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PRÓLOGO 

A protectora das Associações da Primeira Infância 
e Ahoim Ascensão, D. Maria da Piedade Aboim Sande 
Lemos dedicou-se, durante muitos anos, assiduamente, 
aos desvalidos das freguesias onde assistia e às crian- 
cinhas socorridas pelos Lactários de Lisboa e Faro, de 
que foi benemérita trabalhadora social. 

Era profunda conhecedora de puericultura, econo- 
mia doméstica, apaixonada pelas flores e possuía gran- 
de cultura artística e literária, deixando o seu sentimento 
estético como inspirada poetisa, cerca de 30 produções, 
porém quase todas inéditas. 

Embevecida pela obra da primeira infância coleccio- 
nou, amorosamente, muitos versos que nas suas aigres- 
sões intelectuais se lhe depararam sob o palpitante 
tema — A Criança. 

Projectada, desde há anos, a inclusão desta colec- 
tânea na série especial das publicações das nossas asso- 
ciações, tem aguardado a necessária sistematização, 
agora concluída pela direcção da -Associação Protectora 
da Primeira Infância. 

Apresentamos os versos reunidos pela benemérita 
protectora e algumas das suas produções originais, em 
sequência ideográfica, quer os próprios e os compilados 
de autores de renome, quer doutros menos conhecidos, 
mas que pelo seu inspirado estro são dignos de maior 
difusão. 

Não obedece, assim, esta Antologia, nem a ordem cro- 
nológica, nem à classificação poética, porquanto, prefe- 
riu-se, antes, conduzir o leitor numa sequência lógica, 
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através de como que uma novela com principio, meio e 
fim, explanada em versos nos seguintes dez capítulos: 

I — PRÉ-NATALIDADE, o matrimónio, a concep- 
ção, as esperanças, apreço pela gravidez, angústia e 
cântico. 

II — MATERNIDADE, seu empolgante poema, o 
nascimento, amor materno, baptismo e registo. 

III — PUERICULTURA, amamentação materna, 
conselhos às Maes sobre higiene infantil, preces, amor 
de mãe. 

IV — DORMINDO, com 10 produções, nomeada- 
mente, evocações do berço e folclóricas canções de 
embalar. 

V — SENTIDOS, primeiro passeio, a vista, pri- 
meiros passos, primeira palavra, crescimento. 

VI — MÃES, com 12 produções exaltando a nobre 
missão de mãe. 

VII — PAIS, o mandamento e seus ideais de amor. 
VIII — CRIANÇAS, encantos e cenas infantis. 

IX — MISÉRIAS, prantos, orfandade, morte, viu- 
vez e balada de neve. 

X — CARIDADE, meiga com obras de misericór- 
dia, creche, laccano e suas beneméritas Protectoras. 

A D. Maria da Piedade Lamas de Aboim Ascensão 
de Sande Lemos, jaleciaa a 12 ae Novembro de 1961, 
já o signatário se referiu na sessão da Assembleia Geral 
de 1961, de 24 de Dezembro seguinte, nestes termos: 

«Maria da Piedade Aboim Sande Lemos, deixou-nos 
um vasio pelas qualidades natas de dedicação e bene- 
merência reforçada pelos melhores sentimentos cris- 
tãos, aliados a modéstia e sobretudo ao cuidado de ser 
útil como obreira humilde e apagada; a sua acção e o 
seu trabalho foram sempre notáveis, valiosos e eficien- 
tes. Ao perdermos uma colaboradora em tão alto grau, 
proãuziu-se o vácuo que será recuperado por outras 
dedicações, não só porque se impõe a continuidade da 
obra, mas porque é o melhor preito de homenagem à 
sua memória». 

Acrescentarei que D. Maria da Piedade nascida a 
24 de Outubro de 1895 no Campo Grande de Lisboa, 
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onde a sua santa bondade desde nova se fez sentir com 
os primores do seu coração, foi filha carinhosa, esposa 
modelar e mãe afectiva. 

Sólida conhecedora de diversos ramos das Belas- 
■Artes, cultivou a Música, tendo sido apreciada violon- 
celista e, além disso, perita em iconografia, cerâmica, 
torêutica e outras artes decorativas. 

A Caridade no amor de Deus e do próximo, a exem- 
plar dedicação aos seus, o préstimo desinteressado com 
o culto da verdade e da justiça, foram valores constan- 
tes do seu diamantino carácter. 

Senhora excepcional, inteligente e criteriosa, no pro- 
ceder quotidiano, tinha sempre em conta a personali- 
dade e condições dos outros, pessoas de família, amigos, 
criados e desvalidos, prescrutando os sentimentos a jim 
de lhes ser útil. 

Afável, prudente, servida de prodigiosa memória 
permitindo-lhe reter factos, nomes e números, utilizava-a, 
com eficiência, no exercido da acção social. 

Quantas vezes, com a delicadeza própria das almas 
boas, praticava, discreta e elegantemente, as obras de 
misericórdia, para uns as espirituais, para outros as 
temporais acompanhadas da palavra amiga. Por isso o 
seu convívio era desejado e a sua acção venerada pelos 
humildes. 

Protectora das referidas Associações, dela recebe- 
ram legados valiosos, além de outros donativos em vida. 

Foi durante muitos anos a animadora da notável 
obra das mesmas Associações — o Enxoval do Lactente. 

Dinamisava com o exemplo, confeccionando por 
suas próprias mãos as roupas que pontualmente ofere- 
cia, a par da estruturação da actividade das beneméri- 
tas Senhoras Protectoras dos lactários. 

Este agrupamento, cuja acção persistente e notável 
perdura no prosseguimento da sua alta missão, deve 
considerar-se uma das mais nobres e infatigáveis rea- 
lizações das Senhoras de Portugal, com mui elevada 
expressão em D. Maria da Piedade Aboim Sande Lemos. 

O Presidente da Direcção, 

Leonel da Costa Lopes 
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I — PRÉ-NATALIDAUE 

O amor nasceu 

Matrimónio 

Trindade humana 

Passeio do Santo 

A mulher grávida 

Esperança do mundo 

Maternidade desejada 

Menino que não tive 

Madeiro do Natal 

Cântico pré-natal 
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O AMOR NASCEU 

Dum olhar que cruzou com outro olhar 
O flúido seu 

Num delírio sem par 
O amor nasceu. 

E desse amor um beijo e desse beijo ardente 
Um anjo virginal e pálido, inocente. 

E do olhar desse anjo e o fluído d'outro olhar 
Há-de outro amor brotar 

Outro beijo e outro anjo inegualável, puro, 
E sempre a continuar nas trevas do futuro 

Nesta ordem genial, sublime, inconfundível 
Transcendental, imcompreensível. 

Lúcio Ventura 
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MATRIMÓNIO 

Duas almas une o amor? 
Para sempre as une o céu. 
Abençoa-as o Senhor 
que o amor lhe concedeu. 

P'ra toda a vida as enlaça, 
liga-as pelo matrimónio 
com sua divina graça 
com horror pelo demónio. 

Juntos pelo sacramento 
o amor os noivos encanta. 
Deus, por cada casamento 
quer uma família santa. 

Quer nos lares a harmonia, 
firmeza no coração, 
trabalho com alegria 
e nos lábios a oração. 

Quer que o céu seja o seu norte 
ideal de filhos e pais; 
que só os separe a morte, 
que sejam sempre leais. 

E é assim que as une o céu 
às almas que uniu o amor 
Que ventura Deus lhes deu! 
Abençoa-as o Senhor. 

Oliveira Cabral 
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TRINDADE HUMANA 

Era uma vez... Louvada seja a hora 
Em que isto aconteceu... 
Havia já róseos clarões de aurora 
As pombas adejavam pelo céu... 

Era uma vez, em terras d'Além-Mar, 
Certo casal cristão. 
Que sob a mão de Deus fundara o lar, 
Tendo Deus no seu próprio coração. 

Corpos e almas, que o Amor fizera 
Uma só vida, 
Vibravam num vigor de primavera, 
Fonte cantante e sempre renascida. 

E um dia lá do alto, mansamente. 
Como num vôo de asa, 
Um gesto do Senhor Omnipotente 
Baixou àquela casa. 

E misturando as formas e o sentir 
Com sua mão eleita, 
Num seio de mulher deu-se a esculpir 
Miniatura de vida mais perfeita. 

Um vento brando, de outras terras longe, 
Vindo de Portugal, 
Rumorejava em orações de monge. 
Toada adormecente, sem igual. 

Balada tão mansinha que, por certo, 
Jamais ouviu alguém... 
E a voz, vinda de Longe, poisou perto: 
Maria, vais ser Mãe! 

Um frémito divino percorreu 
Essa mulher cristã. 
Ficou-se suspensa, olhando o Céu 
Na luz dessa manhã!... 
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Outra boca, poisando-lhe na alma. 
Ao doce enlêvo a arranca. 
E no sentir dos dois, bendita calma 
Sobe, tranquila e branca. 

Unem-se as mãos, erguidas com Amor, 
Em prece agradecida! 
Louvado seja Deus Nosso Senhor 
E o mistério puríssimo da vida. 

E desde então, as horas de sofrer, 
São quase abençoadas! 
É a vida, na seiva a florescer... 
Horas de graça, em graça cinzeladas. 

E agora ei-lo que espera, vigilante, 
Esse casal cristão, 
O momento puríssimo e tocante, 
Em que o Sol unja a senda de clarão. 

E em que, para seguir o mesmo trilho 
Que leva a gente aos céus, 
Possam ir ensinando as mãos dum filho. 
No Infinito, a tatearem Deus. 

Maria da Bruma 
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O PASSEIO DO SANTO 

Saíra Santo António do convento, 
A dar o seu passeio costumado 
E a decorar, num tom rezado e lento 
Um cândido sermão sobre o pecado. 

Andando, andando sempre, repetia 
O divino sermão piedoso e brando, 
E nem notou que a tarde esmorecia. 
Que vinha a noite plácida baixando... 

E andando, andando viu-se num outeiro. 
Com árvores e casas espalhadas. 
Que ficava distante do mosteiro 
Uma légua das fartas, das puxadas. 

Surpreendido por se ver tão longe 
E fraco por haver andado tanto, 
Sentou-se a descansar o bom do monge. 
Com a resignação de quem é santo... 

O luar, o luar claríssimo, nasceu... 
Num raio dessa linda claridade, 
O Menino Jesus baixou do Céu, 
Pôs-se a brincar com o capuz do frade. 

Perto, uma bica de água murmurante 
Juntava o seu murmúrio ao dos pinhais. 
Os rouxinóis ouviam-se distante. 
O luar, mais alto, iluminava mais. 

De braço dado, para a fonte vinha 
Um par de noivos todo satisfeito. 
Ela trazia ao ombro a cantarinha 
Ela trazia... o coração no peito. 

Sem suspeitarem de que alguém os visse, 
Trocaram beijos ao luar tranquilo. 
O Menino, porém, ouviu e disse: 
— Oh frei António... o que foi aquilo? 
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O santo, erguendo a manta de burel 
Para tapar o noivo e a namorda, 
Mentiu numa voz dôce como o mel; 
— Não sei que fosse. Eu cá não ouvi nada... 

Uma risada, límpida, sonora. 
Vibrou em notas de oiro no caminho. 
— Ouviste, frei António? Ouviste agora? 
— Ouvi, Senhor, ouvi. É um passarinho... 

Tu não estás com a cabeça boa... 
Um passarinho a cantar assim... 
E o pobre Santo António de Lisboa 
Calou-se embaraçado; mas por fim, 

Córado como as vestes dos cardiais. 
Achou esta saída redentora: 
— Se o menino Jesus pergunta mais, 
...Queixo-me a sua mãe, Nossa Senhora! 

Voltando-lhe a carinha contra a luz 
E contra aquele amor sem casamento, 
Pegou-lhe ao colo e acrescentou: Jesus, 
São horas... 

— E abalaram para o convento. 

Augusto Gil 
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A MULHER GRAVIDA 

Eu sou a mulher pejada. 
Minha boca apetecida, 
com outra boca coiaaa 
Deu beijos para dar vida. 

Em mim é santo o desejo, 
É santo por ser fecundo; 
Pus toda a Alma num beijo 
E fui a origem do Mundo. 

Olhai: caminho por entre 
Todo o Povo sem receio, 
Pois trago um filho no ventre 
E uma fonte em cada seio. 

Quem sentir vida tão alta 
Não se furte, não a esconda; 
Vêde-a:... em meu ventre se exalta, 
Sobe toda numa onda. 

Um filho todas as vezes, 
Que é de mãe enternecida, 
Trá-lo o ventre nove meses 
E o coração toda a vida. 

Que imenso poder eu tenho 
— Dar vida por ser o Amor; 
Não há poeta tamanho 
nem génio mais criador! 

E por meu ventre sagrado 
Vou falar: escutai bem. 
Fala o Verbo revelado 
No meu instinto de Mãe. 

Eu vejo para além da vista, 
Ouço para além dos ouvidos: 
Oh! que terra nunca vista, 
Que heróis jamais concebidos! 
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Ouço em mim vozes estranhas, 
A minha Alma deita luz... 
Trago nas minhas entranhas 
Outro Menino Jesus. 

Meu filho, amostra-me a face, 
Faze-te Aurora nascida, 
Embora a luz me queimasse, 
Inda que eu perdesse a vida. 

Sou o céu da madrugada, 
A minha carne arde em brilho; 
Sinto-me ébria de Alvorada, 
Rompe o Sol: nasce o meu Filho! 

Jaime Cortesão 
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ESPERANÇA DO MUNDO 

Deixai passar as mulheres de ventres crescidos 
deixai-as passar... 
Que se curvem velhos e jovens, 
homens e mulheres de corações limpos, 
porque passa com elas a esperança e a grandeza do mundo. 

