
Nisto Manuel, vendo chegar o resto da tropilha, e dando 
por falta do Morzelo, sentiu um aperto de coração. Sua vista 
ansiosa interrogou o Ruão, que soltou um rincho melancólico.
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— IX —
BOMBEIRO

 
Os dias seguintes foram chuvosos. O manto espesso da cerração, 

desdobrando-se pelos cerros e coxilhas, tornava a campanha triste e 

soturna. 

Cerca de doze léguas de Piratinim, para as bandas do Erval, no 

rancho de uma estância, perdido no meio do campo, estavam reunidos 

seis peões que parolavam, comendo um grande churrasco; fora, os 

cavalos arreados e presos à soga, guasca, corda de couro usada para 

prender animais ao poste, sem freios, pastavam na grama. 

— Então você acha, Félix, que o Neto ainda está em Piratinim? 

— Pois que dúvida!

— E que gente terá?

—Uns duzentos, mas olhe que é boa gauchada. 

— Eu não lhe dou nem metade; e não passam de farroupilhas. 

— Talvez que amanhã os vejamos de perto, disse Félix a rir. 

Tomara eu! 
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Neste ponto os animais deram aviso. Um dos peões saiu fora do 

rancho para correr os olhos pelo campo; mas nada avistou que lhe 

despertasse a atenção. Entretanto os cavalos continuavam a indicar, por 

seu ar espantadiço, a aproximação de alguém. Com as orelhas espetadas,

perscrutavam eles uma restinga de mato que ficava a alguma distância.

Suspeitoso o peão saltou na sela e botou-se para o lugar.       

Pareceu-lhe ver um vulto perpassar entre a folhagem, e não se enganava:

de feito um cavaleiro ali estava desde algum tempo agachado entre as 

árvores, à espreita do que passava pelo campo. Conhecendo pelos 

movimentos do peão, que fora, senão percebido, ao menos suspeitado, 

tratou de evitar o encontro que parecia infalível, pois a língua de mato, 

além de estreita, era um raleiro, claro de terreno plantado, onde as 

plantas não nascem, que de perto facilmente se devassava com a vista. 

Um selvagem naquelas circunstâncias subiria ao cimo das árvores 

para ocultar-se no mais basto da folhagem; mas nada separa um gaúcho 

de seu cavalo no momento do perigo: seria o mesmo que deceparem as 

pernas do centauro e o reduzirem a um tronco mutilado. 

Ganhando a orla oposto da mata, o desconhecido fez deitar-se numa

biboca funda e cheia de capim a tropilha que trouxera; e cobriu tudo isso

com algumas braçadas de folhas secas. Então estendeu-se pelo flanco do

Morzelo de modo que era impossível descobri-lo do lado oposto. Um 

dos pés apoiava na orelha esquerda do cavalo, o outro o animal o 

segurava nos dentes como a cana do freio; finalmente, com a mão 

escondida no cabelo da cauda, o desconhecido parecia colado ao corpo 
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do quadrúpede. 

Quando o peão chegava à restinga viu à esguelha um cavalo 

estropiado, que se afastava pelo campo manquejando. Bateu o mato e 

nada descobriu de suspeito; retirou-se portanto con- vencido que o vulto 

não era outro senão o do Morzelo arrebentado por alguma viagem. 

Entretanto o animal, sempre manquejando, ganhou uma canhada, a 

parte baixa entre colinas ou coxilhas, que não se podia ver do rancho, e 

escondeu-se numa touça de sarandis, sarandi, arbusto que atinge 2,5m 

de altura, de flores pequenas e frutos redondos também pequenos. Aí o 

cavaleiro descansando da posição incômoda, mas sempre alerta, 

permaneceu até cair a noite. 

Manuel, pois era ele, separando-se bruscamente de Catita na noite 

de sua chegada a Piratinim, ouviu da biboca onde saltara a conversa da 

moça com a Missé; e depois a seguiu de longe até que viu ambas se 

recolherem à casa da Fortunata. A filha do Lucas tremia com a ideia de 

deixar só a amiga e por isso a obrigou a ficar em sua companhia. 

O Canho recolheu-se também, mas não pôde dormir. Toda a noite 

via debuxar-se diante dele o quadro vivo daquela tempestade sinistra. 

Rasgavam-se os relâmpagos, e do seio da luz celeste desprendiam-se 

duas centelhas que lhe traspassavam a alma e embebiam nela uma lava 

satânica. Eram os olhos de Catita. 

