
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O cavalo e o homem contraíam obrigação recíproca; o cavalo de servir e 

transportar o homem, o homem de nutrir e defender o cavalo. Se um dos dois 
faltasse ao compromisso, o outro tinha o direito de romper o vínculo. O 
homem devia expulsar o cavalo, o cavalo devia deixar o homem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

— VIII — 
A BARGANHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por sangas e coxilhas, galgando encostas e transpondo barrancos lá 

vai a baia campos afora. 
 
É um adejo essa corrida; tem a velocidade dos surtos e ao mesmo 

tempo a serenidade do remígio, o bater das asas, de uma águia. Não se 
ouve o estrupido dos cascos na terra, nem parece que tocam o chão. 
Nesse deslize rápido e suave, sente o cavaleiro  despontar-lhe asas ao 
corpo, enquanto o pensamento, docemente embalado, colhe os voos e 
adormece. 

 
Descambava o sol. 
 
Fez alto Manuel à beira de um arroio, onde havia frescura d’água, 

sombra e relva. Perto erguia-se uma choça, perdida no meio dos pampas, 
como uma árvore da floresta, cuja semente veio trazida pelo vento. 

 
A égua estava ardendo por esticar os músculos e espojar-se na 

grama. 
 
— Sossegue, moça! disse o gaúcho sorrindo. 

 
__________________________________________________________  



56________________________________________________________  
 

Com um molho de ervas secas esfregou-lhe o pelo banhado de 
copioso suor e só depois disso consentiu que ela se rolasse pelo capim e 
estancasse a grande sede, não de um fôlego, mas por diversas vezes. A 
impaciência materna era assim moderada pela inteligente solicitude do 
gaúcho. 

 
Enquanto o animal retouçava aparando os tufos da grama viçosa, 

que vestia as margens do arroio, tratou o gaúcho de refazer as forças. 
 
A choça estava deserta e a porta presa apenas por uma correia. No 

interior, composto de uma só quadra, havia de um lado a cama feita de 
estiva e forrada de pelegos; do outro o brasido onde assava uma grande 
naca de charque, suspensa em um espeto. Conhecia-se que a ausência da 
pessoa que aí habitava era recente, pois a carne apenas estava tostada na 
parte exposta ao fogo. 

 
Entrou Manuel sem hesitação. No deserto, uma habitação não é 

mais do que um pouso. Alguém o levanta; o peão de alguma estância 
que por aí pousou; um caçador talvez, se não um evadido da sociedade. 
E o rancho lá fica abandonado; aquele que aí chega depois é hóspede, 
como o outro que há de vir mais tarde. 

 
Nessa vasta solidão, onde o homem, ludíbrio da natureza, não se 

possui a si mesmo, a propriedade não é mais do que a ocupação. 
 
Nunca tivera o gaúcho ocasião de refletir sobre essa comunidade do 

deserto, que entre- tanto agora ele compreendia por uma intuição. Com a 
consciência de seu direito, tirou do espeto a carne já assada e comeu, 
tendo o cuidado de substituí-la por outro pedaço, que separou das 
mantas estendidas nas varas da palhoça. 
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Finda a colação, deitou-se para descansar um instante. Decorrido 
algum tempo, ouviram- se passos e assomou no vão da porta o vulto de 
um homem robusto. Dos largos ombros pendiam- lhe, á guisa de abas de 
ponche, dois pelegos de carneiro; tinha a cabeça descoberta, e não trazia 
mais roupa do que uma tanga de velha baeta encarnada. 

 
Vestia a parte nua do corpo, cara, braços e pernas, um pelo ríspido e 

fulvo, semelhante ao do caititu. Na mão direita empunhava um chuço, 
cuja haste grossa e faceada servia ao mesmo tempo de vara e de clava. 
Na esquerda suspendia pelas quatro patas, como se fosse algum coelho,         
o tigre que matara poucos momentos antes. 

 
Correu o desconhecido os olhos pelo interior, perscrutando o que 

passara em sua ausência. Vira os passos do gaúcho e do animal nas 
margens do arroio. 

 
— Deus o salve, amigo! disse Manuel erguendo-se. 
— Para o servir, respondeu o desconhecido. 
 
Era rouca e áspera a voz, porém articulada. No primeiro instante 

pareceu estranho que saísse fala humana daquela boca hirsuta, como o 
focinho de uma fera. 