Que venham as mulheres de ventres crescidos 
e estendam suas mãos umas às outras. 
E elevem suas vozes 
e misturem seus cantos e suas preces, 
e façam com que seus corações pulsem no mesmo ritmo 
e que seus pensamentos e suas ideias sigam o mesmo caminho 
e voem no memo sentido 
porque seu sofrimento é um só. 

Que venham as mulheres de ventres crescidos 
com todas as suas angústias 
com todas as suas dúvidas e incertezas 
com todos os seus sonhos e suas esperanças... 

Que venham... 
e gritem com todas as forças dos seus pulmões opressos, 
com toda a energia dos seus corpos torturados, 
com toda a convicção de seus cérebros lúcidos, 
com todo o clamor de seus corações angustiados 
e de seus nervos destroçados. 
Gritem aos homens de coração de fera... 
gritem aos homens que inventaram a guerra 
gritem, porque é preciso que seus filhos vivam: 
Basta, basta e basta! 

Beatriz Bandeira 
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MATERNIDADE DESEJADA 

Toda a mulher é mãe. Divina instância, 
apelo sacrossanto à Eternidade, 
gérmem de uma quiméra ou realidade 
a todas faz vibrar a mesma ânsia. 

Quantas são mães em cândida ignorância 
velando o fruto alheio, a orfandade 
como a frágeis bonecas, sem maldade 
se prendeu o melhor da nossa infância! 

Mas triste da que espera impaciente 
embalando o seu sonho estèrilmente 
Triste dela... não vive nem revive... 

Eu choro ainda essa ilusão perdida, 
sinto ainda na alma dolorida 
a saudade do filho que não tive! 

Ludovina Frias de Matos 
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MENINO QUE NÃO TIVE 

Andam anjos me lembrando 
O menino que não tive. 
O seu berço estão velando 
e ele ri, e cresce, e vive. 

Não sou mãe do seu destino 
não beberá do meu seio 
seu corpo é fruto divino 
de humanas culpas alheio. 

Só tenho mãos de rezar 
Para acenar às alturas. 
Cantigas de o embalar 
Dizem-lhe os anjos mais puras. 

Deus lhe dá o bom dormir 
num berço de rendas feito 
e a Virgem deu-lhe o sorrir 
na graça do mesmo geito. 

Não será menino grande 
com milagres de o lembrar: 
apenas anjo dormindo 
entre estrêlas e luar. 

Já que o não tenho em meu braço 
que não vive nem morreu 
quero sonhá-lo no espaço 
e dizer que me nasceu. 

Rosália Braamcamp 
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MADEIRO DO NATAL 

Arvore de bondade e de clemência, 
É sina inexorável e funesta, 
ó árvore, que esperas, e que resta 
à tua miserável inclemência? 

Porém, a olaia, ainda em ar de festa, 
Entornando os rubis da florescência, 
últimos dum passado de opulência 
Responde nos murmúrios da floresta. 

— Estou à espera de que alguém me corte... 
Aquecerei alguns pesitos nús, 
Madeiro do Natal e boa sorte... 

Desfeita em bênçãos de calor e luz, 
Eu louvarei, na redenção da morte, 
O doce nascimento de Jesus... 

Cândido Guerreiro 
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CÂNTICO PRÉ-NATAL 

Vais nascer. Toda estremeço. 
Vens de mim. Para ti vou. 
Mas dando-me, desconheço-me 
tudo aquilo que te dou. 

Quem me dera ter o dom 
de transmitir-te em amor, 
só o que em mim há de bom, 
só o que em mim é valor. 

Pouco, e de pouca valia. 
Mas tanto, que só Deus sabe 
quanto de bom caberia 
onde o bom desejo cabe. 

Imensurável desejo. 
que Deus to faça entender 
p'ra veres além do que eu vejo 
e seres além do meu ser. 

Quanto de bom te daria! 
Mas quem sabe o que eu te dou! 
Se só orgulho, ousadia, 
revolta, que às vezes sou! 

Se o meu ser de ubiquidade 
fugindo ao bem que eu exalço 
não te dá minha verdade 
mas só o que em mim é falso!... 

Se em vez de alegria calma, 
com que minha vida douro, 
eu só farei a tu'alma 
com meus assomos de chôro! 

E se tu fores um poeta, 
te darei, em musa gasta, 
não os meus sonhos d'asceta, 
mas sonhos de iconoclasta!... 

Filho que de Deus vier, 
se o meu bom desejo errou, 
perdoa o mal que eu te der, 
que eu não sei o que te dou!... 

Beatriz Pereira Tovar 
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II — MATERNIDADE 

Noite do Nascimento 

Poema da Maternidade 

Ser mãe 

No presépio 

Natividade 

O Natal 

História antiga 

Amor materno 

Dez filhos 

Ex. corde 

Baptismo 

Registo 
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NOITE DO NASCIMENTO 

É noite do nascimento. 
Em que Deus mostrou seu dia! 
Ê noite de grande memória, 
Noite em dia convertida. 
Escuridão consumida 
Com gran resplendor de glória! 
No meio mais luminosa 
Que o mundo nunca viste, 
A mais doce e gloriosa. 

óh noite favorecida 
De memorável coroa, 
Vista de Deus em pessoa. 
Começando humana vida! 
Dos anjos toda cercada, 
Dos elementos servida, 
Do Pai e Filho escolhida, 
Do Sprito Santo espirada. 

Gil Vicente 
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POEMA DA MATERNIDADE 

Pode lá ser! Não quero, não consinto! 
Tudo em mim se revolta: a carne, o instinto, 
A minha mocidade, o meu amor, 
A minha vida em flor! 
É mentira! É mentira! 
Se o meu filho respira, 
Se o meu corpo consente 
Covardemente, 
A minh'alma não quer! 
Eu não quero ser mãe! Basta-me ser mulher! 
Basta-me ser feliz! 
E o meu instinto diz; 
— Acabou-se! Acabou-se! Agora renuncia. 
Começa a tua noite; acabou-se o teu dia! 
Tens vinte anos? Embora! A tua mocidade 
Perdeu chama e calor, perdeu a própria idade. 
Resigna-te. És mulher! Foi Deus que assim o quis. 
Já foste flôr; agora és só raiz.— 
Não pode ser! É injustiça a minha sorte! 
Não quero dar a vida a quem me traz a morte. 
O meu destino há-de ter outro brilho! 
Vida, quero viver! E morro, morro... 

Filho! 
Pode lá ser, Jesus! Eu não mereço tanto! 
Filho da minha dor, eu já não choro — canto! 
Pilho que Deus me deu! Porquê, Senhor, 
Há só uma palavra: Amor, Amor, Amor?! 
Dai-me outra voz que nunca tenha dito 
Coisas más. coisas vis... e que saiba a infinito... 
Dai-me outro coração mais puro, mais profundo, 
Que o meu já se quebrou de encontro ao Mundo... 
Dai-me outras mãos que as minhas já tocaram 
Que não tenham presente nem passado... 
Dai-me outras mãos que as minhas já tocaram 
A vida e a morte... o bem e o mal... e já pecaram... 

Filho, porque seria? Ao viver para mim, 
Mudaste num jardim 
Os espinhos da minha carne triste... 
E como conseguiste 
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Dar uma côr de sol às horas mais sombrias? 
Meu menino dorme, dorme, 
E deixa-me cantar 
Para afastar 
A vida, um papão enorme... 
Meu menino, dorme, dorme... 

Vamos agora brincar... 
Que brinquedo, meu menino? 
O mar, o céu, esta rua? 
Já te dei o meu destino, 
Posso bem dar-te a lua. 

Toma um navio, um cavalo, 
Toma agora o mar sem fundo... 
Ainda achas pouco? Deixá-lo! 
Se quiseres, dou-te o Mundo! 
Mas porque não vens brincar 
Porque preferes chorar? 

Jesus, que tem o meu fliho? 
Que vida estranha no brilho 
Do seu olhar? 
Uma vida inquieta e obscura 
Anda a queimar-me a frescura... 
Ainda hoje, meu filho não sorriste 
E o teu olhar é triste... 
Cheiras a noite, a luto, a azebre... 
Senhor! O meu filho tem febre! 
O seu hálito queima, o seu olhar escalda... 
Ele que tinha um olhar de estrêla ou de esmeralda 
E um prefume de flor 
Agora tem na boca um amargo sabor 
E cheira a noite, a luto, a azebre... 
Senhor! O meu filho tem febre! 
Tirai-me dos meus olhos toda a luz! 
Livrai-me da blasfémia... Deus! Jesus! 
Pois se o meu filho morre, se agoniza, 
Porque há flores no chão, que ele não pisa? 
Se num coval hei-de pôr, de rastros, 
Porque estarão tão altos os astros? 
Senhor, eu sou culpada... Eu sei o que é pecado... 
Mas ele, meu Jesus, ainda não tem passado.,. 
Para mim, não há mal que não aceite. 
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Mas ele, ainda tão perto do teu céu! 
A sua vida era beber-me o leite... 
No olhar com que olhava tinha um véu 
De neblinas, de névoas, de outras vidas... 
Às vezes, tinha as pálpebras descidas 
E punha-se a chorar no meu regaço, 
Com saudades talvez do céu, do espaço... 
O meu filho tem febre!... 
Porque andam a cantar pelos caminhos? 
Porque há berços e ninhos? 
Vida! O meu filho era belo 
O meu filho era forte! 
Vida! Que mãe és tu? Defende-me da morte! 
Vida! Vida! Vida! 

Louvado seja Deus! A morte foi-se embora, 
Já não tem febre agora! 
Louvado seja Deus! O meu menino vive, 
E pude blasfemar! 
E o meu menino chora e eu posso já cantar! 
E o meu menino canta e eu posso já chorar! 
O meu menino vive e toda a vida canta. 
Toda a terra é uma fresca e sonora garganta! 
Que toda a gente o saiba e toda a terra o veja! 
Louvado seja Deus! 
Louvado seja! 

Fernanda de Castro 

34 



SER MÃE.. 

Que estranha maravilha ser-se mãe... 
Que segredo insondável e profundo.., 
Não ser nada na vida, e dar ao mundo 
Tudo quanto, de vida, o mundo tem. 

Ser humana, terrena, sentir bem 
A miséria carnal, e, num segundo, 
Pairar, subir, tocar o Céu fecundo, 
Que em nós fecunda o ser de mais alguém. 

Ser mãe é ter a alma repartida 
Nos filhos, a quem Deus, em nós, deu vida, 
Num mistério do mais bendito amor 

Ser mãe é já não ser o próprio eu; 
É ouvir recolhida a voz do Céu, 
E dizer: Eis a escrava do Senhor! 

Mafalda de Castro 
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NO PRESÉPIO 

Naqueles dias, então 
— por decreto imperial — 
saiu um censo geral 
a toda a Tribo ou Nação. 

César Augusto era o génio 
de Roma — da Cítia à Ilíria 
Era, então, também Cirênio 
o presidente da Síria. 

Longas estradas de além, 
José, mais a noiva amada, 
caminharam de jornada, 
para as terras de Belém. 

José, o noivo real, 
tivera seu berço ali. 
— Era o seu país natal. 
— Eram campos de David. 

De régia ascendência nobre, 
José, apesar de herdeiro, 
era um simples carpinteiro, 
sereno, tranquilo e pobre. 

Sabia vestir os nus, 
socorrer a Fome crua; 
e aos olhos da noiva, à lua, 
mandar súplicas de luz. 

Sabia ao seu bem amado 
mandar seus ais seus martírios, 
na hora em que do azul sagrado 
parece que caiam lírios! 

Ora, eram vindos os dias. 
segundo os signos dos céus 
e as letras das Profecias 
— que nascia um filho a Deus. 
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Mas este filho real 
não foi nos céus embalado; 
não teve ouro, nem brocado, 
nem teve régio enxoval. 

As nuvens não o enfeixaram 
nos seus mantos de cetim. 
Nem estrêlas lhe cantaram, 
junto ao berço de marfim. 

Não lhe mandou Deus enfeite 
em uma salva dourada. 
— teve as pérolas do leite 
e orvalho da madrugada! 

Não lhe cantaram cantigas 
os sóis, para o adormecer. 
— Teve o ouro das espigas 
e os rubis do amanhecer! 

Não se ergueu do seu assento, 
Deus a beijá-lo na face. 
— Teve a luz do sol que nasce! 
— Teve as ladainhas do vento! 

Não lhe coseram neblinas 
os seus nevados lençóis. 
Nem bordaram roupas finas, 
com áureas firmas, os sóis. 

Não lhe ofertaram toalhas, 
princesa ou rainha loura. 
— Por enxoval, teve as palhas. 
— Por berço uma manjedoura. 

Só de manhã o saudaram 
as andorinhas do ninho. 
Só as violetas o olharam, 
mais a flor do rosmaninho. 

Não lhe fez festas o Eterno, 
Ao colo de uma Rainha. 
Só teve o bafo materno 
da vaca e da jumentinha. 
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E o Rei da Morte e da Dôr, 
sem ter archeiros reais, 
só leu cortejos de amor 
— nos olhos dos animais! 

Gomes Leal 
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NATIVIDADE 

Vejam que linda criança! 
Vejam que lindo menino! 
Banha-o a luz da esperança 
Envolve-o um halo divino! 

Deitado na palha loira 
A alta origem revela! 
Nasceu nesta mangedoura? 
Sua mãe é uma donzela... 

Tão belo, tão rechonchudo. 
As mãos lembram duas rosas 
E fazem, em gesto mudo, 
Promessas maravilhosas. 

Um silêncio de respeito 
Desde as traves ao chão... 
Mas sente-se, em cada peito, 
Palpitar o coração!... 

O povo junta-se a ver 
E fica-se a contemplar 
A criança, que ao nascer, 
Sorriu em vez de chorar! 

Uma vaquinha faceira 
Começa de bafejá-la 
Com mimo, de tal maneira, 
Que mais parece beijá-la... 

...Os vaidosos da grandesa 
Meditem certos espelhos... 
Venerando esta pobresa 
Estão três reis... de joelhos! 

