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SUPLEMENTO· 

DirecTor l iter-al"'iO: 0 'S_ECULO 

Blchatzo Gato, pol/cia 
Da decima quinta esquadra, 
Dorme que e uma delicia, 
Pais que velar lite nao quadra. 

Para dep~fs sem licen9a 
Mas com magnificp enselo, 
Assaltarem a dispensa 
Onde_ s.e e_ncof!tra Uf!l: bo,m_ qu(}_ ijo_ • 

Um ratinho e tr~s ratinhas, 
Que roubam para comer, 
Com ttm carrinho de lin!tas, 
Que dlabo irao ta~er? I 

E ei-los qtte nem diabrete, 
Contentinhos como am rato, 
Sem receio ao «casse-tete• 
Do p(}_Ucia s~nJz()r Gato ,• 

... , ... \·...:,· .. \ 

,. 

Vao com cautela e perlcia, 
Sem o mais leve barulho, / 
Amarrar bem o policia, 
Por pes, por maos e bandullw. 

Levarulo c'i paternidade, 
Anceosa por comer, 
Uma enorme quantidade 

D~ IJ~lo quei/o_ « Sr !l Y e£~ ~ » 



HISTORIA DE NALA 
E D A M· A y A N T I 

CON TO INDIANO 
ADAPTACAO DE 
MARIO ALVES 
PEREIRA 

(C 0 N T l N U A 9 'A 0 D 0 

(( 'ao rei Nala que eu escolho para esposo. Permi-0 
Deuses, eu bem ouvi o que o cisne me disse. E' 

ti pois, 6 Deuses, que ele me seja revelado. 
Bern vedes como o amo ..• Juro que sempre lhe 
serei tiel. Nunca pelo pensamento, nunca pela 

palavra, nunca pela accao, abao.donarei o meu Senhor! 
Permiti, 6 Deuses, que ele me seja revelado. Bern vedes 
·como o amo ..• Em toda a vida lhe serei fiel. Consenti, 
que, a minha voz, volteis a ser quem sois; deixai que eu 
reconheca Nala. Vede 

I 
como eu lhe quero ... 
Em toda a vida lhe 
serei fiel. 0' Deuses, 
pertniti que ele me 
seja revelado !» 

Ouvindo estas pa· 
lavras da princesa os 
Deuses compreende-
ram que nao a afas
taria.m da sua resolu
~ao. V iram toda a 
grandisa do seu amor 
e o pedido que ela fez 
foi satisfeito. 

Os Deuses mostra
ram·se en tao de novo 
em todo o seu explen· 
dor; os seus olhos fi
caram imoveis e os 
pes nao poisavam no 
chao. Apenas, no meio 
deles· Nala, com os 
pes tocando o chao, 
movia os olhos ... 

Entao, alegre e ti · 
mido, a princesa ca· 
minhou para ele e en· 
tregou-lhe a grinal
da ..• 
. Os Deuses foram os primeiros que, sem resentimento 

algum, alegremente aceitaram a decisao de Damaynti. Os 
reis curvando as cabe~as, descontentes, reconheceram 
que nenhum dentre eles se comparava a Nala, 

E Nala falou assim a Damayanti: «Pois que, 6 princesa 
bemdita, deante dos imortais, escolheste um mortal para 
teu esposo, aqui me tens! Obedecerei alegre as tuas or· 
dens, 6 Damayanti de sorriso Iindo e enquanto viva hei 
de viver contigo». 

E Damayanty respondeu: «Ha muito que te amava, tu 
bem sabes! Desde hoje serei eu quem te obedece, como 
esposa fiel. E para toda a parte que tu vas sempre te se· 
l!Ltirei.» 

E ambos olhando os Deuses, mndamente imploravam a 
sua protec~ao. 

<(Nao vos abandonaremos- disse .Jndra.- Procura ser• 
nos fiel, 6 Nala, e justo e born. E tn, 6 Damayanti, se.ca· 
rinhosa e constante em teu amOr.» 