Pela manhã dirigiu-se o gaúcho à casa de Neto, onde encontrou D. 

Juan Lavalleja, Verdum, Onofre, Crescêncio e outros republicanos 
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orientais e rio-grandenses. O caudilho o incumbiu da comissão perigosa 

de reconhecer a posição e importância exata da força de Silva Tavares, 

comandante do Erval, bem como de espreitar seus movimentos. 

Partiu o Canho como bombeiro. Assim chamam na campanha as 

vedetas destacadas que precedem os corpos militares, explorando o 

campo, e dando aviso da aproximação de qualquer partida suspeita. A 

etimologia dessa palavra, desconhecida na língua com semelhante 

significação, nenhum sábio por certo a aventará. No estilo pitoresco do 

gaúcho, o bombeiro é o peão que surge de repente, para não dizer que 

estoura como uma bomba, do meio da macega, e desaparece logo. 

Nesse mesmo dia, soube Manuel na estrada do Erval que a força de 

Silva Tavares estava arranchada em uma estância à margem do Orqueta, 

nas vizinhanças do Serrito. Com efeito, seguindo as indicações e guiado 

por sua perspicácia, verificou o gaúcho pela madrugada a exatidão da 

notícia. Restava porém saber quantos homens tinha o chefe legalista, e 

ver por seus olhos que gente era, para levar a Neto uma informação 

segura. 

Aproximou-se da casa o mais que era possível sem denunciar-se; 

mas conheceu que perderia o tempo inutilmente, pois Silva Tavares, cuja

finura e astúcia tinham fama na campanha, espalhara também seus 

bombeiros em todas as direções para prevenir um assalto. 

Manuel conseguira iludir a vigilância de alguns dos bombeiros, 

empregando para esse fim todos os ardis imagináveis; mas corria o risco

de ser descoberto a cada instante sem ter colhido os indícios necessários.
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Logo que fechou a noite, ele voltou à restinga, e montado na 

Morena, aproximou-se sutilmente do rancho, onde conversavam os 

peões. 

— Mas então por que foi mesmo que você deixou as farroupilhas, 

Félix? 

— Ora, foi o diabo de uma rapariga, que depois de se divertir 

comigo, há mais de dois anos, começou a requebrar-se com um sujeito 

que apareceu de repente.

— É costume delas!

— Não admito; eu cá defendo as muchachas. 

—Pois defenda, que há de achar uma para lhe dizer na bochecha, 

como me disse a mim a Catita, que se eu matasse o namorado, primeiro 

matava a ela! 

—Que tal a pequena? E como se chama o cujo? 

— Diz ele que é Manuel Canho, mas eu penso que é Manuel Cão; e

senão vocês hão de ver como lhe deito a coleira vermelha, assim lhe 

ponha eu os luzios, os olhos, uma vez! 

— Então você escamou-se com medo. 

— Medo! 

— Não digo do sujeito, mas da rapariga. 

— O sujeito, desafiei-o; não quis brigar por nada. Então passei para

os legalistas; quero ver se ele agora tem desculpa. 

Nada mais importante ouviu o gaúcho, nem sobre sua pessoa, nem 

a respeito da força e plano de Silva Tavares. Resolveu portanto 

apresentar-se francamente na estância, como um viajante em trânsito. 
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Pela madrugada tirou os arreios do lugar onde os tinha escondido e 

selou o Juca. Eram sete horas da manhã quando surgiu de repente no 

terreiro, sem que soubessem como ali aparecera. Sua chegada, sem aviso

prévio dos bombeiros, excitou logo as suspeitas de um homem baixo e 

gordo que se via pela janela de um quarto a embalar-se na rede. 

Erguendo-se com uma vivacidade e presteza admiráveis para sua 

corpulência, saltou na varanda, mas com o disfarce de chamar um peão. 

O rico pala indicava ser homem de posição. Manuel reconheceu o 

comandante, porém não pestanejou: 

— Que temos? disse o tenente-coronel, como se casualmente e só 

então visse o recém- chegado.

— Nada; quero descansar, respondeu o gaúcho com a maior 

serenidade. 

— Donde vem o amigo? 

— Da capital. 

— Ah! Vem de Porto Alegre! Então viu a rusga. Conte-nos lá como 

foi isto. 

— Não tem que contar. Chegou o Bento com uns vinte farroupilhas 

de poncho amarelo; fez uma careta e tudo começou a tremer. 

— E o amigo? 

