia ainda e 

13 
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para allivial-o, apeou-se e levou-o pela redea 
até um prado onde havia bba herva, aguas 
límpidas e muitos arac;aseiros carregadinhos 
de fructa. 

X 

Depois d'isso succeder·am varios episo
dios, que nao vale a pena mencionar. 
Vasco e N!ata-J!ouros estavam amarellos e 
magros de canceira, quando urn dia a\·is
tararn um alvejar de casinhas brancas e 
mua torre d.e egreja muito caiada, que 
aponLava para o céo. Era uma viJJa. Lá 
chegaram depressa. 

A pritneirB. casa que viram estava com 
a porta e as janeJJas abertas. Vasco apeoú
se e entrou. O burro, por discre¡;;ao, ficon ú 

porta. Um segundo depois, Vasco, espan
tado, penetra va em uma . sala ampla, nmito 
limpa, onde uns Yinte meninos liam sen
tados em bancos, em frente a um velho 
de cabellos brancos e de olhat' bondoso. 
Esse · homem e1·a . o mest.re. Vendo o po-
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bt·e menino tilo pallido e can<;ado, pergun
Lüu-lhe de ande vinha e que desejava. 

Vasco contou-lhe a ~ua histo¡·ia, ac
erescentando : 

- Estou fat·to Je andar e pe(:o agora 
ao senhor mestre, que tudo sabe que me 
diga onue posso encontrar o Gigante Bra
siliao . 

O velho ergueu-se, sorriu, passou pa
Lemalmente a Illi"to pE>lrt cabe,:a · ele Vasco 
e responden : 

- Meu rilho! o Gigante Brasiliao é 
U1na lenda, é unt no111e · que o pavo deu 
ao nosso paiz, pois fica certo de que só 
na imaginac¡ao ha entes assirn sobrenatu
raes. 

Depois, appt·oximanclo-se da janella, 
foi aponlando successivamente diYersos pon
tos, ú proport;áo que dizia : 

- O Gigante Brasiliao é tuclo isto : 
estas montanhas enormes, que sao o seu 
dorso; estas arvores al tissimas, que sao os 
seus musculos; estes rios e mares, que 
sao as suas fertilissimas veias; este aroma 
ele seiva, que é o seu balito, e as rachas 
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dm·as, que sao os seus ossos; e mais as 
noites estrelladas, que sao os seus sonhos! 

É da bondade, da inextinguivel fertili
dade d'este solo, aberto para os pobres em 
mananciaes punssunos, que lhe vem o 
nome de grande, de bom, de generoso, que 
os homens rusticas traduziram pelo de gi
gante. Em qualquer ponto que lhe dermos 
um golpe; d'ahi veremos rebentarem flores 
e fructos, em vez de sangue e de odios. 

_ Nao marremos de fome nos seus brac;os 
e dormiremos tranquillos no seu seio. Olha 
agora para aqui·. 

E o velho encaminhou-se para um 
mappa do Brasil, que ·cabria urna parede 
da sala. 

- Vasco, meu filho, fizeste bem em 
vir bater em uma escoJa; vaes receber a 
tua primeira licc;ao. 

Apontando agora no mappa os lagares 
de que falava, o mestre ia dizendo : 

- O Brasil é isto tu do! Aqui, ao nor
te, vemos o Estado do Amazonas, que po
derás suppor ser a cabec;a febril do gigante. 
Através do seu territorio despenha-se o 



mai:; fortnidavel ¡·jo Jo globo, e elle e os 
seu:; aftiuentes sao COillO que as veías d'a.
gue!Je cerebro 'llle niio deixar~lü nunca de 

pulsar com energía. Aqui, o Pari1, Estado 
forte, riquissimo, rasgado pelas ·me;omas 
aguas do gmndioso Amazonas, ordeiro e 
prospero, grande em toda a .extensao da pa
lavra; aqui o Maranhiio, patria de grandes 

13. 
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filhos, Clljos nomes te ensinarei a amar; 
agora, nesta cadeia ij. beira do oceano, ve
mos como que a espinha do teu gigante, 
formada por todos estes Estados : Piauhy, 
Ceará, Parahyba, Pernambuco, Alagóas , 
Sergipe, Babia, Espirito Santo e Río de Ja
neiro! No centro, Matlo Grosso e Goyaz 
sao o peito onde se esconde o corac;ao do 
gigante, mysterioso e forte! aquí o Estado 
de Minas Geraes, o ventre uberrirno, que 
se desentranha em ouro e pedras preciosas, 
altivo e generoso; agora, S. Paulo, a terra 
fertilissima, cortada pelos trilhos das loc~

moti vas, · caminhando corn fon;a, dando 
exernplos de prosperidade e de energía; 
aquí o Paraná, de um clima amenissirnb, 
e Santa Catharina e Rio Grande do Su\, 
terra dos grandes guerreiros e defensores 
da patria. Como um ponto de communhao, 
um ·Jogar em que todos estes bellos Esta
dos se fazem representar, aqui ternos a Qa
pital, a cidade do Rio de Janeiro, posta á 
beira ·da mais bella babia do mundo, sor
rindo de entre as suas montanhas incompa
raveis! 
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Como vos, o gigante Brasiliao é isto. 
l~u, 11uc tcnho os cabellos brancos, amo-o 
com o mesmo amo¡· que tu. Fica commigo, 
e,.;iuda e quando souberes o que eu sei, vol
tarás para a tua choupana, embellezal-a-ás, 
crearás em torno de ti um ambiente de paz 
e de alegria e, lavrando esta terra bem
dita, enriquecerás a tua prole e fa¡·ás a 
fortuna do nosso pae commum - O GI
r;.\NTE BRASILJAO. 

FIM 
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