
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— XI — 
ADEUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabriola a Morena em volta do filho, agora de todo reanimado. Não 

parece já aquela ardente natureza, cheia de paixão; tornou-se menina;  
ei-la agora travessa rapariga, a saltar sobre a relva em dias de folgares. 
Como alegre caracola, o cavalo andando em pequenas curvas, e atira as 
upas lascivas, soltando relinchos de prazer. As dengosas moreninhas das 
margens do Jaguarão não se requebram com mais gracioso donaire, ao 
som da viola. 

 
Não é só amor, paixão e culto, a maternidade; mas também e 

principalmente uma reprodução da existência. Renasce a mãe no filho, 
volve à puerícia para simultaneamente com ele, a par e passo, de novo 
percorrer a mocidade e a existência. Deus lhe deu essa faculdade de se 
desviver, para que transviva, viva por intermédio, na prole; sem isso, 
como seria possível à débil criatura romper os limbos da infância? 

 
Há duas concepções. 
 
A primeira, material, que produz o feto: é a mais breve e a menos 

dolorosa. Este parto reduz-se à dilaceração do seio quando o rasgam as 
raízes da nova existência que desponta. Dores cruas, mas inefáveis; 
lágrimas congeladas, mas que se diluem em júbilos santos! 
__________________________________________________________  

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 leãozinho até o imperceptível estalido da larva, todo o ente 
gerado diz  
 

— Mãe! 
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Desde que nasce o filho, logo a mãe de novo o concebe, mas dentro 
d’alma; há aí um seio criador, como o útero; chama-se coração. 

 
Dura esta gestação moral, não meses, porém anos; os 

estremecimentos íntimos e os repentinos sobressaltos se transmitem; há 
um cordão, invisível, que prende o coração-mãe ao coração-filho e os 
põe em comunicação. A vida é uma só, repartida em dois seres. 

 
Admirável solicitude da natureza! O grelo, que borbulha, rompe a 

terra protegido pelas rijas cápsulas da semente. O ovo é o primeiro berço 
da cria, cujo germe tem em si. Na entranha, da serpe também está o 
regaço e o ninho, que recolhe a prole débil. Nenhum animal, porém, 
realiza a segunda gestação, a que chamam infância, como seja a sarigüê, 
fêmea do gambá; o filho nasce duas vezes, a primeira vez para a mãe, a 
segunda vez para si. 

 
Semelhante à membrana que forra o seio do animal é a solicitude 

do coração da mulher e a ternura que envolve a criança, formando um 
berço para a alma do filho. Por isso não há dor que se compares ao parto 
do coração materno, a essa dilaceração d’alma quando separa de si o 
filho já criado, que nasce enfim para os trabalhos da vida. 

 
Cada filho é, pois, uma nova mocidade para a mulher. A mãe só 

envelhece, como a árvore, quando lhe estanca no seio a seiva, que devia 
despontar em renovos e viços. Que importam as rugas do córtice, 
camada externa, e as carcomas, marcas da velhice, do tronco? 

 
A flor é a eterna juventude; e o filho é flor. 
 
Que lindo poldrinho o da Morena! Uma pelúcia de cor alazã, macia  
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como a felpa de um cetim, vestia-lhe o corpo airoso e gentil. Tinha 
ainda certa desproporção das formas, que em sendo belas, como as dele, 
aumentam a graça da meninice. 

 
Afastara-se Manuel para descansar o corpo sobre a grama. 

Enquanto festejava a baia seu poldrinho, sem nunca se fartar de o ver e 
possuir, dormiu o gaúcho um sono breve, mas profundo e reparador. Era 
tarde caída quando despertou. 

 
Voltava a tordilha, guiando as selvagens coudelarias, haras, aqui no 

sentido de montarias, que vinham felicitar a exilada pela sua boa volta 
aos cerros nativos. Os relinchos de prazer, as alegres cabriolas, salto, 
pulo, não tinham que invejar ao mais terno agasalho da família que revê 
a irmã perdida. Se diferença houve foi a favor dos agrestes filhos dos 
pampas. Nenhum se lembrou que era mais uma fome para a comunhão. 
O cavalo é sóbrio e generoso. 