José, de fronte nitente 
E manto côr de medronho, 
Mostra o ar vago, dolente. 
De quem desperta dum sonho... 
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A estrêla, etéreo farol, 
Não se resoive a partir... 
Vai-se a noite, vem o sol, 
E a estreia sempre a luzir! 

De tudo o que foi notado 
Nada prende, todavia, 
Como o oihar desiumbrado 
Da Virgem Santa Maria! 

Há no seu rosto uma aurora, 
O amor aumenta-lhe o brilho, 
Pois o menino que adora 
Além de Deus..., é seu filho! 

E Jesus — sagrado aviso! — 
Parece, terno e jucundo, 
Abençoa, num sorriso, 
Todas as mães deste Mundo! 

Poisam as aves tranquilas 
E até o próprio jumento 
Tem nas doiradas pupilas 
A chama do pensamento. 

Ludovina Frias de Matos 
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O NATAL 

Este natal de Jesus 
Há dois séculos que o tez, 
Com barro mole, um oleiro. 
Verdade não a traduz; 
Mas por ser tão português, 
— é para nós verdadeiro. 

No grande átrio, todo em ruínas, 
Dum palácio pombalino, 
Em cuja frente se vê 
O nobre escudo das quinas. 
Estão, a um canto, o Menino 
E a Senhora e S. José. 

São José tem na cabeça 
Um largo chapéu braguês 
Derrubado para os olhos; 
E a Virgem Maria, essa, 
Tem chinelinhas nos pés 
E veste saia de folhos... 

O Menino está deitado, 
Entre as radiações de um halo, 
Num loiro feixe de palha; 
E uma vaquinha, a seu lado, 
Acerca-se a bafejá-lo 
E mornamente o agasalha. 

Para o filihinho tão lindo, 
Numa expressão em que luz 
O seu enlêvo de mãe. 
A Senhora está sorrindo... 
Na boquinha de Jesus 
Paira um sorriso também... 

Com as mãos no coração, 
Com o olhar cristalino, 
Em que há lágrimas e sóis, 
São José, cheio de unção, 
Fita a Mãe, mira o Menino, 
— E sorri-se para os dois... 
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Um anjo de asas nevadas. 
De formas finas e puras, 
Este dístico descerra 
Das suas mãos delicadas: 
Glória a Deus nas alturas 
E paz aos homens na terra! 

Vêm, pela estrada fora, 
Três monarcas em três bravos. 
Infatigáveis córcéis 
E que está chegando a hora 
Dos mais humildes escravos 
Se equipararem aos reis... 

Num duo desconcertante. 
Dois cegos vão a tanger, 
Nos violões, com gesto lento. 
E que chegou o instante 
Da pobreza merecer 
O prémio do sofrimento... 

Um coxo de pés cambados 
Atira as muletas fora 
E, a correr, mal poisa o chão 
E que está chegada a hora 
Dos tristes, dos desgraçados 
— Sentirem consolação... 

Toca adufe uma pastora 
Para mais outras bailarem 
Entre ovelhas e lebréus. 
É que está chega a hora 
Daquelas que muito amarem 
Serem dilectas de Deus... 

Um petiz faz palhaçadas 
Com elástico vigor. 
Alegria irreprimida, 
E, pelas calças rachadas 
Ao longo do sim-senhor, 
Vê-se-lhe a fralda saída... 
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É que estão próximas já, 
É que já estão vizinhas 
As tardinhas comoventes 
Em que às turbas prègará 
O amigo das criancinhas, 
Dos corações inocentes... 

Augusto Gil 
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HISTÓRIA ANTIGA 

Era uma vez, lá na Judeia, um rei. 
Feio bicho, de resto: 
Uma cara de burro sem cabresto 
E duas grandes tranças. 
A gente olhava, reparava, e via 
Que naquela figura não havia 
Olhos de quem gosta de crianças. 

E, na verdade, assim acontecia. 
Porque um dia, 
O malvado, 
Só por ter o poder de quem é rei 
Por não ter coração, 
Sem mais nem menos, 
Mandou matar quantos eram pequenos 
Nas cidades e aldeias da Nação. 

Mas, 
Por acaso ou milagre, aconteceu 
Que, num burrinho pela areia fora, 
Fugiu 
Daquelas mãos de sangue um pequenito 
Que o vivo sol da vida acarinhou; 
E bastou 
Esse palmo de sonho 
Para encher este mundo de alegria; 
Para crescer, ser Deus; 
E meter no inferno o tal das tranças 
Só porque ele não gostava de crianças. 

Miguel Torga 
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AMOR MATERNO 

Nasceu o meu filhinho, Com que ardor 
com que ternura o aconchego ao peito 
Tomo-o nos braços, embalo-o com geito... 
— Minha carne, meu sangue, meu amor! — 

Contemplo-o adormecido no seu leito! 
A meus olhos, é anjo do Senhor, 
é estrela que fulge, é nívea flor... 
Como é lindo, meu Deus! Como é perfeito! 

MinlTalma te abençoa, meu filho! 
Sê pois benvindo ao nosso alegre lar 
e que Deus sempre esteja em teu caminho. 

No meu primeiro beijo, doce bem 
ponho o amor com que sempre hás-de contar 
o amor maior do mundo: O amor de Mãe! 

Maria Amélia de Carvalho de Almeida 

45 



DEZ FILHOS 

A nossa casa singela 
não tem oiro nem tem brilhos; 
tem a luz do nosso amor 
e a graça dos nossos filhos. 

Eram nove mas quis Deus 
dar-nos conta arredondada: 
a décima já nasceu 
nesta casa abençoada. 

Que alegria e que risadas 
ressoam p'la casa inteira! 
É mais q'rida sendo a décima 
do que se fosse a primeira. 

Não veio encontrar riquezas 
nem tem luxos a enfeitá-la, 
mas tem certo o amor dos pais 
e nove irmãos a beijá-la. 

O teu nome, minha filha 
tem um sabor a oração 
nome igual teve também, 
D. Isabel de Aragão. 

Sendo mais tarde Rainha, 
esta mulher sem igual, 
Santa foi, sendo, por certo, 
das maiores de Portugal. 

Minha filha, és pequenina 
Mes hás-de crescer um dia 
seja o nome dessa Santa 
o teu modelo, o teu guia. 

Sejam as raras virtudes 
de quem tal nome te deu 
o farol que te alumie 
no caminho para o Céu. 

Mafalda de Castro 
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EX CORDE 

Recem-Nascida, exposta ao frio embora, 
Na rua ela caira àquela porta, 
Da escuridão da noite, semi-morta, 
Quando já morta era também a hora. 

Ei-la, a criança!... Linda, linda, agora 
Na flama da vivência se recorta 
A rir, a rir... E tudo se transporta 
Abrindo flores pelo campo fora. 

Lindas, as buganvílias; linda, a cor; 
Um efeito de flor sem ser a flor, 
Numa folha vermelha — a folha bráctea: 

Assim, o filho e a mãe! Sem dela ser, 
Este menino, ao peito da mulher, 
É um exposto numa via-láctea! 

Emiliano da Costa 

47 



BAPTISMO 

Vêm do céu ondas de luz 
num dulcíssimo clarão 
João baptiza Jesus 
junto à margem do Jordão. 

Que suave, encantador 
não é este quadro lindo! 
Trinam aves ao redor 
vibrantes de amor infindo. 

O pecado original 
coube a toda a Humanidade. 
No reino celestial 
só pode haver claridade. 

Também foi homem Jesus 
a todos nos deu exemplo. 
O seu baptismo foi luz 
que enche o mundo e sai do templo. 

Do templo — casa de Deus 
do templo das almas puras 
em que há reflexos dos céus 
clarão de eternas venturas. 

Almas de infantes são luz 
claridade de Jordão 
do baptismo de Jesus 
das palavras de João. 

Oliveira Cabral 
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O REGISTO 

Depois da benção de Cristo, 
porque Bebé é cristão, 
vem agora do Registo 
feito grave cidadão. 

E o pai, a sorrir, contente, 
exclama: — Até custa a crer 
que deste nico de gente 

saia um homem a valer! 

hei-de fazer dele alguém 
na vida que lhe destino... 
— Pois para mim — pensa a mãe — 
será sempre o meu menino.— 

Laura Chaves 
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— PUERICULTURA 

Nossa Senhora do Leite 

Conselhos às Mães: 

casaste, gravidez 

mama, horário, dentes 

desatino, moléstias, limpeza 

Ab initio 

O amor maternal 

Preces de duas mães 
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NOSSA SENHORA DO LEITE 

Nossa Senhora de Braga 
Pousou no colo o Menino 
— Era a sua joia rara 
O seu adereço mais fino — 

E sorrindo, maternal, 
Como nas telas d'Urbino, 
À sombra da Catedral 
Deu de mamar ao menino. 

Era ao pôr do sol. Então 
Logo o Menino dormiu. 
Cauteloso, o sacristão 
Fechou a porta, saiu. 

E dizem que o ar vetusto 
Do templo sombroso e rouco 
À Virgem não causou susto 
Nem ao Menino tão pouco, 

Que inda hoje, p'ra o amamentar, 
Sempre ele ali se acha aceite... 

...Assim ficou-se a chamar 
Nossa Senhora do Leite! 

Maria Ondina 
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CONSELHOS ÀS MÃES 

Casaste e podes ser mãe 
Vai à consuita ao doutor 
iviao o teu nomem, também 
taz muito bem se lá for. 

Quem da saúde não trata 
No tempo cia gravidez 
Poue ser que um lilho mate 
Pe.a sua estupidez. 

Em pontos de gravidez 
i^ue ue principio se cuida 
fuupa uumeiro e surpresas 
Lm contra, quem se descuida 
Encontra, as uuas por trés, 
So uesgoSi,os e aespcsas. 

Grávida que não fizer 
0 que o noucor me disser 
1 consuite a vizinnança 
L va nas suas patrannas 
Rouba sauae a criança 
Que traz nas suas entranhas. 

Tens o dever —se queres ser 
tíoa mae... boa muiher...— 
Ue amamentar ao teu peito 
O fnho que Deus te der 

Quando mama 
Se tem fome, 
Bebe leite... 
...E nada come. 

Para um menino de mama 
Nada lhe faz tanto bem 
Como os carinhos e o leite 
Que lhe der a sua mãe. 
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Nunca o menino mamado 
Deve tornar a mamar, 
Sem que duas grandes horas 
Tenham tempo de passar. 

Seu filho enjeita, 
Quem não o aieita 
— Seu filho mata, 
Quem não o trata. 

Chupêta — 
Niguém a meta 
na boquinha dum pequeno 
— É pior do que veneno! 

Miudinho desmamado 
No tempo do tempo quente 
Pode vir a ser doente 
Mas do peito retirado 
No tempo do tempo frio 
Em geral, fica sadio. 

Sem o teu filho ter dentes 
Nenhuma papa experimentes 
Menino que muito come 
Ou que fora de horas mama 
Passa metade da vida, 
Doente, dentro da cama. 

De pequenino 
É que se torce o pepino... 
...E que se educa o menino! 

Se deres o colo ao menino 
Sempre que ele to pedir 
Cometes um desatino 
Porque bem cedo há-de vir 
O tempo em que manda mais 
Do que os pais. 
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O filho muito amimado 
É filho mal educado 
Quando um pequenino chora 
E só chora de perrice... 
O que lhe der confiança 
Faz tolice! 

Quem meus fihos beija, 
Minha boca adoça. 
Pois é melhor que não seja 
Nem a minha nem a vossa. 
Por essa forma adoçada 
Que um beijo de boca impura 
Pega à criança beijada 
Moléstias que não têm cura. 

Agua e sabão 
Fazem o menino são 
Nunca menino se constipou 
Se todos os dias se lavou. 

Berço de remediado 
É de oiro... sendo lavado 
E berço de pobresinho... 
É de oiro... sendo limpinho. 

No enxoval do menino 
Fica-te sempre com esta: 
Só tem valor a limpeza, 
o luxo de nada presta. 

Limpeza vale mais que beleza 
Vale mais do que riqueza 
Mais do que seja o que fôr 
Porque limpeza é virtude 
Que dá e mantém saúde 
— Bem de muito mais valor. 

Pro/. Dr. Costa Sacadura 
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AB INITIO 

ALELUIA, aleluia. No cansaço 
Da vida que é o amor, qual o sentido? 
— Corola que se fecha num abraço 
P'ra germinar, semente, num vagido. 

O amor! está na mãe, no seu regaço: 
— É o menino, o leite que há bebido; 
São os seus beijos... Mãe enchendo o espaço, 
Esta palavra ecoa no ouvido... 

Centro memorial na cabecinha, 
Pulsátil dentro, sob a moleirinha. 
Lá está o disco ainda por gravar. 

E começa «mâ-mã», na voz represa, 
A linguagem, a solfa portuguesa 
Que pelo mundo fora há-de cantar. 

Emiliano Costa 
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O AMOR MATERNAL 

O amor de uma mulher, 
Por mais pura e virtuosa. 
No munao nao tem rival 
E nao se encontra amor igual 
Ao a uma mae carinhosa 

A mãe ama o filho querido 
Esteja eie onde estiver 
Quando ele está ausente 
D um amor muito cuierente 
Ao amor de uma muiner 

Se somos presos um dia 
A muiher mostra-se airosa 
Aqueia que toma medo 
Para o marido tem segredo 
Por mais pura e virtuosa. 

Dá-nos do seio o sustento 
Essa mae que tanto vale 
Sofre por nos dissabores 
Esse amor entre os amores 
No mundo nao tem rival 

Há filhos que sem pensar 
Tratam as suas maes mal, 
Mas o ínno que pensa bem 
Nesse amor que a mae ine tem 
Nao se encontra amor igual. 

