
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Romero cativara o agrado de Francisca e desde então era bem recebido 

sempre que se apresentava em sua casa sob qualquer pretexto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

— XIII — 
A PROMESSA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Uma semana tinha decorrido depois que Manuel Canho deixara 

Ponche-Verde. Deviam ser 10 horas da manhã. 
 
Estava Jacintinha sentada no alpendre da casa ocupada em bordar a 

crivo - bordado de bastidor para o qual se prepara o pano tirando-lhe 
alguns fios interpolados, tanto na largura como no comprimento, até 
formarem uma espécie de grade - uma nesga - peça ou bocado de pano 
triangular que se adiciona, cosendo, entre dois panos de uma costura, 
para dar mais amplidão - de cambraieta. Seus dedos ágeis iam 
debuxando, esboçando, os relevos do desenho estampado em um molde 
cujos lavores, floreios, apareciam sob a transparência do linho. 

 
A linda menina prometera a Nossa Senhora cobrir com uma 

toalhinha bordada por suas mãos o berço de seu adorado Menino Jesus, 
para que a Virgem em sua infinita bondade conservasse à mãe o filho 
ausente. 

 
Por isso, desde muitos dias se ocupava a menina tão assiduamente 

com esse trabalho. Estava impaciente por cumprir a promessa e 
assegurar para seu querido irmão a proteção da Mãe de Deus. Em sua fé 
ingênua, imbuída das crenças populares, pensava ela que o favor divino 
dependia dessa humilde oblação. Acabada a toalhinha e levada ao altar  
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para servir no dia de Natal, Manuel ficaria invulnerável; não haveria mal  
que lhe chegasse mais. 

 
Soou no campo o tropel de um cavalo. Erguendo os olhos com a 

curiosidade própria de sua vida retirada e monótona, viu Jacintinha um 
cavaleiro desconhecido; pelo ar, pelo trajo, dava mostra de não ser do 
lugar. Tinha um chapéu de abas curtas e reviradas, com galão à moda 
espanhola, calções e jaleco de pano verde-escuro bordado com torçal - 
cordão de seda com fios de ouro ou prata - escarlate, faixa de seda 
vermelha e botas à escudeira. O cavaleiro também de seu lado já tinha 
descoberto Jacintinha e olhava para ela atentamente. Passando além da 
casa, voltou-se na sela e assim caminhou algum tempo para não perder 
de vista a moça. 

 
Seguiu o desconhecido na direção do pequeno povoado, que se 

compunha apenas de uma dúzia de casebres agrupados na margem do 
arroio. Não havia decorrido meia hora quando ele tornou pelo mesmo 
caminho, passando (pela) segunda vez em frente à casa. Agora, porém, 
trazia o cavalo a sacar, não só para mais garbo do andar como para 
disfarce da demora. Esse passo alto e cadente, que o animal tira com 
nobreza, apesar de vivo e pronto, pouco avança; e sucede muitas vezes, 
colhendo a rédea o cavaleiro, ser marcado no mesmo lugar, à 
semelhança de um soldado quando executa uma evolução. Foi 
justamente o que sucedeu daquela vez. 

 
Quase fronteiro ao alpendre, o desconhecido fez o cavalo brincar no 

mesmo terreno, sem adiantar uma polegada; ao contrário, de vez em 
quando empinava o garboso ginete, que, passarinhando - movendo a 
cabeça de um lado para outro -, recuava a escarvar o chão. No meio 
desses floreios, o cavaleiro cortejou com um gesto de galanteria a moça,  
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que, excitada pelo rumor, erguera os olhos, porém logo os abaixou, 
confusa, para o bordado, onde ficaram pregados. 

  
Depois de algumas escaramuças, para chamar de novo a atenção da 

menina, vendo que era baldado o intento, usou o cavaleiro de uma 
estratégia. Fez empinar o ginete e soltou um grito, fingindo espanto ou 
medo. Assustada, Jacintinha voltou-se, cuidando que uma desgraça 
sucedera ao desconhecido. Mas este, risonho e sempre galante, fez um 
novo cortejo com o chapéu e partiu a galope, antes que a menina 
voltasse a si da surpresa. 

