
Nesse momento Juca, descobrindo um gozo, cão 
pequeno e vulgar, vira-lata, que saíra do mato e farejava 
o sangue, o arremessou longe com a pata. O cãozinho 
desapareceu.

XII
A BALA

 

aiava a manhã em Piratinim. A rótula do oitão na casa de 

Fortunata abriu-se e apareceu ali o gracioso rostinho de 

Catita, ainda amarrotado do sono. Os lábios rubros começaram um 

bocejo que se desfez em um sorriso, enquanto as costas da mão esquerda

encostada à fronte protegiam os olhos sonolentos contra a luz do dia. 

Tudo é gentil na mulher formosa; até esse desalinho do acordar.

R

A fresca brisa, que agitava os cabelos cacheados da menina em 

volta de sua cabeça, breve espancou-lhe as névoas do sono e restituiu à 

tez a doce transparência da folha da rosa que se deslaça.  Ouvindo a voz 

da mãe que a chamava, Catita se embuçou na mantilha e amarrando em

um lenço alguma roupa, correu ao quintal onde a esperava Maria dos 

Prazeres. Ambas desceram a encosta da colina e seguiram em direção ao

rio. O tempo estava quente para aqueles climas, e convidava ao banho.

Caminhando adiante com o pé ligeiro e o meneio airoso de seu 

andar, a rapariga devia enlear-se nalguma cisma, pois não se voltava 

para faceirar com a mãe, nem se abaixava para colher na relva estrelada
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 de flores as boninas de que tanto gostava. Em seus lábios risonhos 

esvoaçava um ligeiro descante, cantarolar, cuja letra mal se percebia:

Livre, ao relento,  
Pobre, sem luxo,
N’asa do vento
Vive o gaúcho.

Dias antes a rapariga achara casualmente no fundo de sua memória 

o eco dessa toada; e desde então que a repetia, buscando o fio que a 

tecera à breve história de sua vida. Onde e quando a ouvira? De repente 

desenhou-se em sua fantasia a cena passada três anos antes no alpendre 

da tá berna em Jaguarão. No rapaz sentado a distância reconheceu o 

perfil de Manuel Canho e compreendeu a estranha impressão que o 

gaúcho produziu nela já moça, quando o vira ultimamente.

Estas recordações volveram o espírito da menina às preocupações 

que o absorviam durante a semana. Ela sabia que Manuel partira como 

bombeiro para reconhecer a posição do inimigo; e pressentia quanto essa

missão era perigosa. Voltaria dela o gaúcho? E voltando, continuaria a 

mostrar-lhe o mesmo desdém? Foi interrompida nestas cismas pela voz 

de Maria dos Prazeres.

— Não vamos muito longe, não, menina; podem os caramurus 
aparecer por aí de repente. 

— Qual, mamãe! Eles são capazes?
— O seguro morreu de velho.
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— Então agora que Neto já tem um poder de gente.

— Pois não disseram que ele saía com a tropa esta noite?

— Ficou para hoje.

 — Que desgraças não vai haver com esta rusga, minha Virgem 

Santíssima!

Apesar da insistência da mãe, Catita continuou a margear o rio até o

sítio que oferecia melhor banheiro pela completa solidão e espessura da 

folhagem que o recatava, assim como pela bacia espaçosa formada na 

curva da corrente.

Enquanto Maria dos Prazeres com sua costumada pachorra 

descansava sentada na relva à beira do rio, a rapariga caiu n’água como 

um passarinho que mergulha e se espaneja. Estava ela entregue ao 

inocente folguedo, nadando e fazendo passos de dança, quando pela 

abóbada de verdura que ensombrava o rio se propagou o surdo tropel de 

um cavalo.  

Nada mais natural naquela paragem; contudo a moça receando a 

aproximação de alguém, saiu apressadamente do banho. A mãe estava 

ainda de camisa, sentada no chão, a esfriar o corpo; de vez em quando 

riscava a flor d’água com a ponta do pé, que logo encolhia.

— Já acabaste?