Sustenta-nos com a pobreza 
Toda a mae que é bondosa 
P'lo filho derrama pranto 
O amor mais puro e santo 
É de uma mae carmnosa. 
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PRECES DE DUAS MÃES 

Sílvia — a opulenta — exclama anciosamente: 
— Oh Deus! fazei deste menino airoso 
O mais perfeito ser e o mais glorioso 
Que haja criado vossa mão potente. 

Marta — a engeitada — diz timidamente; 
— Oh meu Senhor! O filho desditoso 
De minha entranha dolorosa e ardente 
Fazei humilde, pobre e generoso. 

Luis Guimarães 
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— DORMINDO 

A fala do berço 

Adormecer 

Canção da mãe 

Canção do berço 

O velho berço 

Balada do berço branco 

Para as mães embalarem 

Dorme, dorme 

Embalando o menino 

Adormeceu 
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A FALA DO BERÇO 

Eu era um lenho, no monte 
Onde passava um caminho, 
Onde corria uma fonte. 

Feliz, subia aos espaços; 
As aves faziam ninho 
No conchego dos meus braços. 

Passa o tempo. E vai, assim, 
Um homem que me descobre, 
E fica a olhar para mim... 

Bem mostrava ser um pobre; 
Mas um Rei que eu vi um dia 
Não era tão belo e nobre! 

Põe-se a olhar... E já trazia 
Um longo ferro acerado: 
Aos duros golpes, caia. 

Verteu meu sangue sagrado: 
Mas não fiquei inimigo! 
Era o destino esperado. 

Carrega dali comigo: 
Do seu trabalho e canseira 
Eu tive penas de amigo! 

Quis ser leve a vez primeira... 
Chegamos a casa, ao fim 
Duma custosa ladeira. 

E cismo: — Para que vim? 
Irei ao fogo a queimar? 
A morte é luz... Seja assim! 

Passam meses. Ao raiar 
Da manhã, o cavador 
Começa-me a trabalhar. 

Junto dele, o seu amor, 
Sua Mulher e seu bem: 
Linda e fresca como a flor. 
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Digo, Olhando-a: — Vai ser mãe. 
Vou ser o berço encantado 
Do filhinho que ela tem... 
I 
E não me tinha enganado. 
Oh que boa sorte a minha! 
Como eu nasci bem-fadado! 

Desde a manhã à noitinha, 
Embalo, embalo... E a mãe canta: 
— Dorme bem, minha filhinha! 

Quanta dor sofri, oh quanta! 
Quando o ferro me rasgava: 
Dor bendita, amiga e santa. 

De mim que mais se esperava? 
Rude pinheiro bravio 
Que nem quase sombra dava! 

E agora, brando e macio, 
(Gelam as fontes lá fora!) 
Não sofro um golpe de frio. 

De perto a mãe me namora... 
Com vontade de cantar. 
Já nem sabe que se chora. 

E, assim, eu ando a criar 
Vida tão maravilhosa 
Que mais parece a sonhar... 

— Dorme! dorme, meu menino 
Meu lindo botão de rosa, 
Tão grande e tão pequenino! — 

António Correia de Oliveira 
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A ADORMECER 

No momento em que adormecendo 
As pálpebras lhe vão descendo 
Como pétalas esmaecendo 
A criança, acordada ainda, 
Mergulha já na bruma infinda 
Do sonho e de quimera linda. 

Todas as cousas vêm embalá-la 
Com a vaga música que exala, 
Aos seus ouvidos, a sua fala... 

Todas as cousas do seu dia, 
Os seus brinquedos de alegria, 
Tudo o que olhou e lhe sorria, 

E, se está acordada ainda, 
Mergulha já na bruma infinda 
Do sonho e da quimera linda. 

Neste entre-sonho que resume 
Todo o vago sorriso da face, 
Ela é uma flor que cismasse 
No mistério do próprio perfume... 

Afonso Lopes Veira 
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CANÇÃO DA MÃE 

Dorme, dorme, meu menino, 
Foi-se o Sol, nasceu a Lua. 
Qual será o teu destino? 
Que sorte será a tua? 

Riquezas tenhas tão grandes, 
E tal bondade também. 
Que ao redor donde tu andes 
Nao fique poore ninguém. 

Que a todos chegue a ventura; 
Toda a boca tenha pão 
Toda a nudez cobertura, 
Toda a dor consolação... 

Mas, se o oiro é mau caminho, 
— Antes tu venhas a ser 
O pobre mais pobrezinho 
De quantos poores houver. 

Iremos por esses montes 
Altos e azuis como os céus... 
Que onde há frutos e onde há fontes 
— Está a mesa de Deus! 

E quando a neve cair 
E as seivas adormecerem, 
Iremos então pedir... 
(Aceitar o que nos derem). 

Andaremos à mercê 
Dos génios bons e dos falsos, 
Léguas e léguas a pé, 
Rolinhos, magros, descalços... 

E onde houver urzes e tojos, 
Pedras que rasgam a pele, 
Porei o corpo de rojos 
— Passarás por cima dele! 

Augusto Gil 
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CANÇÃO DO BERÇO 

Dorme o sono feliz da inocência, 
Dorme, filha, que a noite lá vem; 
De tua mãe não receies a ausência, 
Não receies que morra tua mãe. 
Desce a pálpebra, lânguida e mansa 
Sobre a luz desse olhar pensativo; 
Ê tua mãe que te fala, descansa, 
Anjo lindo na terra cativo. 

Dorme filha, que eu canto a teu lado 
Trovas lindas de um lindo trovar; 
Eu não choro, meu anjo adorado, 
Pois embalo teu bêrço, a cantar. 

Tu és moça e menina; os teus anos 
São as rosas primeiras de Abril; 
Nessa quadra de amor e de enganos 
É que é doce o dormir infantil. 

— Virgem Santa, das mães protectora, 
Já que à triste viuva cansada 
Esta prenda lhe destes, Senhora, 
No seu berço a guardai bem guardada. 

Se eu morrer, filha minha, inda existe 
Lá no Céu uma Santa que vela 
Pela sorte dos bons e que assiste 
Aos aflitos que chamam por ela. 

Filha minha, que Deus te proteja; 
Dorme, dorme, meu único amor; 
E, se um dia acordares, que seja 
Com os anjos num mundo melhor. 

Simões Dias 

67 



O VELHO BERÇO 

Tenho, entre outras coisas velhas, 
um berço em cujo espaldar 
se vê, feito de embutidos, 
um passarinho a cantar. 

Casei num dia de Maio... 
Meses depois, uma vez, 
Ouviu-se um anjo a chorar; 
Sendo dois, ficámos três... 

Veio o berço para o quarto, 
Mil vezes o abanei eu... 
Berço que era uma janela 
Pela qual eu via o Céu! 

Nesse berço pequenino, 
Em tempo que já lá vai, 
Dormia soninhos d'anjo, 
Sendo outro anjo, meu pai! 

Nesse bercinho, mais tarde, 
Morreu-me um filho também... 
Mas não quero falar nisto: 
Anda ali a pobre Mãe... 

Dormiram nele outros filhos, 
Ao cantar dos meus afectos... 
Velho estou; vasio o berço... 
Ficará para os meus netos. 

Eugénio de Castro 
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BALADA DO BER^O BRANCO 

Berço branco, ninho branco 
Meu bercinho de embalar! 
Parece que andam sobre ele 
Asas de rôlas a voar. 

No berço há ondas de arminho 
E eu oiço um DuziO cantar. 
Deu neie a neve das serras, 
Ou foi espuma do mar? 

Viesse um judeu com oiro, 
Viesse para mo comprar, 
— Padre, Filho e Espirito Santo — 
Nao era capaz de o dar. 

Duas mãos eu vejo erguidas 
E uns olhos doces a olhar. 
Sobem rezas na penumbra, 
Erram perfumes no ar. 

Na cabeceira do berço 
Há uma Hóstia de aitar. 
Por baixo da Hóstia, um Cális, 
Um Cális de consagrar. 

Candeia de azeite a arder. 
Não deixes de alumiar. 
Luz da candeia tem sonho 
E ajuda a gente a sonhar. 

Enquanto vive o silêncio, 
Antes da aurora raiar, 
Vem, de mansinho, a Saudade, 
Chega e começa a falar. 

O sonho foge. Não durmo. 
Ponho-me então, a chorar, 
É que já não caibo dentro 
Do meu berço de embalar. 
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Meu beicinho todo branco 
Fosse-te agora tocar... 
Deixava nódoas de sangue 
Nas tuas rendas de luar! 

Mas fica ao menos parado, 
Continua no meu lar, 
Com a Hóstia erguida em cima 
Do Cális de consagrar. 

Pe. Moreira das Neves 
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PARA AS MÃES EMBALAREM 

Dorme, dorme meu menino, 
Nos braços ae tua mãe 
Que há orfãozmnos pequenos 
Que esta ventura não têm. 

Dorme, dorme meu menino, 
Cerra os oihos, devagar... 
Que a contempia-ios, suspenso, 
Picou parado o luar. 

Dorme, dorme meu menino 
Um soninho descansado, 
Que a noite é fria, e lá fora 
Anda o vento no telhado. 

Dorme, dorme meu menino, 
Minha florlnha singela 
Que a noite já vai tão alta, 
E entra o luar na janela! 

Dorme dorme meu menino... 
A quem te hei-de comparar? 
À chama duma estrelinha 
Que leva a noite a veiar. 

Heitor Morais 
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DORME. DORME 

Empurra o berço a Maria 
com o seu pé pequenino, 
Roxo de frio esfria 
a cara do «seu menino.» 

«Dorme, dorme meu menino. 
Meu cheirinho de alecrim» 
— A Maria canta assim, 
movendo o pé pequenino. 

Tira o chalé — pobre dela! — 
Cobre o menino que chora. 
A mãe anda lá por fóra... 
Agora, a mãezinha é ela... 

Adormece o pequenino 
e a voz treme e canta assim: 
«Dorme, dorme, meu menino, 
meu cheirinho de alecrim». 

Lúcia Benedita 
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EMBALANDO O MENINO 

O meu filho é pequenino: 
Três palmos e pouco mais; 
Com tão pequena medida 
Mede-se a alma dos pais! 

O meu filho é pequenino 
Diz a pomba: — «eu também sou». 
Mas depois, abriu as asas, 
E voou! voou! voou... 

O meu filho é pequenino; 
Fecha a mão e o mundo encerra. 
— Não chega da terra ao céu 
Mas chegou do céu à terra! 

O meu filho é pequenino; 
Mede três palmos, mais não. 
— Cabe nele a vida toda! 
Como Deus numa oração! 

António Corrêa de Oliveira 
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ADORMECEU 

Oh meu Jesus adorado 
Fecha os teus olhos divinos 
Num soninho descansado; 
Que a não sermos tu e eu 
Toda a gente do povoado, 
Desde os velhos aos meninos, 
Há muito que adormeceu 

E o Menino Jesus não se dormia. 

Dorme, dorme, dorme agora 
(Cantava a Virgem Maria) 
Que, mal assomou a aurora, 
Sentei-me junto ao tear 
E por todo o dia fóra, 
Até que já se não via, 
Não deixei de trabalhar 

E o Menino Jesus não se dormia. 

Tornava Nossa Senhora, 
Numa voz mais consumida: 
Dorme, dorme, dorme agora 
E que eu descanse também, 
Porque, mesmo adormecida 
Veia sempre, a toda a hora 
No meu peito, o amor de mãe. 

E o Menino Jesus não se dormia. 

Numa voz mais fatigada. 
Tornava a Virgem Maria: 
Dorme pombinha nevada, 
Dorme, dorme, dorme bem... 
Vê que está quase apagada 
A pouca luz da bugia, 
Do pouco azeite que tem. 

E o Menino Jesus não se dormia. 
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Mais triste, mais abatida, 
Pedia a Virgem Maria: 
Tem pena da minha vida, 
Que se a quero é para ti... 
Vida aflita e dolorida! 
Só para ti a viveria 
Tão longe de onde nasci!... 

E o Menino Jesus não se dormia. 

E a voz da Virgem volveu: 
Repara no meu olhar, 
Vê como ele entristeceu... 
Dorme, dorme, dorme bem..., 
Oh alvo lírio do Céu! 
Olha que estou a chorar, 
Tem pena da tua mãe! 

Nosso Senhor, então, adormeceu. 

Augusto Gil 
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V — SENTIDOS 

Primeiro passeio 

Olhos do meu filho 

In posterum 

Pequenina 

Primeiros passos 

Primeira palavra 

Altura do bebé 

Passos da Mariasinha 

Filhinha cresce 
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PRIMEIRO PASSEIO 

Há grandes encantamentos 
(enquanto prescuta e olha...) 
naqueles olhos cinzentos 
que são novinhos em folha!,,. 

Não pestaneja, não chora, 
não sorri, não faz beicinho, 
mas parece que devora 
tudo o que vê no caminho! 

O Céu, o vôo das aves... 
vagos laivos de Poesia... 
e os verdes frescos, suaves, 
que escorrem da ramaria... 

E quando a loira criança 
se detém a meditar, 
paira uma vaga lembrança 
no fundo do seu olhar... 

Graciette Branco 
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OLHOS DO MEU PILHO 

P'ra dar vista ao meu filhinho. 
Que me nascera céguinho, 
Fiz uma promessa a Deus: 
Se os olhinhos do meu filho 
Um dia tivessem brilho 
Prometi cegar os meus. 

Tanta e tanta devoção 
Eu puz na minha oração 
Que ela chegou a Jesus 
E por milagre divino 
Nos olhos do meu menino 
Um dia brilhou a luz! 

P'ra cumprir minha promessa 
Eu corri, cheia de pressa, 
Ajoelhar no altar. 
Cheia de fé e fervor 
Eu ofereci ao Senhor 
A luz do meu triste olhar. 

Mas foi tão bom e justo o Deus 
Que, apesar dos rogos meus, 
A promessa não escutou. 
Olhou para mim com carinho 
E apontando o meu filhinho 
Sorriu e não me cegou. 