— Eu, vou me chegando para casa. 

— Aonde? 

— Em Ponche-Verde. 

— Ah!... Mas você é um rapaz sacudido, e nós carecemos de gente. 

— Lá isso não! Também os outros precisam, e eu vim-me andando. 
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Manuel tinha-se apeado; mas conservava-se perto do Juca, pronto 

ao primeiro sinal. 

— Diga-me, passou por Piratinim? 

— Ontem por estas horas. 

— Que gente tem o Neto? 

— Há de andar por cinquenta. 

— Está bom, vá descansar. Olá,.. Camaradas! Acomodem aqui o 

amigo, gritou o oficial para um grupo de soldados e paisanos que se 

aproximava. Ao ouvido perspicaz de Manuel aquele acomodem soou 

com timbre especial que o pôs alerta; e tinha razão, porque a gente 

espalhando-se pelo terreiro deitava-lhe cerco para evitar que escapasse. 

Nisto uma voz exclamou: 

— Agarrem que é o camarada de Bento Gonçalves. 

Mas já o Canho estava na sela e o impetuoso alazão, arrancando, de

um salto salvou o cerco e disparou pelo campo fora. Dez ou doze balas 

acompanharam de perto o gaúcho, que as ouviu sibilar bem perto da 

cabeça. Então o intrépido rapaz voltou-se para cortejar de longe,        

agitando o chapéu no ar: 

 

— Já sei o que desejava, senhores, até mais ver. 

Os bombeiros do rancho, ouvindo os tiros, saltaram na sela e 

puseram-se no encalço do fugitivo, que ao passar fronteiro à restinga 

soltou um grito vibrante: 
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— Helô!... 

Imediatamente a tropilha rompeu do mato e seguiu o cavaleiro que 

afastava-se com espantosa rapidez. O alazão não corria, voava, e com 

pouco desapareceu por detrás de uma coxilha. 

Contrariado por ver escapar-lhe o inimigo, um dos peões, o que 

montava melhor animal, arremessou as bolas contra o resto da tropilha 

que ficara atrás não por serem maus corredores, mas por não poderem 

acompanhar a velocidade inaudita do alazão e da baia. Um dos animais 

caiu com os pés tolhidos pelas correias; mas, fazendo um esforço, 

conseguiu erguer-se. Passava nesse momento de corrida o Félix, que o 

lanceou nos ilhais, cada uma das depressões laterais por baixo do 

lombo do cavalo, ilhargas, arremessando-o outra vez no chão. 

Entretanto o fugitivo, depois de algumas horas, vendo-se fora do 

inimigo, moderou a desfilada, disparada, em que ia para dar fôlego aos 

animais. 

— Então, Morena, a coisa esteve quente? Disse o cavaleiro sorrindo

e passando a mão pelas clinas da baia no momento em que ela 

emparelhava com o alazão. E o nosso Juca brilhou, hein? Foi a primeira 

vez que sentiu o cheiro da pólvora. Nós cá já conhecíamos o zunir das 

balas; é como um besouro! 

Nisto Manuel vendo chegar o resto da tropilha e dando por falta do 

Morzelo, sentiu um aperto de coração. Sua vista ansiosa interrogou o 

Ruão, que soltou um rincho melancólico. 

- 252 - -

— X —
ÚLTIMO DEVER

Não era possível que Manuel abandonasse o Morzelo, seu amigo de

infância, o confidente de suas mágoas, o companheiro fiel e dedicado de

João Canho. 

Nem de longe semelhante ideia perpassou em seu espírito. Morena 

e Juca eram sem dúvida os mais lindos e briosos corcéis que jamais 

pisaram com a rija pata a verde grama dos pampas. Manuel os amava 

com entusiasmo e dedicação; mas ao velho amigo, votava ele amizade 

profunda, repassada de certo respeito, ou quase veneração. 

O cansaço produzido pelo longo serviço, a rigidez dos músculos, 

ressequidos pela muita idade, o amortecimento do fogo e vigor de 

outrora, se diminuíam o valor físico do ginete, aumentavam a afeição de 

Canho. Ele tinha por estas debilidades do ancião uma piedade filial. 

Montado no Juca, ardente mancebo, ou na Morena, travessa rapariga, o 

gaúcho não escolhia caminho, nem rodeava uma cerca ou largo valado, 

que preferia salvar de um pulo. No Morzelo, porém, evitava todo o 

esforço que podia alquebrar as forças do velho; e poupava com 
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solicitude os sobejos, o que restava, do antigo vigor, bem como os brios 

do veterano corcel, facilitando-lhes as gentilezas, para não humilhá-lo 

diante da baia e do alazão. 