 
Erguendo-se o gaúcho, dispararam os magoes, cavalos selvagens, e 

sumiram-se por detrás de um cerro. A baia, porém, foi ter com as irmãs 
e conseguiu que tornassem. Outra vez apareceu o bando, mas parou em 
distância ao sinal do chefe, soberbo alazão, cuja estampa magnífica 
desenhava-se em miniatura no lindo poldrinho recém-nascido. O altivo 
sultão do selvagem harém avançou cheio de confiança. 

 
Tinha a Morena contado o que por ela fizera seu benfeitor? 
 
O pai do magote, grupo, e o gaúcho saudaram-se como dois reis do 

deserto. Não houve entre eles afagos, nem familiaridades; mas uma 
demonstração grave de mútuo respeito e confiança. 

 
__________________________________________________________  
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Quanto, porém, às companheiras da baia, essas apenas viram alazão 
aproximar -se do gaúcho, fizeram-lhe uma festa como não se imagina. 
Manuel recebeu-as a todas com a efusão e prazer que sentia por essa 
raça predileta. A umas alisava o colo, a outras penteava as clinas, ou 
amimava-lhes a garupa. E todas se espreguiçavam de prazer e trocavam 
sinais de grande afeição, como se fossem amigos de muito tempo. 

 
Nunca Manuel sentira tamanho prazer. Achar-se no meio daqueles 

filhos livres do deserto: admirar de uma vez tão grande número de 
lindos e altivos corcéis; deleitar-se na contemplação das estampas mais 
elegantes e garbosas; admirar a casta em sua pureza, e nos mais belos  
tipos, enobrecidos pela independência e liberdade; há gozo que se 
compare a este para um peão? 

 
O avaro, nadando em ouro, não teria as inefáveis emoções de 

Manuel naquele momento, ao meio dos magotes que o festejavam, 
escaramuçando em torno. Também ele era filho do deserto e desejaria 
fazer parte daquela família livre, se outros cuidados não o chamassem. 

 
Cuidou enfim o gaúcho da partida. Cumprira o dever de... Ia dizer 

de humanidade e talvez não errasse; tão inteligente e elevado era o sentir 
dessa alma pelo brioso animal, que ele prezava como o companheiro e 
amigo do homem! Para ele, que devassava e entendia os arcanos, 
segredos, mistérios, da organização generosa, o cavalo se elevava ao 
nível da criatura racional. Tinha mais inteligência que muitas estátuas 
ermas de espírito; tinha mais coração que tantos bípedes implumes e 
acardíacos, sem coração. 

 
Não direi contudo dever de humanidade, mas de fraternidade, o era 

decerto; posso afirmá-lo. Manuel considerava-se verdadeiro irmão do  
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bruto generoso, bravo, cheio de brio e abnegação, que lhe dedicava sua  
existência e partilhava com ele trabalhos e perigos. 

 
Teria a si em conta de um egoísta e cobarde se não seguisse os 

impulsos de seu coração restituindo um ao outro aquela mãe órfã ao 
filho desamparado. Agora que estava, uma tranquila e contente, o outro 
salvo e reanimado, e completa pela mútua adesão aquela dupla 
existência, podia-se ir sossegado; e o devia quanto antes, que um dever 
imperioso o reclamava em outro lugar. 

 
Esse dever, sim, era humano; era a vingança do filho contra o 

assassino que lhe roubara o pai. 
 
Segurou Manuel com o fragmento do laço do caçador uma égua 

rosilha, equino de pelo avermelhado e branco, com aspecto de cor 
rosada, que já não tinha poldrinho a amamentar. Nenhuma resistência 
fez o animal; todos se haviam rendido à influência misteriosa do 
gaúcho; e todos desejavam tanto mostrar-lhe seu afeto, que houve quase 
querelas e arrufos de ciúmes pela preferência dada à rosilha. 