 
— Por que não se deita? perguntou ao gaúcho com rispidez. 
 
Atirando a caça à banda, comeu o desconhecido a naca de carne, 

ainda crua, que estava sobre o braseiro. Para beber água foi ao arroio e 
estendeu-se de bruços pela margem. De volta ao rancho, aproximou-se 
dos pés do leito onde o Canho estava deitado; e puxando um dos pelegos 
que o forravam, estirou-o no chão e deitou-se. 
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Nesse momento meteu a égua a cabeça pela porta. Dando com o 
gaúcho sentado, fitou nele os olhos, e começou a ornejar baixinho, como 
para chamar a atenção do companheiro. Acudiu-lhe Manuel     
erguendo-se. 

 
Que alegria ao vê-lo aproximar-se! Que afagos trocados entre os 

dois amigos! A Morena alongava o pescoço, estendia o focinho para os 
longes da campina; e roçava a espádua pelo gaúcho, vergando 
faceiramente o ombro, como se o convidasse a montar e partir. 

 
— Ainda não, Morena; coma e descanse primeiro, dizia Manuel, 

amimando-lhe o colo; há de ver o pequerrucho, mas a seu tempo! 
 
Durante as doze horas de conhecimento que tinham, já conseguira o 

amansador fazer-se compreender perfeitamente da baia. Era a égua um 
inteligente animal; e depressa aprendera a linguagem pitoresca e 
simbólica inventada pelo gaúcho para suas relações sociais com a raça 
equina. 

 
Puxando levemente a baia pela orelha, obrigou-a Manuel a pastar 

um trevo gordo e apetitoso que estofava as fendas de uma lapa. A 
Morena quis recalcitrar, mas cedeu submissa ao olhar imperioso do 
gaúcho. 

 
Por uma terna solicitude sofreava Manuel os impulsos do amor 

materno, poupando as forças da égua, que na impaciência de ver o filho, 
e talvez salvá-lo, podia matar-se. Tão comum é essa sublime insensatez 
na criatura racional, que não pode admirar no bruto! 

 
Voltando à palhoça, deu o gaúcho com o caçador que o observava 
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da porta.  
 

— Quer barganhar a égua?��� 
— Não! respondeu Manuel com rispidez.���Esta proposta o desgostou. 
— Dou-lhe em troca... 
 
Volveu o homem o olhar à sua pessoa e o devolveu em torno, 

buscando um objeto que servisse para a barganha proposta: descobriu a 
alguns passos, meio enterrada, uma velha chilena de ferro, torta e 
desirmanada. 

 
— Dou-lhe em troca esta chilena!... Não faça pouco. A sua de 

prata, ou de ouro que fosse, não valia tanto. Saiba que pertenceu ao 
famoso capitão Artigas, cavaleiro como nunca houve no mundo, nem há 
de haver. 

 
Sorriu-se Manuel. 
 
— Vale muito, nem digo o contrário. Mas a égua não me pertence. 
— De quem é então? 
— De ninguém. É livre. 
— Está zombando? 
— Dou-lhe minha palavra. É livre, tão livre como eu, disse o 

gaúcho com firmeza. 
— Bem: neste caso, eu a tomarei para mim. 
— Com que direito? 
 
O caçador grunhiu uma espécie de riso, que insuflou-lhe as ventas 

largas. 
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— Vê aquela onça? Esta manhã era mais livre do que a égua. 
— Perca a esperança, que a égua não há de ser sua. 
— Por que então? 
 
Fitando no caçador um olhar límpido e sereno, respondeu o gaúcho 

com pausa: 
 
— Porque eu não quero. 
— E como se chama você, homem? 
— Manuel Canho, para o que lhe aprouver. 
— Pois digo-lhe eu, Pedro Javardo, que a égua há de ser minha. 
— E eu juro, palavra de um brasileiro, que se tiver o atrevimento de 

pôr-lhe a mão, hei de montá-lo como um porco-do-mato que é, para 
cortá-lo com estas chilenas. 

— Está você falando sério?��� 
— Experimente. 
���— Veja em que se mete. Ainda não achei homem que me fizesse 

frente.  
— Pois achou um dia. 
— Tenho eu força neste braço como um touro.��� 
— Touros costumo eu derrubar todos os dias no campo.��� 
— Então não se desdiz?��� 
— Tenho mais que fazer do que aturá-lo. Vou longe e com pressa. 
 