Esteve Manuel um instante perplexo, não porque nutrisse a menor 

dúvida sobre o que exigiam dele, em relação ao Morzelo, sua 

consciência e seu coração. Pensava como faria chegar a Neto o resultado

da missão de que se incumbira. 

A ponto, justamente, de seu desejo, apareceram além três cavaleiros

nos quais o gaúcho reconheceu à primeira vista o Chico Baeta, e mais 

dois parceiros do famoso pacau. Ao sinal de que lhes desejava falar, 

pararam eles à espera do gaúcho. 

O Chico Baeta cortejou Canho friamente, como quem guardava 

dele profundo ressentimento. Não escapou ao gaúcho esta circunstância,

apesar da sua triste preocupação; mas tinha coisa mais séria a tratar do 

que as carrancas do amante da Missé. 

— Você vai para a vila? Perguntou Manuel, chamando-o de parte. 

— Conforme! Respondeu o peão de mau modo. 

— É preciso que vá, e sem perda de tempo, tornou o Canho com 

autoridade. Diga a Neto... ouça! Diga que Silva Tavares está nas 

vizinhanças do Serrito, na estância da encruzilhada do Orqueta com o 

Piratinim. Terá cem homens, metade soldados, o resto paisanada; mas a 

cada hora chega gente. Para atacar, o melhor é pelo passo da Maria 

Gomes, ganhar a estrada do Erval, e, voltando, cair sobre os sujeitos 

pelo fundo da estância. Mas o tenente-coronel é vivo como azougue e
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está alerta. Adeus! 

Curioso e interessado nos pormenores que o gaúcho lhe 

comunicava, esquecera Chico por momentos sua má-vontade, que 

tornou, passado o incidente, com a despedida de Manuel. 

— E por que não vai o senhor mesmo ganhar essas alvíssaras? 

— Tenho que fazer por cá. 

— Ora! Não há na Vila quem o mereça?... Disse o Baeta com um 

riso de mofa, em que se percebia travo de fundo pesar. 

Canho interrogou com um olhar severo a fisionomia do peão. 

— Você tem alguma coisa comigo, Chico? É por causa do pacau? 

Bem viu que foi uma brincadeira; a rapariga lá a deixei naquela mesma 

noite. 

— Brincadeira, não! Dívida de jogo é dívida de honra. Eu não sou 

ladrão para tomar aquilo que perdi. O senhor ganhou a moça, ela é sua, 

lhe pertence. Senti cá dentro, mas não tinha que ficar zangado com o 

amigo porque a sorte o favoreceu. Agora o que nunca pensei foi que se 

fizesse pouco caso da rapariga e a deixassem andar aí rolando pelas ruas

como um trapo que o vento arrasta. A Missé não é nenhum peixe podre, 

Sr. Manuel Canho! Há aí alguma que lhe chegue aos pés, mesmo dessas 

mulheres de truz, de primeira ordem, excelente? Então quando ela se 

enfeita, mete a todas num chinelo! E para bailar o tatu? Que requebros, 

que denguices de minha alma! Ai, nem me falem! 
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O Chico Baeta enternecido mergulhou a cabeça pelo ombro para 

disfarçar o choro que lhe marejava do coração. 

— Uma rapariga como esta é para se tratar assim de resto, que nem 

rebotalho?... Quanta gente graúda não se daria por feliz de possuir um 

peixão daqueles? Sempre tão desejada e tão querida, quem nunca 

pensou que havia de nadar à toa pelas ruas, como matungo sem dono? 

Coitadinha, cortava o coração de a ver assim desprezada; quando me

encontrava com ela, fazia tudo para a consolar: 

— Ele não te conhece, Missé; por isso...

— Qual!... Me respondia: — Não o mereço.

E lá vão quase oito dias! 

— Mas, Chico!... Atalhou Manuel atônito do que ouvia. 

— Não tem mas nem mês, Sr. Canho, retorquiu o peão formalizado.

O senhor me afrontou duas vezes; a primeira vez me fazendo passar por 

um homem namorado de uma mulher à-toa de que ninguém faz caso, 

assim um lorpa, tolo, grosseiro, boçal, que apanha o cisco da rua. A 

segunda vez tratando de resto minha companheira que o senhor ganhou 

para sua namorada e não para sua escrava. É o que lhe digo; o senhor me

insultou, e me há de dar satisfação. 