 
No dia seguinte repetiu-se a cena da véspera, com a diferença de 

que Jacintinha, já prevenida, não mostrou a mesma curiosidade, embora 
até certo ponto a sentisse. Em vez de olhar de frente para o cavaleiro, ela 
acompanhava de esguelha seus movimentos, parecendo unicamente 
ocupada com o bordado. 

 
A insistência do desconhecido em passar todas as manhãs 

afugentou Jacintinha do alpendre ao cabo de três ou quatro dias. De 
dentro da casa, pela fresta da janela, sem ser vista, reparava quando o 
mancebo já de volta de seu passeio sumia-se ao longe; e então ia tomar o 
cantinho do costume. 

 
Um dia o desconhecido, suspeitando do que se passava, depois de 

ter acabado seu passeio, escondeu-se por perto. Quando a menina tomou 
seu lugar, ele aproximou-se sem ser percebido e ficou enlevado em 
contemplar a beleza da irmã de Manuel. Por acaso Jacintinha deu com 
os olhos nele, assim embebido em êxtase e adoração. Estremeceu, 
empalidecendo de susto; quis erguer-se para fugir, mas caiu sobre o 
banco e aí ficou palpitando com a cabeça baixa e o corpo inerte. 
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O desconhecido desapareceu, e, (passados) três dias, não voltou. 
 
À tarde, aparecendo uns dois peões que vinham ver a viúva e saber 

notícias do Manuel Canho, falaram das novidades da terra e contaram o 
que se dizia pelas vendas e povoações a respeito da rusga. 

 
— Agora está arranchado na estância um chileno que veio da outra 

banda, e vai até Cruz Alta; ele diz que a rusga não tarda. 
— Pois decerto, desde que demitiram o compadre, acudiu 

Francisca. 
 
Jacintinha estremeceu, ouvindo falar no estrangeiro. Foi com a voz 

trêmula e disfarçando sua confusão que ela perguntou a um dos peões, 
enquanto o outro continuava a conversa com a mãe: 

 
— Esse sujeito que chegou… também vai para a rusga? 
— Qual! Anda vendendo seu negócio, e o mais é que traz coisas 

bem chibantes! Não quer ver? Ele mostra… 
— Não! Respondeu Jacintinha banhada em uma onda de púrpura. 
 
Quando se retiraram os peões, a moça no meio das cismas em que 

se enleava seu espírito, murmurou consigo: 
 
— Qualquer destes dias ele se vai embora e eu fico descansada. 
 
A primeira vez que apareceu o desconhecido, depois de sua 

ausência de três dias, estava completamente outro do que antes parecia. 
Já não era o cavaleiro risonho e faceiro, porém um mancebo pensativo, 
acabrunhado por algum oculto pesar; seu formoso cavalo castanho 
partilhava a tristeza do senhor: não tinha mais o garbo antigo, andava 
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agora a passo, com o pescoço estendido e a cabeça baixa. 

 
Jacintinha, que deixara o alpendre, apenas reconheceu de longe o 

cavaleiro; acompanhando-o com a vista pela fresta da janela, reparou na 
mudança que se tinha operado no ar e maneiras do mancebo. Teve um 
pressentimento de que era ela a causa dessa mágoa, e por sua vez 
reclinou a cabeça pensativa. 

 
Dias depois a moça descobriu que lhe faltava, lá para certa costura, 

uma tira de fazenda. Consentindo Francisca na despesa, prometeu fazer 
a encomenda pelo próximo peão que fosse a Sant’Ana do Livramento. 

 
— Quem sabe se o sujeito que está arranchado na estância não terá? 
— Ele é mascate? 
— O Antônio disse que era. 
— Pois mande-a ver. 
 
