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Patrio pendao saerosanto 
Da Familia Brasileira l 
N ossa adorada bandeira ! 
'l'u quo, no azul do tcu manto, 
Só tens por lemma o Cmzeiro 
- Como o areo·iris da esp'ran<;a, 
Do amor, da pn11, da l>onaru:a
Em vez de um signal guerreirn ; 

Bemdito sejas sempro, ó glorioso e augusto 
Pendao, que, puro, encorra 

Tudo qu::tnto ha de bello e grande e nobre 
e justo 

Sobre a Iaoe da terra ! 



:__ ___ __ _:P_::_RI=:M=:EI=RAS LEITURAS _____ _ 

VOTO 

(JOÁo DE DECS) 

Praza a Deus que a sa doutrina, 
Que, nesta escola, se onsina, 
A almn vos esclaroQa; 
Que esta luz, tao pequenina, 
CresQa, por graQa divina, 
Ató que emfim resphmdeQa. 

~4 
A alma, como o diamante, 
Sendo polida é brilhanto! 
Em bruto, nao luz, nao brilha, 
Náo se distingue da terra, 
Nao descobre a luz que encerra, 
Kiio mostra de quem é filha t 



------------~P=RI=M==EIRASLE~I~Tc~R=A~S----------~ 

- BoM dia, tio Ricardo ! 
- Bom dia, tia Joanninha! 
Tio Ricardo, do maos no bolso, contempla 

da janella o bello espectaculo da natureza em 
festa! 

E que linda manhü faz! 
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A luz viva e alegre do sol invade a sala 
toda. 

Faz lembrar uma pooira de ouro, que al
guem jogasse ás maos cheias para o ar, e 
que entrasse brilhanto e perfumada pela ja
nella auerta ! 

Uma faixa de luz illumina o busto e o cóllo 
de tia Joanninha, e estende-se por debaixo da 
sua cadeira ele balaw;o, como si fosse nm rico 
tapete, tecido de fios de ouro! 

-Tio Ricardo! O tío Ricardo! O café está 
esfriando sobre a m esa! 

'l'io Ricardo nem so lembra do café! 
Está maravilhaclo ante a belleza das nu

vemsitas, que, lá no alto do céo, se movem 
vagarosamente, como um rebanho de ovelhi
nhas cór-de-rosa a caminhar! 
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CoM q u o cara zangada está o eenhor Gene
roso! Porque será que o scu chapéo vai tao en-

terrado na cabo¡;a ou molhor que a sua ca
be¡;a vai cnteuada ató ás orelhas no chapéo ? 
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Nao sabern? Pois foi urn murro que o po:.~ 

assim! 
Foi este o caso: O senhor Generoso tinha 

sabido para dar o seu passeio matinal. 
A manha estava linda, linda, e os passari

nhos cantavam alegremente. 
Escurece, porérn de rApente. Come<;a a <!hu

visear. Em seguida ouve-se um grande trovil.o, 
cahindo logo depois um forte agúaceiro! 

O senhor Generoso zanga-se sériamente, e, 
como nao acha urnas orelhas para puxar, foi 
o chapéo que pagou todas as culpas, com o 
murro que lhe deu! 

Oh ! homem, pois a chuva lá merece que 
a maldigam, ella que é tao benefica, e que tao 
bem faz aos animaes e aos vegetaes ~ ! 

Para que comprou cntao o guarda-chuva 
que traz na mao ~ 

Comprou-o para resguardar-se do sol e da 
chuva, nií.o é verdade? 

l'ois é abril-o, agora que está chovendo. 
Mas, nao; como a eh uva cahiu sem o avi

sar, o senhor Generoso, que é todo ;r,angadinho, 
leva de caprir.ho conserval-o fechado ! 

Mas, quando entrar em casa, ha de estar 
molhado como um pinto que cae dentro de 
um balde cheio de agua ! 
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Jú que a mao da NaLm·eza 
Foi comtigo tao gentil , 
Dando-te, alérn de belleza, 
A innocencia e gra<;as mil, 
Orianc;a, por gnüidao, 
Faze que o teu coraQiío 
Em tuclo a imite tambem ! 

Kao produzas nunca a magua 
Em Leus paes, nem em ninguem! 

· Sfi J,ao boa como é a agua 
Como é o ar, como ó a luz! 
N o carinho e na doQura 
Tua alma, tao rosca o pura, 
Se inspire na de J osus ! 

Tua boquinha mimosa 
Traduza sempt·e a harmonia 
Do orvalho aljo[rando a rosa 
Das ave¡,; saudando o dial 
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Kunca, nunca ella profira 
i\. áspera palavra feia 
(Calumnia, intriga, mentira) 
Que o bom cm·a(;.fín ocleia! 

Que essa boquinha ongraoada 
E mbra como a roma, 
Reja, emfim, urna alvoracla, 
De omle luza o pensamento, 
Como luz, no firmamento, 
A alva eslrella da manhi'il 
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E STES tres pintainhos, logo que sentiram 

nas costas as primeiras gottas de chuva, cor
reram a abrigar-se em baixo do guarda chuva 
de Margarida. 

Tiveram muito juizinho, mais do que teve 
o senhor Generoso! 

Si chuva nao qu~bra ossos, produz, entre
tanto, dofluxos, constipaQóes, resfriamentos! 
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Dizem que, por falta de um cravo, que 
cahiu da ferradura do cavallo em que montava, 
certo rei perdeu o reino. 

Pois, por urna constipaQao, póde-se tambero 
perder a saúde para sempre! 

Os pintainhos procederam, pois, com muito 
juiw, protegendo a delles ! 

Quando cessar o temporal, o, de novo, appa· 
recer a luz doirada do Sol, elles lá sahirao 
enxutinhos pelo campo afóra, para catarem seus 
graositos e bichinhos. 

E que alegria entao sentirao! 
O senhor Generoso é que terá de arrepen

der-se talvez de seus caprichos ! 
Caprichos, só aproveitam os que nos aper

feiooam a alma! 
Capricho-se por ser bom! Capricho-se por 

ser honesto! Capricho-se por ser verdadeiro! 
Caprichos desta ordern, sim, nao nos pre

judicam, e fazem-nos amados e respeitados de 
todos. 
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LENITA andava muito admirada do nunca 
ter ouvido ao Jupiter proferir urna palavra ! 

Um animal tao intelligente como elle era, 
táo bom, t.áo carinhoso, era impossivel que niio 
soubesse dizer qualquer cmJ83,l 

-Tu nfi,o ' sabes faJar .Jupiter? resol ven per
guntar-lhe um día. 

Jupiter, está claro, náo responden com a 
bocea, mas seus olhos intelligentos pareciam 
dir.er: 
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-Nao, nao sei f:-thH como voce, Lenita; 
mas sei como devo ser amigo fiel de todos 
quantos me tratam com amisarle! \ oce, Mar
garida, Nene, tio Ricardo, tia Jo;~nninha, que 
nie estimam, e me trutam com tanto ea
riuho e bonclade, pódem exigir de mim tudo 
o que quir.erem, que en os obedecerei de todo 
o coraQao 1 • 

A's vezes, é eerLo que me zango, mas 
só o faQO com aquelles que me pror.ur:~m md
lestar! ~un ca, porém, abuso da miulm forlja! 

Oncinha qne, ahí está á porta, si falasse, 
poueria tlir.el-o; e ella me ameac¡a ás vczcs 
com as afia.das no has! 

Mas, eu r6sno t•penas, finginrlo-me r.an
gado, e a gatinha, que é prudente, vai-se re
tirando, deixando-me cm paz ! 

Nao, náo sei falar, Lenita; mas sinto que 
son bom, fl que, por isso, mereQo quo todos me 
eslimem. 

Lenita nao enteudeu lalvez tuuo o que lhe 
diziam os olhos de sen r.migo , m a:; a di viuhou 
que elles espelllavam nma alma g·enerosa e leal. 
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MARGARIDA va.i pasaear com o Jupiter. 

ünde irao os dois amiguinhos ? 