Correia d'Assis 
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IN POSTERUM 

Mês de Sam João. Lustra-se o menino: 
Veios de água — jordânico baptismo. 
Ninguém o crê, ninguém... E só eu cismo 
No que ora ninguém cisma — no destino. 

Tácita, a condenar-se no mutismo, 
A vida, à luz, que é senão um hino? 
Olhai! virado ao sol que vai ao pino 
Como a folhagem canta, — o seu tropismo! 

Os mentrastes derramam os perfumes, 
Agua e aves não cessam de cantar... 
...E como a flor que surge dos estrumes 

Assim a criancinha é alma, essência 
Em ser humano, em já se libertar 
Dos aflitos da sua incontinência. 

Emiliano da Costa 
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PEQUENINA 

Ensaia agora o passo a pequenina 
E é um mimo vê-la, trôpega, aprendendo. 
Seguro-lhe a mãozinha e a vou sustendo, 
Mas não acerta nunca e já se inclina. 

Ancha de si, despreza a quem lhe ensina, 
E lá se vai sózinha, mas tremendo, 
Pondo um pé, depois outro, a medo, vendo 
Como evitar a queda repentina. 

Vacila, pára, apruma-se, aos gritinhos, 
Abre, rindo, no ar os dois bracinhos, 
E ganha polegadas com orgulho... 

Batem-lhe palmas, bravos!—Desaforo... 
— O de susto ou de raiva do barulho, 
Rola no chão e se desata em choro! 

Félix Pacheco 
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PRIMEIROS PASSOS 

Bébé tenta dar uns passos... 
Muito afoito quer andar, 
porque sabe que há uns braços 
que o não deixam tropeçar. 

Depois de uns passos escassos, 
dum constante cambalear, 
já sente os pézinhos lassos 
inclina-se e vai tombar 

de encontro ao colo da mãe 
que o espera, braços abertos, 
dizendo:—Vá... faz «tem-tem».,.— 

entre alegre e comovida... 
São 'inda os passos mais certos 
que o Bébé dará na vida. 

Laura Chaves 
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A PRIMEIRA PALAVRA 

O bébé tem quase um ano. 
Dá gôsto ouvi-lo pairar! 
E a mãe — dôce orgulho humano! — 
começa-lhe a perguntar: 

— Quem sou eu?... —E o pai, ufano 
também quer interrogar. 
— Mã... Mã... Pá... Pá... —sem engano 
Diz Bébé. Sabe falar!... 

«Mamã... Papá...« Muita vez 
notam: «Não é português!» 
Mas estrangeiro?... Não é... 

E uma língua celeste 
que de graça se reveste, 
inventada por Bébé! 

Maria de Carvalho 
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A ALTURA DE BÉBÉ 

Não é negra a ambição, feia a vaidade, 
Quando revela extremos de ternura... 
— Bébé cresceu,... cresceu na realidade, 
De corpo e alma vai ganhando altura! 

Pois que Ele cresça em dons, em formosura, 
Que Ele cresça em talento e dignidade, 
Conseguindo, sem ódio, com doçura, 
Encontrar o caminho da verdade... 

Que Ele cresça, também, em persistência, 
Sentimentos, razão e consciência, 
Atingindo os mais nobres ideais... 

E que a sua ventura—flor bendita! — 
Para ser muito alta, infinita. 
Possa medir-se pelo amor dos pais!... 

Ludovina Frias de Matos 
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PASSOS DA MARIASINHA 

Mariasinha 
dos olhos em botão. 
Embalo-a, é minha... 
Aperto-a ao coração 
e estudo a fugidia pulsação 
como o bater do coração duma andorinha. 

Os passos dela 
prolongam no silêncio os meus sentidos. 
Está nos meus olhos como a vela 
que ao barquinho revela 
ilhas, lonjuras, céus, mares desconhecidos... 

Da luz da madrugada 
esta casa forrei. Prendo-a. É minha. 
A Paz traçou por ela a sua estrada 
— veia azul nos meus pulsos, agitada! 

Sinto-a é quase um nada — 
como o bater do coração de uma andorinha. 

Lúcia Benedita 
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FILHINHA CRESCE 

Filhinha cresce! Eu quero receber 
A benção — alegria dos teus dedos. 
Quero o teu mundo, para lá viver 
Com os meus sonhos, com os teus folguedos. 

E como havemos ambas de correr! 
E seguirei os teus passinhos ledos... 
Minha filhinha, para te entreter 
Como eu hei-de gostar dos teus brinquedos! 

E tanto havemos de brincar a sério. 
Que do mundo sem fadas nem duendes 
Hei-de ocultar-te o seu cruel mistério... 

E não digam que é visão mentida! 
Não conhecendo o mundo, tu defendes 
O teu direito de ensinar a vida. 

Beatriz Pereira Tovar 
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— MÃES 

Luz divina 

Asas infinitas 

Alguém 

Graça do Senhor 

Carta da mãe 

Saudades da infância 

Sensibilidade infantil 

As mães 

Mater dolorosa 

Profissão doméstica 

Estátua 

Além da lei dos mortais 
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LUZ DIVINA 

A mãe é a mais bela das obras de Deus 
Se ela ama! — O mais puro fogo dos céus 
Lhe ateia essa chama de luz cristalina: 

E a luz divina, 
Que nunca mudou, 
É a luz... é a beleza 
Que Deus a criou. 

Almeida Garrett 
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ASAS INFINITAS 

Tu, grande mãe!... do amor de teus filhos escrava 
Para teus filhos és, no caminho da vida 
Como a faixa de luz que o povo hebreu guiava 
À longe Terra Prometida. 

Jorra do teu olhar um rio luminoso 
Pois, para baptisar essas almas em flôr 
Deixas cascatear desse olhar carinhoso 
Todo o Jordão do teu amor. 

Espalham tanto brilho as asas infinitas 
que expandes sobre os teus, carinhosas e belas 
que o seu grande clarão sobe, quando as agitas 
E vai perder-se entre as estrelas. 

E eles, pelos degraus da luz ampla e sagrada 
Fogem da humana dôr, fogem do humano pó 
E, à procura de Deus, vão subindo essa escada 
Que é como a escada de Jacó. 

Olavo Bilac 
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ALGUÉM 

Para alguém sou o lírio entre os abrolhos 
E tenho as formas ideais do Cristo. 
Para alguém sou a vida e a luz dos olhos 
E se na terra existe é por que existo. 

Esse alguém, que se prefere ao namorado 
Cantos das aves minha rude voz 
Não és tu, amigo meu idolatrado 
Nem, meus amigos, e nenhum de vós. 

Quando alta noite me reclino e deito, 
Melancólico, triste e fatigado, 
Esse alguém abre as asas no meu leito 
E o meu sono deslisa perfumado. 

Chovam bênçãos de Deus sobre a que chora 
Por mim além dos mares! Esse alguém 
É dos meus dias a esplendente aurora, 
És tu, doce velhinha, oh minha mãe! 

Gonçalves Crespo 
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GRAÇA DO SENHOR 

Mãe! Imensa na graça do Senhor 
Pró mundo a luz que tão bem alumia 
Bela na saudade... terna na dor 
Farol bendito que a todos nos guia. 

Do jardim da vida a mais bela flor 
Sem ti o triste mundo... que seria? 
O deserto sem vida... sem calor 
O náufrago na hora da agonia. 

Mãe!... és p'ra todos a vivaz lembrança 
És o presente — o passado em festa, 
O nosso destino — feliz esperança. 

Nossos dias alegres e risonhos 
Tudo o que temos — quanto nos resta 
O mundo... a nossa vida... os sonhos 

Seisdedos Branco 
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CARTA DA MAE 

Chegou a tua carta e eu vi nela 
a frescura das lágrimas choradas, 
por sobre as letras mais caligrafadas, 
pela minha irmã mais nova, inda donzela, 

Adivinhei-te então, junto à portela, 
do nosso jardim cheio de latadas... 
Tu a chorares por mim e eu, em jornadas, 
cismando no final de uma novela. 

Não me culpes. É sina. Sou assim, 
errante às tuas lágrimas e de mim 
para caçar vagos sonhos, vãos aspectos... 

Eu sei, eu sei; é bom o teu conselho, 
O meu destino é outro; hei-de ser velho, 
e ter nas mãos, em vez de anéis, sonetos. 

Azinhal Abelho 
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SAUDADES DA INFÂNCIA 

I 

Minha mãe, que saudade, ai que imensa saudade, 
Daquele tempo d'oiro em que era menino. 
Tendo dentro do peito a imensa claridade 
Que há nas notas de orquestra executando um hino! 

Daquele tempo bom, sonro e cristalino, 
Que do meu ser voou para a Imortalidade; 
Em que tudo era grande e só eu pequenino 
E em que cada minuto era uma eternidade. 

Desse tempo ideal, só feito de candura. 
Em que até mesmo o Mar tinha maior grandeza, 
O Sol tinha mais brilho e os campos mais verdura, 

E em que eu, ao pôr as mãos, criava em minha reza 
A concepção de Deus, por entre a noite escura. 
Velando lá do Céu por toda a Natureza! 

II 

Ai, que saudade, oh Mãe! desses tempos risonhos 
Passados entre o tanque o Sol nele espelhante, 
À sombra do pomar ou por entre os medronhos. 
Ou de chapéu armado em cima do mirante! 

Em que eram cor de rosa os meus ingénuos sonhos 
É d'oiro sobre azul cada ilusório instante! 
Ai, que saudade, oh Mãe! desse tempo distante, 
Dos momentos de agora assazmente enfadonhos! 

D'esse tempo ideal em que fizera um ninho, 
— (Onde à noite baixava)—em meu peito, a Alvorada, 
E um anjo. que eu sabia haver asas de arminho. 

Vigiava por mim na celestial Morada! 
E em que o meu pensamento era tão levezinho, 
E em que o meu coração não me pesava nada! 

Augusto de Santa Rita 
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SENSIBILIDADE INFANTIL 

Oh! Mãe!... 
Eu gosto tanto do cheiro da tua face! 
Tu és a quem mais quero 
e espero 
desse Jesus a quem me ensinas a rezar 
que nunca eu deixe de te vêr! 

Tu vens de noite ainda p'ra beijar-me, 
quando eu estou quieto e deitaainho 
na cama onde faço o meu soninho. 
Mính'Aima dorme em paz 
se vens devagarinho aconchegar me 
e falar ao meu ouvido 
como só tu sabes laiar-me! 

Doce mãe: 
os teus olhos que envolvem com ternura 
e o meu olhar 
teu rosto o dia inteiro procura 
para se consolar. 
mas se te não vejo 
penso que te perdi 
choro, nao como e te exijo. 
Eu quero tanto estar ao pé de ti! 

Mas quando me apareces novamente 
sinto uma louca alegria 
como um passarinho ao ver nascer o dia! 
E como taça de licor a transbordar 
o meu contentamento a demonstrar 
esta felicidade! 
E não canso de ver-te e apertar-te 
ao meu coração 
doido de amor e de saudade! 

E se um dia a tua Alma me deixar 
vale mais para mim 
teu sacrifício e exemplo de virtude 
de que toda a vaidade do mundo 
ou de que todo o bem-estar 
que a tua riquesa me pudesse dar! 
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Oh! minha mae 
eu não te posso ver chorar 
E sei que choras pelos desgraçados, 
pelas vidas mesquinhas, 
por todos que não crêem em Deus 
e pelos lares abandonados 
onde a maior miséria entrou. 
E tu choras, oh Mãe 
De noite, a meu lado! 
E para me não entristeceres 
fazes um ar de disfarce. 
Oh Mãe, eu compreendo, vem beijar-me! 
Se eu gosto tanto do cheiro da tua face! 

Leonor de Melo e Horta 
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AS MÃES 

Mães que sabeis sofer e que sabeis amar 
crença de todos nós, religião bendita 
cada lágrima vossa, eu vejo-a fulgurar 
como um aljofre além na abóbada infinita! 

E quando acaso sonho em tudo o que palpita 
à luz do sol que vem o mundo iluminar 
e quando sinto a seiva imensa que se agita 
em toda a natureza: — eu fico-me a pensar. 

Que tudo isto, que é tanto, é afinal pouquíssimo 
ao pé do enorme brilho esplendido, vivíssimo 
das pérolas por vós esparsas aos milhões 

No caminho que vai do berço ao cemitério 
e nada iguala enfim o meigo azul sidéreo 
dos vossos ideais e grandes corações! 

Afonso Vargas 
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MATER DOLOROSA 

Quando se fez ao largo a nave escura 
Na praia essa mulher ficou chorando, 
No doloroso aspecto figurando 
A lacrimosa estátua da amargura. 

Dos céus a curva era tranquila e pura: 
Dos gementes alcyones o bando 
Via-se ao longe, em círculos, voando 
Dos mares sobre a cerúlea planura. 

Nas ondas se alapara o sol radioso 
E a lua sucedera, astro mavioso, 
De alvor banhado o alcantiz das fragas... 

E aquela pobre mãe, não dando conta 
Que o sol morrera e que o luar desponta 
A vista embebe na amplidão das vagas... 

Rangel de Lima 
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PROFISSÃO DOMÉSTICA 

De tanto lutar, coitada, 
as forças lhe vão faltando! 
Vencida e esgotada, 
ainda se vai rojando 
pela casa sem descanço: — 
a coser; a cozinhar!... 

Certa manhã, triste e feia, 
Sente-se cambalear! 
No leito de novo cai 
Para sempre lá ficar. 

Mas, eis que leve ruído 
no berço, a veio acordar! 
Então, com meigo sorriso 
recomeçou a lutar. 

Maria da Piedade Aboim Sande Lemos 
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ESTÁTUA 

Mãe: 

Que desgraça na vida aconteceu, 
Que ficaste insensível e gelada? 
Que todo o teu perfil se endureceu? 
Numa linha severa e desenhada? 