N U M E R 0 A N T E R I 0 R) 

Os Deuses volta ram para os Ceus e os reis cumprimen
tando os noivos retiraram-se para os seus paises. Bhima 
quiz que imediatamente o casamento fosse celebrado• 

* II< * 
Nala e Damayanti viveram algum tempo no pais dos 

Vidarbhas. 
Os guardas do palacio haviam contado que, no dia se· 

guinte ao do Assem
bleia, uma certa crea
tura de feios modos 
se tinha apresenta
·do is portas da re
sidencia real. In
terrogado, havia de
clarado que era urn 
Deus l e que, ao sa· 
ber que a asselllbleia 
ja se tinha realisado, 
e que Nala havia si
do o preferido, tinha 
dito : «Pois se Da· 
mayanti fez aos Deu
ses talinjuria, eu cas
tigarei os dois e vin
garei os Deuses», 

Na.la e Dam.ayanti 
quas1 nem ouvtram o 
que os guardas con· 
taram; Bhima apenas 
teve urn sorriso des
d~nhoso. Chegou o 
momento de regres
sarem ambos ao pais 
dos Nishadas. E com 
os presentes que lhes 
tinham dado, em meio 
dum magnifico corte

jo, partiram para o reino de Nala. Os caminhos por onde 
passavam estavam atapetados de flores. A' entrada da ci
dade foram recebidos pelos ministros e grandes senhores 
do pais. E a m}lltidao por toda a parte os aclamava. 

* * ,. 
Pushkara, o irmao de Nala, tambem foi ao seu rnc-Oft• 

trs e dando-lhe as Mas vindas contrafeito, apenas lancou 
a Damayanty urn olhar de soslaio e voltou para-o palacio. 

Mal tinha iechado a porta dos seus apose'ntos sentiu 
que uma certa mao lhe poisava no ombro e voltando-se 
viu uma creaturinha enfesada que lhe disse1 cFoi para teu 
bern que te segui, Pushkara. Conheco os t~us pensamen· 
tos. Escuta os meus conselhos e bern d~tpressa governa· 
nis estes reinos.» · 

«Quem es tu para me fazeres tal promessa ?» 
«Urn Deus!_ Aquele que maltratam com despreso, mas 



tao poderoso como os 
outros,» 

«Serb Kali 7 Pre• 
guntou Pushkara. 

«Sou Kali I Deslfra
cado . 0 jogador que 
eu perseguir; per de· 
ra toda a sua fortuna . 
Convida pois o teu 
irmao a jogar. Esta· 
rei atraz dele, visi· 
vel para ti apenas. 
Nao jogaras uma s6 
partida que nao ga
nhes. 

cMas se Nala sere· 
cusa a joifar? 

Kali nao respon• 
deu; tinha desapare· 
cido. 

. Nala reassumira c 
carlfo da realeza. E 
todos os dias, depois 
das conferencias de 
Estado, ia juntar-se a 
Damayanti, a sua bem 
amada. 

Pushkara entretan
to meditava nas pala
vras de Kali: «Ser 
rei! Ser rei, sem es· 
forco allfum, apenas 
pela sorte do jogo !» 

«<rmao, disse ele um dia, como tu estas mudado ..• j a 
o jogo te nao distrai! ... Porque nao jog as comigo os da
dos7» 

«Ahl Sim, disse Nala, Mas como hei de eu jogar e pa• 
ra que se ja vejo alem no jardim Damayanti que me es· 

3 

pera .. . jog a tu, se 
1sso te da prazer, mas 
nao contes comigo,)} 

"' .. .. 
Meses passaram e 

outros meses tam
hem. Nala e Da·may
anti tiveram um filho 
e tiveram uma filha. 

E as duas creancas 
eram agora uma ale
gria mais naquela fe· 
licidade. 

Pushkara tinha-se 
a principio impacien
tado porque N ala 
continuava a recusar
se a jogar, mas o seu 
desanimo chega v a 
agora ao desespero. 
Kali esforcava-se por 
o confortar mas nao 
o conseguia. 