Vao tah'ez a.o pomar. 'l'io Ric;m·do e tia 
Joanninha já devem lá estar, c;uidando das suas 
bellas arvores fructíferas. 
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.Jupiter é o in8eparavel companheiro de 
Margarida. 

Tem por ella urna profunda amizade, cLeia 
de graLidao e carinho. 

~ 6 natural que a,ssim proeeda. 

Foi .\largariJ.a. quem o criou desde peque
uino, trazendo-o sempre ao cóllo, <lando-lbe 
pa.pinha.s de leite, e far.endo -o dormir mt ca
miuha quente e macia da sua boneca de lon<¡a . 

. Jupiter cresceu, é agora <fn~si do tamanho 
de sua maesinh:ot adoptiva. 

Mas, como no passado, vivem unidos pela 
maiH terna e sincera amizade. 

:Jiargarida, desde pequena; foí tambem a 
maís carinLosa protectora do Lerra-nova. 

Quem possue bom coraGiiO, ji o mostra 
deH<le pequenino. 

E' como certas florinhas, que, pelo perfume 
do botáo, já revelam a sua boa qualídade. 
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AMIGOS 

(ADAP'l'A UA. M. DUART~ Dl~ ALMF:IDA) 

Amigos? Pois quem rluvida ? 
E unidos como dois gomos 
Duma laranja par'Lida; 
Unidos como dois pomos 
A que um só ramo deu vida; 

Amigos, sim, qual dois braoos 
Do mesmo tronco sahidos, 
Que se alteiam nos espaoos, 

19 

Distantes, ma;;; sempre unidos; 
Amigos, como rlois gritos 
De dois cm·aooes afflictos 
De duas nlmas laceradas; 
Como dois threnos de um canto, 
Ou duas gottas de pranto 
Pela mes m a dor choradas ... 
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E' este o pomar de ti o Ricardo! 

Qne rico e vi<¡ oso que é 1 
[m tanque, azul como uw peda<¡o de céo, 

separa-o em duas partes. 

De um lado vicejam pecegueiros, laranjci
ras, mnCJeiras, cajueiros, banaueiras, e dezenas 
de ouLras arvores fructiferas. 
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De outro, estende-sc o bello "inhedo, plan
La.do ero estacas 1 

Esse vinbedo ó a paixao de tio Ricardo 1 
V&de üom que carinbo elle contempla as 

su as bellas u vas 1 

'l'ia Joauuinha vem cltegando do outro lado 
do pomar, onde foi coll1er ma<;ils, !araujas, 
moranguinbos e peras. 

Quem ca.rrega o cesto das fructas 6 o Ben
tinlto, o pera.ltiH8Ímo senbor Bentinho, tilho do 
jardinciro. Nao l'eem a, earinha delle, ao lado 
esquerdo da tia Joanninba? 

Tio Ricardo náo quiz acompanbal-a. Pre
ftwiu fiear com a -Margarida entre as suas vi
deiras. 

}l_as, que sol queute! Margarida, náo po
deudo supportar o calor de HPIIS raios, abriu 
o guarda-cbuva. 

Si o senhor Generoso visse este pomar, 
nunca mais se revoltaria contra a cbuva! 

Foi a cbuva, e o sol tamhem, que o dei
xaram assim tao vi<¡oso e produüLivo ! 

R o Jupiter? Onde se mettcria elle, que 
nao se o v~ no pomar? 
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J UPITER, vendo que Maxgarida, ficando em 
companhla. dos paes, estn,va bem protcg·ida, 
voltára tranquillamente para casa! 

Si a amigninba precisassc de seu alLúlio, 
era s6 gritar: Jupiter !- que elle accucliria em 
menos de um minuto. 

Quauto a isso, ficou sem cuidados. 

Chegando perto da, escada, deitou-se 
O sol estava de rachar! Urna somnec!l alli, 

á sombra, do:; pilares, nao seria cousa de des
prer.ar! 

J upiter resol ven pois, dormil-a. 
Apoiou a nobrfl cábec¡a sobre as patas, e 

fechou pregni<;osameute os olhos ... 

Poneos instantes dcpois ouviu dous cnnitos 
a ladrar furiosos ... 

Que seria? Levan ton a cabet¡a para ver do 
que se trata va ... 

Eram effedivamente dois cács a perseguir 
a pobre Ouciul.ta ! 

Olhando cntáo fixamente para aquella scena, 
J upitcr poz-se a rosnar indignado ... 
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Oncinha, toda m·ripiada, corría afllida, <lesa
tinada, saltando ora para um lado, ora para 
ontro, sem nunca achar um abrigo que a li
vrasse tle seus perseguidores! 

Al.in11l teve urna felir. inspiraqao. 
Avistando Jupiter, ¡wolbeu-se entre as suas 

larg·as patas, abandonando-sil á sua forte pro
tecqáo! 

Os ~;auiloH ¡;stacaram de subito, lll<'::l la
drando sempre. 

Jupitcr fitou nelles o RP-n olhar leal e firme, 
como si quizcssc dizer-lhes: 

- Atrevam-se a maltratal-a agora, covardes! 



BEMDIT A a mao que protege 
O ente mais ·fraco e mesquinho! 
E a mao, que a DesgraQa elege · 
Para a amparar com carinho! 
BemdiiaR ? Santas que sao ! 
Pois que na sua grandeza 
Ostentam toda a nobreza 
Do mais gentil coraQao ! 

foRAM covardes, sirn, meus caros am.igui
nhos, bern covarcles aquelles clols carritos, per
seguinclo a pobre Oncinha! 

Generoso foi o Jupiter, que ·nao era capaz 
nunca de abusar da sua for<¡a contra um ser 
rnais fraeo do que elle ! 

CornÓ tambern nao seria capaz 
a urna crianqa 011 a mn velho, 
far,endo este outro rnáo eao ! 

J 

de aggredir 
como est{t 

E que mal lhe pocleria ter feito o pobre tio 
Matheus, táo bom sempre e táo trabalb.aclor ? 

Nenhum, nenhum! 
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Ia passando distrahidamente para levar ao 
rio a roupa de seus nel~nhos, quando sentiu Ulll 

peso exquisito a pux~l-o para traz! 
Era o Pery que se aganára ao •saeco da 

ronpa suja, quasi a rasgal-o nos dentes. 
Que pena nao andar por alli o Jupiter! 
Elle teria mostrado ao máo cáo o caminlw 

respeitoso do de ver! 
Mas, Pery tcve o castigo qne merceeu. 
B' que os netiuhos de tio Matheus, que 

ficaram em casa1 distrahiuos a brincar o jog-o 
das peurinhas, quaudo souberam o que havia 
aconLeeirlo ao se u querido avú, pediram ao ·dono 
do Pery que o deixasse sem comer durante um 
dia·,_:iuteirinho ! 
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A VELI-IICE 

(1MI'I',\\'ÁO) 

Quando, ao sumir no horisonte, 
Ohega o Sol ao termo seu, 
J á fértil deixou a Lerra, 
Já muito brilho lhe deu! 

Quando, no mar azulado, 
\íai um rio desaguar, 
Já em todo o seu pernurso 
Fez muiLa vida brotar 1 

Assim é o velhinho honrado ! 
Lembm, nas rugas que tem, 
Que, atraz de si, no Passado, 
Só doixou o Amor e o BAm! 



28 PRIUEIRAS LEI T::_cO_l<_AS _______ _ 

8ENTINHO está de castigo ! 
Porque ~eria ? 
]<;' tao boa a rru~Htra que, s6 por urna 

falta muito grave, o teria <~~.stig·ado! 

_:__Conte-o a mim, Bcntinho! Que é que 
voce fez, m en filho '? .•. En tao, nem á sua miie-
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zinha qneJ' clir-er o motivo do scu castigo? ... 
Porque foi, sen hora mestra? 

- Porque é muiLo tnwesso! Parece urna 
borholctinha, que nao está wceg~da um só 
instante! 

-K verdade, Dentinho '!! Deve ser verdade, 
si m, porqne a mestra nao sabe inveutar !. . . 
Ora, o meu (ilhinho a ser incommodo á senhora 
mestrn, que é tá.o boa, e que é tao amiga das 
crian~as! 