Como as estátuas, que são gente nossa 
Cançada de palavras e ternura, 
Assim tu me pareces no teu leito, 
Presença cinzelada em pedra dura, 
Que não tem coração dentro do peito. 

Chamo aos gritos por ti — não me respondes 
Beijo-te as mãos e o rosto — sinto frio 
Ou és outra, ou me enganas, ou te escondes 
Por detrás do terror deste vazio. 

Mãe: 

Abre os olhos ao menos, diz que sim! 
Diz que me vês ainda, que me queres 
Que és eterna mulher entre as mulheres 
Que nem a morte te afastou de mim! 

Miguel Torga 
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ALÉM DA LEI DOS MORTAIS 

Partiu numa manhã acinzentada, 
Dormindo o sono da eternidade... 
Ia sorrindo, como que nimbada, 
Dum clarão de paz e doce bondade. 

Repousa numa campa húmida e fria 
Onde o poente não tem luz nem cor, 
Onde minh' alma, lágrima sombria, 
Procura, hoje e sempre, o seu amor. 

Mãe: morreste? Mas sinto o teu carinho, 
Teus finos dedos de pele de arminho, 
Fechando meu olhos, para dormir... 

Agora sei que a mãe não morre mais, 
Porque paira além da lei dos mortais, 
Seu amor, sua ternura e sentir... 

Mira Ferreira 
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VII — PAIS 

Honrar pai e mãe 

Sonhos dum futuro pai 

Pai do primeiro filho 

Tesoiro do casal 

Ambos beijando 

Amor de pai 

Pai sempre o primeiro 

Prazer de pai 
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Amor de Pai —Original de Teixeira Lopes (pai) no Museu do Lactário 
do Refúgio Aboim Ascensão 



HONRAR PAI E MAE 

Pode coisa alguma haver 
que nos dê maior ventura 
do que a profunda ternura 
dos que nos deram o ser? 

Mais do que o pai, do que a mãe 
quem poderá desejar 
ver-nos felizes? — Ninguém. 
Devemo-los, pois, honrar. 

Honrar pela obediência 
e por um amor sem fim. 
Só quem não tem consciência 
é que não procede assim. 

Honrá-los é a lei de Deus 
é a voz da gratidão, 
voz da Terra, voz dos Céus, 
voz do nosso coração. 

Honrar quem nos deu o ser, 
deve encher-nos de ventura, 
que ninguém, podemos crer, 
nos ama com mais ternura. 

Oliveira Cabral 
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SONHOS DUM FUTURO PAI 

Sou pobre e sou maltrapilho? 
E isso que importará?! 
Deixai crescer o meu filho 
Que a riqueza me trará... 

No mundo não tenho brilho 
Nem um olhar de ninguém... 
Mas, em nascendo o meu filho 
Passarei a ser alguém! 

Se apenas a lama trilho 
nos meus vai-vens inconstantes, 
Com a ajuda de meu filho 
Pisarei só diamantes. 

Se só fraquezas partilho 
Com a dura e negra sorte, 
Bem apoiado ao meu filho 
Inda hei-de ser o mais forte! 

A minha broa de milho 
Hei-de pô-la nos altares, 
Quando nascer o meu filho 
E tiver só bons manjares... 

Porque o meu filho, afinal, 
Como o filho de quem quer, 
Será um ente ideal 
Como a minha alma o requer! 

Há-de ser minha riqueza, 
Meu amor, minha alegria, 
E há-de ter com certeza, 
Nos olhos, a luz do dia... 

E se fôr o meu tormento, 
Minha dor e meu penar, 
Nunca, no meu pensamento, 
Eu deixarei de o amar! 
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Porque, apesar dos tormentos, 
E de todos os cadilhos. 
Não há na vida momentos 
Sem amor aos nossos filhos! 

Irondino Teixeira de Aguilar 
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PAI DO PRIMEIRO FILHO 

Entre tanta miséria e tantas coisas vis 
Deste vil grão de areia, 
Ainda tenho o condão de me sentir feliz 
Com a ventura alheia. 

A minha triste noite, a noite tormentosa, 
Onde busco a verdade, 
Chegou, com asas de oiro, a canção cor de rosa 
Da tua felicidade. 

És pai; viste nascer um fragmento de aurora 
Da tua alma, de ti... 
Oh! momento divino em que o sorriso chora 
E em que o pranto sorri! 

Que ventura radiante! Oh, que ventura infinita! 
Olímpicos amores! 
Ter frutos em Abril, com o vergel ainda 
Carregado de flores! 

Deslumbramento!... ver um berço o teu futuro 
Sorrindo ao teu presente!... 
Ter a mulher e a mãe: juntar o beijo puro 
Com o beijo inocente!... 

Eu que vou, javali de flanco ensanguentado, 
Pelos rudes caminhos, 
Ajoelho, quando escuto à beira dum valado 
Os murmúrios dos ninhos!... 

Em tudo que alvorece há um sorriso de esperança 
Candura imaculada!... 
E, quer seja na flor, quer seja na criança, 
Sente-se a madrugada. 

Quando, como um aroma, o hálito da infância 
Passa, nos lábios meus, 
Vejo distintamente encurtar-se a distância 
Entre a minha alma e Deus. 

A mão para apontar o azul, mão cor de rosa, 
Que aconselha e domina 
Será tanto mais forte e tanto mais bondosa 
Quanto mais pequenina. 

Guerra Junqueiro 
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TESOIRO DO CASAL 

Há fogo numa casa, à beira do caminho 
O bom povo da aldeia em ondas se aglomera, 
com medo vão fugindo as aves para o ninho, 
aumenta mais e mais a súbita cratera. 

Ouve-se uma voz rouca, em tom desesperado: 
— Oh! Salva-te, mulher! É livre ainda a porta. 
Não sejas avarenta: o cofre pouco importa, 
Todo o valor que tinha eu tenho aqui guardado. 

Branca como um fantasma, aflita, desgrenhada, 
lá surge uma mulher daquela enorme chama, 
levantando nas mãos o seu filhinho loiro, 

que mostra à multidão atónita, pasmada, 
e, fitando o marido, altivamente exclama: 
— «Sou avarenta, sou! Contempla o meu tesoiro!» 

Costa Alegre 
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AMBOS BEIJANDO 

A vida dele era uma gragalhada 
A vida dela um pranto; ela chorava 
Sobre o rude trabalho, que a matava, 
Ele ria na boca enfumaçada. 

Jamais nos lábios dela a Asa doirada 
De um sorriso passou — jamais na cava 
E horrenda face dele resvalava 
Sequer de um pranto a pérola nevada. 

Mas Deus, que deu à entranha de Maria, 
O Redentor dos homens, Deus lhes fez 
Uma esmola; Deus fê-los pais um dia. 

E ambos, beijando ao filho os róseos pés, 
Pela primeira vez ela sorria, 
E ele chorou pela primeira vez! 

Luiz Guimarães 
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AMOR DE PAI 

Acorda cedo como os passarinhos 
E vem logo direita à minha cama; 
Sacode-me com geito, por mim chama 
E abre-me os olhos com os seus dedinhos. 

Estremunhado zango-me. «Beijinhos 
Não quer beijinhos?» com voz de oiro exclama. 
Da minha ira empalidece a chama, 
E acariciando-a, pago os seus carinhos. 

Senhor! Que amor de filha tu me deste! 
Dá-lhe um caminho brando e sem abrolhos 
Dá-lhe a virtude por amparo e guia; 

E destina também, ó Pai celeste 
Que a mão com que ela agora me abre os olhos 
Soja a que há-de fechar-m'os algum dia! 

Eugénio de Castro 
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PAI SEMPRE O PRIMEIRO 

Sinto-me feliz e enobrecida 
por um orgulho terno e delicado 
que sem merecer o nome de pecado 
virtuoso torna quem lhe dá guarida. 

Em todas as passagens desta vida 
ele me tem seguido e acompanhado 
é o farol que me guia, iluminado, 
e olhos no qual caminho embevecida. 

Esse orgulho, tão íntimo, provém 
de me ter dado um Pai como a ninguém 
o bom Deus, a quem ergo altos louvores. 

Entre os pais é meu Pai sempre o primeiro 
e como poeta sabe-o o Mundo inteiro 
é também dos maiores entre os maiores! 

Mafalda de Castro 
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PRAZER DE PAI 

Filhos, meus filhos, quando me fitais 
Com esses olhos cheios de pureza, 
Sinto um prazer que não imaginais, 
E digo a Deus; Existes, com certeza! 

Existes, sim, meu Deus! Porque os mortais, 
Humanizando apenas a Beleza, 
Não criam perfeições excepcionais, 
Que a todas cobre o véu da Natureza. 

Quando, meus filhos, sobre mim pousados, 
Encontro os vossos olhos deslumbrados 
Por expressões divinamente mansas, 

Tenho a noção, eu vejo claramente 
Que só um Deus, Artista e Omnisciente, 
Criava assim os olhos das crianças! 

Jorge Condeixa 
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VIII —CRxANÇAS 

Celeste essência 

Sem preço 

Pala o poeta 

Jesus menino 

Maria José 

Netinhos 

Ser inocente 

O primeiro escuteiro 

O edital 

Mãe do Poeta 
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CELESTE ESSÊNCIA 

Entre um olhar de mãe, castíssimo brilhante 
e um que virá depois — o olhar da nossa amante 
vai a gente sulcando o rio da existência 
rio que para alguns é todo transparência 
e para muitos tem tanta tristeza, tanta!... 

Mas afinal existe alguma coisa santa 
que na alma humana esparge em ondas e alegria, 
e faz quase esquecer a mágoa mais sombria 

Existe nesta noite um astro creador 
que lança em cada peito um germen de amor 
e a todos nos congraça e nos ministra alento, 
abrindo dentro em nós a flor do sentimento. 

Essa celeste essencia, essa adorada imagem 
que nos ensina a crer e que nos dá coragem 
para vencer na luta as ondas deste mar 
enquanto a morte além não vemos despontar 
esse nacar ideal, desta pérola —a esperança 
és tu, bíblia de luz, sonho de Deus, creança!... 

Afonso Vargas 
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SEM PRE"0 

Ao ver-se uma seara 
ninguém afirmará 
se saí barata ou cara, 
ou que sementes dá. 

Também nos pequeninos 
ninguém pode supor 
se os risos contêm hinos 
ou presagiam dôr. 

F. de Mello 
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PALA O POETA 

Nos grandes olhos das crianças vê-se 
O infinito em flor desabrochar! 
E rezo agora a minha prece: 
Falar de crianças é rezar. 

Oh! pensar que elas hão-de crescer 
E ser os homens de algum dia! 
Pensar que toda esta alegria 
Se enflora agora para mais não ser! 

Mas que pena, meu Deus que as crianças 
Não fiquem toda a vida assim, 
Enchendo a terra de risos e esp'ranças. 
Florindo a nossa vida até ao fim! 

Oh! pensar que hão-de crescer, 
Tudo nelas mudar quanto se vê, 
E que hão-de, como nós, saber, sofrer, 
E ser homens — ser maus, que o mesmo é... 

A noite cai, mal amanhece, 
O dia vai pTa não voltar... 
Nos grandes olhos das crianças vê-se 
O infinito em flor desabrochar! 

Afonso Loprs Vieira 
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JESUS MENINO 

Numa serena tarde memoranda, 
A sua boca de magoadas linhas 
Disse esta frase comovente e branda: 
«Deixai vir a mim as criancinhas». 

E nunca se apagou a vibração 
Daquele doce e caricioso apelo, 
Chega o Natal e as criancinhas vão, 
Maravilhadas, a beijá-lo e vê-lo. 

E o bom Jesus, cuja tristeza ingente 
Lhe ensombra no Calvário o rosto fino, 
Para atraí-las mais suavemente 
Desce da Cruz e torna-se Menino... 

Augusto Gil 
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MARIA JOSÉ 

Tem cinco anos. É gordinha e grave. 
Quando ela chega, muito séria, a gente 
presa do seu encanto omnipotente, 
logo lhe entrega o coração sem chave. 

Deus, que em tudo se encontra ou se pressente, 
modelou com amor seu vulto suave: 
E em tons de rosa e maciezas de ave 
covinhas semeou pròdigamente. 

De seus profundos olhos irradia 
aquela especial sabedoria 
que faz tão importantes os bébés; 

e nos braços da mãe, serena, passa, 
sem perceber que é linda como a graça 
e que todos estamos a seus pés. 

Branca de Gonta Colaço 
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NETINHOS 

Escutando e olhando o lume brando, 
As Avós vão cismando... 

E os nètinhos, dormindo, 
sonham, sorrindo, 
quanto sonho lindo! 

Dormem, muito bem deitados, 
fazendo óó, tão descansados! 

E o lume canta e rebrilha, 
o lume, a fulva maravilha. 

O lume que, sob a dourada asa 
protege e aquece o coração da casa. 

O lume, dos longos serões 
das saudades e das recordações. 

O lume que refulge e doira 
a velha Avó, tornando-a loira! 

E os nètinhos, dormindo, 
sonham, sorrindo, 
quanto sonho lindo! 

E olhando e escutando o lume brando, 
As Avós vão cismando... 

Afonso Lopes Veira 
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SER INOCENTE 

Sabeis o que é ser criança? 
Que quer dizer inocente? 
É um botão de esperança 
Numa aurora sorridente. 

Ser inocente é ser anjo, 
Irmão dos anjos do céu 
É poder, já nesta vida 
Contemplar a Deus sem véu. 

É poder ser, na brancura, 
Irmão da neve e do luar, 
Irmão das nuvens da altura, 
Irmão da espuma do mar. 

É poder cheio do sol, 
Cantar como as avezinhas, 
Ser irmão do rouxinol, 
Das ingénuas andorinhas... 

É ter os aromas dos lírios 
E o perfume das verbenas, 
A doçura dos martírios 
E a graça das açucenas. 

É ter, na alma cantante, 
A voz das águas correntes, 
É ter, por olhos, na fronte 
Duas estrelas candentes. 