— Já, mamãe.

— Está muito frio?

— Não senti!
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— Ui!

Durante este curto diálogo, Catita, escondida entre a folhagem, 

vestia-se ligeira, acompanhando o tropel que se aproximava.

— Entre, mamãe!

— Já vou. Que pressas, gentes!

Nesse momento a  ramagem farfalhou; um vulto  passava. Catita 

cuidando reconhecer  o cavalo de Manuel Canho, obedeceu ao primeiro 

impulso e o seguiu. Não se enganava; uma réstia de sol iluminou o pelo 

aveludado do Juca.

— Que é, Catita? perguntou Maria dos Prazeres assustada.

— Creio que os caramurus aí vêm!

— Ai! meu São Brás!… Eu bem dizia!

A mulher de Lucas, metendo os pés na pachorra, falta de pressa, 

vagar, lentidão, sem importar-se com a transparência e frescor de seu 

trajo, nem com a sorte da filha, empurrou-se para a vila, onde chegou de

uma batida, deitando os bofes pela boca. Tendo-lhe o mato arrancado 

metade da fralda, imagine-se em que estado chegou a rechonchuda 

matrona. Felizmente era cedo e o quintal da casa de Fortunata se 

estendia até as abas do povoado.

Se Catita procurasse um meio para ficar só e livre de seguir seu 

impulso, não podia acertar melhor. Não foi porém a malícia que inspirou

a lembrança, embora a aproveitasse. Reconhecendo o alazão, a rapariga 
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acreditou que a chegada repentina do gaúcho significava a aproximação 
do inimigo; quando acudiu a reflexão, ela quis chamar a mãe e 
tranquilizá-la, observando que o perigo ainda estava longe, pois o Canho
não se apressava em entrar na vila. Mas sorriu e continuou a seguir o 
cavalo, o qual embora levasse um grande avanço, deixava na ramagem 
os traços de sua passagem e o caminho aberto. Ao cabo de alguns 
instantes ouviu a rapariga outro relincho, mas este era triste e soturno 
como um lamento. O alazão estava parado em um raleiro de mato. Perto 
via-se, prostrado em uma cama alta de capim, o corpo da Morena; o 
sangue que lhe corria da ferida encharcava o chão. De instante a instante
o generoso animal perdia o alento; já não tinha força de mover a cauda 
para afugentar as moscas e um reflexo baço e vítreo começava a cobrir-
lhe a retina.
 

Ouvindo o gemido do alazão, os olhos da égua cintilaram, 
procurando o filho, mas logo amorteceram; a cabeça que só se erguera 
com um esforço tombou pesadamente, e súbito estertor percorreu-lhe o 
corpo. Comovida profundamente com esta cena, Catita correu para o 
animal, e sentando-se no chão pôs-lhe no regaço a cabeça inerte que 
estreitou ao seio, cobrindo-a de carinhos e  de lágrimas. Entretanto Juca 
lambia a ferida e o corpo da baia, procurando com a baba cheia de seiva 
e vitalidade, estancar o sangue e restituir-lhe o calor aos membros 
entorpecidos. De vez em quando a rapariga deitava o olhar em torno à 
procura de Canho; ela adivinhara sua presença recente no cuidado com 
que estava feita a cama da Morena e no chapéu suspenso a um ramo 
seco de árvore. Naturalmente o gaúcho se afastara em busca de algum 
remédio.  Não se enganava.

Manuel reconhecera que não havia meio de estancar o sangue 
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enquanto a bala estivesse alojada junto ao osso, impedindo a aderência 
das carnes e ligação dos vasos ofendidos. Tendo preparado a cama 
dentro do mato, e ajudado a baia a arrastar-se até ali, mal rompeu o dia 
partira para a vila com intenção de munir-se de um objeto qualquer que 
lhe servisse de tenta, instrumento cirúrgico para sondar feridas e 
dilatar incisões, e de pinça.  

Nesse momento Juca descobrindo um gozo, cão pequeno e vulgar, 
vira-lata, que saíra do mato e farejava o sangue, o arremessou longe 
com a pata. O cãozinho desapareceu.