Carregando o chapéu na testa, passou o gaúcho com arrogância por 

diante do caçador; atirando-lhe aos pés uma moeda de prata, entrou no 
rancho e cortou um pedaço de carne para a viagem. Ao sair não viu mais 
o caçador. Conhecedor, porém, da índole pérfida desses abutres de 
espécie humana, habitantes do deserto, redobrou de vigilância. 

Não tinha dado dois passos, quando Pedro, oculto numa ramada, se 
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arremessou contra ele, com um salto de tigre. Estava, porém, o 
gaúcho prevenido, e desviou-se a tempo; sacando a faca esperou o 
inimigo de frente. 

 
A esse tempo a baia aproximou-se; quando Manuel ia montar, o 

caçador, já armado com o chuço, investiu furioso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor, porém, da índole pérfida desses abutres de espécie humana, 
habitantes do deserto, redobrou de vigilância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— IX — 
AMIGAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sentindo os joelhos do gaúcho a lhe cingirem os rins, a égua 

disparou, sibilando nos ares como uma seta. 
 
Rangeram os dentes de raiva ao Javardo; metendo a mão por baixo 

do ponche desenrolou da cintura um laço, que num ápice girou-lhe duas 
vezes em torno da cabeça e foi arremessado longe com força desmedida.  

 
A Morena estancou de repente. O laço a colhera pelos peitos. 

Procurou Manuel na ilharga sua faca para cortar a trança de couro, que 
prendia o brioso animal, porém, não a achou; com a pressa de montar 
resvalara da cinta. 

 
Entretanto o caçador com os pés fincados no chão, fazia grande 

esforço para conter o ímpeto do animal, que ficara como suspenso na 
corrida veloz, com as mãos erguidas e unicamente apoiada sobre os 
cascos posteriores. 

 
— Hup, Morena! gritou Manuel debruçando-se sobre o pescoço da 

égua. 
 
A baia retraiu-se como o gato selvagem quando prepara o salto.  
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Não decorreu um instante; o corpo robusto do caçador, arrancado  
 como um cedro que o pampeiro arrebata, rolou pela encosta. Assim 
arrastado, bateu acaso no toco de um pinheiro e pôde trançar nele as 
pernas. 

 
Bruscamente sofreada, a égua estacou de novo, mas para colher as 

forças e arrancar mais impetuosa. A trança do laço estalando foi açoitar 
a cara de Pedro que rugiu como um touro. 

 
Manuel voltou ao lugar onde lhe caíra a faca para a apanhar. Outra 

vez a corrida veloz da Morena fendeu o imenso deserto, que se dilata 
pelas margens do Paraná. 

 
Levanta-se a lua. 
 
O vulto do astro se reflete nas águas de um banhado. Entre o céu e a 

terra flutuam tênues vapores que os raios da lua nova infiltram de uma 
luz cerúlea, da cor do céu, e rociada, difusa. Sob essa gaza, tecido leve, 
de algodão, muito poroso, suave e transparente se desdobra, como um 
lençol, a vasta planície. 

 
Duas vezes durante a noite apeou Manuel para dar fôlego ao brioso 

animal. A mãe sôfrega por chegar relutava sempre; alongando o pescoço 
para o horizonte, soltava um relincho penetrante e ansiado. 

 
Na sua impaciência, abandonava por momentos o gaúcho e 

avançava pelo campo fora. Mas voltava logo arrependida e submissa. 
 
Por que o animal selvagem e livre não corria onde o chamava o 

instinto com tamanha veemência? Tinha ele necessidade do 
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homem, carecia do auxílio do amigo? ou uma força desco- nhecida o 
prendia à vontade superior que o tinha domado? 

 
Quem o pode saber? 
 
Apesar de seu desejo de satisfazer o impulso da baia, Manuel usava 

da severidade necessária para impedir um esforço que podia ser fatal. 
Ele sabia que o teor da paixão é sempre o mesmo no homem, como no 
bruto. 

 
Ao alvorecer, o deserto muda de fisionomia: perde a expressão 

harmoniosa e suave, para tomar um aspecto agreste. O senho é torvo. Há 
nas aspérrimas devesas, trilhas, que irriçam, turvam, agora o horizonte, 
traços de um semblante carrancudo. 