 
Quem mais se agitou com esta escolha foi a Morena. Embebida até 

então com poldrinho, toda ela era pouca para a satisfação e alegria 
daquela restituição. Multiplicava-se; havia tantas mães nela quantos 
sentidos; uma nos olhos, que embebiam o filho; uma nos ouvidos, que o 
escutavam; uma na língua, que o lambia; uma nas ávidas narinas que o 
farejavam; uma no tato com que o conchegava. 

 
Mas onde estava ela sobretudo era naquele sexto sentido, 

exclusivamente materno, que reside nas tetas lácteas, o sentido da 
sucção, pelo qual a mãe sente que se derrama no corpo do filho e se  
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transporta gota a gota para aquele outro eu. 

 
Percebendo o movimento do gaúcho, foi a égua arrancada ao jubilo 

materno pela lembrança do que devia ao benfeitor. Correu para ele; e 
afastando meio agastada a rosilha, cingiu com o pescoço a espádua do  
amigo. 

 
Manuel abraçou-a entre sorriso e mágoa. 
 
— Pensavas tu, Morena, que me iria sem abraçar-te?... Adeus!... 

Levo de ti muitas saudades. A corrida que demos juntos, nunca, nunca 
hei de esquecê-la!... Duvido que já alguém sentisse prazer igual a esse. 
Falam outros das delícias de abraçar uma bonita rapariga; se eles te 
apertassem como eu a cintura esbelta, voando por estes ares!... Adeus! 
Lembranças ao alazãozinho. 

 
Arrebatando-se à emoção da despedida, pulou o Manuel no costado 

da rosilha e apartou- se daquele sítio. No momento em que virava o 
rosto, que tinha voltado para ver a baia, esfregou as costas da mão pela 
face esquerda. 

 
Seria uma lágrima que brotava ali? 
 
Ficou-se imóvel a égua, com a grande pupila negra fita no cavaleiro 

que se afastava rapidamente. Seu peito arfava com ornejo profundo, que 
parecia um soluço humano. 

 
 

 
 

 

— XII — 
VOLTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ao cabo de algumas quadras, ouviu Manuel estrupir longe, pela 

campina aquém, outra corrida, mais veloz que a sua. Pensou que fosse a 
repercussão do galope de seu cavalo, mas conheceu que se enganava. 
Voltando o rosto viu a Morena, que breve se perfilou com a rosilha. 

 
Algum tempo seguiu assim unida, como em parelha. Sensível 

àquela demonstração de carinho, o gaúcho se derreou para recostar 
sobre as espáduas da amiga. 

 
Mas o poldrinho chamou a mãe, que estremeceu; mordendo irada a 

rosilha, correu à disparada para o filho e logo tornou ainda mais rápida 
ao cavaleiro, a quem breve alcançou. Ganhando a dianteira à rosilha, a  
fez  esbarrar um instante. De novo a reclama a voz do sangue; mas não 
lhe cede de todo a gratidão. 

 
Ainda trôpego e débil, o poldrinho mal ensaiava os passos sobre a 

encosta. A Morena ora o instigava à corrida, ora se arremessava em 
seguimento do cavaleiro, soltando o hênito plangente da saudade; já 
volve, já avança, quando não hesita, partida entre dois impulsos e cativa 
de duas vontades em um só corpo. 

 
Compreendeu então o gaúcho os extremos da gratidão do animal. A  
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mãe não queria mais separar-se do amigo que lhe salvara o filho. Para 
bem certificar-se, o gaúcho perscrutou o desejo da baia na grande pupila 
negra e límpida, que ela fitava em seu rosto. 

 
Esses dois seres trocaram longo e profundo olhar; nesse contato de 

duas almas soldou-se o vínculo de uma amizade que devia durar até à 
morte. 