XIII
OS CHIMARRÕES

oltou Canho afinal com uma haste de ferro, arqueada na ponta à

maneira de uma torquês: foi tudo quanto pôde obter de um 

ferreiro cuja especialidade era fazer pregos e arcos de barril. Quando, 

entre uma fresta do mato, descobriu longe o grupo que formavam 

Morena, Catita e Juca, foi terrível a impressão.

V

— Morta? disse ele precipitando-se.

— Não!  Balbuciou  Catita,  mas  tão  timidamente  que  Manuel  a

 compreendeu  mais  pelo gesto do que pela fala.

Os olhos do gaúcho encontrando os da rapariga, não se desviaram, 

como outrora. Quem eles viram não era mais a mulher bonita e sedutora,

e sim um coração que entendia e partilhava sua dor; uma alma que 

naquele momento solene entrava na santa comunhão de suas afeições.

Ajoelhando em frente da moça, curvou-se quase sobre o seu regaço 

para observar a Morena; e com um gesto de angústia mostrou-se a 

lividez que se derramava pelo cristalino dos olhos do animal. Catita 
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pressentira esse gesto, e duas lágrimas correram-lhe pela face.

— Enquanto a bala estiver dentro, o sangue não estanca e…

Um soluço abafou a voz do gaúcho, que preparou-se para tentar a 

operação. Só então abraçou o alazão, ao qual na véspera julgara morto. 

O Juca estendeu o focinho para o horizonte, meneou a cabeça, olhou a 

mãe, e gesticulou. O que pretendia ele exprimir com isso? Manuel      

entendeu que o alazão perseguido correra toda a noite em sentido 

contrário, para fazer que o inimigo perdesse a pista da Morena.

Depois dos maiores esforços para extrair a bala, o Canho, 

descoroçoado, desanimado, desalentado, derrubara a cabeça aos peitos, 

ajoelhado ao lado do corpo da Morena, quando uma voz formidável 

reboou entre as árvores.

— Cá está o cujo.

 

Era o Lucas Fernandes, que rompendo o mato, se apresentou 

impávido ante os olhos da filha e do gaúcho. Lançando uma vista rápida 

à cena, própria para surpreender outro homem que não fosse o furriel, 

travou, segurou, ele do braço do Canho.

— Há uma hora que andamos à sua procura, Manuel; aqui estão os 

amigos.

O Canho afastou-se para evitar que os estranhos penetrassem 

naquele sítio. À beira do mato encontrou Verdum, Ortis, Rolin e outros. 
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Os orientais, sabendo da volta do bombeiro, tinham improvisado 

um ataque ao acampamento do Silva Tavares; Neto, de partida para 

Pelotas com o grosso da força, lhes cedera uns trinta peões e com esse 

punhado de gente pretendiam os caudilhos levar ao cabo a temerária 

empresa; sem o Canho porém sentiam que nada poderiam fazer.

Lucas aplaudira com entusiasmo o plano e se incumbira de procurar

Manuel que fora visto na vila ao romper da alvorada. Os caudilhos 

impacientes o tinham acompanhado em sua pesquisa. Manuel ouviu três 

discursos, um de Ortis, outro de Verdum e o último do furriel; cada um 

dos oradores expôs com veemência o plano de ataque e exaltou os 

resultados do esplêndido triunfo, que decidiria da sorte da revolução, 

abatendo de uma vez o poder imperial.

— Em 1832 eram trinta e três; agora seremos trinta e sete, quatro de

mais! Exclamou Verdum, batendo no ombro do Canho. Que diz, amigo?

— Eu não posso! Respondeu Manuel pausadamente.

Foi geral o espanto.

— Que é isso, homem?

— Acha que somos poucos!

Manuel encolheu os ombros.

— Os senhores são trinta e sete; ontem quando lá estive, eu era um 

só.
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— Mas por que razão não quer você vir conosco, Manuel?

O gaúcho calou-se; o que ele sentia os outros não poderiam 

compreendê-lo.