O peão incumbiu-se da comissão, e no dia seguinte apresentou-se 

em casa de Francisca o desconhecido cavaleiro, que não era outro senão 
D. Romero. Avistando-o, Jacintinha arrependeu-se de sua imprudência, 
e quis remediá-la não aparecendo ao mascate; mas era tarde. Ele a tinha 
cortejado com um modo tão delicado! 

 
O chileno mostrou a Francisca e à filha uma grande porção de jóias 

e galanterias, que trazia para tentar as damas. As duas mulheres se 
esquivaram, dizendo que estes objetos não eram para elas, e sim para 
gente rica; mas D. Romero tinha palavras tão insinuantes, maneiras tão 
corteses, que elas não puderam afinal resistir ao desejo de ver coisas tão 
bonitas. 
 
__________________________________________________________  



182_______________________________________________________ 
 

Na passagem dos objetos de mão em mão, o chileno aproveitou a  
ocasião para cerrar os dedos mimosos da moça. Ela zangou-se, mas 
encontrou um olhar suplicante, que a desarmou. Contudo resguardou-se 
contra nova tentativa. 

 
D. Romero cativara o agrado de Francisca e desde então era bem 

recebido sempre que se apresentava em sua casa sob qualquer pretexto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LIVRO TERCEIRO 
MORENA 
— I — 

A MULA 
 

 
 
 
 
 
 
Cruzando a coxilha grande, que atravessa a província de São Pedro, 

se alonga a Serra do Mar, como a bossa - corcunda - granítica daquele 
espinhaço. Ao norte ficam as altas regiões, as chapadas da montanha; ao 
sul dilata-se a imensa campanha que vai morrer nas margens do Uruguai 
e do Paraná. Essas vastas campinas, que se desdobram pelas abas da 
coxilha grande, são como as páginas de um capítulo da história do 
Brasil. 

 
O dorso da coxilha é o lombo do livro; as folhas espalmam-se de 

um e outro lado. Aí escreveram as armas brasileiras muita coisa 
admirável: Grandes feitos, combates gloriosos, brilhantes painéis em 
rude tela. Que recordações heroicas não despertam os nomes de São 
Borja, Ibicuí, Rosário, Corumbá, Índia-Morta, São Carlos, Catalã, 
Taquarembó e Paissandu! A imperícia e negligência lançaram, é 
verdade, feias nódoas no brilho daquelas páginas, e algumas nódoas, por 
infelicidade, bem recentes. As fronteiras onde outrora foi Artigas batido 
sucessivamente em vários combates, percorreu-as impune há quatro 
anos o bárbaro paraguaio, desde São Borja até Uruguaiana; e ao cabo 
dessa afronta, sitiado por forças três vezes superiores, esfaimado e 
inanido - debilitado por falta de alimentação -, logrou uma capitulação 
honrosa. 
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Ainda bem que o heroísmo brasileiro acaba de escrever nas laudas 
selvagens do Paraguai uma grande epopeia. A lembrança daqueles erros 
do passado, já de todo a apagaram as vitórias memoráveis de Riachuelo, 
Tuiuti, Curuzu, Humaitá, Itororó, Peribebuí e outras jornadas gloriosas. 

 
Sete anos havia que na campanha rio-grandense cessara o estrépito 

das armas. Depois que Buenos Aires, temendo a reação do patriotismo 
brasileiro afrontado com as tristes jornadas de Sarandi e Itusaingó, 
pedira a paz, a província de São Pedro gozou de alguma tranquilidade. 
Embora às vezes repercutisse na fronteira a agitação dos estados 
vizinhos, as labutações pacíficas da indústria sucederam geralmente às 
lides guerreiras. 

 
Entretanto, quem percorresse a campanha no mês de agosto de 

1835, observaria certo movimento que não era normal, e desaparecera 
desde a paz de 1829. Pelas estradas encontrava-se a cada instante gente 
armada que ia se reunindo pelo caminho e formando pequenas partidas  
- grupos de gente armada ou desordeira -, assim como em sentido 
inverso, famílias que emigravam de um para outro ponto da província. O 
aspecto animado daquela gente, a sofreguidão que se traía em sua 
marcha, o ar resoluto das fisionomias queimadas pelo suão - vento 
quente do sul -, eram sintomas bem claros da próxima luta. 