 
Sem apear-se, suspendeu Manuel o poldrinho que travessou na 

cernelha, parte do lombo dos animais onde se juntam as espáduas, 
amparando-o com o braço, como uma criança. Conheceu-se a alegria da 
Morena pelo riso harmonioso e vibrante, e pelas gambetas que deu a 
travessa. 

 
Partiram todos, desta vez, sem estorvo. Passadas as primeiras horas, 

a Morena, que em princípio se mostrara prazenteira e contente, começou 
a dar sinais de impaciência. De vez em quando mordia o pescoço da 
rosilha; se esta se desviava do rumo em que iam ambas desfiladas, 
obrigando assim o gaúcho a afastar-se dela, imediatamente arrojava-se 
contra, repelindo a companheira, como se quisesse disputar-lhe o 
cavaleiro. 

 
Bem a entendia Manuel: eram ciúmes. O amor que toma o homem 

à cavalgadura, sabia o gaúcho que é retribuído sinceramente. O ginete 
tem orgulho do cavaleiro que o sabe montar, como tem o soldado de seu 
general. 

 
Não consente, porém, o amansador que se fatigasse a Morena por 

causa do filho que tinha de amamentar, e por isso recusa o lombo que 
lhe ela oferecia. Debalde a faceira para o tentar alonga-se como uma  
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flecha, e excede na corrida à rosilha. Debalde colhendo os flancos, se  
lança aos arremessos, como a corça, prometendo naqueles surtos as 
delícias da equitação; Manuel resiste a tudo, por amor do alazãozinho. 

 
Dormiu o gaúcho numa restinga de mato. 
 
Por madrugada ouviu Manuel longe uns ornejos de zanga, e não 

vendo a Morena, seguiu- lhe a pista. Acabava ela de despedir a rosilha e 
vinha aos saltos, contente e folgando, oferecer o costado ao cavaleiro. 
Seria ingratidão recusar; depois de amamentado o alazãozinho, partiu 
aquela família selvagem, que se tinha formado no deserto, em face da 
natureza. 

 
Ao pino do sol, encostou-se Manuel com uma tropilha, à frente da 

qual reconheceu D. Romero. 
 
— Bons-dias, amigo, já vem de volta? Então foi buscar o poldrinho 

também? Dessa não me tinha eu lembrado. 
— Viva, senhor, respondera o gaúcho secamente. 
— Quer o amigo por ela com poldrinho duzentos patacões? Tenho 

que fazer um mimo a certa moçoila... É pegar da palavra, enquanto não 
me arrependo. 
Nada mais natural do que oferecer preço por um cavalo, objeto de  
comércio. Alguns donos até se desvanecem com as boas propostas que 
lhes fazem. Cada preço alto é um brasão de fidalguia para o animal. 

 
Irritou-se entretanto o Manuel com o oferecimento do chileno. 

Pareceu-lhe aquilo uma afronta igual à de pôr a preço uma pessoa de sua 
família, uma irmã. 
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— Se lhe pesam seus patacos, pinche-os, jogar fora, que não faltará  
quem os apanhe, respondeu com tom ríspido. 

 
— Por pouco se escandaliza o amigo! disse o chileno sempre calmo 

e polido. 
 

— Até ver, senhor. 
 
Por volta da noite, chegou o gaúcho à pousada, de onde saíra havia 

quatro dias. O Perez já não o esperava mais, cuidando lá consigo que o 
homem levara a breca, arrebentado com a égua aí sobre algum barranco. 

 
Depois de bem agasalhada a Morena e o poldrinho, trouxeram um 

bom assado de couro, carne assada com o couro, com escaldado, pirão 
feito com o caldo fervente, sem mexer a farinha, que o Manuel comeu, 
escanchado na ponta do banco que lhe servia de mesa. 

 
Aí contou Canho ao Perez os incidentes de sua jornada pelo 

deserto, tais como eu fielmente os reproduzi. O que porventura parecer 
estranho, corre por conta do gaúcho, em cuja existência, aliás, havia 
muitas coisas que não se compreendiam. 