F.ntao, Dentinho, nilo me responde? 
N em as si m elle responde. .Encostadinho á 

rricsa da prufessora, finge estudar, pondo um 
dedinho sobre o a-b-e ! 

Sua cara é a de um santinlw ! 
E elle (: mes m o um santinho... mas do 

páo 6co ! 
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T ÁO santinho que, logo ao chegar á casa, 
provocou urna ladainha de choro ! 

Oh ! príncipe dos travessos ! 
- Quem foi que atirou ao cháo a crianqa 

que puxava o cavalliuho de páo '? 
-Foi BenLiuho ! 
-Queru foi que fez chorar a menina. que 

está carregaudo o uoni'l '/ 
-Foi Bentiuho, por ter feito chorar a dona 

do cavalliuho de páo! 
- Quom foi que fez chorar u irmao mais 

velho? 
-Foi ainda o Bentinho e semprc o llen

tinho, porque fez borrar o nene, que chora 
porque vil a irmá chorar, a qua!, chorando, faz 
chorar ta.mberu o irmao mais velho! 

Oh! Este Bentinho nao parece hento ! 
~hs, finalmente, porque chora Larnberu o 

rei de todos os pe
ral Las conhocidos e 
desconhecidos ? 

Ohora... cho
ra ... porque estima 
muito aos irruaos, 
e nao os p6de vílr 
eh orar! 
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SIMAO é mnito curioso ! 

E' verdado que elle e:;taYa com muita silde, 
mas sypbao nao é bebida propl'ia para ma
cacos! 

E ainda fosse, como podcria elle a.brir a 
cumplimHla p;arrafa? 

E' o que Simáo 
p1·ocura faz e r, en
fiando o dedo pela 
tomeira! 

.Mas, tanto faz, 
tanto arranja, que a 
garrafa vai parar ao 
chii.o ! 

Felizmente náo se 
partiu. E Simil.o, fJUe es
capou de tal susto, tra.t.a 
logo de montar sobre 
ella, como si fosse s9bre 
um cavalllinho ! 
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Mas a garrafa rola, 
e !á se vai o Simao de 
costas ao chao. 

Com certeza mio ]be 

doeu muito fL queda, por
que nao se deu por ven
cido, e lrata ngora de sorver pr,ln, (orueira o 
desej;tdo liquido! 

Ma·s, como niio 
sabe como se !ida com 
a exquisita garrafil, lá 
Jhc n.perta sem querer 
a nlvnla., e eis o que 
sw~e11de ao teimoso ... 

O syphao esgui
chou ruidoso e espu

mejante pela sua cara, barriga, e peito, mun
dando-o todo ! 

Pobre Simao! Torno u urna explendida, 
ducha! 
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PELA manha, be m cedinho, 
Quamlo o céo vai clarear, 
O meu gnrboso gallinho, 
Batondo as azas contente, 
Desfere um canto esLridente, 
Que sóa bom longe no ar : 

Ki-kiri ... ki! 
Ki-kiri... ki ! 

.Si um gallo, longe ou visinho, 
Tam be m so p6e a cantar, 

· De novo, alc:ando o biquinho, 
Elle, rapido, ligeiro, 
.Fica de pé no poleiro 
Para mais alto gritar: 

Ki-kiri... ki ! 
Ki-kiri... Id! 

Entretnnto, de rnansinho, 
Pois que é preciso ~lrnoc;ar, 
Perú, angola, frangui nho, 
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Do alto poleiro saltando 
Vao logo o pouso deixando ... 
:\las, elle, sempre a cantar: 

Ki·ldri. .. ld! 
Ki-kiri. . . ld! 

Depois, como um pastorzi.nho, 
A crista vermelha no ar, 
Lá se vai o meu gallinho, 
Pela erva Loda orvalhada, 
Oonduzindo a gallinhada, 
Sompro garboso a gritar: 

Ki·kiri. .. ki! 
Ki·kiri. .. Id! 
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OELÉIN'. Deléin !. .. Deléin! ... 
A. sineta dá o signa!, e, logo em seguida, 

ouve-se urna voz a gritar : 
-Quem embarca ? O trem vai partir, mcus 

senhores! 

'fo•los os passageiros correlll depressa a 
tomar os seus logares no vagao. 

Bentinho deixa cahir um dos sapaios, mas 
embarca assim mesmo. 
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Claudiua e Garlito enLregam os seus bi
lhctes e lá sóbem tambem. 

-Prompto! prompto! 
.Tanjao, que em chefe de estar¡ao, machi

nista, conferente e guarda-trem, apitou e fez a 
machina andar ! 

- - Viva ! viva ! Bota rnais for<¡a nesse trem! 
-Nao se póde! Vai muito carregado! 
-U m desastre! Pára! pára, machinista! 
.A Hitoca, que ia viajar de terceira classe, 

porque náo tinha cor~tgcm de subir at6 á 
travéssa mais alta da porteira, deL'I:Ou escapar 
a mao, e hí, se foi de barriga em terra ! 

Mas, o trern, que já ia aLrazatlo, nao parou, 
e foi-se embora, dcixando a passageira a bater 
com as perninhas no ar! 

Felizmente nao Re mag-uou! 



AS CRIANCINHAS 

(hfiTA<;ÁO) 

Eu gosto das criancinhas 
l1isonhas, terna-s, mimosas! 
Fazom lembrar avezinhas 
Quo fossem Ieitas de rosas ! 

Que doce e grata emoQao 
Me palpita na alma, quando 
As vejo, alegres, brincando 
Oom tanta satisfaQao! 

Tudo é lu;~,, tudo é fragrancia, 
Sorrisos, heijos e flores, 
N o doirado céo da infancia! 
Como ó gentil a ignorancia 
Do mundo e de suas dóros! 

Dem baja o riso que enflora 
Essa edade abenQoada, 
Essa quadra encantadora! 
Dem baja o beijo da aurorn. 
Que a torna La o perfumada! 
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BENTINHO. por peraltagem, Leudo de tra
zcr o~ cestos com as violetas que seu pai 
colhflra, em vez de pnxar o carrinho, fer. del\e 
uro cavallo, e lá o deixuu rodar pela ladeira 
ahaixo. 

O que s1weedeu foi que urna das rod;1s 
bateu de t-mcontro a urna pedra, e o Beutinho 
foi precipitado para a frenLe, indo cahir eom 
a testa ao cháo. 

Náo choron, náo; mas o sangue come<¡ou 
a correr pela ~ua facc ero um fiozito muito 
vermelho. 

Lavou cuidadosamente u arranbao, e, pam 
que sua rnaezinha nada perccbesse, cobriu com 
os cabellos o logar fm·ido . 

.A' nonte, ao deitar-se, quando sua rnáe foi 
aconchegar-lhe os lenc¡óes, e dar-lhe o costn
madu ueijin110, é que notou o ferirnento. 

Cornprehendenclo a delicadeza do filho, aper
Luu-o commovicla de encontro a,o corm¡ao, di
zendo: 

~Pobre do rncu filhinho! Para náo me 
incornmodar, occultou-me as suas dores T 
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POLIDEZ 

(D. ZAL! NA Rou u) 

E' tao bonito ser polidal 
Pnlida eu quflro ser! 
E, f'endo assim, serei querida 
De quem me cnnhecerl 

Quandn rlesperto, bem cedinho, 
Logo estfmdendo a mao: 
-Bom dia, mamao e papaizinho! 
Vós sois meu coraQiio! 

Si alguel!l por mim passando vejo, 
Sei logo repetir: 

-Bom dial E a todos eu desejo 
O bom-dia a sorrir ! 

Quando a flseola alguem visita, 
Tambem Re diz :- Bom dia! 

Quem saudar¡6m; esquece e · evita, 
Nao sabe a cortezia ! 

-Adeus !- eu digo ao ir-mfl embora ; 
-Boa no u te !- ao me deitar ; 
Assim, ou sei a qualquer hora 
:Meus amigos saudár! 
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Els reunida a ninhada toda! 