 
Essa agitação que se propagara por toda a fronteira, desde Jaguarão 

até São Borja, convergia para as proximidades da capital, mas 
especialmente para as margens do Piratinim. Aí, ao que parecia, era o 
ponto de reunião; as próximas estâncias situadas à beira do rio, estavam 
desde muitos dias cheias de hóspedes e peões recém-chegados. Onde o 
movimento se fazia mais sentir era na estrada que, partindo de Porto 
Alegre como a aorta dessa nascente civilização, se bifurca na    
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encruzilhada e lança as duas artérias tibiais, uma para Uruguaiana e 
outra para Jaguarão. Por esta segunda estrada, em um dos últimos dias 
de Agosto, caminhavam alguns viajantes que se dirigiam da vila do 
Erval à de Piratinim. 

 
Adiante algumas braças, ia uma moça que teria pouco mais de 

dezesseis anos, apesar do completo desenvolvimento de sua beleza. A 
roupa de montar era de ganga - tecido forte, azul ou amarelo; a saia, que 
se desfraldava em largas dobras, não apagava de todo os contornos das 
formas graciosas, cujo firme relevo traía-se com o movimento da 
equitação. O jaquéu - casaco que chega até a cintura ou mal a 
ultrapassa - justo, talhado à guisa de fardeta curta de soldado e 
enfeitado de alamares e dragonas de retrós - fios de seda ou algodão 
mercerizado, torcidos -, desenhava com a correção do cinzel antigo um 
busto encantador. Era a moça de um moreno suave, que nos momentos 
de repouso, em contraste com o jaquéu escuro, se desvanecia; porém 
quando a agitava alguma comoção, sua cútis velutava-se - aveludava-se 
- como o fulvo - amarelado - arminho de uma corça. Nunca, sob róseas 
pálpebras, brilharam com tão vivo fulgor mais lindos olhos crioulos, 
grandes e rasgados; nem brincou, entre lábios feiticeiros, sorriso mais 
brejeiro e provocador. 

 
Sobre o trançado opulento que lhe cingia a nuca, trazia a moça um 

chapéu verde-claro, de pelo de seda e copa alta, com uma fita branca e 
um ramo de rosas por tope. Atualmente esta parte do traje da formosa 
cavaleira seria um atentado inaudito contra o bom-gosto e tornaria 
horrível a mais gentil das amazonas que pelo verão galopam nos 
passeios de Petrópolis. Naquela época, porém, era a moda, e em geral a 
achavam tão bonita, como a das botas que hoje trazem as senhoras. 
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O caso é que o tal chapeuzinho verde, todo enfeitado, dava ao rosto da 
moça um arzinho pimpão, que enfeitiçava. 

 
A seu lado ia outra cavaleira mais idosa e cheia de corpo; essa 

porém montava de escancha como um homem. Era o uso antigo nas 
províncias do sul. As bandas do vestido aberto de chita, que lhe caíam a 
um e outro lado, descobriam até o joelho as pernas da gorducha 
amazona. Seguiam a alguma distância dois cavaleiros com um traje 
ambíguo entre paisano e militar; um deles vestia a farda da antiga 
milícia; o outro apenas tinha barretina - cobertura ajustada à cabeça, 
alta, arredondada, de feltro ou de peles - e patrona - bolsa de couro - do 
mesmo uniforme. Ambos porém traziam sobre os ombros o infalível 
poncho de pano azul, forrado de pelúcia vermelha. 