«I ndra protege-o, 
dizia Pushkara. Indra 
e mais forte que tu ... 
· «Sim, Indra prote

ge-o, respondia Kali. 
Ele e piedoso e em
quanto observar fiel· 
mente os ritos, lndra 
estara com ele. Mas 
nao desanimes! A' 
mais peqnena falta ou 

imprudencia, Indra o abandona.ra e sera me111. Tem pa· 
d en cia, Pushkara, tem paciencia ! ••• 

~ Continua no proximo numero ) J 
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PRIME 1 R o esvaziem 
uma casca d'ovo fa· 

zendo um buraco em 
cada extremidade e so· 
'Rrando fora o conteudo. 
Em seguida tapem es· 
sas extremidades com 
lacre. Emquanto o pau 
de lacre ainda esta mo
le r o ham um pedaco 
f 3de dele no lado 
maior do ovo, e antes 
de sec at peguem-lhe 
uma moeda de cincoen· 
ta centavo!>" pelas bor· 

DA D E 

das e Selfurein-a ali ate estar bem fixa. Depois 
cortem doi; oocados delgados de pau, dumas 
doze polegadas de comprido e prendam-nos a 
parte mais estreita da casca do ovo, com la· 
ere. 

Tomem cuidado em fazer isto exactamente no 
centro dos paus, para que a casca do ovo possa balou· 
car hem Q.uando colocada da agua. 

s o L ( Passatempo infantil ) 
Recortem quatro bo

necos de papel grosso 
e prendam-os nas ex· 
tretnidades dos paus, 
Peguem · nos Jlerfeita
mente a direflo e de· 
pois , inclinem- os li· 
geiramente para dian· 
te, todos na mesma 
direccao. Feito isto tu
do, e o ovo metido den

. tro dum copo com al!.ua , 
coloquem a roda onde 
lhe bata um fo rte t aio 
de sol, entrando pela ja

nela. Estando o brinquedo feito como deve ser, 
comecara a girar assim que o ovo fluctua na su
perficie da agua . Se nao andar logo a roda, incli
nem as figuras de papel um pouco mais para 
diante. 

Quando tiverem conseguido fazer este brin· 
quedo com perfeicao, podem depois recortar as iiguras 
em cartao e pega·las com lacre. 



E .o Joao Peque11ino (Da Tradi9ao Oral) 

E 
RA nma v.ez um rei e uma rainha que viviam 

desgostosos, por nunca terem tido urn filho. 
Certo llia, resanclo ua capela do paJacw, 

choroso:;, pectil:um a !\ossa Se.nhora, .que Illes 
desse uma menma ou urn menmo, ;a amcla qu ~ 
J'osse do Dtabo. - Ora, pouco tempo depo1s 
aparecia no palacio mna menlna tao linda e 

t.lo melga, que todos acreditaram ter des.c.ido do Ceu. 
Chamou papU. e ma!ma aos reis, e eles ficararn tao con
tentes que vestiranr a rnenina toda de oiro, e forarn bapti.
·za-la. com o Dome de Bemvinda. A menina !oi cres·cendo 
e de ano para ano mais 
foJ:mosa se tornava. Mas 
o que a todos causwv.a es
panto, eram os sapatos de 
olro que a Prlneezinha 
rompia; rodos o!> dia s es
<reava urn pa,t· e no clia se
guinte estavam mais rotos 
que sapatos de men.digo. 

0 rei audava surpreendl
do e triste por nao atinar a 
razao porquc a PI·incezl
nlla B!lmviucla, !'ompla 
tautos ·sapatinhos ·de ouro. 

E 1·a1 dahl, C'hamou um 
pagem e disse-lhe; 

- Durante uma semana 
Yigiarcis, de noite e de dia, 
a Princezinha. Se ao fim 
desse tempo, souberes a 
eausa po1·qL1 e rornpe todos 
os dlas, um par de sapa
tinhos de ouro. dou-ie mui
tas ten as e dinheiro; mas, 
,e natla descobrires, man
do-le matar. 

0 pagern comec;ou a vi
giar a Princezinha, mas 
como era muito dol'lninho· 
co, nada descobriu , pois 
passava as noites a dormir. 
~o firn clos oito elias, o 

pagem l' oi {t nresen!;'a do rei, e entre lagrimas, disse: 

Senllor rei, senhor rei, 
:\ada vi, nada sei. 
Os sapal.inhos estao 
not inllos, mas sem raz§.o! 

