
Levado à cabana, não foi menor a comoção da velha; e de
pois de algum repouso, logo quiseram os dois saber como pudera 
êle conseguir tão alta fortuna a ponto de trazer após si tão grossa 
comitiva.

Antes de explicar, êle narrou miüdamente tôda a sua vida 
desde que saíra da montanha até que, pelos seus feitos, fôra ele
vado ao trôno de um país rico e de paz.

Depois disse com lentidão: —  Tudo devo a minha boa ma
drinha montesina, que tão generosamente me dotou diante da pia.

—  E  que te deu ela? perguntou a velha, porque ninguém viu 
êsse presente.

—  Vontade! disse uma voz da floresta, e o príncipe apon
tando na direção de onde viera a voz m isteriosa:

—  E la  mesma o diz: “ Vontade” . Fo i com êsse condão *)
maravilhoso que tudo consegui no mundo.

(Idem)

Resignação de mãe

E ra  uma noite invernosa. Os telhados iam rasos de neve, e
por fora das pousadas, assoprava rijamente o vento. Em  uma
eram 2) então, e em um pequeno aposento, assentadas duas mulhe
res tôdas 3) entregues a seus lavores; uma já  de dias 4) e cabelo 
branqueado, outra nova. E  de espaço a espaço a dona anciã aque
cia a um braseirinho as mãos, que as tinha pálidas. Uma candeia 
de barro alum iava aquela pobre estância e um raio de sua luz ia 
morrer numa imagem da Mãe de Deus, que na parede estava pen
durada. E  a donzela moça, levantando os olhos, os fitou por al
gum espaço na velha sem dizer nada; após o que lhe falou assim:

“ M inha mãe, certo que nem sempre vos vistes vós em ta
manho desamparo como êste.”

1) condão — dom, privilégio, poder misterioso.
2) eram  — estavam.
3) tôdas entregues — tôdas aqui está em lugar de totalmente. — 

Por atração, empregam os escritores modernos em vez do advérbio o ad
jetivo —  todo, tôda, todos, tôdas, concordando com o substantivo ou pro
nome. Ê le  estava todo molhado. — E la  estava tôda molhada.

Atração semelhante se dá com o adjetivo meio junto de adjetivos e 
particípios; emprega-se adverbialmente ou em forma invariável ou concor
dando com o subst. para que pertence o adjet. ou particípio. (Vide Epií., 
Sint. Hist., pág. 58), Ex.: Uns caem meios mortos (Camões C. I I I .  50). 
Olhos meios fechados (Castilho. A  Chave do Enigma 41). Êstes homens 
rudes combatiam  meios nus (Eurico 93). Saiu pois sustentando-se como 
pôde nos pés meios queimados (Nova Flor. I I I .  45). A cobra estava sôbre 
uma pedra meia enterrada (Ibd. I I.  235). Os outros corpos estão meios 
podres (Ibd. II.  75).

4) Uma (m ulher) já  de dias — anciã, velha.
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E  no seu dizer respirava um afeto e doçura inexplicável.
A dona respondeu:
“ M inha filha, Deus é Senhor, quanto 1) êle faz é por bem.”
Como 2) isto disse, ficou-se por um pouco calada; e depois 

volveu a dizer:
“ Quando eu perdi vosso pai, não cuidei que de tamanha dor 

nu houvesse nunca de consolar; e mais ficáveis ainda vós; mas 
naqueele lance para uma só coisa tinha eu coração. En tre i depois
a acordar-me 3) que, se êle fôr vivo e nos visse neste tão grande 
apuro de miséria, se lhe despedaçaria a alma; e conheci que Deus 
melara nisto como êle como bom pai.”

A  moça não respondeu nada, mas baixou a cabeça., e sôbre 
costura que entre as mãos tinha, vieram  de seus olhos caindo 

Ijjfumas lágrimas, que baldadamente forcejava represar4) em si.
A  mãe prosseguiu:
“Deus, que para êle foi bom, também foi bom para conosco. 