— Algum dos senhores abandonaria seu irmão e seu amigo quando 

ele está a expirar?

— Acima de tudo a pátria!

— Minha pátria é a campanha, onde corre meu cavalo.

— Se fosse João Canho que me ouvisse neste momento, já ele 

estaria na sela.

A invocação do nome do pai abalou o coração do gaúcho, pois 

recordou-lhe a abnegação do antigo soldado quando se tratava de 

cumprir um dever. Nesse momento sentiu na mão o atrito de uns dedos 

sôfregos e a impressão de objeto frio e pesado. Era uma bala. Catita com

o tato admirável da mulher a extraíra da ferida e viera mostrá-la 

timidamente a Manuel. Ali estava ela com os olhos baixos, trêmula, 

como se tivesse cometida uma falta. O gaúcho cerrou-lhe a ponta dos 

dedos com força. A essa interrogação impetuosa respondeu o olhar 

ardente da rapariga.

— Sigam que eu já os alcanço.

Pronunciando estas palavras rapidamente, o gaúcho arredou com 

um gesto os companheiros e correu ao lugar onde estava a Morena. O 

sangue estancara; e o animal babujava, ainda sem forças para mastigar 

um molho de tenra grama.

OS CHIMARRÕES ______________________________________________281

A esperança iluminou o torvo, carrancudo, semblante do gaúcho. 

Com um movimento convulso apertou ele ao seio o corpo trêmulo de 

Catita, e saltando no Juca desapareceu.

Teriam decorrido duas horas depois da partida de Manuel, quando o

mesmo cãozinho que o alazão afugentara apareceu na orla do mato e 

soltou um latido, a que respondeu perto um surdo regougo. Catita 

estremeceu, vendo que estava cercada por uma matilha de cães 

chimarrões. Esses animais, criados nas charqueadas, às vezes se 

multiplicam prodigiosamente e vagam em bandos pelos campos, como 

lobos carniceiros; naquela época andavam eles famintos, porque a 

revolução fizera abandonar a carneação das reses.

Compreendeu a moça o perigo da Morena e o seu próprio se não 

desamparasse, se afastasse, deixasse, o animal ferido à voracidade dos 

cães. Os molossos, espécie de cão de fila, farejavam o sangue 

arregaçando as belfas, bochechas, e escancarando as fauces, segmento 

de passagem da boca à faringe, goela, erriçadas de longos dentes 

acicalados, açacalados, brilhantes. Longe ressoou o latido furioso de 

outra matilha que se aproximava.

Nem um momento a ideia de abandonar a Morena para salvar-se 

passou pelo espírito da corajosa moça. Ajoelhando-se ao lado da baia, 

cingiu-a com seus braços e encomendou a alma a Deus. Nesse

 momento supremo, ante a morte horrível que a ameaçava, ela sentiu um

grande consolo, lembrando-se que morria por Manuel.
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lcançando Verdum, Manuel, embora disposto a partilhar a sorte 

do combate, declarou ao coronel que o ataque naquelas 

circunstâncias, com tão pouca gente, era uma imprudência; porque o 

inimigo estava alerta e não se deixaria surpreender. O oriental insistiu; o 

resultado foi uma carnificina que ele pagou com a vida. Era a primeira 

derrota da revolução, a que se devia seguir em poucos dias a do capitão 

Porciúncula no Arroio Grande.

A

Manuel e Juca bateram-se como leões e vingaram a Morena de uma

maneira terrível. Quando passavam no meio de um turbilhão por entre 

os inimigos, dir-se-ia o gênio do extermínio cavalgando um corcel de 

asas de fogo. Vendo que de seus companheiros já não restavam no 

campo senão cadáveres, o gaúcho, como um tigre saciado da carnificina,

escapou-se. 

Perseguido de longe pelo inimigo avistou ele adiante o furriel, cuja 

cavalgadura estropiada galopava sobre três pés. Passar, suspender Lucas 

nos ares e encaixá-lo no lombo do Ruão, foi coisa de relance. O
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miliciano ainda supunha-se espetado na ponta da lança inimiga, que

já corria à desfilada, tangido pelo gaúcho.