— Bem; eu lhe escutei calado; agora ouça. A Missé é a mais bonita 

moça que pode haver; naquela noite não sei como foi que nos perdemos,

e você viu que no outro dia saí a toda pressa com a incumbência do 

Neto. Mas, quer ver, Chico, o preço que tem para mim sua namorada? 

Eu daria tudo para voltar agora mesmo à estância e saber onde ficou um
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amigo que não trocaria por todas as raparigas do mundo. Quem 

sabe se o mataram?... 

— Que amigo é esse? Perguntou o Chico. 

— Morzelo, o cavalo de meu pai. Se o tiverem morto, hei de  

vingá-lo! Mas Neto espera as notícias; quando eu voltar, será tarde sem 

dúvida. Por um homem seguro que vá a Piratinim já, sem tomar fôlego, 

embora arrebente, eu dou o que tenho de mais valor, dou a Missé. Quer 

ser esse homem, Chico? 

— Como? 

— Faço uma aposta. Se você chegar à vila ainda com dia, bateu 

nove; tira a desforra do pacau e ganha a rapariga. Mas você não é 

capaz!... Sério! Feche! Exclamou Canho estendendo a mão.

Está fechada. 

Mal soavam estas palavras, que já os dois cavalos arrancavam à 

rédea solta em direção oposta. Quando os peões devorando as lombas da

várzea atingiam o dorso das fronteiras coxilhas e iam transmontar, 

voltaram-se para trocarem rápido aceno; dois gritos fenderam os ares. 

— Saudades à Missé! 

— Abraço no Morzelo! 

Mesmo a correr, Manuel, saltando para a garupa do animal, 

afrouxou os arreios que na rápida passagem pelo campo arremessou 

dentro da primeira moita, onde ficaram ocultos. Qualquer outro 

dificilmente acertaria depois com o lugar perdido no meio da vasta 

planície; mas para o gaúcho cada acidente da campanha era um traço, 

uma feição de sua fisionomia, e mesmo de relance gravava-se 
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profundamente em sua memória. 

Livre dos arreios, o intrépido peão lembrando-se que Juca já correra

seis horas, chamou a Morena e de um salto se transportou para o outro 

animal, sem afrouxar a carreira em que ia. 

De espaço em espaço deixava o Canho um dos animais da tropilha 

escondido nalguma sanga ou restinga. Agora só o acompanhava o 

alazão; mas não perto como de costume, e sim muito de longe, quase a 

perder de vista. Quando o gaúcho precisasse dele, bastava um sinal da 

baia. 

Já durava algumas horas aquela corrida, quando surdiram, 

brotaram, emergiram, apareceram, longe alguns cavaleiros. Manuel 

tinha o maior empenho em não ser visto, sobretudo por aqueles homens, 

que ele suspeitava serem os peões do rancho, ou pelo menos gente de 

Silva Tavares; era preciso deixá-los passar sem o pressentirem, para 

prosseguir em busca de Morzelo. Ao avistar os cavaleiros não teve a 

menor surpresa nem hesitação. Desde muito que ele estava preparado 

para os encontros, prevenira qualquer situação em que se poderia achar; 

para cada uma inventara recurso, quando a posição não lhe oferecesse. 

Assim, antes que os cavaleiros o descobrissem, pois de precaução 

ele corria deitado sobre o animal, já a baia estava mergulhada em um 

brejo coberto de tanchagens, de tanchagem, erva de pequeninas flores 

dispostas em espigas delgadas, cilíndricas e muito alongadas, e 

aguapés, trama vegetal constituída de plantas aquáticas que crescem na

superfície das águas dos rios, lagos e pantanais, e que, prendendo-se 
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mutuamente, formam um tapete capaz de sustentar um homem 

deitado sobre ele, cujas folhas gigantes ocultavam a cabeça da égua e o 

corpo do homem. 

Os peões não tardaram a passar. 

— O Félix está queimado! Dizia a rir um dos cavaleiros. Não abre a

boca! 

—Pois se o cão raspou-se! 

Manuel não ouviu mais do que estas palavras; porém não lhe 

escapou que o ferro da lança do rapaz estava ensanguentado de fresco. 