Senhor rei 
Nada sei! 

E o rel mandou-o maiar. 
Depoi;.;, uincla chamou mais dois pagens, mas todos 

t•il'eram a mesma sorte do primeiro, pois nada desco-

JJrlram, por serem tambem dor
milnhocos. 

0 r ei enW.o, triste por ter man- -. 
dado matar os trez pagens, que 
erarn os mais esbeltos e senvicais 
do palacio. rnandou chamar o Joao 
Pequenino, que era a pessoa mais 
alegre e com fama de mais esper- , 
ta nos seus reinos e dlsse-llle: 

- Durante uma sema;na, vigia
nis, de noite e de dia, a Princezi
nha. Se ao fim desse tempo, sonbe
res a causa porque ela rornpe to
dos os elias, urn par de sapatinhos, 
don-te muitas tel'Tas e dinheiro; 
mas, ... se nada ·descobrires, man
do-te matar. 

E o Joao Pequenino, uo ilia se
guinte, comec;ou a acompanhar a 
Princezinha para 'todos os lados. 
Quando chegou a hora da Prince- , 
zinha s8 deitar, o Joao P equenino 
foi para o quarto dela, sentcm-se 
llUtila cadeira muito grande e poz
se a re.ssonar alto, fingindo que 
dormia. A Princezinha cleitou-se ... , 
mas ao dat·em as doze badaladas · 
da me1a noite, poz-se a pe, e pe
gando num alfinete foi espetar urn 
brac;o do Joiio Pequenino, para 
Yer se ele dorrnia, ou nao. E o 
Joao Pequenino que era muito es
perto ·e tinha muita forc;a de von
tade. sofreu as dor.es, sern dizer 
nada. 

Entao a Princeza, poz o vestido 
mais rico que tinha, calc;ou U:llS 
sapatin:hos novas, arranjou-se to
cia, foi :i janela e espreitou. Bni. 
baixo, ja estava a espera da Prin
C'eza, urn carro dourado, muito bo
nito, com dois cavalos cor de fogo 
e rnuitos dlabinhos em cima. 
Ernquanto a Princezinha descia 
por uma c·orda, o Joao Pequenino 
foi a outra janela, do outrQ lado 
do palacio , saltou para urn galho 
d1o1ma arvore, e de5ceu por ela 
abaixo. Logo que a Pri noozinha 
Bem vinda, ·entrou no carro e os 
cav.alos guiados pelos diabinhos, 
comecaram a correr e a levantar 
]Joeira, o Joao Pequenino saltou 
para as traz.eiras do carro e la fo1. 
0 cano anflon, ronPu , voou, ate 

\• 

I 

., 
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-~~----------------------------~~~~~----------------------~----------~-. que foi dar ao mar: meteu pelo 
mar t6ra. e a.nda.ndo, andando sem
pre sobre as ondas, !oi dar com 
uma ilha, que par-eoia nll.o ter nin-
guem. · 

Continuaram a andar pela praia 
adeante, a andar, ate que avtsta
ram ao lange, um grande palacio 
escuro, todo iluminado. Atraves
•saram os jardiDs . desse palacio e 
quando ch-egavam em !rente dele, 
um Diabo verde chegou a UIUla das 
janelas e gr1tou: 

Palacio de oobre I 
E jardlns de cobre It 

0 car1·c passou por deba.ixo 
dumas arvcres e o Joll.o Pequenino 
cortou uma toTha e meteu-a no 
bolso. 

Multo mais adeante, avistaram 
urn novo palacio, muito clare, 
maior ·e com muitas mais luzes 
que o primeiro. 