Era alta noite, quando avistaram as torres de Piratinim. Manuel     

dirigiu-se ao raleiro onde havia deixado Catita e Morena; a escuridão 

não permitia distinguir os objetos; mas ele reconheceu logo que o sítio 

estava deserto e fora recentemente o teatro de uma luta; havia ali um 

tépido odor de sangue. Com o coração estringido por um terrível 

pressentimento, faiscou lume do fuzil e acendeu um molho de capim 

seco.

— Cães! Murmurou Manuel transido, assustado.

Que horrível espetáculo! No meio do chão revolto viam-se grandes 

charcos de sangue; e ossos ainda mal despojados da carne, esparsos aqui

e ali pela orla do mato. Em um desses acervos de detritos animais, 

descobriu Canho um pano que ergueu com a ponta da faca e aproximou

do fogo.

— Conhece? Disse ele para Lucas, pasmo ante esta cena.

A voz de Canho pronunciando aquela palavra tinha um acento 

medonho. Um calafrio percorreu o corpo do alferes, cujo espírito parecia

recuar espavorido ante a ideia que assomava. Seu olhar esbugalhado era 

uma ânsia e uma interrogação.

— É da saia de sua filha!

— Catita!
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O nome da filha envolto em um gemido dilacerante, eis tudo quanto

se exalou dessa alma selada pela estupidez da dor.

— Foi o senhor quem as matou, a ambas, arrancando-me daqui. 

Agora havemos nós de ficar também; os cães naturalmente voltam. Um 

estranho riso, que repercutiu na treva como o crocito da coruja, 

acompanhou estas palavras. O furriel era sem dúvida um homem 

destemido, mas aquele riso penetrou no seu cérebro como a lâmina de 

um estoque; súbita alucinação mostrou-lhe o quadro espantoso dos cães

famintos esgarçando-lhe em lanhos as carnes palpitantes. Assombrado, 

Lucas fugiu. Manuel, porém, o perseguiu escarniçadamente e conseguiu 

afinal agarrá-lo. Como ia voltar com ele ao sítio donde saíra, encontrou 

em caminho um troço, grupo, de dez cavaleiros. 

— Quem vai lá?

— Passe seu caminho.

— Manuel!… Escute!

— Quem é?

— Não conhece mais o Chico Baeta? E os outros?

— Lá ficaram. 

— Todos?

— Menos os dois que vê. Antes lá ficassem também.  

— Até Verdum?

— Foi dos primeiros.

— A coisa vai mal. Agora mesmo chegou este camarada com uma 

notícia. O Marques sabendo que Bento Gonçalves já estava em Camacã 

para reunir-se a Neto, mandou uma partida…

— Contra o coronel?
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— Sim, para prendê-lo ou matá-lo, que é o mais certo.

Manuel não quis ouvir o resto; assobiou para chamar a tropilha e 

saltando no lombo do primeiro cavalo que se aproximou partiu com o 

Chico e os outros peões para baterem campo até Camacã e derrotarem 

qualquer emboscada, ou morrerem defendendo Bento Gonçalves.

A notícia não era muito exata; o major Marques, o atual visconde 

de Porto Alegre, contemporizava diante das forças de Porciúncula 

esperando a junção com Silva Tavares para atacar o chefe rebelde e 

derrotá-lo, como sucedeu em princípio de outubro. Quanto a Bento 

Gonçalves, Manuel o encontrou dias depois na margem do Camacã, 

além do passo do Mendonça. O coronel reunia alguma força para 

marchar sobre Pelotas quando soube que Neto havia derrotado Silva 

Tavares no passo do Retiro.