 
Pouco mais era de meio-dia. O sol abrasava, embora a espaços as 

baforadas da brisa mitigassem a calma - forte calor, em geral sem vento. 
Crestada pelo sol, a macega parecia o pelo arrepiado de uma mula xucra. 
Os dois viajantes haviam interrompido por momentos uma prática - 
conversa a dois - bastante animada; o da farda, homem de 50 anos, 
magro, de barba cerrada, cogitava - mantinha-se pensativo; o outro, 
rapaz de 25 anos, tendo passado as rédeas pelo dedo mínimo da mão 
esquerda, estava ocupado em preparar com a faca a palha para um 
cigarro. 

 
— Assim mesmo, Sr. Lucas Fernandes, estou quase apostando que 

a coisa há de dar em nada, disse o mais moço, tirando uma fumaça. 
Tantas vezes que os homens depois de tudo arranjado se arrependem! 

— Hein! Respondeu o mais velho, caindo em si da distração. Que 
diz? 
— Digo que ainda tenho meu medo de ver tudo isto dar em água de   
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barrela. 

 
— Medo tenho eu, Félix, de chegarmos tarde, quando já o negócio 

estiver acabado. Queria ter o gostinho de entrar com o coronel em Porto 
Alegre, para ensinar aquela cambada. 

 
— Tal e qual o senhor me disse, vai fazer um ano, e não passamos 

do Erval; agora talvez que fiquemos por Piratinim ou Camacã. 
— Se estou dizendo que o negócio desta vez é sério! Quando saía 

de Jaguarão, o Neto me disse: “Quem for patriota há de estar em 
Piratinim até o fim de agosto.” Vê você? 

— E onde foi ele? 
— Ninguém sabe ao certo; mas eu suspeito que foi longe    

entender-se com os castelhanos; não que precisemos deles, mas para ter 
as costas guardadas. Sempre é bom. 

— Pois olhe, Sr. Lucas, eu cá antes queria ter pelas costas um touro 
bravo do que um castelhano manso. A maneira de guardar a gente as 
costas é dar neles de rijo. O Neto bem sabe disso. 

— Ele lá sabe o que faz, que o tal de Buenos Aires, o Rosas, 
também está metido nisso. No caso de ser preciso, o sujeito nos ajudará 
a escovar o pelo aos imperiais. 

— A falar a verdade, eu antes queria sová-los, a eles. Enquanto me 
lembrar do que fizeram aí por Bagé e Alegrete, que me contou meu pai, 
não se acaba esta gana que tenho de tirar uma desforra. Quer que lhe 
diga, Sr. Lucas Fernandes? Eu estou que sentiria mais prazer em meter a 
faca no lombo de um castelhano do que em abraçar a mais bonita 
rapariga de Buenos Aires. 
— E cuida você que eu também não lhes tenho vontade? Mas é preciso 
paciência para suportar por algum tempo ainda; depois que nos tivermos 
livrado cá da cáfila dos imperiais, então é que os castelhanos hão de ver 
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a cor do riscado. Eles pensam que é uma coisa, mas há de sair- lhes 
outra muito diversa. 

 
A este ponto foram os dois viajantes obrigados a interromper a 

conversa, por causa de um pequeno incidente. A mula em que ia a moça 
tinha empacado à beira da estrada e resistia aos esforços da cavaleira. 
Com as orelhas espetadas, olhos ardentes e pelo erriçado - arrepiado -, o 
lindo e possante animal parecia farejar algum perigo oculto. 

 
— Que é isto, Catita? Perguntou Lucas. 
— Esta mula hoje não está boa, Sr Lucas, não sei o que tem, disse a 

gorducha. Todo o caminho veio torcendo-se e agora não quer andar! 
— Que remédio tem ela? Acudiu Félix. 
— Não é nada, mamãe! Disse Catita. 
— Depois levas aí um trambolhão? 
— Ora qual, Vidoca! Atalhou Lucas. 
— Esqueci-me da minha esporinha, por isso está brincando comigo, 

tornou Catita a rir. 
— Espere que eu a ensino. 
 
Félix avançou, vibrando com força o rebenque. 
 
— Heta, mula! 
 