Ê ter na alma a riqueza 
Mais rica da natureza 
Sem nunca sonhar, que a tem... 
E ser... — mistério da luz! — 
Ê ser..,, Menino Jesus 
No prosépio de Belém. 

Marques Crispim 
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O PRIMEIRO ESCUTEIRO 

Assim que nasceu 
Jesus acampou; 
À luz das estrelas 
Na tenda sonhou... 

Uh! ah! ah!—Uh! ah! ah! 
Por nosso Jesus 
Primeiro escuteiro 
Uh! ah! ah! —Uh! ah! ah! 

Os bons pastorinhos 
O vieram saudar 
E também escuteiros 
Na tenda a sonhar... 

O guia S. José 
Atento velou; 
Alerta! sempre alerta 
A noite passou... 

E Maria, a Senhora, 
Seu filho embalou 
E uma estrela do Céu 
Jesus alumiou 

Os escutas na tenda 
A noite vão passar; 
Com o Deus Menino... 
A dormir, vão sonhar... 

Uh! ah! ah! 
Uh! ah! ah! 

Balada — Do cancioneiro escutista 
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O EDITAL 

Manuel era um petiz de palmo e meio 
(Ou pouco mais teria, na verdade) 
(De rosto moreninho e olhar cheio) 
De inteligente e enérgica bondade. 

Orgulhava-se dele o professor... 
No porte e no saber era o primeiro. 
Lia nos livros que nem um doutor. 
Fazia contas que nem um banqueiro... 

Ora uma vez ia o Manuel passando 
Junto ao adro da igreja. Aproximou-se 
E viu à porta principal um bando 
De homens a olhar o que quer que fosse. 

Empurravam-se todos em tropel 
Ansiosos por saberem, cada qual, 
O que vinha a dizer certo papel 
Pregado com obreias no portal... 

Mais contribuições! Supunha um. 
É pr'às sortes, talvez... outro volvia. 
Quantas suposições! Porém nenhum 
Sabia ao certo o que o papel dizia. 

Nenhum (e eram vinte os assistentes) 
Sabia ler aqueles riscos pretos. 
Vinte homens, e talvez inteligentes, 
Mas todos, que tristeza — analfabetos!... 

Furou Manuel por entre aquela gente 
Ansiosa, comprimida, amalgamada, 
Como uma formiguinha diligente 
Por um maciço de erva emaranhada. 

Furou e conseguiu chegar adiante. 
Ergueu-se nos pézitos para ver; 
Mas o edital estava tão distante, 
Lá tanto em cima, que o não pôde ler. 
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Um dos do bando agarrou-o então 
E levantou-o com as mãos possantes 
E calejadas de cavarem pão... 
Houve um silêncio entre os circunstantes, 

E numa clara voz melodiosa 
A alegre e insinuante criancinha 
Pôs-se a dizer àquela gente ansiosa, 
Correntemente o que o edital continha. 

Regressava o abade do passal, 
A caminho da sua moradia. 
Como já era idoso e via mal, 
Acercou-se para ver o que haveria... 

E deparou com esse quadro lindo 
De uma criança a ler a homens feitos; 
De um pequenino cérebro espargindo 
Luz naqueles cérebros imperfeitos... 

Transpareceu no rosto ao bom abade 
Um doce e espiritual contentamento; 
E a sua boca, fonte de verdade. 
Disse estas frases com um brando acento: 

Olhai amigos, quanto pode o ensino... 
Sois homens; alguns, pais, e até avós, 
Pois só por saber ler, este menino 
— Ê já maior do que nenhum de vós! 

Augusto Gil 
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MÃE DO FOETA 

A mãe do poeta chora 
E a sua canção inquieta 
Parece pedir perdão 
Aos homens sem coração 
Por ter um filho Poeta... 

Na praia, em pequeno, um dia, 
Meteu-se à onda bravia, 
Que à flor da espuma trazia 
um peixe, côr de luar... 
Mas a onda fez-se mansa. 
Teve dó dessa criança 
Cujo crime era sonhar... 

Duma vez à sua porta 
Vieram cantar os Reis. 
— Ai! a de branco! a de branco! 
Fulvo cabelo, aos anéis... 
Flor, entre os dedos, singela... 
E ele então, logo perdido, 
Foi pela rua atrás dela 
No rasto do seu vestido... 

Aos vinte anos, cismador, 
Esqueceu que havia as Sortes. 
Magrinho, falho de côr... 
Por isso os mais, que eram fortes 
(os que tinham ido às sortes!) 
Lhe chamaram desertor. 

Em tardes de romarias 
Todo o mundo o viu bailar! 
Quando o seu corpo bulia 
Subiam torres no ar... 
Por fim, calava-se a dança 
E ele, de novo sózinho, 
Era de novo a criança, 
Que a onda bravia, depois mansa 
Recolhera no caminho 
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Formou-se em Doutor de Leis, 
Que pode a idade e os estudos? 
Seus olhos ficaram mudos 
À letra fria das leis 
Seus olhos só viam dança... 

— Ainda era a mesma criança 
Que ouvira cantar os Reis...— 

E a mãe do poeta chora 
Com sua canção inquieta. 
Parece pedir perdão 
Aos homens sem coração 
Por ter um filho Poeta... 

Pedro Homem de Melo 
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— MISÉRIAS 

Deitados no caminho 

Duas mães em prantos 

O orfão 

Maria Manuela morta 

Mãe viúva 

Balada da neve 
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DEITADOS NO CAMINHO 

Era já noite cerrada 
Diz o filho — «Oh minha mãe, 
Debaixo aaqueia arcada 
Passava-se a noite bem!» 

A cega que todo o dia 
Tinha levado a andar, 
A tais palavras do guia, 
Semiu-se reanimar. 

Mas saltam dois cães de gado 
Que eram como dois leões! 
Tinha-os à porta o morgado 
Para o guardar dos ladrões. 

Tornam os pobres à estrada, 
E aonde haviam ae ir aar? 
Ao paiacio da tapada, 
Onde o rei ia caçar. 

À cèguinha meia morta, 
Torna o filho: — «Oh minha mãe, 
Ali no vão duma porta 
Passa va-se a noite bem!» 

«Se os cães deixarem... (Diz ela, 
A triste, num riso amargo); 
Com efeito, a sentinela: 
— «Quem vem lá?... Passe de largo!» 

Então cèguinha e filhinho, 
Vendo a sua esperança vã, 
Deitaram-se no caminho 
Até romper a manhã!... 

João de Deus 
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DUAS MÀES EM PRANTOS 

Numa igreja se encontraram 
Duas maes em certo aia. 
Uma entrava nesse instante. 
Toda cheia de aiegna; 
Orgumosa e tnunxante 
Levava, cnegaao ao peito, 
Um íuhinno a baptizar, 
Outra, inieiiz, que saía. 
Levava um Hino também; 
On! mas essa pobre màe 
Levava o ínno a enterrar! 
Cruzaram-se a poucos passos, 
A que trazia nos braços, 
Cheio de vida e conforto, 
O filho dos seus encantos, 
E a triste lavada em prantos, 
Que seguia o filho morto. 
Trocaram ambas o oihar. 
Nisto a mãe, a afortunada 
Foi que rompeu a chorar, 
Enquanto a desventurada 
Que o filho tinha perdido, 
Oh! Maravilha do amor! 
No meio da sua dor 
Sorriu ao recém-nascido! 

Bulhão Pato 
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O ÓRFÃO 

Não ter mãe, nem ter amada! 
Ai, que tristeza tamanha, 
Que aura sorte lunesta! 
Nem a urze aa montanha, 
E é coisa bem aesgragaaa, 
Teve sorte iguai a esta! 

Vir ao mundo e não ter mãe! 
Percorrer o mundo inteiro 
Sem um lábio maternal 
Que nos diga — filho vem!... 
É como ser forasteiro 
Na própria terra natal. 

E dizer que, havendo Deus, 
Fonte de imensa pieaaae, 
Há criancinhas sem berço 
E almas sem caridade! 

Ver os lírios das campinas 
Todos cheios de aiegna, 
E tantas mãos pequeninas 
Sem o pão de cada dia! 

Senhor, Senhor! quando cismo 
Que há muitas almas que nascem 
Sobre o cairel de um abismo, 
E que basta um sopro apenas 
Das tempestades do mundo 
Para as lançar lá no fundo, 
Se têm fundo essas geenas... 
Ah! Perdoa-me, Senhor! 
Mas por dentro do meu crâneo 
Passa a dúvida sombria, 
Como larva imunda e fria 
Nas trevas de um subterrâneo. 

Teu filho, o próprio Jesus, 
Emblema do sofrimento, 
Que morreu pregado à cruz 
Sem um único lamento, 
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Sem um grito, sem um ai, 
Teu próprio filho. Senhor, 
Teve mãe e teve pai! 

Ser órão! não ter na vida 
aquiio que todos têm! 
É como a ave sem ninho... 
É qual semente perdida 
Que ao voltar do seu eirado 
O lavrador descuidado 
Deixou tombar no caminho. 

E quando vem a tormenta 
Arrancá-la sem piedade, 
A triste não se lamenta 
Da sua triste desgraça! 
Erva da rua... quem passa 
pode esmagá-la à vontade. 

Assim vivera também 
A criança desditosa 
Que em noite ma, tenebrosa, 
Ficara sem pai nem mãe. 

Filho da treva e do vicio, 
Despontara à luz da vida 
Como pomba dolorida 
Já votada ao sacrifício. 

Não lhe bastava o desgosto 
Do seu martírio profundo 
Do seu tristíssimo fado; 
O mundo voltou-lhe o rosto 
Porque entre as festas do mundo 
É crime o ser desgraçado. 

Guerra Junqueiro 
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MARIA MANUELA MORTA 

I 

Tão pequenina e morta! 
Tão pequenina e fria! 
Mal viu a luz do dia... 
Tao pequenma e morta! 

Cerrados os olhitos 
Que eram um encanto abertos... 
Que era um encanto ver-tos! 
Cerrados os olhitos! 

A boca cor de rosa, 
Que ainda ontem ria, 
Cerrada, triste e fria! 
A boca cor de rosa! 

Geladas sobre o peito — 
Ai, sonho mesto e breve! 
As mãozinhas de neve! 
Geladas sobre o peito! 

Todo o corpinho tenro — 
Doce e ideal clarão! 
Ai, inerte no caixão! 
Todo o corpinho tenro! 

Num caixãosinho branco, 
Como se ali sonhasse... 
Doce clarão fugace! 
Num caixãosinho branco! 

Tão pequenina e linda, 
Cheia de graça suave. 
Voou como uma ave... 
Tão pequenina e linda! 

II 

Na covazita fria, 
Sem o calor da mãe, 
Sem o amor de alguém 
A agasalhá-la, fria! 
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ó luz do sol doirado 
Aquece-a e alumia-a 
Na covazita fria, 
ó doce sol doirado! 

Rosas que a engrinaldais 
Na abandonada estância, 
Esparge-a de fragância, 
Rosas que a engrinaldais! 

Tão graciosa e linda, 
Como, Senhor, pudeste 
Roubá-la a quem a deste? 
— Tão graciosa e linda! 

III 

Tão pequenina e morta! 
Tão pequenina e fria! 
Mal viu a luz do dia, 
Tão pequenina e morta! 

Para que há-de o peito 
Tantos amores sentir 
Por quem nos vai fugir 
Ao amor do nosso peito? 

Ai, sonho aflito e triste! 
Dizem que está no céu... 
Se acaso o céu existe 
A quem um bem perdeu... 

Se para o céu voou, 
Se o céu a lá contém, 
Fugiu ao amor da mãe, 
Fugiu a quem a amou! 

Ai, que terra muda e fria, 
Que em realidade a encerras, 
Tu é que a não descerras! 
Ai, terra muda e fria! 

ó doce luz do sol 
Aquece-a e alumia-a 
Na covazita fria, 
ó doce luz do sol! 
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ó lua branca e triste 
Quando por lá passares 
Entorna-lhe luares 
Na covazita fria! 

Inunda-a de luar 
Das trevas mais suaves 
A provocar as aves 
A irem lá cantar! 

Cantai-lhe e acalentai-a, 
ó rouxinóis piedosos, 
Em trilos deliciosos! 
Cantai-lhe e acaientai-a! 

IV 

Vendo levá-la morta — 
Doce e ideal claráo! 
Sinto-a no coração... 
Vendo levá-la morta! 

Sinto-a no coração, 
Mas ai, negra agonia! 
Sinto-a inerte e fria 
Dentro do coração. 

V 

Tão graciosa e linda, 
Como, Senhor, pudeste 
Roubá-la a quem a deste, 
Tão graciosa e linda! 

Tão pequenina e morta! 
Tão pequenina e fria! 
Mal viu a luz do dia... 
Tão pequenina e morta! 

António Molarinho 
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MAE VIÚVA 

Era viúva e triste. Ela não tinha 
Na sua existência amargurada 
Outro consolo mais que a abençoada 
Alegria da loira criancinha. 

A profunda tristeza, a desventura 
Do torturado abismo do seu peito, 
Dissipa-a por vezes a ternura 
Do filhinho, a sorrir-lhe satisfeito 

Era uma criança linda. Tamanha 
A meiga timidez daquele encanto 
Como a doçura íntima, estranha 
Do seu olhar imaculado e santo. 

Não tinha o brilho falso da riqueza 
Na profusão de rendas e de folhos, 
Mas que rosto gentil! E que pureza 
No veludo sombrio dos seus olhos! 

E para aquela mãe desventurada 
Tinha a grande valia de um tesoiro 
A cabeça do filho aureolada 
Numa touquinha de cabelos d'oiro. 

Mas se ela era tão pobre! No seu lar 
Faltou sempre o fogo crepitante 
Que pudesse os seus membros num instante 
Piedosissimamente confortar. 

O pão, se o havia, era tão escasso 
Que bem mal poderia a desditosa 
Alimentar com ele todo o cansaço 
Daquela sua vida tormentosa. 

