
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O caso é que os olhos do menino irradiaram; e do choque dos dois lampejos 
súbitos, chispou uma centelha ardente. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

— IV — 
MORZELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uma semana depois do casamento, Juca o filho mais moço da 

viúva, que teria cerca de três anos, adoeceu.  
 
A princípio a enfermidade se apresentou sem o mínimo caráter de 

gravidade; não fizeram caso. Dias depois o mal tomou de repente um 
aspecto assustador, e ao cabo de algumas horas sucumbiu a criança.  

 
Ficou a mãe inconsolável, não só da perda de seu filho mais 

querido, como também do pouco zelo que tivera no começo da moléstia. 
O marido a acompanhou no pesar; os vizinhos e pessoas da casa, todos, 
se mostraram sensibilizados com a morte do menino.  

 
Manuel foi exceção no luto, como havia sido na alegria.  
 
Enquanto os mais choravam, ele brincava risonho com o 

irmãozinho morto e já posto no caixão.  
 
Uma rapariga, que ali estava, pergunto-lhe:  
 
— Você não tem pena de seu maninho? 
— Pena de quê?... Ele vai para onde está nosso pai. Não quis o  
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outro que lhe deram, não!... Também eu hei de ir, mas depois que tiver 
feito uma coisa! 
 

Com a perda do irmão, ainda mais arredio da casa tornou-se o 
menino, do que era desde o casamento. Passava o tempo a campear, 
comia nos ranchos com os peões, e muitas vezes sucedeu por lá dormir. 
A mãe descansava sabendo que ele estava bom; e deixava-o em plena 
liberdade. A presença do filho produzia um vexame inexplicável, se não 
era um vago remorso.  

 
Alguns meses passados, Loureiro falou em mudar-se para sua casa 

do Alegrete; a mulher acedeu prontamente a esse desejo, e começaram 
os preparativos. Ambos sentiam certa repugnância por estes lugares.  

 
Manuel declarou desde logo que não sairia da casa paterna, senão 

amarrado. Resolveram pois não contrariá-lo; havia na vizinhança um 
velho peão, homem de confiança, a quem se podia incumbir a guarda do 
menino, até que o isolamento em que ia ficar vencesse a sua obstinação.  

 
Tinha o negociante destinado a tarde da véspera da partida para 

fazer suas despedidas aos moradores da estância. Nesse desígnio se 
encaminhou para a varanda onde guardavam os animais.  

 
Ali estava Manuel sentado em um cepo, divertindo-se em escovar o 

pelo de um cavalo. O animal nada tinha de bonito; era alto, ossudo e 
esgalgado, magro como um galgo, mas saía-lhe fogo dos olhos, e a 
firmeza dos jarretes anunciava sua força e impetuoso vigor. Chamava-se 
Morzelo; fora o cavalo predileto de João Canho, o sócio de seus triunfos 
nas parelhas, o companheiro fiel de suas excursões e viagens. Não havia 
em toda a campanha de Bagé um corredor de fama como aquele.  
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— Arreie meu cavalo, disse o Loureiro a um peão que saía da 
choça.  

 
— O cavalo está se ferrando.��� 
— Não há aí outro animal?��� 
— Só o Morzelo, que foi do defunto.  
— Pois arreie.  
 
Manuel estremecera. Vendo entrar o peão, atirou-se ao peito do 

cavalo, cingindo-lhe o pescoço com os braços, e procurando defendê-lo 
com seu corpo contra o intento do rapaz, que se preparava par selar o 
animal.  

 
— Não arreia que eu não deixo! Exclamou o menino com raiva.  
 
Lágrimas de cólera e dor saltavam-lhe dos olhos, e caíam sobre a 

cabeça do animal que ele apertava ao peito para subtraí-lo ao freio. O 
Morzelo, dócil e submisso, deixava abraçar-se pelo menino; mas a sua 
pupila negra às vezes incendiava-se e desferia rápidas centelhas.  