AtrB<vessaram CIS jardins desse 
pa.lacio e quandc dhega.vam em 

!rente dele, urn Diabo branco cheg.ou a uma das Janela~ 
e gritou: 

Palacio de pratal 
E jardins de prata.ll 

0 Jouo Pequenino cortou dua.s !olb.as lluana 
e meteu no bolso. 

Ainda muito mais adeante, 
avistaram urn teroeiro palacio 
luminoso, muito mais belo e 
com ianta luz como o sol. 
Atravessaram os jardins desse 
palacio e quando chegaram em 
frente . dele, urn Diabo amarelo, 
chegou a uma das janelas I' 
gritou: 

Palacio de oiro I 
E jardins de oiro II 

0 Joao Pequenino cortou 
trez tollhas dJ.\ma arvore e me
teu no bolso. 

Entao os cavalos pararam e 
vieram ranchos de diabinhCIS 
de ~uitas cOres, buscar a Prin
oezirtha Bemvinda. · Pa,ssado 
tms mementos, ouviu-se uma 
musica muito exquisita e mui

a.rvore 

tos guinchos e gritCIS, 0 Joao Pequenino, subiu para. ci
ma duma arvore, es-preitou para denti'o do palacio e viu 
com espanto, urn grande baile de Diabos , muitissimo ani
made. A' Pri-nceziniha muito mexida, dando muitas gar
galha.das, dancou toda a noite a born dancar. 

Ja comeca.va a amanhecer quando a Princezinha, 
com os sapatos todos rOtos, disse : 

- Deixa-me ir embora, ja vao sendo horas .. . Tenho 
la no quarto. o Jo1lo P equenino que e um espertalhao ... 

e se a.corda antes de eu la 
ter chegado, log-o dira tu-
do. · , . · 

E CIS diabinhos desata
ram logo a correr para o 
carro , dizendo ao mesmo 
tempo, com as forquilhas 
no a.r: 

Princezinha 
Irmll.sinha 
Anda tu , 
Fu, fu. fu ... 
Vai a !rente 
Ccm a gente; 
Pois se esta, 
Acordado, 
Espetaao 
Morreral 

0 Joao Pequeniifo, dleio 
(le mMo, cot.tadinho, foi 
esconderrae atraz duma 
planta. Mal os cavaloa co
mecaram a andar, segu
rou-se outra vez atraz do 
ca'rro e · la !oi. Meteram 
pelo mesmo caminho por 

oi-sse para baixo: 

passarem o palacio de prata, 
o palacio de bronze, a praia, 
o mar e muitas estradas, r;:. a
r aram defronte do quarto da 
Princeza. o . Joao Pequenino 
que era muito ligeiro, trepou 
multo depressa pela arvore 
aclma, e quando a Pr incezi
I11ha Bemvinda chegou ao 
quarto, i ii ele estava sentado 
na tal cadeita muito g-rande, 
tessona. que ressona, a fingir 
<JUe dormia. A Printezinha 
chegou ao pe dele, espetou
llw o alfi nete novantent.e par·a 
ver se ainda dormia; o Joao 

' , _, •• . • LHJ >vl t eu as dOres e, 
ela foi a janela , pe an te pe, e 

- Podeis ir embora. irmiiosinhcs diabinhcs. Ele 
ainda dorme. 

E os cavalos par tinam a galope. 
Nas noites seguintes aconteceu a mesma coisa e o 

Joao P equenino continuou a seguir a Princezinha, esc<>n· 
dido atraz do carro. 

Quando passou uma semana, o Joao Pequenino, l'oi 
a presenca do rei, que lhe perguntou: 

- Entao Joao Pequenino, qual e a razao porque a 
Princezinha rompe Iantos sapatinhos de ouro ? 

- E' porque danca toda a noite, meu rea.l senhor, -
respondeu o Joao Pequenino. 

0 rei n!!.o acreditou e entao o Joiio P equenino, para 
ele acreditar, contuu· 
lhe tudo o que vira. 
mostrou-lhe os braces 
todos picados e deu
lhe as folh.inhas de co
bre, de prata e as de 
ouro. 

0 rei muito admira
do pela esper teza do 
Joil.o Pequenino , deu
lhe muita-s ierras e di
nheiro, como tinha 
prometido, e zangado 
JJOr ter uma filha que 
era tambem tilha do 
Dia.bo, mandou matat 
a Prlncezinha. 

