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– Vocês sabem como meu irmão Gumercindo 
era: um chefe nato, um caudilho senhoril, formoso, 
elegante e gentil, que conquistava o coração dos que 
se aproximavam. Quando Gumercindo chegava, au
toridades e pessoas comuns de todas as idades cor
riam para lhe saudar. Tinha algo nele que deixava 
todos felizes. Não sei o que era, mas por aquela casa, 
pela qual passaram todos os grandes de Montevideo, 
inclusive o general Santos, em seus cavalos cobertos 
de prata e ouro, ninguém causava tanto fascínio 
como  meu irmão Gumercindo, ninguém nos deixa
va mais embevecidos do que ele.

As palavras saem da boca de Aparício Saraiva 
macias como pedaços de terra molhada, e se desman
cham no ar. O general Aparício Saraiva, 42 anos, 
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está ajoelhado ao lado do túmulo de Gumercindo 
Saraiva, um buraco cavado no chão num pequeno 
cemitério à beira da estrada. Todos os homens da 
família de Gumercindo e seus companheiros de 
guerra, usando lenços negros, estão ao redor da 
sepultura. 

Atrás do cemitério elevase uma coxilha arre
dondada. No alto da coxilha, um casarão branco 
com aparência de abandono. 

Os lenços, os palas, os chapéus, os cabelos saco
dem com o vento forte. Os cavalos estão inquietos.

O tenente Rosário Saraiva, filho de criação de 
Gumercindo, chega a galope.

– General, os cães estão próximos!
– Eu sei muito bem, Rosário. 
– Já atravessaram o riacho do Porco. Vão che

gar em meia hora ou menos. São em torno de cem.
– Eu sei, eu sei.
Aparício fala para a sepultura, baixinho.
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– Temos pressa, meu irmão. Vou mandar bus
car teu corpo para descansar em tua casa, assim que 
puder. É uma promessa. Paz em Cristo.

Aparício se levanta e monta. Os homens vão 
montando, um a um.

A última pá de terra cobre a sepultura. Fran
cisco, o filho mais velho de Gumercindo, crava nela 
uma cruz de madeira.

Uma parte da Divisão do Norte, do exército 
legalista, composta de 20 cavaleiros usando lenços 
brancos encardidos, aproximase do túmulo de Gu
mercindo. Os cinco que estão na frente desmontam. 

São o general Lima, comandante da Divisão do 
Norte, o coronel Firmino de Paula, o major Ramiro, 
o jovem tenente Lobo e o vaqueano Caçapava. Os 
demais continuam montados. 

Caçapava se aproxima do túmulo com a terra 
ainda fresca. 

– É aqui. 
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– Desenterrem – diz o general. – Quero ver se 
é ele mesmo.

O grupo forma um círculo ao redor do túmulo. 
Pás cavam, o corpo começa a aparecer, um cheiro de 
podre se eleva da terra revolvida.

O general Lima aponta o casarão branco, no 
alto da coxilha. 

– E aquela casa? Tem alguém lá?
– Já investigamos. Lá mora uma viúva. Mora 

sozinha.
O cadáver é tirado da sepultura e estendido no 

chão. Todos cobrem o nariz com os lenços. O gene
ral Lima se ajoelha junto ao corpo e o observa, sem 
tirar o lenço do nariz. 

– As orelhas são minhas.
Apanha uma navalha e corta as orelhas do mor

to. Enrolaas no lenço e as coloca no bolso da jaqueta.
O coronel Firmino se aproxima e toca o cadá

ver com a ponta da bota.
– Tá bem mortinho. Amarrem o corpo no por

tão do cemitério, bem alto. 
– Permissão para perguntar, coronel. – diz o 

major Ramiro.
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– Adiante.
– Por que pendurar o corpo no portão?
– Porque a Divisão do Norte vai passar na fren

te do cadáver. 
– Sim?
– Para cuspir nele. 

O coronel Firmino, o major Ramiro, o  tenente 
Lobo, o vaqueano Caçapava e outros oficiais obser
vam a Divisão do Norte se afastar com o general 
Lima à frente, desfilando diante do cadáver de Gu
mercindo.

O coronel Firmino olha especulativo para o 
major Ramiro.

– O senhor deve estar se perguntando por que 
isso tudo, não é, major? 