 
Acudiu o negociante que ouvira os gritos de Manuel e, retirando-o à 

força, acenou ao peão indeciso:  
 
— Ponha o freio!  
— Não há de pôr! gritou Manuel. Quer tomar o cavalo de meu pai, 

como já tomou a mulher. Está muito enganado!  
 
O teimoso menino, aproveitando-se da comoção que suas palavras 

tinham produzido no negociante, escapou-se e travou, pegou, do freio, 
forcejando por tirá-lo da mão do peão. Nova luta se travou entre  
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Loureiro e o enteado, a quem o desespero duplicava as forças.  

 
O negociante irritado subjugou o menino contra as varas da ramada, 

enquanto o peão, assoviando com certa indiferença escarninha, acabava 
de arrear o animal.  

 
— Solta-me, demônio! gritava Manuel.  
— Meio, sossegue, se não quer que o amarre.  
— Tu és capaz?  
 
O peão acabara de selar o cavalo, que puxara para fora da ramada. 

Prendendo Manuel dentro da palhoça, o negociante saltou na sela, antes 
que o alcançasse o menino que forcejava por abrir a cancela, mal segura 
com uma correia.  

 
Vendo Loureiro montado no cavalo, sucumbiu o menino. Com o 

semblante horrivelmente pálido, os braços caídos e o corpo vacilante, 
seus olhos pasmos projetavam-se das órbitas, com o arrojo de sua alma, 
para o animal que não podia proteger.  

  
Entretanto o Morzelo, parado ainda, fitava de esguelha a pupila nos 

olhos do menino, soltando um relincho soturno, que lhe arregaçava o 
beiço, e mostrava a branca dentadura. Seria acaso um riso sardônico do 
cavalo?  

 
O caso é que os olhos do menino irradiaram; e do choque dos dois 

lampejos súbitos, chispou uma centelha ardente. Nesse momento, não 
obedecendo o Morzelo ao toque das rédeas, o negociante roçou-lhe as 
esporas. Estremeceu todo o brioso cavalo, mas estacou, na aparência 
calmo; foi quando o negociante fincou-lhe as rosetas, que ele girou  
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sobre os pés com espantosa rapidez, e atirou-se pelo campo fora aos 
trancos, semelhante a uma bala que salta fazendo chapeletas, salto do 
projetil após atingir algo resistente a ele.  

 
O menino seguia a cena com ansiedade, seu peito ofegava, a 

respiração ardente lhe crestava os lábios entreabertos; por vezes seu  
rosto como que imbutia-se em uma lividez marmórea, cuja expressão 
era má e sinistra.  
 

De repente soaram dois gritos, um de prazer, outro de angústia.  
 
O Morzelo, abolando, encolhendo, o corpo, rodara pela cabeça, 

esmagando o cavaleiro no chão duro e pedregoso. Quando o peão 
chegou em socorro do negociante, já o achou moribundo.  

 
A esse tempo o cavalo correra para Manuel que o abraçou, e 

saltando ligeiramente na sela, começou a ginetear, fazer o cavalo dar 
corcovos, arquear o dorso, pelo campo. O árdego, impetuoso, animal, 
pouco antes furioso contra um cavaleiro destro e robusto, agora dócil e 
submisso sob a mão débil de um menino, escaramuçava pelo gramado 
soltando relinchos de alegria, e amaciando o galope para não sacudir o 
gauchito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O espírito guarda ainda mais do que a matéria as primitivas impressões. É 
uma lâmina polida a consciência do menino, onde a luz da razão nascente 
esgrafia com extraordinário vigor as primeiras imagens da vida. Muitos outros 
raios projetam depois em nós sombras vigorosas, que todavia não desvanecem 
esse estereótipo indelével da infância.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— V — 
A GUAIACA 

 
 

 
 
 
 
 
 
Levaram o estancieiro em braços para a casa. Oito dias depois 

faleceu em consequência do desastre.  
 