Que nos tem a nós faltado, quando outros de tudo carecem? V er 
dade é que nos foi m ister de nos acostumarmos a viver com pouco- 
ch inho5), e êsse poucochinho ganhado pelo trabalho de nossas 
mãos; mas não nos chega êle porventura? Não foi desde o prin- 
cipio geral condenação para todos, sustentarem-se com o suor de 

seu rosto? Deus em sua bondade nos há dado o pão de cada dia; 
e não há aí tantos que não o têm ? Mercê de D eus6), possuí
mos êste abrigo, e quantos há que não sabem aonde se hão-de re-

1) quanto —  relativo de tudo; vide a nota 4) à pág. 24.
2) Como —  logo que, é hoje desusado.
3) acordar-me — lembrar-me, recordar-me; neste sentido é obsoleto.
4) Ao verbo esforçar-se e outros de significação semelhante, como 

traballiar, forcejar, lutar, lidar etc. liga-se o infinito precedido de por; 
portanto deve-se dizer: forcejava por represar.

5) Poucochinho —  forma diminutiva muito em uso, mas errada — a 
verdadeira é poucochinho.

6) Mercê de Deus =  graças a Deus; locução que alguns gramáticos 
consideram como apôsto à oração.



colher? Po r derradeiro, Deus me concede ter-vos a vós, filha mi
nha: de que me posso então lastim ar?”

A  moça, tôda abalada*) destas últimas palavras, lançou-se 
em joelhos diante de sua mãe, pegou-lhe as mãos com fervor, co- 
briu-lhas de muitos beijos, e lhe encostou contra o seio o rosto ba
nhado em lágrimas. E  a mãe, esforçando-se por dar à fala, disse: 

“ F ilha, no muito possuir não é que anda. posta a felicidade j 
mas sim no esperar e amar muito. Nossa esperança, não' é cá no 
mundo, nem nosso amor tão pouco; ou se o amor cá se encontra, 
é só de passagem. Depois de Deus, sois vós, filha, o tudo para 
mim nesta vida; mas esta vida esvai-se como um sonho; porisso 
é que o meu aihor para convosco remonta para outro mundo mais 
durável. Quando vos eu trazia ainda nas minhas entranhas, re
zei um dia com mais fervor à Virgem  Santíssima, e ela me apare
ceu por sonhos, e figurou-se-me que, arraiada de um celeste sor
riso, me estava apresentando uma criança. E  eu tomei a criança 
que me ela oferecia, e, como 2) a tive nos braços, a Virgem  Mãe 
lhe pousou na cabeça uma coroa de rosas brancas. Poucos meses 
depois nascestes vós, e aquela sua visão; me andava sempre ante 
os olhos.”  ;

Dizendo isto, a dona anciã estremeceu, e apertou ao coração 3) 
a donzela moça. Passados tempos, viu  uma alma justa irerá su
bindo para o céu duas formas luminosas, e uma turba de anjitô as 
iam 4) acompanhando, e os ares ressoavam com seus cânticos de 
alvoroço.

A . F. de Castilho.

O alfaiate e o banqueiro

Morava numa aldeia um alfaiate, que apenas ganhava o ne
cessário para o sustento, mas sempre contente com a sua sorte.

A  mulher, igualmente resignada e laboriosa, nunca o amofi
nava pelas precisões da casa: antes o ajudava a levar a cruz da 
vida com uma satisfação, que muitos ricos podiam invejar; na
queles rostos só assomava a tristeza, quando alguém perguntava" 
notícias do Antônio.

1) tôda abalada —  Vide a nota 3) à pág. 28.
2) Como —  logo que (pouco usado no português moderno).
3) Apertou ao coração; é mais correto do que — apertou contra o 

coração, contra o peito.
E  as mães que o som terrível escutaram',

Aos peitos os filhinhos apertaram. (Cam. IV . 24).
Aperta-a (a cruz) ao coração. (Eurico 132).
Atanagildo te apertará ao peito. (Eurico 136).

4) O verbo, por silepse, está no plural, estando o sujeito coletivo 
no singular.