– Estou me perguntando por que esse ódio.
– Não é ódio, major, não somos bárbaros. É 

guerra psicológica. 
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– Desculpe, mas...
– Nossa tropa precisa ter certeza de que o Gu

mercindo teve o que mereceu.
– Só levar as orelhas não é castigo, coronel – 

diz Caçapava. 
– Não? Como assim?
– Ele tem de ser castigado depois de morto.
– Que besteira é essa?
– Essa besteira é uma coisa que a maioria da 

tropa acredita, coronel. 
– Acredita em quê?
– Que se a gente separar a cabeça do corpo, a 

alma não vai pra lugar nenhum. Nem pro Inferno, 
nem pro Purgatório. E muito menos pro Céu. 

– Bá! Isso é o pior que pode acontecer para um 
vivente – diz o tenente Lobo.

– Ou para um morto – acrescenta Firmino.

A sola da bota de couro de porco dentro da qual 
está o pé fedorento do vaqueano Caçapava apoiase 
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numa vara da cerca do cemitério. Caçapava ergue o 
corpo magro em direção ao cadáver de Gumercindo, 
amarrado na porteira, e aspira o cheiro de podridão 
que ele exala. É um cadáver desmazelado, sujo de 
terra, com a pele amarelada e os cabelos arrepiados. 
Contra o pôr do sol, Caçapava, sobre a cerca, apa
nha o facão com a mão direita e com a mão esquerda 
agarra a cabeça de Gumercindo pelos cabelos. En
fia o facão no pescoço, o sangue esguicha na mão de 
Caçapava. A lâmina afiada vai cortando a pele, a car
ne, os nervos, luta com o osso por alguns instantes e 
logo a cabeça de Gumercindo Saraiva se desprende 
do corpo, com um estalo seco. Caçapava a levanta 
bem alto, mostraa para o grupo que está assistindo 
e jogaa no chão, onde ela levanta uma pequena nu
vem de pó, sob os gritos da soldadesca.

Agora a cabeça de Gumercindo Saraiva está so
bre uma mesa de campanha, dentro da barraca do 
coronel Firmino. A cabeça é uma presença sinistra 
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iluminada pelo lampião. Firmino, o tenente Lobo e 
Caçapava olham para ela, fascinados.

– O arrogante do Lima ficou com as orelhas, eu 
fiquei com a cabeça. 

– O principal troféu desta guerra – diz Lobo. 
– Quem merece ficar com ela? – pergunta Fir

mino.
– Vassuncê, coronel. Ninguém merece mais do 

que vassuncê.
– Só uma pessoa merece este troféu supremo, 

seu retardado. Nosso comandante em chefe, o presi
dente da Província, o doutor Júlio de Castilhos.

– Bem lembrado, coronel – diz Lobo.
– Eu sei. E é por isso que vou mandar a cabeça 

para ele.
– Muito bem, coronel. Grande ideia. Ele vai fi

car seu devedor – afirma Lobo. 
– Tu e o Caçapava vão levar a cabeça para o 

doutor Júlio.
– Nós dois?  
– Vocês dois. Não é uma honra para vocês?
– É, coronel. Uma honra imensa. Mas... só nós 

dois? 
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– Quanto menos gente, melhor. Ninguém 
pode saber disso. Vocês saem de madrugada e vão 
tranquilitos no más até Porto Alegre.

– Acho bom ter uma escolta, coronel. 
– Pra quê?
– Até a capital são três ou quatro dias de 

viagem acelerada... poderemos ter algum encontro 
inesperado... uma emboscada...

– Vamos atravessar território inimigo – arrisca 
Caçapava.

– Não vão. O inimigo está em retirada, seu ca
gão. E uma escolta dá na vista. 

– O senhor tem razão, coronel. Quanto menos 
gente, melhor. O Caçapava conhece os atalhos, te
mos cavalos de sobra, mas a verdade é que seria bom 
ter um atirador para qualquer emergência.

– O major Ramiro é nosso melhor atirador – 
diz Caçapava.

– Aquele idiota pomposo. 
– É pomposo como o senhor diz, mas campeão 

de tiro.
– Ganhou todos os torneios que o regimento 

fez. 
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O pomposo major Ramiro está perfilado diante 
do coronel Firmino, tentando esquecer a coceira na 
virilha que o atormenta com o mau pressentimento 
de que seja sarna, que andou afetando os animais. 

Mas sarna não dá em gente, tinha garantido o 
doutor Alvarado.

O vaqueano Caçapava e o tenente Lobo ob
servam o major Ramiro, perfilado e sofrendo com a 
coceira na virilha. 

– Tenho uma missão para vassuncê, major.  
Aponta para um embrulho de estopa amarrado com 
uma corda.

– Entregue pessoalmente ao doutor Júlio de 
Castilhos, em Porto Alegre. O senhor parte antes 
do sol nascer. 