Ficou Francisca outra vez viúva. Os dois infortúnios, sofridos 

dentro de um ano, embotaram a pequena dose de sensibilidade que lhe 
coubera em partilha. Tornou-se de uma indiferença extrema para os 
desgostos, como para os prazeres. Quando, meses depois, deu à luz uma 
menina, filha póstuma do segundo matrimônio, este acontecimento não 
passou para ela de um acidente material; algumas dores curtidas, e mais 
uma cria na casa.  

 
Manuel cresceu, mas sempre concentrado e misantropo, solitário. 

Parecia que essa alma em flor, crestada ao desabrochar, se confrangera 
em um capulho, cápsula dentro da qual se forma o algodão, negro e 
rijo. Lá se encontra no algodoeiro, entre as cápsulas cheias de alvo e 
macio cotão, pelo de folhas ou frutas, algum enfezado aleijão herbáceo 
que nutre as larvas. Era o coração do rapazinho um aborto semelhante.  

 
O espírito guarda ainda mais do que a matéria as primitivas 

impressões. É uma lâmina polida a consciência do menino, onde a luz da 
razão nascente esgrafia com extraordinário vigor as primeiras imagens 
da vida. Muitos outros raios projetam depois em nós sombras vigorosas,  
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que todavia não desvanecem esse estereótipo indelével da infância.  

 
Para Manuel, o mito da realidade, bem cedo esboçado, foi a morte 

do pai; ele entrou no mundo pelo pórtico da dor. O triste acontecimento, 
que o arremessou prematuramente da infância à adolescência, coincidiu 
com os outros fatos, que, embora restritos ao círculo da família, e 
encerrados em um breve espaço de tempo, formaram uma espécie de 
miniatura da vida. Nessa página se desenhou em esforço a imagem da 
existência humana.  

 
Das criaturas mais queridas do homem que se finara, uma, sua 

esposa e companheira, subtraíra-se à memória daquele a quem jurara 
eterna fidelidade e se entregara a um estranho. Outra, o Juquinha, débil 
criança, desprendida deste mundo desde que lhe tinham morto o pai, 
roubado a mãe, voara para o céu.  

 
Os camaradas, esse apêndice da família, haviam passado do serviço 

de Canho para o do Loureiro com a maior indiferença. Não pareciam 
ligados a seu antigo patrão, mas ao dono da casa qualquer que ele fosse.  

 
Não achava, pois, o menino em torno de si um coração humano que 

se identificasse com sua dor e partilhasse a saudade que lhe enchia a 
alma. Só o cavalo, só o Morzelo, parecia compreendê-lo.  

 
Esse amigo fiel não esquecera o dono, nem esmorecera. Depois da 

morte do amansador, não consentiu que ninguém o montasse a não ser o 
filho, porque este aprendera do pai a falar-lhe. Quando o intruso da casa 
teve o arrojo de cavalgá-lo, suportou paciente a afronta, mas para      
vingar o senhor.  
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Era essa a interpretação dada por Manuel à catástrofe que matou 
Loureiro. Não lhe passava pela mente que esse acontecimento fosse 
filho do acaso, enxergava nele a punição de um crime, e uma lição que o 
brioso animal infligira à mulher ingrata.  

 
Assim o primeiro símbolo do amor que se gravou n’alma de 

Manuel não foi uma figura humana, porém o vulto de um corcel.  
 
Isolou-se o menino cada vez mais do seio da família. Um cilício, 

martírio voluntário, moral interpôs-se entre o filho e a mãe; da parte 
desta era quase um remorso; da parte daquele um profundo 
ressentimento. À natureza inerte da viúva faltavam as ternas expansões 
do amor materno, que podiam ainda mesmo dilacerando-lhe a alma nos 
espinhos, penetrar o coração de Manuel e atraí-lo.  