Aquela interjeição enérgica soou ao mesmo tempo nos lábios do rapaz e 
na anca da mula, onde o látego estalou com força. A mula partiu 
escoiceando, no meio das risadas dos dois viajantes. Era destra cavaleira 
a Catita; apesar dos saltos do animal, ela manteve-se firme na sela e sem 
perder a elegância de seus movimentos. Contudo dificilmente continha a 
mula, que irritada com o castigo, corria forcejando por tomar o freio. 
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Nisso, ouviu-se ao longe o rincho sonoro de um cavalo. 
 
Buffon distinguiu no cavalo cinco espécies de rincho, que 

exprimem suas diversas paixões. O rincho da alegria, no qual a voz se 
eleva sustentando-se por muito tempo e expira em sons agudos. O 
rincho da cólera, breve, crebro - repetido - e estridente, acompanhado 
pelo estrépito das patas. O rincho do temor, breve também, porém rouco 
e cheio, semelhante ao rugido do leão. Finalmente o rincho da dor, que é 
antes um gemido ou estertor da respiração opressa. 

 
Há, porém, além destes, um nitrido vibrante e incisivo que é a 

interjeição do cavalo quando chama o companheiro distante. Era desta 
espécie o que tinha repercutido naquele momento pela campanha. 

 
Respondeu-lhe perto um nitrido mais possante, que vibrou pelos 

ares. 
 

 

 
	  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
(...) Regenerar é a missão da América nos destinos da humanidade. Foi 

para esse fim que Deus estendeu de um pólo a outro este vasto continente, rico 
de todos os climas, fértil em todos os produtos, e o escondeu por tantos séculos 
sob uma prega de seu manto inconsútil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— II — 
 O ALAZÃO 

  
 

 
 
 
 
  
  
 
 
A moça erguendo os olhos, viu sobre o alto de uma pequena 

coxilha, ao lado do caminho, assomar um cavalo. A formosa estampa se 
debuxa - desenha - contra o azul diáfano do horizonte, como uma 
estátua de bronze sobre alto pedestal. O porte é majestoso, a atitude, 
briosa e arrogante. Com a fronte erguida, coroada pela crina soberba que 
o vento agita como a juba do leão, o altivo corcel lança pelo vale um 
olhar sobranceiro. A mão esquerda finca na terra, com o jarrete de aço 
distendido, enquanto a destra, batendo amiúde, mas cadente, escarva 
ligeiramente o chão. A roupagem é do mais puro e brilhante alazão, 
sobre o qual destaca a seda opulenta das crinas e da longa cauda, bem 
como a orla de branco arminho que cinge-lhe a raiz do casco alto, de 
rijas tapas - as partes exteriores dos cascos dos cavalos -, fino e bem 
copado - aparado. 

 
Outrora os mestres da nobre arte da gineta acreditavam que dos quatro 
elementos da natureza derivavam as cores predominantes na raça hípica 
e daí tiravam indícios a respeito das qualidades e defeitos do animal. 
Assim o preto indicava a terra, o branco a água, o castanho o ar, e o 
alazão o fogo. Quem visse o lindo ginete, cujo pelo cintilava com os 
raios do sol, acreditaria que realmente aquele soberbo animal tinha nas 
veias o fogo que dardejava na pupila negra, e cujo fumo resfolgava dos 
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grandes alentos na respiração ardente. Os hipogrifos, que combatiam 
entre chamas, deviam vestir aquela auréola esplêndida que envolvia o 
brioso corcel. Tinha esse cavalo os traços que entre os árabes indicam o 
animal de fina raça. Cabeça pequena e descarnada, fronte larga, alçada 
com ardimento - eletrizado - e nobreza; grandes e proeminentes, os 
olhos límpidos, que afrontavam o sol, orelhas curtas, rijas, canutadas e 
tocando-se nas extremidades, pescoço largo e na volta garboso, como o 
colo do cisne; as pernas delgadas e nervosas, mostrando no relevo dos 
músculos sua firmeza e elasticidade, o peito amplo e vigoroso; a anca 
redonda, mas fina, os flancos delgados, esbeltos e flexíveis. 