Que bellos pintainhos! 
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Quantos seráo ? 
Um, dous, tl'es, quatro, cinco, seis, sete ... 
Sao quinze! Uma duzia e rnais tres! 
Le m bram-se c..los tres pintainhos que se es· 

conderam em baixo do guarda-chuva de Mar· 
garida '? 

Pois elles tambem ahi estao. 
Sao os tres da frente, quasi perto do ama· 

rellinho, que está cochilando. 
Olhem o pinto pretinlw onde foi empo· 

leirar-se! 
DesQa dahi, pretinho ! Nao vá cahir e torcer 

o pesco(lo! 
--Piu! _píu! piu! 
Olá! qual P, o que está piando? 
Parece que sao os amarellitos que lovan

tam os biquinhos, lá, junto dos vasos do flores! 
Estáo qúerendo subir onde o pretinho se 

acha, mas nao tem coragem ! 
Upa! seus medrosos! Si cahirem, do chao 

nao passarao! 
E si. cahirem, o forir-se algum dedinho, 

Margarida tem arnica para · cural·o. 
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ADIVINHAt;:AO 

Qual sArá o insectosinho, 
Que, em baixo do nosso leito, 
Alta noito, som rospoito 
Ao nosso calmo somninho, 
Trila assim : cri... cri ... cri... ori ? ... 
Pula qu(l] fosse urn cabrito! 
Quem é supersticioso, 
Ao ouvir-lhe o agudo grito, 
Diz, em tom sentencioso: 
,sao cobres que vém ahi ¡, 
Nao direi que isto é verdade, 
Mas, que é dma cruelrlaue 
Matal-o, ouso eu affirmar! 
Quoiram, pois, adivinhar 1 
P'ra ser mais facil, "repito: 
-E' insecto, cujo grito 
Sóa assim: cr·i ... cri ... cri... cri... 
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PsiT! Silencio! 
Oncinha, Malhado o Branquinho vilo fazer 

urna ca<;ada! 

Esta va m dorminclo a sésta, q uando ... 
ti-ti-ti-ti... eh ego u COl-rondo u m carnonclongo 
perto da vasilha de loito. 

Ouvindo tropel, Oncinha abriu um olho 
para vc'lr quem era. 

Ao avistar o carnondongo, estremecen, e 
empurrou de leve o Malhado. 

:Malhado acorclou assustado, o, por sua vez, 
chamou Branr¡uinho, dir.endo-lho baixo que nao 
fizesse ruido . .. 

Depois, levantaram a cabo<;a devagarinho, 
olhando para fóra do cesto ... 



PRI ME:I RAS LEITURAS 47 

O camondongo lá cstava trepado á beira 
da vasilha, regalando-se com o leite! 

J:J: 

Combinaram que, a urn signal que Oncinha 
désse, saltarom todos tres, ao rnesmo tempo, 
sobre o audacioso ratinho. 

Oncinha, na linguagcm de gato lá coniou 
entao haixinho:- Um ... dous . .. tres ... L"pa! 

()o m o u m a fl ex a, os tres so atiraram do cesto. 
Malhaclo enroscan um pé na taquara, e deu 

um camhalhota. 
Branquinho foi cahir dentro da vasilha, 

fazendo esguichar leite para todos os lado"s. 
Sómente Oncinha cahiu de bom gcito, mas 

já nao alcancou o ratinho 
Num abrir e fechar de olhos, elle havia 

trepado pelo cabo da vassoura! 
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l:l:X 

Mas o caLo da vassoura nao lhe offerecia 
seguro abrigo contra a sanha de seus inimigos. 

Por isso, dando um perigoso salto, atirou.se 
justamente sobre a cama delles ! 

- Agora sim, pensou Malhado, elle est:i alli 
esLá na unha do gaviao! 

E os tres precipitaram-se para o lado do 
cesto ! 



---------'P-"R:::IM:::E:.=~IRAS l,EITURAS --------'4'-'-H 

Oncinha, com a prcssa, escoJTegou duas 
vezes e duas vezes ficou pendurada por um 
bra<;o sú. 

Afina!, conscguiu subir onrle já estavam os 
irmaos. 

Para revolverem bem toda a cama, mergu
lharam entiio a cabcQa nos pannos que a for
ravam, resolvidos a nao deixar escapar a caQa! 

Procura que procura:! · 
Mas, o esperto ratinho, achando urna pas

sagem nas malhas rlo cesto, por ella Sil es
capou! 

Bran(]_uinho nao achando cousa alguma, le
vantan a caheQa. 

O mesmo fizeram Oneinha e Malhado. 
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Vocé nao achou o ratinho? 
- Eu, nao! 
- Nem eu! 
- Nem eu! 
- E esta? Onde se esconderia elle~ Vamos 

íicar de sentinella, que elle ha de a pparecer! 
E os tres se puzeram de sentinella . 
Mas, ficaram i.nteiramente logrados : o ra

tinho ia entrando nesse instante pela porta dé 
sua casa! 

Branquinho ainda !he avistou o rai.Jinho 
do fóra! 
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ZÉZINHO, Corina r, l\lagtlalemL vao a ca

minho tlo mercado. 

Para voltarem mais depressa com as com
pras, montamm no cavallinho, que era ·a raiz 
tle urna grande figueira ! 
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Upa! npa! cav::tllinho! 
ü cavallinho nao sai do log·ar ... mas corre 

ligeiro colllo um veaclo ! 
Já teria atirado ao eháo os cavalleiros, si 

elles nao se agarrassem forLemente ao selim ! 
ITpa! upa! cavallinho 1 

O esperto eavallinho vai pam eima e pam 
baixo, para baixo e para eima! 

[;ózinho firma-se uem nos estribos. 

~Iagdalena segura com mais for<¡a a ~lqa 
da cesta. 

-Segure-se bem, Magdalena, sinao voce 
fica no caminho ! 

M.as, como sao bous cavalleil'Os, nenbum 
cahirá, e dentro de meia hora esLarao de volta 
com as compras do almo<¡o 1 

U pa! upa! cavallinho ! 
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MEUS OITO ANNOS 

(CASIMIRO DE AllREt:) 

Oh! que saudades que tenho 
da aurora da minha vida, 
da minha infancia querida 
que os annos nao trazem mais! 
Quo amor, que Ronhos, quo flores, 
naquellas ·Lardes faguoiras 
á sombra das bananeiras, 
dehaixo dos laranjaes ! 
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Que auroras, que sol, que vida, 
que noiLes de melodía 
naq uell a doce alegria, 
naquAlle ingenuo folgar l 
o céo bordado de estre"Jlas, 
a torra de aromas cheia, 
as ondas beijanclo a areia 
e a lua beij:mdo o mar! 
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Oh ! días da minha infancia! 
oh! m en céo de primavera ! 
que doce a vida nao era 
nossa riRonha manha! 
Em vez das mágoas de agora, 
eu tinha, nesRas delicias, 
de minha mfie aR cat•icias, 
e beijos de minha irma! 

~aquellos tempoR ditosos 
ia colher as pitangas, 
t:repava a tirar as mangas, 
brincava á beira do mar; 
rosa va ás A ve-Mariasl 
achava o céo se m pre lindo, 
adormecia sorrindo, 
e despertava a cantar! 



PR U.IE IRAS I.T:_.n_'I_II<_" _' -----~55 

Ü sr. Anselmo gosl,a muito do tomar a 

sua pitadinha de rapé! 

E' uro máo vicio, olá si é ! i\fas, que se 

lhe ha do fazer ! 

E' o seu chá, como elle diz ; e, como o 

eompra coro o seu rieo diuheirinho, o remedio 

6 a gente vd-o fangar as pitadas; ouvir-lhe 

os espirros c... dizer : 

-Deus o ajude, senhor Anselm o ~ 

Aquí vai elle, a as

pirar urna deliciosa pi

tada, mesmo mt rua! 

Para, fallcl-o mais á 

voutade, prende enLre "· 

as perna;< a bengala, 

. emq·uauto coro a mao 

esquerda segura a ea,i-

xinha. de Lartaruga! 
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- Atchim 1 áLebim 1 

átcbim! 
Por esta é que o 

Hl'. Anselmo nao espe
rava! 