Lá por ela é o menos, não se cansa, 
De pouco a pobresinha se contenta 
Mas quem há-de calar essa criança 
Lindo amor — que nos braços acalenta? 
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Vós, oh Mães que embalais vossos filhinhos, 
Esses corpos de neve estremecidos, 
Airosíssimamente recolhidos 
Num bercito de penas e de arminhos, 

Bem podeis compreender a sua mágua, 
O desespero, enorme, torturante 
Que do peito lhe brota sufocante 
E se espalha nos olhos rasos d'água. 

Vós que tendes para dar-lhe todo o bem 
Que o vosso amor sonhou — e a fantasia 
De uma tela brilhante de harmonia 
Primorosa teceu, douro também, 

Calculai a tortura desses entes, 
A tortura que o pranto não acalma 
De quem não tem que dar aos inocentes 
Que são também pedaços da sua alma. 

(Continua) 

Domitília de Carvalho 

✓ 
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BALADA DA NEVE 

Batem leve, levemente, 
Como quem chama por mim... 
Será chuva? Será gente? 
Gente não é certamente, 
E a chuva não bate assim... 

Ê talvez a ventania... 
Mas há pouco, há pouconchinho, 
Nem uma agulha bolia 
Na quieta meiancolia 
Dos pinheiros do caminho... 

Quem bate assim levemente. 
Com tão estranha leveza, 
Que mal se ouve, mal se sente? 
Não é chuva nem é gente, 
Nem é vento com certeza. 

Fui ver. A neve caia 
Do azul cinzento do céu. 
Branca e leve, branca e fria... 
Há quanto tempo a não via! 
E que saudades, Deus meu! 

Olho-a através da vidraça, 
Pôs tudo da cor do linho, 
Passa gente, e, quando passa, 
Os passos imprime e traça 
Na brancura do caminho... 

Fico olhando esses sinais 
Da pobre gente que avança, 
E noto, por entre os mais. 
Os traços miniaturais 
Duns pézitos de criança... 

E descalcinhos, doridos, 
A neve deixa inda vê-los. 
Primeiro bem definidos. 
Depois em sulcos compridos, 
Porque não podia erguê-los... 
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Que quem é já pecador 
Sofra tormentos, enfim!.,. 
Mas as cianças, Senhor, 
Porque lhe dais tanta dor? 
Porque padecem assim? 

E uma infinita tristeza, 
Uma funda turbação 
Entra em mim, fica em mim presa... 
Cai neve na natureza 
E cai no meu coração. 

Augusto Gil 
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X — CARIDADE 

Meiga e compassiva 

Obras de misericórdia 

Dar de comer 

Mãe viuva — continuação 

A Creche 

Dar leite 

Lactário salvador 

Pedir 

O Lactário e as criancinhas 

Fé, esperança e caridade 

Dar bom conselho 

Corrigir os que erram 

Vida na caridade 

Protectora 

Símbolos 
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MEIGA E COMPASSIVA 

Não viceja entre as flores, no jardim. 
Nem a raiz espalha em terra escura 
Lua fragrância não receia o fim. 

É meiga e compassiva; sendo assim, 
Quem a possui tem gozo que perdura 
Transforma o pouco em soma de lartura, 
Enxuga o pranto, leva esperança, enfim. 

Derrama o Bem sem escolha de hora ou dia 
Torna feliz quem espalha felicidade 
Põe na alma um Canto novo de harmonia 

De alta beleza e fina suavidade 
Sem ela todo o Bem perde valia 
Onde ela está, está Deus — A Caridade. 

Guida 
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OBRAS DE MISERICÓRDIA 

Este livro que vos mando, 
Ê todo um livro d'amor! 
Entendê-lo é ir andando 
Pelos passos do Senhor. 

Dai os últimos confortos 
Às bocas famintas, pão. 
E a quantos sêde consome 
Dai água por vossa mão. 

Vesti os nus dos caminhos 
Que batam à vossa porta. 
Abrigai os pobresinhos 
Que o frio enregela e corta 

Libertai do cativeiro 
Corpos que sofrem torturas 
CÉ prisão o mundo inteiro 
Se a alma busca as alturas) 

Visitai quem for doente, 
Levai-lhe a bendita esmola 
Da palavra comovente 
Que a alma eleva e consola 

Enterrai os corpos mortos 
Orai por eles a Deus. 
Dai os últimos confortos 
A quem vai da Terra aos Céus 

E quando cumprirdes bem 
Do livro, cada preceito, 
Direis ao Pai e à Mãe 
Que tendes Jesus no peito. 

Maria da Bruma 
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DAR DE COMER 

ó corações inocentes 
como criareis concórdia?! 
Dar comer a quem tem fome... 
Que obra de misericórdia! 

Todos lutam pelo pão 
todos desejam a luz... 
Mas no mundo há tantas almas 
que não conhecem Jesus! 

Almas infantis, formosas 
os mais belos sentimentos 
sois vós que os alimentais... 
Há no mundo tais tormentos! 

Vós os diminuireis! 
Ponho em vós minhas esp'ranças. 
Em quem hei-de confiar 
a não ser em vós, crianças? 

Obras de misericórdia! 
Nunca as deixeis esquecer 
E assim criareis concórdia! 
É isto o que Jesus quer! 

Oliveira Cabral 
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MÃE VIOVA 

(Continuação) 

Mas o quadro mudou, a Claridade 
Essa pornoa ae iuz. compaaecida 
Pairou por soore a casa em-nstecida, 
Num impuiso ae imensa pieaaae 

Manhã de frio, nevada 
O pequenino sorrindo, 
Aaormeciao, tão linao, 
Duma cor tao aelicada, 
í azia lemorar por cerco 
O Dotao entreaberto 
Duma cameiia rosaaa 

A mãe exclama, acordando: 
«Enquanco estou no trabalho 
Terá pao e agasalho 
O meu anjo estremecido» 
E parou contemplando 
O gesto suave e brando 
Do filhinho adormecido. 

Por sobre ele docemente 
Se inclina e com ternura 
Beijando suavemente 
Os lábios cor de romã 
Do seu pequeno dormente, 
Em voz baixinna murmura: 
«Meu filho, é quase manhã». 

E então a criancinha, 
Ainda meio a dormir, 
Olha p'ra a mãe a sorrir 
E soletra na expressão 
Duma celeste oração: 
«Levas-me à Creche, Mãezinha?» 

Domitília de Carvalho 
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A CRECHE 

Criança pobre e só, desprotegida, 
Sem abrigo, sem pão e sem carinho, 
Vagueia pelo mundo e busca um ninho 
Onde tímida esconda a triste vida. 

À criança que sofre, era indifrente 
O munio antigo, a fria humanidade... 
A virtude cristã ao inocente 
Abre os braços da pura caridade. 

Andrade Corvo 
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DAR LEITE 

ó Portugal do céu do paraíso, 
e cuja luz lilaz é mesmo amor! 
Sob a doçura azul do teu sorriso, 
quanta miséria e quanta dôr Senhor! 

Entre aqueles, porém, que vão à tona 
seguindo malaventurado trilho, 
o mais triste por certo é a madona 
que não puder amamentar seu filho 

Demos, pois, aos teus pálidos bambinos, 
ó Lisboa da luz vuluptuosa e clara, 
nossa ância de amor e de servir. 

Que dar o leite aos pobres pequeninos, 
é amar com ternura a Pátria cara, 
é dar a Portugal força e porvir! 

Afonso Lopes Vieira 
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LACTARIO SALVADOR 

I 

Anda a casa em alvoroço; 
toda a gente angustiada! 
Como será a criança! 
Será forte e bem formada? 

II 

Nasceu, enfim, o bébé. 
Que alegrias lá vão! 
Não sabem mais que fazer-lhe: — 
beijos, beijinhos lhe dão. 

III 

No berço de rendas caras 
dorme o bébé sossegado. 
Vigia sorrindo, feliz 
a mãe; o pai enlevado. 

IV 

Numa casa miserável 
geme, sozinha, uma pobre; 
vê chegada a «sua hora» 
e nem um lençol a cobre! 

V 

Nasce a criança: — franzina, 
mal nutrida e enfezada. 
Chora a mãe ao vê-la assim, 
sem a poder ter deitada. 

VI 

Não havendo outro lugar 
põe o bébé na enxerga. 
Que feliz a mãe seria 
com algum berço de verga! 

153 



VII 

Mais um ano. Se acharam 
várias mães num jardim. 
Cada qual embevecida, 
olhando o seu querubim. 

VIII 

Bébés risonhos, saudáveis, 
sentados em cadeirinhas. 
Outros, bem constituídos, 
junto das suas mãezinhas. 

IX 

Nada nos faz já lembrar 
quão débil algum nasceu! 
Por que foi essa mudança? 
Que milagre ali se deu?! 

X 

Das vacas do Lactário 
veio o leite salvador. 
Houve à mãe quem lhe acudisse 
protegendo o seu Amor. 

XI 

Roupinhas quentes, bonitas, 
carinho e boa amizade 
tudo a mãe lá foi buscar. 
Oh Bendita Caridade! 

Maria da Piedade Aboim Sande Lemos 
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PEDIR 

Amigo, 
aqui me tens; é sina minha. 

Venho outra vez pedir-te o pão e o sal. 
Ê o dia de Natal que se avizinha... 
Ouves, amigo? O dia de Natal. 

Arranca do teu peito a erva daninha, 
Abre as portas às pombas do pombal, 
Eu só te peço um pouco de farinha, 
A camisa mais velha do bragal. 

Só te peço o que sobra: amor e pena. 
Com uma esmola tão grande e tão pequena, 
Podes, amigo, suprimir a dor 

De tantas vidas murchas em botão. 
Abre de par em par o coração, 
Verás que em pleno inverno dará flor. 

Fernanda de Castro 
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O LACTÁRIO E AS CRIANCINHAS 

Cristo amou as criancinhas 
Como as não ama ninguém 
E a quem der às pobrezinhas 
Se dá um promete cem 
Dai, pois, às inocentinhas 
Alimento que não tem 

O Lactário é-lhes vida 
Dispensai-lhe, com ardor 
Vossa esmola comovida 
Porque é norma do Senhor 
Pagá-la, bem acrescida 
A quem a dá por amor. 

Mendes Carreiro 
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FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE 

Aqueles que conservam Deus 
no recôndito da Alma, 
Seguem sempre o bom caminho: — 
em Paz; em Justiça; em Calma. 

Procuram servir o Céu, 
fazer bem aos seus irmãos. 
Na vida e em toda a parte 
Procuram ser bons Cristãos. 

Que Deus vos dê a ventura 
de serdes assim guiado 
por Nosso Senhor, tão Bom. 

Quando a vida for escura 
ou o Sol estar ofuscado, 
serás sempre iluminado! 

Maria da Piedade Aboim Sande Lemos 
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DAR BOM CONSELHO 

Quantos andam transviados 
na luta acerba da vida! 
Que pena dos tresloucados! 
Como é triste a sua lida! 

Vês o teu próximo errar? 
Corre logo a dar-lhe a mão. 
Quem do mal o desviar 
pratica uma boa acção. 

Arranca ao mal a raiz 
que perturba a mocidade. 
Deves sentir-te feliz, 
se a outros dás flicidade. 

Não é apenas aos velhos 
que pertence a alta missão 
de ministrar bons conselhos 
cabe a todo o coração. 

Tem pena dos tresloucados 
misericórdia da lida 
em que pobres transviados 
desgraçam, queimam a vida. 

Oliveira Cabral 
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CORRIGIR OS QUE ERRAM 

Quantos erros vêm do fundo 
do peito! E quem os corrige? 
Quanto mal vai pelo mundo! 
Mal imenso, mal profundo! 
A perfeição não se exige. 

Faltas que não têm perdão 
tantas vemos perpetrar! 
Torturam o coração 
de quem lhes nega perdão 
porque tem de as castigar. 

Castigando, o pai e a mãe 
certo não fazem sem dor. 
Mas não consegue ninguém 
corrigir com tanto amor. 

Sempre a correcção se dê 
com mágoa própria e carinho, 
pois quem a recebe vê 
quanto bem lhe quer quem dê 
rumo novo ao mau caminho. 

Quem não erra neste mundo? 
Quem a perfeição exige? 
Só evita o abismo fundo 
do mal que existe no mundo 
quem a si próprio corrige. 

Oliveira Cabral 
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VIDA NA CARIDADE 

Da mocidade passada 
sentimos grandes saudades; 
sonhos e ansiedades, 
tudo é pó, cinza, nada! 

Que fizemos nós da vida? 
Desfez-se tal qual o fumo! 
Andando sempre sem rumo 
é uma vida perdida! 

Feliz de quem se deu todo 
ao ideal do amor: — 
fazer bem à pobreza 
aliviá-la da dor, 
da fome e de orfandade. 
Oh meu Deus, a Caridade! 

Maria da Piedade Aboim Sande Lemos 
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PROTECTORAS 

E pedem-me em oito linhas 
Que eu conte singelamente 
Todo este brado eloquente 
Que se ergue pelas criancinhas. 

Para iso fôra mister 
Traçá-las pelo infinito; 
E não teria descrito 
O coração da mulher! 

Jaime Victor 
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SÍMBOLOS 

Quando nasce, de pobre, uma criança, 
No céu nasce também por cima dela, 
Perpendicularmente, a sua Estrela 
Verde, daquele verde verde-esp'rança. 

E sobe, na subida que não cansa. 
Tão longe que nem todos podem vê-la, 
Nem todo o coração compreendê-la. 
Mas tão dentro de nós quando se alcança... 

— Almas eleitas que englobaram astros, 
Mãos puríssimas, dedos-alabastros, 
Trazendo brincos, derramando afagos 

E pérolas molhadas de humildade — 
...Raiou a Estrela verde —a Caridade — 
E com ela chegaram os Reis Magos. 

Emiliano da Costa 
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