Decorrida meia hora depois do primeiro encontro, Manuel 

descobriu, não pela frente, mas à direita, um troço, corpo de tropa, 

porção, multidão, de gente a cavalo. Era, sem dúvida, alguma partida 

pela qual o Silva Tavares mandara bater a campanha em roda da estância

para evitar surpresas. 

Desta vez a posição era crítica. Manuel estava em campo raso, onde

não ser percebia touça, moita, de macega, arbusto rasteiro brotado de 

terra de qualidade inferior, conjunto desses arbustos, ou moita de 

camboim, arbusto de folhagem espessa que cresce em regiões inóspitas, 

capaz de esconder um veado, quanto mais um homem e seu cavalo. O 

gaúcho, porém, não trepidou; já então montava ele o Juca. Não se 

imagina a rapidez incrível com que se deixou escorregar ao longo de 

uma ondulação do terreno, sobre o qual o alazão se deitou, cobrindo-o 

inteiramente com seu corpo. Entre o chão e o flanco do animal apoiado 
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no cômoro, monte, montão, do latim cumulu, de relva, havia um vão 

onde o gaúcho se estendera comprimido pelo peso do quadrúpede; os 

interstícios que podiam denunciar o trajo, vestes, eram tapados pelos 

tufos de capim. 

O troço de gente armada passou a duas braças do Juca, e não vendo 

mais que um animal deitado, como se encontra a cada instante na 

sombra, seguiram seu rumo, e sem a menor suspeita de que deixavam ali

o inimigo. 

Afinal avistou Canho, além, o rancho dos peões, e imediatamente 

distinguiu a meio caminho um vulto negro, que ele reconheceu. Era o 

corpo do Morzelo. Estaria vivo ou morto? O rincho triste e plangente da 

Morena, que assomara ao longe a sota-vento, o lado para onde vai o 

vento, era uma elegia, versos ou poema lírico, cujo tom é quase sempre 

terno e triste, de dor e saudade. 

Quando Manuel chegou junto do corpo, tinha o coração túmido, 

intumescente, dorido, e os olhos cheios de lágrimas. Ainda vivia o velho

corcel; mas estava moribundo. Lançar-se a ele, sondar-lhe a ferida, 

rasgar a camisa para estancar-lhe o sangue foi o primeiro ímpeto do 

gaúcho. O cavalo fitou os olhos no dono com uma expressão eloquente e

expirou. 

Ajoelhado junto ao cadáver, e abraçado com ele, Canho deu 

expansão à sua dor. 

— Morreste, meu amigo; chegou tua hora. A nossa, a de teu
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companheiro de infância e de teus camaradas talvez não esteja 

longe; talvez que vamos ter contigo muito breve! Mas eu sempre pensei 

que a ti, o bravo dos bravos, estava reservada a fortuna de morrer 

combatendo, e não pela mão traiçoeira de um malvado!... Morreste por 

dedicação; mas serás vingado, amigo! Eu juro sobre tua sepultura; e 

esses dois irmãos juram comigo. O Juca e a Morena, que gemiam sobre 

o corpo do companheiro, escavaram o chão com a pata e dardejaram ao 

longe um olhar que parecia uma espadana, em forma de espada, de fogo.

Canho fez um esforço; tinha ainda um dever a cumprir para com o 

amigo: era o de dar-lhe sepultura, para que não fosse pasto dos abutres. 

Com o ferro da lança e as mãos abriu uma cova profunda na próxima 

capoeira; e arrastando o corpo de Morzelo o inumou, sepultou, nesse 

jazigo que ele consagrou com uma cruz, como se fosse o túmulo de um 

cristão. Para Manuel aquele era o símbolo do que há de santo na terra. 
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Manuel correu os olhos em torno procurando um lugar onde 
abrir a cova que devia recebê-los a ambos. Uma faixa vermelha 
listrava o horizonte, anunciando a alvorada. 
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— XI —
 DESÂNIMO

 

 
 

Fazia lusco-fusco. 

Desenganados da caça que tinham dado ao bombeiro, voltavam os 

peões ao rancho, quando ouviram um estrépito medonho; e um turbilhão

caiu sobre eles. Era o Canho e sua tropilha à disparada; o homem soltara

brados espantosos, os cavalos rinchavam com estranha ferocidade. 

Manuel os tinha habituado a combater; pareciam leões na peleja. 

Os peões transidos, supondo-se atacados por força muito superior, 

dispersaram pelo campo fora. Um caiu ferido pela espada do gaúcho, ao 

outro alcançou o arremesso da lança, além, o terceiro era colhido o laço 

enquanto o companheiro rolava com o animal esmagado pelas bolas. Se 

algum tentou levantar-se, os cavalos o acabaram a coices. 