O rapé fez-lhe 
urnas c6cegas deses
peradas no nariz 1 

rtazao pela !plal nao 
pode oonter tres furmidaveis espirros, lfUB lhe 
efW:lparam ruidosameuLe ! 

-Dóminus-tócum! sonhor Anselmo! 

Mas, os cspirros nao 
foram n:lda! 

O peior foi o desas
tre que so[reu o seu 
paletot! 

Dig·am voces o que 
lhe su!~~~e1leu, agora que 
o sr. Anselmo está vol
tacto do cosLas ! 
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(PARA .... S"""R COPIA_DO) 
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UVAS, ma<{ás, peras, cerejas, laranjas .. , 

Que sabOl'osas fmetas! 
Todas, Lodas, [oram eolhidas no bello pomar 

do tio Ricardo. 
E náo foram s6 essas ! 
Na estampa da pag-ina seg-uinte ainda se 

vem outras, de diversa qllalidade. 
Qnem será eapaz de dizer os seus nomes? 
De Lodas eSSi:LS frnetas, qual será l a mais 

saborosa? 
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-Eu prefiro asma
qas. 

- Eu prefiro as uvas . 

.Margarida diz que 
gosta muito de figos, 
maR pn~fere ... todas! 

Quelll ~eria partido 
a laranja que está perLo 
das avcllas '! 

Penso que foi tia 
.ToanninhH. 

Vai repartil·~ por 
todas as pessoas da 
casa : tío Ricardo, Mar
garida, Ernesto, Lcnita; 
até o :Nen@, que só 
vive eolll a mamma
dcira na bocea, ialvev. 
chupe um gommo! . 
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:.\' enhum dos pcda- ~---~__:__-~ '"" 

<¡oH <J¡; lanmja é maior do que outro ! Todos 
sao belll eg-uap,sinhos! 

Foi urna divisáo, eomo HÓ sabem fav.el-a as 
boas maczinhas ! 
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ONDE ha earidade ha f;¡l'i,ul'a! Em casa 

de tia Joanninha todos 
comeram das fructas, 
e ainda sobraram fruc
tas para repartir com 
as crianQas pobres da 
visinhanQa. 

Ao Ernesto, filho 
da lavafleira, coube a 
metade de uma 1a1'an
ja. A outra metade elle 
tinha 41e dar {lo 8na il'
rnfiozinhao Carmen, por 
ordem de tia JO<lollui
nha. 

Ernesto já a está descascando com as unhas! 

-Ó Ernesto, voee nio tem um canivete'? 

'l'em, sim, um eaniv.eLe de duas folhas, que 
troüoll por UID piao. 

Mas, Carmen está com muita vontade de 
comer ó pedac¡o que lhe pertence, e Ernesto 
nlio quer fazel-a esperar. 

Far. muito bem, Ernesto, OH meninos devem 
ser sempre agrada veis <IoOS seU8 irmaos. 
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A gnlosinhn, é que nao tira os olhos de 
eima da laranja. 

:Espere mais um pouquiuho, Carmen ! l<;r
nesto já acaba de descascal-a! 

Ma.s, quando comer os doces gommos que 
elle vai entregar na sua mao, nao engula o 
bag-aqo, que lbe póde far.er mal 1 
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2 . 
Uma outra adivinhaQii.O 
Vai aqui nestas quadrinhas! 
Ve lá si é Lu que a adivinhas, 
E si és mesmo um sabicbao ! 

Mas ... antes de comcQar: 
:S1eu mais ardente desejo 
E' que a mestra de um beijo 
No que primeiro acertar! 

... Dia e noite ELLE trabalha ... 
E que bom Lraball:lador ! 
Desde cedo ao sol se pOr, 
Como um fcrreiro, assim malha, 

Sem parar :- Tic-tá ... ! tic-tá ' ... 

Ao vir o Sol despontando, 
Da parecle, onde ELLJ<; está 
A todos nos despertando 
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Oom seu grosso vozeil'iio, 
N' os diz assim : rlao !. . . el a o !... da o ! ... 
Como p'ra nos avisar· 
Que é hora de levantar! 

E' bom, é muito extremoso 
Uom quem nao 6 proguiQOSO 
E sabe attondel-o e m tudo! 
Pois nao deixa de avisar 
Quando é a hora do jantar, 
O u q uanrlo é a hora do estudo ! 

Quem ::;erá esse amigo tao constante 
Que os deveres nos lem bra a todo o instante~ 
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E' meia-noute ! 
O seuhor GeneroRo ceia em seu quarto com 

um amigo. 
Para se divertirern á cu;;ta do creado, que 

é muito ignorante, e, por isso, acredita em 
assombraq6es, combinaram metter-lhe medo in
ventando as mais exaggeradas historias de 
almas do ouLro mundo! 

O senhor Generoso, piacando maliciosa
mente os olhos, comeqou enLHn assim : 

-Xáo te rias, amigo ! Eu já fui assom
brado por um phantasrna! Imagina que urna 
ve1. en voltava para casa, quando, de repente, 
veiu ao weu encontro um sujeito assim da 
altura de urna casa, ewbrulhado em nm lenGól 
enorme ! Seus olhos cram dous carvoe8 acce
sos! Sua bocea, de tao grande, nao sei a que 
compare ! Qnando andava, os ossos todos \he 
raugiam como urna chave dando volta á fecha
dura! Urna cousa horrivel, emfirn! Confesso 
que tivc medo ! 

O creado náo perdía urna só palana do 
que diúa o senhor Generoso. 
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LID frio horrivel lhe COri'Íft pela espinha, 
pondo-lLe em pé os cabellos! 

Come<¡ou cntáo a olhar para Lodos os lados, 
Lremep.do assustado ! 

:r::r: 

De repente, ouviu-se um gemido em baixo 
da cama! 

O erendo ~oHou um grito agudissimo, hen
zendo-s!l wuu, e exclamando: 

-Eu te csconjuro, alma penada! Eu te 
es<;oujuro ! Uredo ! 

Emquanto o José tremía como varas ver
des, o senbor 
Generoso e o 
amigo foram 
verifi ear a 
cnuRa Jo ge
mido. 

A' luz do 
lampcao, pau
sado uo soa-

lho, viram ;;;urgir, debaixo da cama, urna cara 
muito <J:xquisita, que ria, ría perdidamente: 

-Oh ! parece urna on<¡a 1 

-Nao é on<¡a, nao, meu amo! Fuja, f~1(¡a 
o signa[ dn cruz, que é a alma do diaho que 
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estii ahi ! Credo l exclamou o José com voz 
tremula. 

-Eutáo, vamos mandar esta alma pam a 
cad&a! Anda, .José, vai chamar um solda<;lo. 

l::X:X 

José sahiu COI'l'ClldO, satisfeito por ver- Sfl 
livre daquelle quarto assombrado! 

Chegou o soldado. 

Elle, que ,.._-~- "=~~~~--~ 
nao acredi
tava sinao em 
almas de¡.: te 

mundo, ap
proximon-se 
logo da cama. 

-Em ·nome 
da lei, disse, 
saia quem ahi está eseondido ! 

De sob a cama sahiu entao um homem 
maltrapilho, rindo como um Jouco ! 

Ningnem mais pode conter-se sério !j 
O Rflnhor Generoso e o amigo riam a ban· 

deiras despregadas ! 

Ria-se da mesma fórma o soldado ! 
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Só o .José nao teve Yontade de rir, domi
nado ainda. pelo snsto. 

l:V 

Lá se vai ag·ora o pobre louco para o quar
tel, nao como 
um preso, coi
tado ! mas, para 
dormir rnais 
agaHalhado so
bre urna c.ama 
conforta ve l. 

Vai rindo 
ainda do susto 

pOI' qne, sem querer, fez passar ao supersti
ciuw José! 
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J: 

Ü sr. Anacleto e o sr. Pccbincha sao 
dom; veli.Jitos ricos e dosoccupados, e, por isso 
mesmo, muito curiosos. 