* * * 
Logo que mo'rreu a 

P rincezinha, a alma 
dela toi ter com o Dia
bo para ele ~he dar 
abrigo no Inferno, mas o Diabo nao a quiz 1:1, por ela ter 
sido baptizada. DeP,ois, bateu :is port as clo Ceu e 'pedi u ao 
senhor Sao P edro para a cleixar hi ficar, mas o senhor 
Sao P edro, disse-lhe que nao podia, por ela ser !ill1a do 
Diabo. 

En tao a alma da Princezinha, m ulto ra ivosa, H~iu 
para a terra, e recoll1eu-se mm1a egr.ej a que tlavia perto 
do palacio do rei , aonde fazia tal reboli : u pe.la noilc 
adeante, que comecou a apoq uentar toda a ge nte. 

0 r ei chamou um dos se us guerreiros e man~lo u-o 
passar a noite na egreja, pa1'a vel' se descobr ia a r- aziio 
daquele barulho. 0 guerreiro Yestiu-sc todo de ferro e lit 
foi. .. mas nunca mais voltou. Dura nte set(' el ias eo illi 
nuaram a ir novas guerreiros, cl e noire, para a eg1·ejs , 

mas wclos dr:;apa
reciam como o pri
meiro. 

0 te i enUlo, man
dou chamar outra 
vez o Joao Peque
ni no e disse-lhe: 

- J:l que es 1ftv 
esperto vais fica! ' 
csta noite na egr-e
ja .. . Se descobrires 
quem fa z aquele 
barulho que se 
ome la , altus ho
ras, cl ou-te mais 
lerras e cl inheiro ... 
~ l as te.m cujdado. 
que os guel'l-eiros 
que 1{t fo ram , nun
ca mais vol taram. 

0 Joiio Pequeni
no ficou mu ito afl i-

.?.~d~ =~~e!.8:1IL.:e . ~.?~--~~-;:-=-:::-. __ -··- :_-· -·.·=· =..:...-.::::-=------ . -- ... !~~ ~~~~~!n~_o , com 
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Continu.agao do Conte A :F'ILHA DO DIAEO 

e o JO.AO F:E;QU:E;NINO 

a ordem do rei, e 
foi para casa a 
ohorar. 

ficou logo lifupa de peconha, e os iliabinhos desaparece· 
ram. 

No caminho, en
controu urna v.elhi· 
nha muito siiiltPati
ca, que era a Nos
sa Senhora disfar
cada e que lhe dis
se: · 

Quando lhe atir<Ju o resto da agua a alma da Prince· 
z.inha tomou de novo o s.eu cor.vo, e, assim voltou a 
vida. 

Mas, o peor. 8 que ticou nuasinha, toda mol!hada 
cheia de vergonha. 

Entao o Joao Pequenind, muito .satisfeito, deu-lhe a 
toalha para 

-Nao chores mais 
Joao Pequenino, 
que eu vou ans.i· 
nar-te o que has 
de fazer. Leva con
tigo esta bilha de 
agua que te dou, 
vai buscar urna 
toalha e urn capo
te, e quando urn 
fantasma avancar 
para ti, atira-lhe a 
agua para cima, e 
o resto servira a 
seu temvo. 

ela se lim:Dar, 'f.arf!~!:~:f:l:~~f!j~~~~ o cap<Yte vara 11 
se cobrir e to-

ram vara. o I~L:i~=~4.~'=11~=~~~JIJ palacio do rei. II 
0 rei e a Jt-·-(:-J=·.,._....-l~ot:::::l-'\-~'-a&kl 

0 Joao Pequeni
no agradeceu mui· 
to a Nossa Senho
ra, e nl'io se viu 

bern emquanto nilo se achou dentro aa egreja. 
Ao dar da meia noite, comecou a ouvir-se o tal r.ebo

lico, e, momentos depois, avancou para o Joao Peque
nino a alma da Princezinlha para o matar, rodeada de 
diabinhos que o levariam para o Inferno. 

rainha quando 
viram a PrJn
cezilllha com 
vida e ia se.m 
o Diabo no 
OOl'IJO, iam 
morrendo de 
alegria. 

o rei nao 
sabendo como 
pag.ar ao 1oll.O 
Pequenino o 
que ele tinha 
feito, deu-lhe 
a Pr:iJncezinha 
em oa.samen
to, no que fez 
muito bern, 
p;ois ! qr arm 

l\Ial o Joao Pequenino, cheio de coragem, atirou me
tade da agua para cima da alma ila Prtncezinha esta: 

m uJ. to e m uito l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l 
felizes. 