Manuel, outra vez bombeiro, foi incumbido pelo coronel de espiar 

os movimentos da força do major Marques, o qual podia ameaçar 

Piratinim, e dirigir-se à capital desde que achasse o caminho 

desimpedido.  Eram oito horas do dia. Oculto na coroa de mato, que 

cingia a crista de uma pequena coxilha a cerca de duas léguas de 

Piratinim, o Canho espreitava a campanha, especialmente um ponto 

distante, à margem do rio. Ali arranchara uma partida de exploradores 

destacados da força do major Marques.  

Manuel a observava desde a véspera e suspeitava que achando a 

vila desprevenida, tentasse uma surpresa; por isso a precedia obra de 

uma légua, pronto a dar aviso aos rebeldes, no caso de ataque.
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Com os olhos fitos no alvo, e o corpo debruçado sobre o pescoço de

Juca, Manuel absorvia-se no pego de recordações dolorosas em que se 

debatia sua alma desde a noite terrível do combate. Nas trevas de seu 

espírito ressurgia, tocado pela doce luz da esperança, o quadro que ele 

vira, partindo: Catita a velar com terna solicitude pela Morena, sua irmã 

na beleza e na dedicação. Súbito aqueles dois vultos queridos sumiam-se

num turbilhão espesso; e o painel suave não era mais do que um charco 

de sangue coalhado de ossos.

A alma do gaúcho se embotara; nem para a vingança tinha mais as 

energias de outrora. Vingar-se de quem, de um vil animal faminto que 

saciara a rafa — gíria: Fome, penúria, miséria —? Nessa existência 

fulminada só palpitava ainda uma fibra: A do dever, ou antes, da 

lealdade. Dedicara-se a uma causa: não podia repudiá-la.

No meio destas cogitações, o pelo do alazão, que Manuel cobrira de

uma crosta de lama para disfarçá-lo, hispou-se com um ligeiro arrepio, e

a ponta das orelhas afiladas canutaram-se, enrolaram-se, com excessiva 

rijeza, o que denotava extrema atenção. Despertado por estes sinais, e 

vendo o largo peito do corcel que se sublevava num amplo resfôlego, 

Manuel, lançando rapidamente a mão às narinas do cavalo, pôde 

recalcar a tempo o possante nitro que se desatava já.

Devia ser bem poderosa a causa que assim perturbava o inteligente 

corcel, fazendo-o esquecer sua prudência e calma inalterável em face do 

inimigo. O gaúcho embebeu o olhar na pupila cintilante do cavalo e pela

primeira vez não o compreendeu. Entretanto, nos ares passava uma 

repercussão quase imperceptível, como o zumbir de uma vespa.
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Os exploradores ao longe arreavam os animais para partir. Manuel, 

voltando às suas lucubrações, observava maquinalmente o que ali 

passava, mas através da visão horrível que não o abandonava; ele via 

tudo por entre aquele prisma negro. Outra vez o quadro suave da 

despedida assomou a seus olhos; mas a pouco e pouco as imagens se 

debuxaram com mais vigor, os vultos animavam-se e viviam. A Morena 

se erguera espasmando os flancos; o talhe esbelto de Catita ondulava-lhe

sobre o dorso, ufano, deste troféu. A moça e a baia não formavam mais 

do que uma só existência e uma só pessoa. Era o tipo da beleza 

esplêndida da campanha, a rainha dos pampas, a gazela do deserto, a 

amante do centauro americano, a gaúcha, enfim.

— Manuel!

Quando esta palavra suspirou entre as folhas, como um arpejo da 

brisa, Canho levou rapidamente as mãos ao rosto para espancar a 

alucinação dos sentidos. Mas era realidade, e não sonho, a suave 

aparição. Catita assomava entre a ramagem, por onde perpassou, ligeiro,

o vulto da Morena. Foram seus lábios que murmuraram o nome dele, 

foram seus olhos que cintilaram na espessura.

— Viva! Balbuciou o gaúcho.