Tao curiosos que, por vezes, se t.ornavam 
importunos, e até cacetes, como se diz. 

Ora, o sr. Fernanrles, 1·ap::~z pobre, que vivia 
exclusivamente do sen trabalho de pintor, nao 
podr.ndo Hoffrer por mais tempo os prejuizos 
que lhe chwam as importuna<¡6es delles, deci
diu-se a corrigir-lbes aquella irritante cnrim!i
dado na primeira oceasiao opportuna. 

O peixe morre pela bocea !-lá diz o povo, 
em su::~. sahedoria. 

Pois havia de ser polo nariz que os curio
sos velhinhos tcriam de receber a li<;ao,-pelo 
nariz, sim, que era justamente o peda{;o delles 
que primeiro appa.re<:ia em toda a parte! 

E dito fl feíto ! 

J:J: 

Estava um día o sr. Ferna.ndes a pintar um 
quadro a oleo. 

Embebido no seu trabalho, mal tinha co
me<¡ado a pintura dn, tela, qun,ndo ouve inopi-
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nadarnente, de ambos os lados, estas excla
maQ6es: 

-Magnifico! Soberbo ~ Lindissimo 1 

Eram OR dous velhinhos, que alli já esta
valll pam ilIlporLunal-o ! 

Irnaginem o desespero que se apossou do 
sr. Femandes! 

O trabalho era urgente I 

DisfarQando, porém, a sua contrariedade, o 
pohre pintor sorrin-se, dizendo: 

-Ah! silll; vai Jicar um quadro lindo! 
Olhcm; esta montanha vai ficar deste geito ... 
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E, dando urna larga pincelada, a todo o 
eomprimento do brac¡o direito, passou o pincel 
pelo nariz e bochcchas do sr. Anacleto, dci
xaudo-oH vermelhos ... 

J:J::t 

O sr. Pechincha, ao ver o seu amigo com 
aquella comica mascara de tinta, •nao pode reter 
o riso, que lhe abalou até as tripas! 

Ria, ria a nao poder conter-se ! 
Emquanto elle ria, o Hr. Fernandes, que 

aiuda nao tinha mostrado o tamauho toclo da 
montanha, passou o pincel para a mao es
querda, e deu para esse lado nova pincelada, 
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maior que a primcira, indo empastar uanz, 
bocea e rosto do sr. Pechincha! 

Agoru., coube ao ST'. Anacleto a vez de rir. 
E riu-sc tanto do companheiro que as per

nas se lhe bambearam, quasi fazendo-o sen
Lar-se ... 

Mas, a lic:¡i:io foi proveitosa. 
Dalli foram lavm·-se, nao mais voltnndo a 

importunar o sr. Feruandes. 
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VoLTANDO um dia da escola 
Vinha o Janjao a Rcismar: 

Quem nao quiZ.fJJ' i.rabalhar, 
Só o pao comerá da esmola! 

<.Nao trabalham passarinhos, 
Arvores, flOres, insflctos ~ 
Nao estiio 8empre irrequiotos, 
::VIoirejando, os carneirinhos ? ! 

Immerso ern tal reflexao, 
Distrahido, olhou p'ra a mao 1 

O dedinho pollogar 
Ajudava ao indicador 
Urna pétala arrancar 
Da corólla de urna flOr ! 

O mindinho e o <mnular, 
Bem assim o dedo médio, 
Mettondo-se de intenn8dio, 
Kao deixavarn de ajudar 1 

Notando i8to, .Tanjao, 
Emquanto ern casa entrava, 
Ern tudo que o cer·cava 
Prestou mais attenQao ! 
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Desde o tecto ao soalho 
Viu trac;os do 'l'rabalho ! 

Viu a mao do cm·pinteiro, 
Vin a mao do serrador, 
Vin a mao do marceneiro, 
Do pedreiro, do pintor ... 

Ah ! om tudo flstava escripto 
O fructo honrado e bomdito 

Do labor 1 

Em toda a parte, scnsivel, 
O vestigio inflxtinguivel 

Do suor! 

Mudo, perplexo, Janjáo 
Fez comsigo esta orac;áo : 

<Bem haja o ser que trabalha, 
Para angariar seu pao ! 
Que o bom Deus sompre lhe valha 
Com segura protecc;iio 1 
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QuE felicidade foi a do Alfrediuho ! 
Querem saber o que lhe acontecen pelo 

Natal? 

Como seus pacs eram uwito pobres, nada 
tiulmm para lhe dar nesse dia, como far.ern os 
paes rico:; aos seus filhinhos. 

Nao obstante, Alfredinho nao duvidou um 
s6 momento de que receberia tambem o sen 
presente. 

Dormiu, poi:;, alegremente a noite toda, na 
doce esperan<¡a de encontmr, quando acordasse, 
no sapatinho, que deixúra pendurado á janella, 
um hrinquedo qualquer. 

E dito e feíto ! 

Um grito de alegria reHoou na manha do 
dia seguinte, apenas Alfredinho aca.bou de des
pendurar o sapatinh?! 

Seus paes, Magdalena e Corina acudirarn 
corren do, e oh! surpresa! viram aninhados, den
tro delle, dous passaritos, que allí se tinham 
abrigado do sereno da noute ! 
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Que bond oso devia ser o menino J e8us, e 
como devia amar .Alfredinho, para !he dar um 
presente que tanto lhc alegrava o corac;ao ! 

Alfredinho aqueceu entáo os passaritos o 
melbor qnp, pode ile encontro ao seio, deu
lhes de comer, e Jogo que os viu reanimados, 
restituí-os á liberdade. 

Da janella, onde se ficou sorrindo de cou
tentameuto, ouviu-os ainda cantar no ramo de 
Wlla arvore proxima, onde elles foram pousar ! 

Agora, Magdalena cal<¡a-lbe o sapatinho 
feliz! 
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MINHA CASA NATAL 

(!MITA<;AO) 

Que a sorte mais liberal 
i\1e dé gósos e opulencia ! 
Sempre eu sentirei a auseneia 
Do humilde tecto natal! 

1\ a vida tu do desfaz-se ! 
ll{as, nada ha que dure tanto 
Como o adoravel encanto 
Do logar onde se nasce ! 

Lm! Qne me afastes de ti! 
Déir ! QuA oR meus risos desterres! 
Mas, nunca as portas me ccrres 
Lar bemdito onde nasci ! 
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T,A Joauuinha deixou Lenita e Nene hrin
cnndo muito alegrinhos na cadeint de brac;os. 

Brincaram durante quaú uma hora. 
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Afinal, Nene comet¡on a abrir a boquiuha 
e a eRfregn¡· os olhos ... 

DepoiR, en<'ost.on a. loura cabecita ao tra
vesseiro, e Jormiu um solilllo profundo. 

- Nene! Nene! chamon ainda Lenita, pu
xando levemente pelo sen bracinho. 

Y en do que elle nao acordasa, recostan-se 
Lamhem ao espaldar de velludo. 

O sileueio que minav~, e o suave calor do 
estofo fizcram que o somno lhe fosse tambem 
pesando pouco a pouco nas palpebraR ... 

Fez esforqos para nao dormir ! 

A priueipio <\onseguin reagir um ponco ! 
}las, passados cinco minutos, sua cabecinha 
foi escorregando, escorregando, devagarinho, 
até ticar juntinha á do irmáo ... 

Agora o anjo do lar, a boa máe, que se 
approximou pé por p6 do ninho onde repon
savam sens queridos ~lhinhos, os envolve em 
nm olhar caricioso como uw beijo! 
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HA no mundo urna só pessoa que sabe 
sua,isar todas as nossas dores ; que sabe ale
grar todas as nossas tristezas: é riossa rnae. 

Deus nol-a deu para que o nosso cora~ao 

Livesse o mais doce dos halsamos: o balsamo 
dos seus beijos! 

Deus nol-a deu para que, ao abrirmos os 
nossos olhos, encontrassemos junto ao nosso 
berqo o quadro mais bello do mundo: o sor
riso Jos seus lahios ! 