 
— Caramba! Exclamou Perez. Por uma noiva e pelo pequerrucho 

que lhe ela desse, você não fazia mais do que pela égua e seu poldrinho. 
 
O Canho fincou no semblante do entrerriano os olhos surpresos. 

Estranho sorriso perpassou-lhe nos lábios. 
 
— Por uma mulher, nada! 
— Ai, que você está mordido, Canho! Alguma lhe fizeram. Essas  
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raparigas são assim mesmo: gostam de moer a gente, como pimenta em 
almofariz. 
 

— A mim, não, que não lhes dou este gostinho. 
— Ora! 
— Acredite, se quiser; mas digo-lhe que nunca até hoje me bateu o 

coração por mulher; e desejo morrer assim. Não pode haver maior 
desgraça para um homem! 

— Também isso é demais. 
— Eu as conheço. Gostam de todos, mas não podem viver para um 

só; se morre aquele a quem pertenciam, já não se lembram dele e 
começam a querer bem a outro. Mas é só pelo gosto de terem um 
companheiro, não que elas sejam capazes de sacrificar-lhe tudo. 

 
— Muitas são assim, não há dúvida. 
— Todas, Perez. Onde acha você uma rapariga capaz de fazer o 

mesmo que a baia? Porque eu lhe salvei o filho tornou-se cativa; e para 
me acompanhar e me servir deixou sua terra, suas amigas e sua 
liberdade. 

— Lá nesse ponto, também nós homens não nos podemos gabar. 
— Nem eu digo o contrário. Todos os amigos juntos não valem o 

Morzelo que foi de meu pai; mas os homens, ao menos, não enganam 
tanto! 

 
O Perez deu boa-noite ao Canho e foram ambos se acomodar. O 

gaúcho, porém, não pôde pregar olho durante muitas horas; o voo 
sussurrante de um morcego, que adejava no pátio, o sobressaltou. 

 
Ergueu-se por vezes; foi ao pasto ver se a égua dormia e se o 

poldrinho desprotegido era vítima do vampiro. Fazia um frio intenso.  
__________________________________________________________  



Acendeu um pequeno fogo de ossos, porque não havia no campo 
outra lenha; mas só descansou quando pôde com a haste da lança abater 
o morcego.	  	  

	  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— XIII — 
A MALIGNA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
No dia seguinte o gaúcho estava de pé ao primeiro vislumbre da 

madrugada. Encilhou o Ruão e despedindo-se de Perez se pôs a 
caminho. 

 
Três horas andadas, avistou uma casa sobre a esplanada da coxilha. 

Seu coração bateu com alvoroto. Ali morava o assassino de seu pai.  
 

Chegara enfim o dia, o momento da vingança esperada 
pacientemente. 

 
Quando o Canho, parando por um instante, olhava a casa, passaram 

por ele duas pessoas a cavalo; um frade e um peão de cor preta. 
 
— Parece que o homem não escapa mesmo, padre. 
— Com o favor de Deus tudo é possível, filho; mas ele está muito 

mal. 
— Uma coisa tão de repente. Não há uma semana que fizemos 

juntos o rodeio. 
 
Canho sentiu-se inquieto. Pelo caminho que seguiam, os dois 

cavaleiros decerto vinham da casa. Seria o dono a pessoa, de cuja  
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enfermidade eles falavam? 
 
Desceu o gaúcho o lançante, declive acentuado num cerro ou numa 

coxilha, da colina e aproximou-se vagarosamente da casa,      
espreitando-lhe a aparência com receio de confirmar suas apreensões. 
No terreiro que havia em frente brincava uma criança de 8 anos, 
cavando um buraco na terra com a cana partida de um velho freio. 

 
— Menino, o Barreda está em casa?  
— Meu pai?... Está sim.��� 
— Eu queria falar-lhe.��� 
— Mas ele está doente! 
— Ah! está doente! De quê? 
— De doença!... A gente tem chorado muito porque ele não escapa. 