 
Não pertencia, porém, o corcel à aristocracia hípica do Oriente; era 

um selvagem americano, um filho dos pampas. Viera das tropas bravias 
que povoam as estepes do Sul; provinha dos baguás que montavam os 
guaicurus. Tinha melhor genealogia que as coudelarias dos califas, 
descendia da natureza virgem; nascera no deserto. 

 
Não recebeu a América, do Criador, as três raças de animais, 

amigos e companheiros do homem, o cavalo, o boi e o carneiro. Este 
fato, que à primeira vista parece uma anomalia da natureza, revela, ao 
contrário, um desígnio providencial. Regenerar é a missão da América 
nos destinos da humanidade. Foi para esse fim que Deus estendeu de um 
pólo a outro este vasto continente, rico de todos os climas, fértil em 
todos os produtos, e o escondeu por tantos séculos sobuma prega de seu 
manto inconsútil. 

 
O gênero humano pressentiu esta alta missão regeneradora da 

América, dando-lhe a designação de Novo Mundo. De feito, é nas águas 
lustrais do Amazonas, do Prata e do Mississipi, que o mundo velho e 
carcomido há de receber o batismo da nova civilização e remoçar. 
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Para não exaurir, mas concentrar a seiva exuberante da terra virgem, 
despovoou-a o Criador daquelas raças nobres que ela estava destinada a 
juvenescer. Mas apenas a semente caiu na vigorosa argila que a 
esperava, desenvolveu-se com uma possança formidável. Como ao 
homem europeu e a todos os animais domésticos que formam a família 
irracional, como a todos os produtos úteis do velho continente, a 
América adotou o cavalo; mas a este parece que o concebeu no seio do 
deserto e o fez selvagem de seus pampas. Tem o potro americano sobre 
o potro árabe a grande superioridade da natureza. A liberdade é força e 
beleza; nem há no mundo outra nobreza real e legítima, senão essa. A 
elegância da forma, a altivez da expressão, a coragem, o pundonor e o 
brilho são donaires que ao homem, como ao cavalo, dá a consciência de 
sua liberdade. Do espartano, que ainda hoje nos enche de admiração 
com o exemplo de seu heroísmo e sobriedade, fazemos o maior elogio 
nesta frase — “era um cidadão livre”. Daquele brioso cavalo se podia 
dizer da mesma forma, para exprimir com eloquência a sua formosura e 
nobreza; “era um corcel livre”. 

 
Nenhum homem o escravizara jamais, nenhum se atrevera a 

castigá-lo; era indômito ainda como no tempo em que percorria os 
pampas nativos. Mas o potro selvagem tinha um amigo, quase um pai, a 
quem o ligara um profundo sentimento de gratidão. E daí, sem dúvida, 
lhe provinha a altivez e majestade que ressumbrava em seu porte. 

 
O contato de nossa raça desvanece no animal o espanto selvagem 

que sente ainda o mais intrépido na presença do rei da criação. A 
amizade do homem inspira, sobretudo ao cavalo, uma emulação 
generosa, um heroísmo admirável. O Bucéfalo de Alexandre, o Morzelo 
de César e o Orélia do rei D. Rodrigo foram dignos dos heróis a quem 
serviram. 
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Não tivera a moça tempo de admirar a linda estampa do alazão, 
porque apenas se desvaneceu ao longe o eco do relincho, ele desceu a 
coxilha à disparada, e atravessando a estrada, sumiu-se por detrás de 
uma restinga de mato. Aí, encontrou outro animal, no qual era fácil 
reconhecer a Morena, pelas formas esbeltas e elegantes vestidas da linda 
roupagem baia. Fora ela que chamara o filho. Pouco depois apareceram 
o Morzelo e o Ruão, nossos antigos conhecidos, que tinham seguido de 
perto o Juca. Todos juntos se aproximaram do lugar onde estava o 
Canho deitado sobre o pelego à sombra de uma árvore. O gaúcho não 
dormia, mas tinha os olhos fechados e o rosto coberto com a aba do 
poncho. Parecia prostrado pela fadiga; tinha feito em duas semanas mais 
de duzentas léguas. Quinze dias antes estava em Camacã quando 
recebeu um recado de Bento Gonçalves que o chamava a toda a pressa. 