Deus no!-a deu parn que a primeira orac¡ao 
que lhe enviasscmos, a lWe subisse nas azas 
de seu amor puro e sem egua! ! 

Somos virtuosos ? Somos just.oa? Somos 
c.aridosos? 

Foram seus beijos, purificados pelos seus 
divinos olbares, que para isso prepr,raram a 
nossa alma! 

(.luando sentimos um bom irnpulw no eora
~áo; quando cncbug:tmos mua lagrima; quaudo 
soc.corremos urna desgnv:¡a; quando repartimos 
o nosso páo com os que tflm fome- é ainda 
urna record:i(;ao de nos¡;a, máe que nos inspira, 
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de nossa mae, sim, euja sombra querida nos 
acompanha sempre, velando pela nOBsa alma, 
como um carllhoso anjo que nao nos desam
para nunca! 

Olt! bondosas maes, quanta gratidao n6s 
vos devemos! 
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¡*J Minha maA, minha miie! ai que saud~.-le immcnsa 
Do tempo em que ajoolhuva, orando, HO pé de ti. 
Oahia mansa a noito; e andorinhas, a os pa1·cs, 
Oruzavam-se, voandu. em torno do;; RCu8 hu-es, 
Suspensos do beiral da casa onda en nasci. 
E, miío• posLus, uu pé do altar .-lo ten r«g>~~o. 
Vendo a lna subir, muda, allumian.-lo o ospu~o, 
.l<;u balbnciava a wiuha iníantil O!'Hr,ii.o, 

l'edindo ao D<ms, L[LIB está no azul do firmanw11Lo, 
Que mandasse nm allivio a cada soffrimento, 
Que mandasse •mm e~trella a cada escuridiio! 
l'or todos en m·ava e por todos pedia. 
O meu cora~ao pm·o, immaculado e santo, 
lu ao throno dA Dcus pedir, como inda vai, 
Pu1'U toda a nudez um panno do seu manto, 
Para toda a miseria- o orvulho do seu pranto, 
E para todo o crime -o scu perdao de l'ae! 

... Minhu müe faltan-me inrla ou Ol'a pequenino; 
Mu~. da sua piedade, o fnlgo1· diamantino 
Fiuou sempre a bonQoando a miuha vida inteira ! 
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pOBRE .Tnpiter ! 
Dous ladr6es mal encarados roubaram-no 

da casa de tio Ricardo, e o prenderam por 
urna das patas! 

Que saudades elle sente ag-ora de sua terna 
amiguinha, a boa Margarida ! 

Vede como está triste! 

Nao desesperes, Jupiter, has de voltar aiuda 
para a sua companhia; pois, 

QP-m am:t e pratica o beUJ, 
De outrem o terá tambero! 
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Proteg-eRte a Oneinha, quando perseguida 
pelos donH eanitos ; mereces tambcm que al
guem Le proteja ! 

E o tcu protector será o bom Pery, que, 
cm breve, te restituirá ao ten lar e á tna que
rida amiguinha. 
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LIVRE! Livre! Jupiter está livre, emfim. 
Custou muito ao Pery roer a cadea de 

cauro que lhe prendía a gene1·osa pata! 
.Tupiter póde voltar agora para casa. 

Mas, porc¡ue o nao fez ainda 't Porque se 
conserva ainda deitado, como si continuaRse 
preso! 

1\h! elle c~tá cffcctirameute preso, mas pelo 
coraqao, pela gratidao! 

DeReja gosar por algunA instantes ainda da 
companhia ue tao dedicado amig·o! 
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A expressáo <le sua physionorrúa mudou 
tambero inteirameule . 

• Jupiter agora está radiante de alegria, e 
olha euLemecido para o Pery, como si qnizesse 
dizer-lhe: 

- Fico-te muito abrigado, bondoso Pery ! 
Tu, sirn, é que és nm amigo devéras ! 

Pery ladra muiLo satisfeito, parcccndo res
ponder: 

-.J1crccias mais do que isto, Jupiter: tn1 
que és t1io valente e generoso. E 6 por seres 
valente, e, principalmente, generoso; que en te 
estimo tanto ! 

Mas, é preciso que Jupiter volte logo para 
casa. Margarida anda afflict.a á sua procura. 

Yai, Jupiter, vai soeegar a tua amiga! 

"'· 
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EsTA é a chacara do tio Ricardo. 

E' tempo de colheita. 
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Os coifadores cortam o trigo, cantando ale
gres cantigas. 

Abengoado seja o trigo, o bello trigo lonro, 
de que se fazem os sahm·osos paesinhos, que 
todas as manhás o parleiro Lraz 6. uossa casa! 

Aben~oadas tambem sejaru as calejadas 
maos que o plantam, qne o colhem, que o 
m6em, que o amassam, e que o cosem ao in
snpporli;i,vel calor dos grandes fornos! 

Na cbacara de tio Ricardo ha outras plan
ta~ues al6m do doir~do trigo! 

Ha o milho, o arroz, i;l, canna, o café e 
outras, e outras. 

Trigo e milho ! Oh! plantas generosas ! 
Qucm planta trig·o e milho, tem a abun· 

dancia cm casa ! 
'l'em a ga.llinha appctitosa; tem os ovos 

fresquinhos : tem o porco g-ordo ; tem o leitc 
perfumado ; tern a carne sadia e gostosa ! 

vede este rebanbo que vai snbindo a es-
trada! 

Como esLi1o gordas toda.8 ovelhinhas! 
Qn1~rn será o pastor dellaH, que nao o vejo? 
Ah! é o Bcntinbo. 16. est{L elle, dcitado de 

barriga ao chao, bebenrlo da agua fresquinha 
do regato. 

O Colombo, o sen bello cáo de guarda, 
espera-o para regressarem juntinhos para casa! 
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CANC::ÁO 

(ADAPTADA) 

Agita-se o povo, revolve-se o lar 
Ao so m do olarim que nos ares perpassa; 
Saem todoR :í rua, p'ra ver desfilar 

A tropa que passa! 

OR sinos repicam na torre velhinha! 
Emquanto a corneta os 6cos trespassa, 
Xa sombra cla estrada, marchando, caminha 

A tropa que passa! 

As moQas, chorando; e os ricos, os plebeus, 
E as ma!ls, as irmas, da janella, á luz ba<;a, 
Acenam os lenoos, num ultimo adcus, 

A' tropa que passa ! 

Curvados, os v!llhos, a fronte ostentando 
Coberta da neve, que a edade entrelaoa, 
A's portas assomam, sorrindo ou chorando, 

A' tropa que passa! 

E os bellos Rolrlados, tao jovens, marchando, 
Abafam a magua que os peitos lhes cen·a! 
Algum chora ainda ... l'alvez vai pensando 

~as dores da guerra! 
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PJNHÁO' Piuháo! 
Chama-se l:'inhao est.e bello jumento. 

Bentioho poz-lhe este nome por causa do 
seu pello, que é cor de pinhao. 

Como é mesmo que te chamas, jumen
tinho? 

-Hin-han! hin-han 1 
Ouviram? Parece que elle tambem sabe 

dizer que se cha.ma Pinháo! 
Que bonita é a risca que llte contorna o 

peseoqo! 
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Parece feita a pincel ! 
Mas, porque será que Pinhao parou de 

comer? 

1 

E' que está vendo chegar o 
Bentinho, que traz um freio na 
mao. 

Bentinho vem buscal-o, a 
mandado de tío Ricardo. 

Pinhao nunca foge 
quando vao pcgal-o. 

Por ÍRso, Rentinho, em 
um minuto poz-lhe o freio 
na bocea, saltou-lbe em 

cima ; e volta agora a galope para casa., se
guido de Colombo, que corre alegre e satisfeito, 
pelo capim orva.lhado. 
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QuANDO urna nuvem se desfaz eme bu va, 
e o sol está poueo acima do hol'isonte, appa
rece no céo um arco luminoso, composto de 
sete córcs. 

E' o arco-iris, chamarlo tambem arr,o da 
alliH,n<¡a ou arco-da-velh~. 

ERI,a estampa repre~enta um lindo arco-iris. 