Bsf:rito e ilustrado por EDU.ARDO MALT A 

Bibliografia Infantil 
CONTOS GREG OS- por Antonio Sergio - Ilustracoes de D. Raquel Gameiro 

BONECOS F A,LANTES- por Carlos Selvagem - Ilustracoes de D. Mamia Roque Gamelro 

E 
DITADOS com multo born 

gosto pela casa Aillaud & 
Bertrand, acabam de ser 
lanc;ados no me:t;:cado es.tes 
d01is belos livros de contos 

infanti s, que ao Pim.Pam-Pum ca
be o grato dever de recomendar aos 
papas dos seus pequeninos leito
res . 

Com os seus Contos Gngos o lu
oi·do esplrito do senhor Antonio 
Sergio procurou e conseguiu, por 
meio de uma linguagem purissima 
e absoluta'mente acessivel, fazer 
mergulhar o esplirito infantil no 
puritanismo da Beleza He•lenica 
que tanta influencia teve na civi
lisac;ao latina. Lendo-o, com a 
emooao natural e propria da infan. 
cia, a crianc;a adquire, inconscien-

ilustrado por uma notabili>ssima 
desenhadora. que em qualquer par
te do mundo seria· considerada 
uma ex•traordinaria artista. 

Com os seus Bonecos Falan,tes a 

dnspiracao focunda de Carlos &11-
vagem _qoo, sendo um belo dr.ama
turgo, se nos af!i.gura, poderia vir 
a ser u.m born poeta, criou, n:uma 
bela tee1·ie de maravilhOBo inf.antil, 
·em prosa cadenciada, num ritmo 
popular de redondilha, um peque
nino mundo de fantoches qUe, tor
nando delirante a imaginac;ao in~ 

fantJH, visa inteligentemente a exal
tar o amor pelas coisa.s e pelos ae
res no corac;ao das crianc;as. 

Sao quatro os .contos deste belq 
lJiJv11inho, respectivamente intitula
dos: - Hist6ria de Tlt6 e da Car~ 

temente, princlpios rudimentares ric;a, Os sete sabios de Franc;a,; 
clesse alto sentido estet!i.co que ani- Hist6ria dos tres corcunda.s e a :;:~ is. 

rna todas as paglnas deste livri- t6ria do urso amarelo e do valente 
nho encantador, admiravelmente Nicolim. Tao belos sao, que dir-

se-iam criados pela imaginacao od
pular, princl.palmente a Historia 
dos tres corcundas, cuja contextu
ra tao bern urd!Jda esta que, e6ta
mos plenamente convenoidos, ti.ca
ra como. reliquia no folclore portu
gu8s. 

D. Mamia Roque Gameiro ilustra 
com admiravel gra~;a e bela exe
cu~ao a felicissima inspira<;ao de 
Carlos Selvagem que sinceramente 
felitcitamo.s por mais esta demons
tr.ac;ao do seu incontestavel talento. 

Augusto de, Santa-Rita . ~ 

~OS EDITOREI 

~ tloClas as obras inf~lntis, de que 
nos sejam enviados dois exeffidJla
roo, faremos referenclia nesta .sec
c;ao, desde que sejam digna.s de se
ram recomendadrus. 