Dos dois peões que restavam, um escapara-se, o outro, Manuel o 

seguia de perto e arremessando-se como um tigre na garupa      

estringiu-lhe o corpo em um abraço. Era o Félix. 
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— Aqui estou! Não te querias encontrar comigo? 

Isto dizia o gaúcho ao ouvido de Félix, metendo as chilenas no 

ventre do animal e sem tirar os olhos do outro peão que adiante corria. 

Entretanto, desprendendo o laço, amarrava os braços do prisioneiro de 

modo a tolher-lhe os movimentos. 

— Foste tu que lanceaste o Morzelo? 

— Fui! 

— E quem o boleou?... Responde, se não queres que os chimarrões 

― cães selvagens ― te devorem vivo! 

A ameaça era terrível. 

— Aquele que lá vai, respondeu Félix. 

— Ah! Então é preciso nos despedirmos; tenho pressa. 

— Mata duma vez! 

— Matar-te, a ti? Não; hás de viver, para namorar Catita ou alguma 

outra. sempre que ela olhar para ti, prometo que te lembrarás do bravo 

que assassinaste como um cobarde. 

Ouviu-se então o ranger do ferro na carne e um terrível bramido. 

Saltando outra vez no Juca, Manuel abandonou Félix e continuou a 

perseguir o último dos peões; aquele que primeiro insultara e abatera o 

brioso corcel, atirando-lhe as bolas. 

Durante a curta cena anterior o gaúcho não parara um instante; mas 

como então montava o cavalo de Félix, nenhum avanço tivera sobre o 
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fugitivo. Agora, porém, de cada tranco do alazão, ganhava terreno. 

Contudo, fora necessário que não lhe faltasse o espaço para alcançar o 

peão, já muito distante. Era esse justamente o receio de Manuel, 

observando a direção que levavam, a estância não podia ficar a muitas 

quadras; embora estivesse resolvido a seguir o matador do Morzelo até 

no seio do acampamento inimigo, quando chegasse, já o acharia 

refugiado dentro de casa e defendido pela força legalista. 

Nisto luziram ao longe os fogos da estância; calculando a distância e a 

dianteira do peão, o gaúcho soltou um assovio. 

— Morena!

Entre os dois animais era difícil distinguir o melhor corredor. Em 

grande distância o alazão vencia a mãe; mas no primeiro ímpeto a égua 

excedia ao próprio filho na velocidade. Por isso a chamava o gaúcho. 

Poucos instantes depois o vulto esbelto da Morena perfilou-se com o 

alazão e Manuel passou rapidamente de um a outro animal. 

— Upa!... Upa!...

A baia fendeu os ares como a asa negra do tufão; quando o peão surgia 

no clarão que derramava fogo pelo terreiro, os soldados atônitos viram 

precipitar-se um vulto negro, como uma águia em seu arremesso; e um 

corpo rolou aos seus pés. 

Imediatamente correram às armas; soou a fuzilaria; e do turbilhão de 

fumo desenvolveu-se a sombra do gaúcho que fugia incólume entre uma
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chuva de balas. Já ele estava fora do alcance, quando recebeu nova 

descarga de um posto avançado, que o viu sumir-se ao longe nas trevas, 

Manuel ouvira quatro tiros, e só duas balas tinham sibilado a seus 

ouvidos; uma se amortecera nas dobras de seu poncho batido pelo vento;

mas a outra? 

Morena devorava o espaço; nunca Manuel habituado à velocidade 

da égua sentira aquele ímpeto que lhe recordava a corrida vertiginosa da 

baia pelos pampas à busca do filho recém- nascido. Depois de algum 

tempo julgando-se livre de perigo, quis moderar-lhe o impulso, mas ela 

desobedecendo-lhe pela primeira vez redobrou a rapidez. 

Esta insistência fez-lhe supor que era perseguido; o faro e o instinto

do animal excediam sua perspicácia. Nisto reparou na ausência do 

alazão; quanto aos outros animais, era natural que ainda estivessem 

descansando das fadigas daquele dia tão penoso nos lugares onde os 

deixara. Mas Juca? Por que não aparecia? Tivera acaso a mesma sorte 

do Morzelo? 