 
Mais tarde Jacintinha talvez pudesse vencer o afastamento do irmão 

e trazer de novo seu coração ao regaço da família. Adorava ela Manuel, 
mas tal respeito lhe infundia o gaúcho, que a enleava e retraía. De um 
lado o rapaz sentia-se tomado de simpatia pela menina; porém recalcava 
este impulso e o combatia, porque via nele uma cumplicidade com o 
esquecimento de Francisca pela memória de João Canho. Podia ele amar 
a filha do homem que fora causa da morte do pai? Devia considerar sua 
irmã o fruto de uma união que ele condenava como um perjúrio e uma 
ingratidão?  

 
Foi deste modo que a alma do gaúcho emigrou, da família primeiro 

e depois da sociedade humana, para a raça bruta que simbolizava a seus 
olhos a fidelidade, a dedicação e a nobreza. Seu coração ermo e exilado 
buscou naturalmente na comunhão dessas criaturas a correspondência 
dos sentimentos inatos ao homem.  
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De semelhante exotismo moral há milhares de exemplos no mundo. 
Não vemos a cada instante indivíduos nascidos no seio de uma família 
honesta ou de uma classe superior, que se aclimatam na sentina, lugar 
imundo, da sociedade? Em Manuel a aberração fora mais profunda, pois 
o lançara longe de seus semelhantes; felizmente, porém, o coração não 
se depravou; conservava suas afeições, elos morais que só desamparam 
a criatura quando o vício gasta a alma; acreditava no amor e na amizade; 
sentia a atração do bem. Mas toda esta seiva robusta se transplantara 
para regiões estranhas e diferentes daquelas onde viçam e florescem as 
paixões humanas.  

 
Desertando das afeições domésticas, não se eximira contudo o 

rapaz de seus deveres de filho e irmão. Cedo compenetrou-se da 
responsabilidade que pesava sobre ele como chefe da família. Loureiro, 
tido em conta de abastado, só deixara dívidas; a pequena loja pouco 
valia; e faltando quem a dirigisse, nada.  

 
Ficara no mesquinho espólio de João Canho uma guaiaca de couro 

de veado, bordada a fio de seda em pontos de debuxo, esboço. A aba, ou 
capirota, da bolsa, era abotoada por uma moeda de prata. No centro de 
uma cercadura de rosas, via-se um coração vermelho traspassado por 
uma seta verde. Já tinham as cores desbotado com o tempo, mas o 
trabalho estava perfeito, e revelava ainda sua primitiva beleza.  

 
Fora esse o presente de amor que Francisca dera ao Canho, quando 

se namoravam. Manuel, chamando a si exclusivamente os objetos de uso 
pessoal do pai, que a mãe deixara à sua disposição, encontrou a bolsa e 
chorou. Como fizera com a roupa e outros trastes, guardou-a para um 
dia trazê-la consigo, quando fosse homem. Aceitando o encargo que lhe  
deixara o pai de prover à decente subsistência da família, o rapaz 
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lembrou-se da bolsa, e abrindo-a para medir a capacidade, murmurou 
consigo:  

 
— Cheia de onças e patacões, juntamente com a casa, chegaria bem 

para minha mãe viver sossegada o resto de seus dias e dar um dotezinho 
a Jacinta. Então poderei dispor de mim; se morrer, não farei falta a 
ninguém!...  

 
Depois de ficar um instante pensativo, concluiu:  
 
— É preciso que eu encha a bolsa.  
 
Desde então a escarcela, bolsa, fechada dentro de uma mala, 

recebeu todo o dinheiro que o rapaz ganhou com seu trabalho. Tinham 
decorrido quase doze anos depois da morte de João Canho, quando o 
gaúcho conseguiu enchê-la.  

 
Nesse dia Manuel foi rezar junto à cruz de pau, e repetir o 

juramento que tinha feito, de vingar a morte do pai. Nada mais o 
detinha; assegurara o futuro da família; agora podia dispor livremente de 
sua existência.  