 
Já não ondulam docemente, espreguiçando pelo campo em brandos 

contornos, as lindas colinas que a imaginação pitoresca dos gaúchos 
chamou coxilhas, ao recordar a curva sedutora da moreninha. Também 
não se retraem mais com leve depressão os vales macios que semelham 
o regaço da donzela. As formas da campanha se convulsam agora. São 
belas todavia; ainda se percebem alguns contornos maviosos; mas 
pertencem a um corpo rijo e inteiriçado. 

 
Grupos de pequenos penhascos vestidos de uma vegetação ingrata e 

sáfara anunciam essa fase do deserto: são como as primeiras enervações 
da natureza dos pampas. Sucedem algumas rampas áridas incrustadas de 
grandes seixos dispersos, estilhaços de primitivas explosões. Afinal 
levantam-se grandes molhos de esguios alcantis, cobrindo a lomba dos 
cerros, como híspidas cerdas. 
 
__________________________________________________________  



66_______________________________________________________  
  

Quando atingiu Manuel as orlas crestadas da bronca região, um 
bando de urubus, vindo de remotos sítios, voava na direção do cerro. 

 
Descobriu-os a égua; soltando um gemido fremente e aflito 

redobrou de velocidade. No desespero do temor que a arrastava, parecia 
querer lutar de rapidez com o abutre. Aspirava o ar com sofreguidão, 
coando no olfato as mínimas emanações trazidas pela brisa. De vez em 
quando vibrava um henito agudo e estridente, como o rugido da leoa; 
imediatamente estendia as orelhas para recolher algum tênue som 
remoto, em resposta ao seu ofegante apelo. 

 
Chegou enfim. 
 
A meio da fragosa encosta havia um largo pedestal de rocha, sobre 

o qual se erguiam como grupos de colunatas, algumas touças de 
palmeiras. Quase ao rés-do-chão abrira o granito uma fenda estreita; 
dentro via-se alguma relva e plantas que sem dúvida povoavam a 
caverna. Os urubus piavam, esvoaçando de rama em rama. 

 
Foi aí que a égua arquejante esbarrou a corrida; não se podendo 

mais ter sobre os pés caiu de joelhos; metendo o focinho pela fenda, 
arrancou do peito um clangor inexprimível. Ia de envolta nesse brado o 
nitrido argentino, que é o grito de júbilo do cavalo com o rincho áspero 
e brusco, lamento de uma dor súbita. 

 
Não cessava a mãe aflita de farejar o interior da caverna, e  

lastimar-se, ornejando submissamente. Esse primeiro instante foi só do 
filho, que ali estava, ainda vivo, sim, mas moribundo. Não se lembrou 
de nada mais; nem dela, nem mesmo do amigo generoso e dedicado que 
a trouxera. Pouco se demorou porém essa inércia. 
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Ergueu a fronte e pôs no gaúcho olhos ternos e suplicantes, ao 
passo que a pata copada e rija batia a fenda da rocha; consolou-a Manuel 
afagando-a com a mão e o doce murmurejo que falava ao coração 
materno. Nas farpas da pedra, gretada pela parte interior, estavam 
grudadas por visgo branco réstias finas e macias de um pelo alazão; da 
parte exterior, porém, via-se pelo resbordo, borda, molhos de fios 
alvacentos. 

 
Levantara-se a Morena e pela rampa íngreme subira ao respaldo do 

penhasco. Ali estava entre os troncos das palmeiras, sob um arbusto 
embastido, espesso, a cama de folhas e grama que servira de berço ao 
filho. Entre o fino capim, sobre a crosta argilosa do rochedo, descobriam 
olhos vaqueanos, treinados, o rastro de um casco pequeno e ainda 
vacilante, a julgar pela leve depressão da terra. Baralhado com este o 
rastro maior do puma, seguindo um trilho de sangue na direção da selva. 
Em todo o circuito, desde a fenda até à mata, o chão estava 
profundamente escarvado pelos cascos da égua. 

 
Para o fundo, o terrado declinava e abrupto sumia-se por funda 

barranca; era aí o ventre da caverna a que a fenda servia apenas de glote, 
abertura. Acompanhando o movimento do animal que em risco de 
precipitar-se alongava o pescoço, sondava Manuel as profundezas da 
gruta. 