Manuel chamou o alazão com o costumado sinal; um vento rijo 

impelia o somo na direção da corrida; e o silvo que soltara repercutiu-

lhe longe, mas pela frente. Debruçando-se então, pruriu o focinho da 

baia para que ela chamasse o filho com o nitrido fremente que fendia os 

ares. A Morena ficou muda; e arremessando-se com um novo ímpeto 

perpassou nas trevas como a sombra fugitiva e silente do corvo 

arrebatado pela procela. 
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Ao cabo de algumas horas dessa corrida delirante, a petrina da baia 

começou a resfolegar com uma espécie de estertor. Um pressentimento 

cruel cerrou o coração do gaúcho, que de um salto arrojou-se no chão. 

— Está ferida!

Quando os pés do gaúcho tocavam a terra, Morena que sustivera-se 

até aquele instante com supremo esforço, deixou-se cair exânime sobre a

relva. A mão convulsa do gaúcho, tateando-lhe o corpo, sentiu a tépida 

umidade do sangue derramado pela anca do animal. 

Faiscar lume, acender fogo com palha e gravetos, foi o primeiro 

movimento de Manuel. Ao brilho vivo da chama, a baia fez um esforço 

para erguer a cabeça, pondo no amigo os olhos amortecidos. Bem a 

compreendeu ele; o animal receava que o fogo desse aviso ao inimigo; 

mas naquele momento pouco importavam a Manuel os que o 

perseguiam; o verdadeiro, o terrível inimigo, era o golpe que ameaçava 

essa existência querida. 

Prontamente examinara Manuel o ferimento e reconhecera sua 

gravidade. A bala penetrando de revés na anca se entranhara, mas não 

atravessou do lado oposto. Teria-se alojado e amortecido nas vísceras? 

Nesse caso o ferimento era mortal. Encontraria o osso da rodela e aí se 

alojara? Se assim fosse, não havia lesão essencial; mas o esforço 

inaudito que fizera o animal e a grande perda de sangue, o punham em 

risco eminente. 

— Água!... Murmurou o gaúcho.
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Só então reparou que se achava à borda de uma capoeira nas 

cercanias de Piratinim. De um cordão da serra dos Tapes que passa junto

à vila descem inúmeros arroios; Canho descobriu um à pequena 

distância: rasgando a própria camisa, lavou a ferida e aplicou-lhe uma 

compressa para estancar o sangue. 

De joelhos ao lado do corpo da Morena, com os olhos fitos na 

cabeça do lindo animal, o gaúcho engolfou-se numa cisma dolorosa e 

tão profunda que não percebeu um ligeiro rumor de folhas secas pisadas 

por um pé sutil. 

— Assim devia ser!... Balbuciaram seus lábios frouxos. Vivemos 

juntos, morreremos juntos, no mesmo dia. Morzelo, nosso velho amigo, 

foi o primeiro: deixou-nos esta manhã. Nós ficamos para vingá-lo; ele 

deve estar contente. Juca, a esta hora talvez já esteja com o padrinho; já 

terá conhecido o pai e o mano. A bala sem dúvida traspassou-lhe o 

coração, porque não soltou um gemido, não chamou nem por ti, nem por

mim; foi mais feliz; não sofreu como tu, Morena!...

Um soluço abafou por momentos a voz do gaúcho. 

— Foste tu quem te mataste, amiga, e para salvar-me! A bala em 

vez de atrasar a carreira, te deu asas; sentiste que me perseguiam, e 

voaste para me pôr fora do alcance do inimigo. E nem um gemido; nem 

um sinal por onde conhecesse que estavas ferida! Ah! se eu 

adivinhasse!... Para que fugirmos? Melhor era morrermos ambos 

combatendo, e vingando o nosso Juca! Eu só, não terei forças nem 

coragem! Que vale um homem meio morto; eu já morri no Morzelo, já
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morri no Juca; quando acabar de morrer em ti, que fico sendo? Uma 

cabeça sem corpo; uma mão sem braço! Então, melhor é dormirmos 

juntos no seio da terra.

Manuel correu os olhos em torno procurando um lugar onde abrir a 

cova que devia recebê-los a ambos. Uma faixa vermelha listrava o 

horizonte, anunciando a alvorada. 

Neste momento o rumor tornando-se mais distinto excitou o reparo 

do gaúcho; mas com suprema indiferença pelo perigo, nem sequer 

volveu ele os olhos para perscrutar a causa. Que maior desgraça lhe 

podia sobrevir? Que mal ainda restava, de que valesse a pena guardar-

se? 

 ۩

 