 
O coronel lutava com um acesso de cólera terrível. Cruzava o 

aposento de uma a outra banda, trovejando como um temporal desfeito. 
 
— Por quem me tomam eles!… Pensam que admito semelhante 

loucura? Estão enganados!… Tinha que ver que eu fosse por minhas 
mãos entregar o continente ao mazorqueiro!… 

 
Manuel surpreso daquela agitação, esperou que o coronel se 

apercebesse de sua presença. 
 
— Ah! Estás aí?… 
 
Bento Gonçalves foi a uma banca onde estavam emaçadas algumas 

cartas que ele acabara de escrever. 
 

— Monta a cavalo, Manuel, e não pares enquanto não estiverem 
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entregues todas estas cartas. Começarás pelo Rio Pardo e acabarás em 
Alegrete, na estância do coronel Bento Ribeiro. Aí poderás descansar. 
Tens dois soberbos corredores, o Juca e a Morena; és o primeiro peão 
que eu conheço. Se não deres conta da mão, ninguém mais o fará, 
decerto. 

 
— Fique descansado, meu padrinho, disse o gaúcho. 
 
E partiu. 
 
Na véspera passara por Bagé, de volta de sua comissão; tomara a 

estrada de Piratinim por um atalho, deixando Erval à direita; e fizera ali 
uma parada, contando chegar à vila por volta da noite. Os animais 
pararam, a olhar afetuosamente o gaúcho; porém o Juca, mais afoito, 
chegou-se perto e farejou-lhe o rosto para ver se dormia, ou talvez para 
avisá-lo que era tempo de pôr-se a caminho. Habituado a estas 
familiaridades, Manuel descobriu o rosto e correspondeu ao afago 
do alazão puxando-lhe carinhosamente a orelha. De repente ecoou pelo 
campo um grito no meio de confuso tropel. 

 
Erguendo-se rapidamente viu o gaúcho alguns animais de carga a correr 
pela várzea, e mais longe uma mula corcoveando para arrojar de si a 
moça que a montava. Um preto se lançara com a intenção de   tomar-lhe 
o freio, porém o animal, furioso, o tinha arremessado ao chão. Quando o 
alazão passara pelo caminho a todo o galope, acudindo ao chamado da 
Morena, uma tropilha, que seguia o mesmo caminho dos viandantes, se 
espantara. As bestas retrocederam de corrida, o rumor dos couros que 
cobriam a bagagem ainda mais exasperou a mula, que tomando o freio 
disparou, apesar de todos os esforços da gentil cavaleira. Com o pescoço 
enroscado, o queixo fincado aos peitos e o corpo encolhido, a mula 
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assanhada dava saltos e corcovos terríveis. Ora contraía-se toda, e logo 
distendia-se no arremesso, forcejando para romper os arreios que a 
ligavam. Catita, porém, não perdia o equilíbrio e fustigava com o 
chicote a cabeça do animal. Entretanto, aos saltos, a mula afastava-se da 
estrada. Na direção que ela seguia, o terreno elevado e pedregoso 
formava uma barranca sobre a charneca ou tremedal, a que na província 
dão o nome de sanga. Se a moça não conseguisse domar o animal, o que 
não parecia provável, na carreira cega em que ia, a catástrofe seria 
inevitável. 

 
Tudo isso passara rapidamente ante os olhos do gaúcho. 

Compreendendo o perigo que ameaçava a moça, ele não teve tempo de 
refletir. Passou a mão ao laço, atirado sobre a grama junto aos arreios, e 
saltou no costado do Juca. 

 
 
 

  

 
 

 
	  
	  

	  
 
 
  

 
	  

 

	  