 
À noite, ao recolher-se, Manuel disse a Francisca:  
 
— Esta madrugada saio para Entre-Rios.��� 
— Boa viagem, meu filho.��� 
— O que tem nesta bolsa é para a mãe e Jacintinha.  
— A que vem isto agora?  
— Talvez eu não volte! — Manuel! Balbuciou a viúva. 
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Jacintinha chorava.  
 
O gaúcho afastara-se para escapar à emoção, mas parou na porta, de 

costas voltadas para a mãe e a irmã; hesitava; de repente voltou 
apressado, abraçou a ambas e desapareceu.  

 
Nos olhos borbulhava uma lágrima, que não chegou a brotar, pois 

logo estancou.  
 
Partira Manuel, e aí estava de volta, sem ter cumprido ainda o seu 

terrível juramento. Depois de dois meses de ausência, não achou um 
sorriso para a mãe e a irmã, de quem se podia ter separado para sempre.  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

— VI — 
 MANO 

  
 

 
 
 
 
  
  
 
No dia seguinte ao da chegada, mal rompeu a alvorada, já estava o 

gaúcho com seus novos amigos, a baia e o poldrinho. Tirou-os fora para 
respirarem o ar frio da manhã e brincarem sobre a relva. Enquanto 
caracolavam alegremente mãe e filho, Manuel, sentado num cocho de 
pau lavrado, estava-se a lembrar de um bonito nome para dar ao 
poldrinho.  

 
Jacintinha, aparecendo no alpendre, os viu e aproximou-se. Não 

deixava a menina de sentir sempre um invencível acanhamento quando 
chegava-se perto do irmão. O amor que lhe tinha a arrastava muitas 
vezes, e outras mais a arredava; porque ela vivia entre dois receios, de 
importunar o irmão com sua insistência ou de o desagradar com sua 
esquivança.  

 
Ao avistá-la, o primeiro gesto do gaúcho foi de enfado; não pela 

irmã, mas por ele que desejava estar só para gozar da companhia de seus 
amigos. É necessário advertir que havia um pudor extremo na afeição 
que Manuel votava aos animais. Se o encontrassem a abraçar algum e a 
amimá-lo, como já tinha acontecido, corava. Era a sós que as expansões 
de seu coração desafogavam-no livremente.  
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— Oh! como é bonitinho, Jesus! Que veludo!... E as clinas!... 
aneladas como os meus cabelos!  

 
Estas exclamações soltara-as Jacinta cruzando as mãos de 

admirada. Depois de um instante de contemplação, sentou-se na outra 
ponta do cocho, e fazendo covo e regaço do vestido, começou a chamar 
o poldrinho com essa linguagem especial que têm as mulheres para cada 
espécie de animal, desde os pintainhos. Ao mesmo tempo que os lábios 
apinhados exalavam um som muito semelhante a um muxoxo contínuo, 
batia ela com os dedos no regaço.  

 
Parece que a menina enfeitiçou o poldrinho, pois não tardou ele em 

vir aos pulos pôr-lhe a cabeça ao colo, e entregar-se nos seus braços. 
Sem mais cerimônia começou Jacintinha a beijá-lo, e fazer-lhe cócegas 
nas orelhas; daí um momento eram os maiores camaradas e folgavam 
travessamente pelo gramado.  

 
Foi de ciúme o primeiro movimento de Manuel, ao ver a simpatia 

das duas crianças; e lembrando-se que o pai de Jacintinha roubara 
Francisca à memória do esposo, e ao amor do filho, irritou-se.  

 
Não bastava que lhe tivessem desterrado o coração da família, 

ainda por cima vinham magoá-lo no exílio, perturbando suas inocentes 
afeições e seduzindo o objeto delas?  