,..... g_ataplam-plam-plam .• ;' 
- Rataplam-plam-plam .•• 
..... Rataplam-plam-plam, ·•' 

Um outro de cornetim, 
Toea assim: 
,..... Ta-tara-ta-ta! ••• 
1- Ta-tara-ta-ta! ..• r Ti-tara-ta-ta ! ••• 

:£ Ul}l outro pratos tocando: 
- Tchim!. .. Tchim ! ... Tchim !." .• · 
-Tchim!, .. Tchim!.,, Tchim! .. , l 

1- Tchim ! .•• Tchim ! ..• Tchim ! .•• ~ 

A' frent~, com muita arte 1 
Ostentando, 
Segur an do 
Uma bandeira, 
Vai um que e porta-estandarte 
E marcha desta maneira : 
- Tu1:1ue-tuClue ••• 
Num batuque, 

(INEDITO 

Com seu passo grave e zumbo1 
Os soldadinhos de chumbo, 
Sempre andando 1 
Tuque-tuque.,. 
Num batuque, · 

Tuque-tu1:1ue., ,
Tuque-tuque ..• 
VaQ mar chan do),,, 

- Tu1:1ue-tuque ••• 
-Tuque-tuque,,, 
A compasso, 
Sempre a passo1 

Um tocando 
Em seu bumbo, 
Toea assim 1 

Sem cant;asso: 
- TuClue·tu1:1ue .•• 
Num batuque, 
-Tuque-tuque .•• 
-Tuque-tuque •.• 

7 

E atraz dele os outros vao: 
-Tuque-tuque .. , 
Num batuque, 

-Tuque-tuque ..• 
-Tuque-tuque .•• 

A caminho do quartel: 
- (Uma caixa de cartao, 
Toda forrada a papel.)-

... , ........ .............. .. ... .. ........ . 
Com sen passo grave e zumbo, 
Os soldadinhos de chumbo, 
Sempre andando: 

-Tuque-tuque .•• 
Num batuque, 
-Tuque-tuque •. ,' 
-Tuque-tuque ..• 
Vao mar chan do! .•• ' AUGUSTO DE SAtHA-RITA. 



8 Pml?mFuffi! 
~----~a---------------------------------------------~----------------------------------~ 

I 

U MA LICA>O 
DE 
DESE~NHO · 

C 0 M 0 S E F. A Z 

DESA~IO DE «BOX» 

Certo rlia, Ze Negrao 
Com modos de campeao, 
E am grande ar de casmurro, 
Resolveu desafiar 
0 Ze Branquinho a jogar 
0 nobre /6go do murro. 

fd quasi jora do c.ring:o , 
Um fo rmidavel «sWing», 
,VIJ preto ali, com tais ganas 
;-:e Branquinho prega urn murro 
Que atira o Negriio casmurro, 

. Pernas ao ar, em pantanas! 

jlclivinhas 
1 

Qual a coisa cujo o apito 
Se ouve no vale e. na serra, 
E por mais que aQ.!le, acha sempre 
Pouca terra; pouca terra? ••• 

2 
Tem orelhinhas de gato, 
E .na cara um Gorac;:ao, 
Ninguem gosta de o ouvir 
No meio da escurid~o ?! 

j)ecifra;ao das anferiores: 
1 - Linha 
2- Planta 
3- Camarao 

Ze Branquinho, urn meio !eve, 
Outro remedio nao teve, 
Por uma questdo de brio, 
Senao estar pelos ajustes 
De suportar os embustes 
Desse fatal desafio, 

E joi tal o trambulhiio, 
Que o no~so amigo Negrao, 
Ao ver-se em tal desalinho, 
Por taltorma empalidece, 
Que ~le por fim jd parece, 
Mais branco que o ce Branquinho • 

E el-los em trente urn do outro, 1 

Mats ligeiros do que urn p6tro, \ 
Dispostos para a fun~do, , I 
Ze Negrao vai avan~ando •• , \ 
Ze Branquinlzo recuando.,. 
Qual jicard campeiio PI 

E apos tao grandes rejregas, 
Cheiinho de nodoas negras, 
Quando acabou a futwao, 
Viu-se ao espelho o Ze Branquinho 
lnda urn pouco mais n~prinho 
Que o pr6prio negro Negrao. 

.Aviso de sensacao 
UIIIIHIIIIIUIIIlHimmamutiiRIIHIHIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIInllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll 

No proximo numero fixaremos 
as bases ~e tr6s grandes 

·Concursos do Pllv.t, PAM, Pt1M! 
1. 0 concurso: - Uma poesia 
2.0 » Um eonto 

» Urn desenho 

• I 

·., ,. , . ,~ ~ \. . . .:·:·1.~· ~ 
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