Agora mesmo saiu o frade que veio para a confissão. 
 
Manuel pensativo não escutava a tagarelice do menino. 
 
— Diga-me; quando a gente morre, enterra-se numa cova assim, 

não é? tornou o menino apontando para o buraco aberto no chão. Mas 
este ainda está pequeno para o pai; é preciso cavar mais. Depois bota-se 
uma cruz, não é? 

— Pode-se ver seu pai? 
— Entre! 
 
A sala estava deserta; mas em um aposento contíguo, ouviam-se 

gemidos, prantos sufocados e vozes abafadas. Era o quarto do enfermo. 
Chegando-se à porta, o gaúcho pôde ver o Barreda prostrado na cama e 
sucumbido a uma febre violentíssima. 
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Ninguém fez reparo no recém-chegado. No campo, onde a morada  
 

do pobre, como do rico, está aberta sempre ao viajante, o hóspede 
não é um estranho. Além de que nesses momentos solenes a casa como 
que se transforma em templo, onde todos entram levados pela 
curiosidade do terrível mistério que a alma tenta perscrutar. 

 
Outra razão especial ainda havia para demover de Manuel a atenção 

das pessoas reunidas no aposento do moribundo. Todos os olhos 
estavam fitos em uma velha curandeira que nesse momento examinava o 
Barreda. Depois de lhe ter virado as capelas, as pálpebras, dos olhos, 
torcido as asas do nariz e beliscado as bochechas, a mulher estava agora 
ocupada em examinar os braços e o peito do enfermo. 

 
Achou ela alguma coisa, porque segurando as cangalhas de chumbo 

no nariz adunco e aproximando a candeia com a mão esquerda, esteve a 
examinar pausadamente o lugar, que esfregou com um pouco de 
aguardente. 

 
Acabado o exame, deitou a candeia no gravato e levantou-se 

espalmando as mãos nas cadeiras derreadas com o cansaço de estar tanto 
tempo curvada. Os olhares dois circunstantes fisgaram-se no semblante 
da velha como se quisessem arrancar-lhe dos lábios à força o segredo da 
ciência. Ela o compreendeu. Acenando com a cabeça de um e outro 
lado, para aproximar em círculo as pessoas presentes, resmungou à meia 
voz: 

 
Não tem que ver! Eu disse logo que me chegou o recado; não passa 

de bexigas. Lá está a primeira borbulha; mas não chega a sair, concluiu 
ela abanando a cabeça. 
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A palavra bexiga produziu soçobro nas pessoas presentes. A mulher 
redobrou de pranto; quanto aos mais, parentes e curiosos, foram-se 
esgueirando pela porta do quarto a pretexto de estar muito quente. E 
com pouco desapareceram, tremendo à suspeita do contágio da terrível 
enfermidade. 

 
Foi-se também a curandeira, porque não houve quem lhe oferecesse 

boa paga para ficar. A mulher do Barreda, essa não tinha acordo para 
cuidar de semelhante coisa. 

 
A todo este movimento assistiu Manuel encostado ao umbral da 

porta, atônito e perplexo. 
 
Viera com um fim, e achava-se ali como suspenso, ante aquele 

espetáculo, que o impressionara profundamente. Não era a primeira vez 
que testemunhava o ato supremo do passamento de um homem. Vira 
peões esmagados embaixo de um cavalo rodado, outros estripados pelas 
pontas do touro bravo; o próprio pai caíra a seus olhos com o coração 
traspassado. Mas essa agonia lenta e solene, nunca a tinha contemplado. 

 
De repente o enfermo estortegou, contorceu-se, na cama; com a voz 

trôpega, cortada pelo soluço, murmurou: 
 
— Água! 
 
No aposento ninguém mais estava; Manuel circulou com os olhos 

os cantos e percebendo um cântaro de barro, encheu a caneca e matou a  
 
sede ao moribundo. Para isso foi preciso passar- lhe o braço pelas costas 
e erguer-lhe o busto. 
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