 
Nisto reparou na égua, que a alguns passos olhava a menina a 

folgar com o poldrinho. Um estranho não veria no animal coisa que lhe 
despertasse atenção. Para o gaúcho, porém, a baia tinha uma atitude; 
aquela posição frouxa e descansada sobre as quatro patas, exprimia, em 
um animal brioso e árdego, certo embevecimento de ternura, que 
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ameigava-lhe o coração. A moça, criada no campo, é assim; quando a  
fronte reclina, e o pezinho buliçoso dorme sobre a esteira, não há que 
ver, tocaram-lhe no coração.  

 
Mas, além do gesto, a baia sorria de prazer, e Manuel bem lhe 

percebia os palpites que estremeciam os rins e se comunicavam, em 
doces vibrações, à longa e basta cauda. Estava o  animal possuído de 
uma terna emoção que o enlevava.  

 
Compreendeu Canho que a mãe sentia-se feliz vendo o 

contentamento do filho. Os raios daquela pupila cintilante penetraram 
em sua alma e apagaram as sombras que um mau sentimento já aí 
espargia.  

 
De repente o espírito do gaúcho achou-se envolto em uma dessas 

ilusões agradáveis, que se estendem pelos horizontes da imaginação 
como lindas miragens. Representou-lhe a mente um casal de belas 
criancinhas, brincando na esteira; ao lado de uma linda moreninha que 
os contemplava rindo-se de gosto.   

 
E a ilusão foi tal, que Manuel começou a ver nas ondulações do 

lustroso pelo da baia as inflexões de um colo airoso e os requebros 
sedutores do talhe da rapariga; nos saltos do poldrinho a graciosa 
petulância do menino. Ao mesmo tempo que por estranha confusão lhe 
parecia que as tranças aneladas de Jacintinha se desatavam pelas 
espáduas como a formosa clina de uma poldrinha, e o pé travesso batia o 
chão com a altivez e ardimento de um casco gentil.  

 
Arrancou-o do êxtase a voz da irmã:  

��� 
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— Como se chama ele, Manuel? 
— O poldrinho? ... Não sei.��� 
— Ah! ainda não tem nome!... Pois há de ser Destemido!  
 
O gaúcho abanou a cabeça.  
 
— Então, Voador.  
 
Repetiu Manuel o gesto negativo.  
 
— Está bom... Relâmpago?  
— Não, disse Canho apanhando a lembrança que despontara. Há de 

chamar-se Juca.  
 
— Juca!... O maninho que...  
 
Cravando um olhar rijo na menina, respondeu ele pausadamente:  
 
— Sim; o mano que morreu.  
— Bravo! exclamou Jacintinha batendo as mãos.  
 
E repetindo aquele gazeio do princípio, começou de chamar o 

poldrinho, intermeando-lhe o nome.  
 
— Juca!... Juquinha!... Tome, tome!...���Correndo a ela o poldrinho, 

cingiu-o ao solo e o levou a Manuel.  
— Ande, sô Juca, ande, venha abraçar o mano! Assim!...  
 
A exclamação da menina, ao ouvir o nome do poldrinho, fora 

direita ao coração do gaúcho. Aplaudindo essa ressurreição de um ente 
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querido na pessoa do lindo animal, Jacintinha entrara no ádito, espaço 
exclusivo, daquela alma exilada da sociedade humana. Juca era o elo que 
os unia, pois a menina se��� elevava até ele, considerando-o como um 
irmão. Pela vez primeira, Manuel estreitou a irmã ao peito, cingindo-a e 
ao poldrinho em um mesmo abraço. A égua veio roçar a cabeça ao 
ombro do gaúcho; e assim consagrou-se a doce comunhão daquela nova 
família.  

 
— E ela?...��� 
— Chama-se Morena, respondeu o gaúcho, beijando a baia entre os 

olhos.  
 
 

 
	  
	  

	  
 
 
  

 
	  

	  