Sáo as seguintes as coreR que o compoem: 

l. Violeta -
2. Anil -
3. Azul 

+. Verde -
G. Ammello 
o. Alaranjad<J 
7. Vermelho -
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Cousa admiravcl ! Apenas tres cores- ama
rello. vermelbo e nzul- formam toda~ as uut.ra~. 

Pessoas ignorante!'! inrentam a respeiLo do 
arco-iris urna porr¡ao de ~ousas desproposi
tadas 1 

Dizem nmas que o bollo arco de luz é um 
monstm que, levado pela sede, se inclina para 
a lerra, atim de desalterar-se na agua dos J'ios, 
engulindo tambem crianr¡as e animaes que se 
achem perto ! 

Ontras dizelll que é um signa! pelo qua! 
Deus avisa a os homens que vai cessar a eh uva! 

Tambcm, só ignorantes é que pf>rlem dar 
credito a taes in ven <{i'ieR ! 

E 31'00-iris, na realiclade, é apenas um effcito 
do reflexo da luz solar. 

S6 6 visivel para quem esteja collomulo de 
costa para o Sol, e de frente para a nuvem 
que se rlesfar. em chuva. 

Demais, qualquer pcssoa pódc, com o au
:Jlio de um vidro cheio de arestas, produzir 
tambcm um pequenino arco-iris, no chao on 
na pared e! 
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O vidro, como as gottasinhas de chuva, 
tcm o poder de decompor a luz branca do sol 
em suas scte c6rcs compoueut.es. 

X esta estampa pódc-sc observar o que dis
semos. 

A' janella está collocado, e exposLo á luz 
do sol, um prisma de vidro. 

Eis o qw-1 ~ ,eonteeeu. 



l'lUMEIRAS LE:I'l'Ul<.'\.S 97 

O prisma separou as sete dlres, de que é 
formada a luz branca !lo sol, e as reflecte na 
paredc. 

Está, poi:;, formado, na parede, um pe
quenino arco-iris, pcrfcitamente semelhante ao 
grande, que surge no céo, feíto pelas goLLas 
de chuva. 

Ahí está o tal monstro que bebe agua nos 
ríos, e engole crian1¡as e animaos ! 
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CoMO o absurdo de ser um monstro o 
arco-iris, ha rnuitos ouLros qne ning-uem deve 
acrcditm·. 

Essas historias de almas do outro mundo, 
sacis, lobis-homens, feiti<¡arias c. outras tolices 
que taes, sao puras iuven<¡óes de cerebros 
ignorantes ! 

Que o diga a seuhora Marin, que nem ao 
menos sabia lcr e escrever 1 

Por ser muito ignorante 6 que urna noute 
apanbou um susto, que a poz de cama du
rante oito días. 

O caso passou-se assim: 
Voltava ella, á noutiuha, de casa de urna 

amiga. 
Como era mui to medrosa, vinha pensando 

cm assombra<¡ües e phantasmaR. 
Qualquer sombra, qualquer ruido, fazia-a 

Jogo olllar muito assustada para os lados e 
para trfts, exclamando: 

-Sao Braz me acuda ! ~ ossa Senhora me 
proteja! 
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De urna vez que se voltou, viu surgir urna 
enorme sombra na curvatma do caminho! 

- Credo! Esconjuro! exclamo u toda tremula. 
E, sem poder conter-se, soltou um grito 

ag·udissimo, e poz-se a correr, a toda a forqa 
das pernas, pela ladeira abaixo¡ 

Imaginava-se já perseguida pela alma de 
algum elephante, m orto na Africa! 

E que era o tal phantasma? 
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Era um pobl'e italiano, com um violonccllo 
ás costas ! 

Dcbaldc gritava o homem, quasi implo
rando: 

- Nao se assustc, senhora Maria! Olhe 
que sou eu! 

Mas, a senhora Maria, desatinada, corria 
mais depressa ainda, julgando que a alma 'do 
elephante a chamava para devoral-a toda in
teirinha ! 
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S6 parou, quando chegou á porta de sua 
casa. 

Estava eshaforida, arquejante ! 
Interrogaram-na. Quando pflde emfim falar, 

jurava por todos os santos do Evangelho que 
tinha sido perseguida por um phantasma, que 
lhe dizia, com urna voz grossa, que parecía 
sahir da profundeza da terra: 

-Dá-me a tna alma, mulher, que en della 
preciHo para salva<;ao da minha 1 
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S Ao colanas as dmts mo<)as, que se vGm 
no bello quadro desta pagina. 
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Eram viuvas e pobres. Emigraram de sna 
amada Patria para vircm tirar do generoso 
solo do Brasil o pao que as sustcntasse a si 
e aos queridos filhinhos. 

A' for<¡a de economía, a poder de coragem 
e Lrabalhu, conseguiram um día comprar csse 
pedac;o de terra, onde mandaram edificar a sua 
morada . 

..\fesse tcmpo era apenas um eampo inculto, 
cheios de espinhos e formigueiros. 

O arado retalhou o campo em Lodos os 
sentidos. 

Depois, semearam e plantaram ; e a terra, 
como si fosse urna fada eariuhosa e grata, que 
gosta de recompensar o esfon¡o de qnem tra
balha, fez rebcntar, de seu seio feeundo, flores 
e fructos, que alegraram e deram a abundaneia 
ao lar íla.'l duas corajosas mo<¡as ! 

Os filhos eresceram fortes, honrados, tra
balhadores. 

U m delles estava na Italia, estudando agri
cultura. 

E é delle, justamente, a carta que ambns 
estao leudo, cbeias de alegria. Annuncia a sua 
voHa para aquelle pequeno paraíso, em que, 
pelo trabalho, se Lnwsformou o campo inculto 
de outr'ora, chcio de espinhos e formigneiros ! 



Ü gatinho, o canitu, as gallinhas, os car
neiriuhos, todos, todos os animaes domeAticus~ 
emfim, gostam muito de Cordelia. 

Os carneirinhos até, quando ella sae a pas
seiar pelo campo, vem alegres lamber-lhe as 
gurdiuhas maos ! 

-Porque Rerá isso, tio Ricardo'/ pergun
taram um dia, admiradas, as crianqas. 
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Tio Ricardo, em vez de responder lo?o, 
perg-untou-lhes : 

-Que fariam voces, si uma •pessoa ·qual-
quer os maltratassc '/ 

-En fugiria sempre dclla! 
-Eu niio a eRtimaria! 
- l'ois ahi está! Os animaes r.ambem fogem 

ele voces, e náo os estimam, pda simples razao 
de nao OS tmtarcm voces COlll U carinho que 
deviam! 

Uordelia trata-os porém, com du<¡ura e bon
dade ; e os animaezinhos-porque amor com 
amor se paga -mostralll-se tambem dóceis e 
bons para coro ella. 

Eis alü: nao póde ha ver raz1io mais simples! 
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A ESMOLA 

(ADAP'fADA, DE F. G. DE Al>lORU!} 

Meus filhos, quando ouvil'des algum pobre 
Pedindo esmola pelo amor de Deus, 
Sabei qufl aos vossos olhos se descobre 
U m que póde valer-vos lá nos céos L. 

107 
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Si nao tiverdes mais que o necessario, 
Dae-lhe parte do vosso proprio pao; 
Nao o deixeis, na via do Calvario, 
Recordar-vos o amor de Deus em vao. 

A estas horas, centos de criall(,las 
Vagueiam pelas ruas a chorar, 
Sem vestidos, sem pao, sem esperanQas, 
Sem pae nem miie, que os possam consolar! 

E vós? Ten des vestidos e oOluida, 
Quusi em tudo as caricias maternaes L 
A curta historia que sabeis da vida 
Resume-se na escola onde estudaes ! 

Boas crianQas, a melhor virtude 
E' a que enxuga o pranto do infeliz! 
Nunca imiteis o egoismo rude 
De quem nao vale ao pobre e inda o maldiz! 

E' a esmola um emprestimo divino! 
Dae, pelo amor de Deus, meus filhos, due! 
E, de quantas li<)oes eu· vos ensino; 
Esta, maia do que todas, recordae! 
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