 
Nesse momento ouviu-se um som débil e flente, choroso, que vinha 

da fenda. A mãe aflita correu para ali e tornou a chamar ansiosamente o 
filho. Entanto os ramos se afastavam e outra égua, de pelo tordilho, se 
aproximou, seguida do seu poldrinho; viera trazida pelo rincho da 
companheira. Eram amigas; abraçaram-se cruzando o pescoço e 
acariciando-se mutuamente as espáduas. Depois de trocadas estas 
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 primeiras carícias, a recém-chegada começou uma série de movimentos 
entrecortados de rinchos que deviam ser a narração eloquente dos 
sucessos anteriores. A Morena atendia imóvel. 

 
Presenciou o gaúcho do alto aquele terno colóquio, que veio 

completar a notícia colhida na confissão da baia e na investigação do 
terreno. Sabia agora toda a verdade do triste acontecimento. 

 
Havia oito dias que tivera a Morena um lindo filho alazão. Uma 

tarde, quase ao escurecer, o puma assaltara a malhada, o abrigo, do 
poldrinho, que recuando intrépido para fazer face ao inimigo, 
escorregara pela rocha e caíra na gruta. Acudira a mãe; perseguiu o 
animal carniceiro, e lhe fendeu o crânio com as patas. Quando fazia os 
maiores esforços para tirar o filho, foi ali cativa do chileno, atraído pelos 
rinchos angustiados. Na sua ausência conseguira o poldrinho galgar até 
à fenda e introduzir por ela o focinho. Foi então que a tordilha, condoída 
do órfão, se roçara com a lapa, grande pedra ou laje que forma um 
abrigo, a fim de pôr-lhe as tetas ao alcance. Amamentou-o assim alguns 
dias; mas os torrões argilosos, onde pisava o animalzinho, cederam 
aprofundando-o pela caverna. 

 
Lá devia estar, pois, inanido, exausto, à morte. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

— X — 
MAMÃE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sem hesitar penetrou Manuel na gruta. 
 
Era difícil a entrada, pela angústia, estreiteza, da passagem, que 

formava a laringe da caverna; a garganta já era estreita e sinuosa, mas ali 
duas cartilagens do rochedo cerravam o canal. A saliva que segregavam 
as porosidades calcárias do granito umedecia todo esse tubo e o forrava 
de um muco limoso. 

 
Compreendia-se bem como a caverna devorara tão rapidamente o 

poldrinho. A imitação da jiboia o envolvera da baba, para que resvalasse 
ao longo da garganta. Mais uma semelhança que mostra o padrão 
uniforme de cada região da terra. As monstruosidades da natureza 
animada têm um ar de família com as monstruosidades da natureza 
inerte. O elefante, o maior quadrúpede, é filho do Himalaia. A sucuri, a 
maior serpente, é natural do Amazonas. O pássaro gigante habita os 
cimos da América sob o nome de condor, e os da Ásia sob o nome de 
roque. 

 
Depois de longos e contínuos esforços, conseguiu o rapaz arrancar 

da gorja, garganta, do rochedo uma das guelras, obstáculos.       
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Ficaram-lhe as mãos ensanguentadas, mas nem reparou em tal coisa. 
Introduziu a cabeça, logo após os ombros e surdiu, irrompeu, enfim no 
ventre da caverna. O poldrinho arquejava a um canto. Imediatamente o 
suspendeu com ternura e mimo, cingindo-o ao seio, para transmitir-lhe o 
calor vital. Mal gemera a cria, apareceu na entrada a ponta do focinho da 
Morena. 

 
Em risco de estrangulação a mísera, sofrida, mãe se alongara pela 

gruta a dentro, soluçando e rindo; soluçando pelo filho moribundo e 
rindo pelo filho ainda vivo; duplo sentir e avesso, que somente se 
explica pelo fluxo e refluxo do oceano a que chamam coração. 

 
Ergueu Manuel o poldrinho, que a égua, segurando pelas clinas, 

tirou fora da gruta e pousou sobre a relva, deitando-se para o conchegar. 
 
Em semelhante situação, a mulher mãe embebia a criança de 

lágrimas e beijos, e a cerrava ao seio para aquecê-lo ao seu contato. A 
égua mãe lambeu o filho e o cobriu todo de uma baba abundante e 
vigorosa. No fim de contas a carícia materna é a mesma no coração 
racional, como no coração animal; uma extravasão, um extravasamento, 
d’alma que imerge o filho e uma influição,  fazer fluir para dentro de, 
do filho que se embebe n’alma. 