É ocasião de referir a cena que se passou depois do assalto dos 

chimarrões: Resignada a morrer, Catita ficara debruçada sobre o corpo 

da Morena. Um dos molossos primeiro arrojou-se, e abocanhando-lhe a 

saia, arrancou uma tira. Com o grito da moça, a égua despertou; e 

vibrando o casco, esborrachou o focinho do cão.
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O curativo da ferida e a nutrição que recebera tinham restituído à 

baia algum vigor; e fazendo um esforço, pôde erguer-se sobre as três 

patas e preparou-se para defender valentemente a vida da amiga que 

velara sobre ela com tanta solicitude. Nesse momento os latidos que a 

moça ouvira em distância aproximaram-se; e um turbilhão passou ante 

seus olhos. Era uma rês com sua cria assaltada por outra matilha de cães.

O  animal, já ensanguentado, às vezes voltava a face ao inimigo para 

defender o filho; mas acossado fugia após o bezerro.

Os molossos que haviam atacado Catita seguiram os outros e 

desapareceram com eles. Aproveitando o respiro, a moça rompeu com a 

égua por dentro do mato e afastou-se o mais que pôde daquele sítio 

funesto. Morena a acompanhava a custo; de vez em quando cedia à 

fraqueza, mas, afinal, chegaram à vila.

Entanto a rês, exausta da fadiga, depois de muitas voltas pelo 

campo fora, veio cair com o filho no mesmo lugar onde estivera a égua, 

intuindo achar ali um refúgio. A matilha famulenta, faminta, devorou-os 

ainda vivos: o banquete durara até a noite, poucas horas antes da 

chegada do Canho.

Já então Catita tinha abrigado no quintal da casa a baia, que seus 

desvelos breve restabeleceram. Depois de alguns dias, a moça, pela 

manhã, quando ia ao banho, montava mesmo em pelo na Morena, que 

gineteava com ela pelo caminho, juntas brincavam nadando no rio e 

folgavam, escaramuçando pelo campo. Pareciam duas amigas de 

infância a fazer travessuras de criança.
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Nesse dia a baia despediu como uma flecha pelo campo afora; 

quando a moça a quis reter, ela soltou um nitrido vibrante e redobrou a 

corrida. O coração de Catita palpitou em doce alvoroço; pressentira a 

aproximação de Manuel. Não se enganara; ao cabo de meia hora, a baia 

resvalou sutilmente pela coroa de mato, onde estava oculto o bombeiro. 

Foi então que a moça murmurou o nome do Canho, a quem seus

olhos agora distinguiam entre a folhagem.

Ei-los em face. Morena acariciou o senhor e abraçou o filho com o 

pescoço. Manuel olhava Catita; e a moça embebia-se nesse olhar. Todo o

tempo que a alma dele tinha deixado de beber essa imagem querida, 

todo o tempo que a paixão dela se tinha guardado, como o perfume

de uma flor agreste, para influir-se no coração do amante; todo esse 

longo passado, não vivido, resumiu-se naquele olhar. Entretanto os 

exploradores, que tinham visto a baia passar ao longe e sumir-se na 

coroa do mato, botaram os cavalos nessa direção, e suspeitando alguma 

emboscada, deram uma descarga para desmascarar o inimigo. As balas 

que sibilavam por cima de suas cabeças, não arrancaram os dois amantes

ao enlevo da paixão. Suas mãos se tocaram: Catita reclinou a frente 

enrubescida; e Manuel colheu a flor dos seus lábios mimosos, que 

soluçaram num beijo.

O tropel que reboou perto arrancou o gaúcho àquele êxtase 

inefável. Impelindo a Morena com um gesto, acompanhou de longe com

os olhos o vulto da moça que se afastava rápida e sutil por entre a 

folhagem; depois arremeteu contra o inimigo.

Quem já observou os zigue-zagues de um raio que listra o 

VISÃO ______________________________________________________ 291 

horizonte, pode fazer uma ideia do que foi a corrida do gaúcho pelo 

campo, através dos muitos inimigos que o atacavam. Passou
entre eles como a centelha elétrica, deixando um rastro sinistro; e 
apagou-se de repente, submergindo-se no seio da terra. Metidos, ele e 
Juca, em tremedal profundo, zombaram durante muitas horas das 
pesquisas dos exploradores.

۩