 
A mulher chora, soluça, beija e abraça; a égua lambe, e nesse único 

movimento há a lágrima, o soluço, o beijo e o abraço: O beijo da língua, 
que é o abraço inteligente do animal. 

 
Enquanto assim procurava a baia reanimar o poldrinho, estavam 

contemplando-a, mudos e igualmente comovidos, o Manuel de um lado, 
do outro a tordilha. Esta deitava sobre a amiga uns olhares longos; de 
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vez em quando castigava a travessura de seu poldrinho, arredando-o de 
si quando se chegava para acariciá-la. Não queria ela, a mãe feliz, dar 
àquela mãe desventurada o espetáculo de sua alegria. 

 
Aquecido pela baba ardente do seio materno, foi o coitadinho a 

pouco e pouco recobrando o alento. Fazendo um esforço, pôde a Morena 
roçar as tetas roliças pela boca ainda imóvel do filho. 

 
Aí interpõe-se o Manuel, que espiava esse instante. Tinha a égua 

corrido cerca de vinte horas sucessivas, intercaladas apenas de um breve 
repouso. O suor que até pouco alagava-lhe o corpo ainda perolava sua 
roupagem macia. Arqueja ainda o peito vigoroso e o resfolgo, resfôlego, 
é ardente como o fumo, como a fumaça, de uma cratera. 

 
Receia o gaúcho que esse leite agitado, não só pela fadiga, como 

por abalos profundos, seja, em vez de licor vital, mortífero veneno. Tira, 
pois, o poldrinho do regaço materno, apesar da relutância da Morena, 
que afinal cede. Fora necessária alguma severidade; Manuel, com o 
fragmento do laço, peara-lhe, imobilizara-lhe, as mãos, obrigando-a 
assim a repousar para melhor tratar depois do filho. 

 
Tomando então o poldrinho no colo, chamou a tordilha que ligeira 

acudiu oferecendo as tetas para amamentar o pobrezinho desfalecido. A 
primeira sucção foi débil e intermitente; depois mais forte e contínua. 
Não consentiu porém o gaúcho que mamasse muito; e recebida a      
suficiente nutrição, restituiu-o à mãe, sôfrega por ele. 

 
Caíra o poldrinho no delíquio, na prostração, natural depois de 

longa privação de alimento; sucedeu um sono reparador, que ele dormiu 
no regaço e sob os olhos da mãe. Também esta, colhendo alguns molhos 
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de relva fresca e nutritiva, sossegou da agitação e fadiga de tão longa  
corrida. 

 
Consentiu a tordilha então que o seu pirralho brincasse, mas longe, 

para não acordar o camarada; e Manuel batendo o isqueiro chamuscou 
um pedaço de charque para o almoço. 

 
Era passada uma hora. 
 
Abriu os olhos o poldrinho, inteiriçou os membros trôpegos e 

erguendo o curto focinho, soltou um suave ornejo, que na linguagem da 
natureza exprime o eterno e sublime balbucio da criança, e na linguagem 
dos homens se traduz por esta palavra-hino: 

 
— Mamãe. 
 
Palavra inata, que o espírito traz do céu, como traz a consciência de 

sua origem. Quando Deus encarna as almas para semear a terra, 
imprime-lhes dois emblemas indeléveis: a consciência da divindade e a 
intuição da maternidade, o verbo divino e o verbo humano. 

 
Quem pode afirmar que o animal seja ateu? Os mugidos 

merencórios do gado ao pôr do sol, os descantes, o cantarolar,  das aves 
na alvorada, os uivos lastimosos do cão durante as noites de luar,           
o balido das ovelhas alta noite, sabe alguém acaso se esta é ou não a 
prece do filho da natureza? 

 
O sentimento da maternidade, esse é de uma evidência muitas vezes 

humilhante para a raça humana. Em todo o corpo onde há uma réstia de 
vida, reside uma voz para balbuciar o verbo humano. Desde o rugido do 
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 leãozinho até o imperceptível estalido da larva, todo o ente gerado diz  
 

— Mãe. 
 
Também seio, dotado de faculdade conceptiva, nenhum há que não 

palpite íntima e profundamente ao eco daqueles sons. Parece que ele 
conserva a sensibilidade interna do contato com o filho que gerou; a dor, 
como a alegria, se comunica e transmite de um a outro por misteriosa 
repercussão. 

 
 

 
 

	  