– Sim, senhor.
– O tenente Lobo e o Caçapava são sua escolta. 
– Sim, senhor. Posso saber o que tem nesse 

saco?
– Para que quer saber? 
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– Ele exala... certo mau cheiro.
– Claro que exala mau cheiro, major. E o se

nhor sabe muito bem o que tem aí dentro. 
Caçapava sorri, Lobo estende um mapa sobre 

a mesa. 
– Já fiz um estudo da rota. Vamos por Vila Flo

res. Por aqui.
– Por que por aí?
– É o menor caminho até Porto Alegre. Depois 

seguimos na direção de Rio Pardo. De Rio Pardo se
guimos a Porto Alegre costeando o rio. Entramos na 
capital pelos alagados das ilhas do Guaíba. Em três 
ou quatro dias estaremos na porta do palácio.

O major Ramiro procura o olhar do coronel 
Firmino.

– Coronel, permite?
– Major Ramiro, é seu último aparte. Diga o 

que quer, depois agarre esse saco e suma da minha 
vista.

– Eu tenho a impressão, coronel, pelo pouco 
que eu conheço nosso presidente, que o doutor Júlio 
de Castilhos não vai ficar muito feliz com esse pre
sente. Os ideais republicanos que ele professa...
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– Estou lhe dando uma missão política, major, 
que vosmecê me parece não estar entendendo. 

– O major não pode entender mesmo, coronel, 
o major não é destas plagas, é homem da corte – diz 
Caçapava, perigosamente testando os limites da 
disciplina.

– Há uma grandeza nessa missão que um pau
lista não pode entender – diz Firmino. 

– Pernambucano, coronel.
Firmino levantase de repente, coloca a mão no 

ombro do major. Firmino é baixinho, o major tem 
um metro e oitenta e cinco. 

O coronel Firmino ergue o queixo e olha para o 
alto, para a altura onde encontra o olhar cinzento do 
major, e sussurra, mal movendo os lábios:

– Quando chegar a Porto Alegre, não vá ao 
quartel, não se apresente a nenhum oficial. Vá dire
tamente ao Palácio e peça para falar ao governador. 
Diga que é de minha parte, da parte do coronel Fir
mino de Paula, e que tem uma mensagem funda
mental para o destino da guerra.  

– Sim, senhor.
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– Agora, vá. Mas não esqueça: ponha sua vida 
nesta missão, porque sua vida não vai valer muita 
coisa se não cumprir minha ordem até o fim. 

Estirado sobre pelegos na barraca que divide 
com dois oficiais com quem nunca troca uma pala
vra, o major Ramiro, 35 anos, fuma seu cachimbo 
numa nuvem de fumaça. O saco com a cabeça de 
Gumercindo está ao seu lado. O major faz anotações 
numa caderneta com capa de couro. É o Diário que 
começou a escrever quando desembarcou no Rio 
Grande do Sul para essa guerra contra os rebeldes 
maragatos ou que diabo sejam. Sobre a mala de ga
rupa está o pequeno retrato oval de uma bela jovem.

“Querida e doce noiva, tudo indica que esta 
guerra insana está chegando ao fim. Sonho todas as 
noites que estou fazendo minha mala e preparando 
a viagem de volta para ti. Quando desperto, vejo que 
continuo preso ao meu pesadelo.”
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Começa a ficar escuro na barraca. O major sen
te a presença das moscas em torno do saco. 

Cavalos bebem água num arroio. Uma cachoei
ra despenca do alto do morro e cria uma cortina de 
som monótono e permanente. 

Quatro membros da família Saraiva urinam no 
rio, lado a lado: o general Aparício, o capitão Fran
cisco, os tenentes Teófilo e Rosário. 

– As tropas de Firmino estão a menos de três 
horas de nós – diz o general. – Vamos reiniciar a 
marcha. Temos que tomar distância deles, pra pre
servar nossa força. 

– O senhor tem razão – diz o capitão Francis
co. – Se entrarmos em combate agora, não teremos 
chance nenhuma. 

– Não. Mas... não posso abandonar o corpo do 
meu irmão. 

– Era o que podíamos fazer, general.
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– Foi um erro. Vocês sabem como éramos 
unidos. 

Sacode o pênis e abotoa a braguilha. Todos fa
zem a mesma coisa. 

– Francisco, tu és o filho mais velho de Gumer
cindo. Tu vais formar um piquete de tua confiança 
e buscar o corpo.  

– Vou fazer minha obrigação, general.
– Vamos dar um enterro decente para ele, nas 

nossas terras, no outro lado da fronteira.

Francisco, com seu primo, o tenente Teófilo; o 
irmão adotivo, tenente Rosário; mais o charrua Ca
minito, que tem posto de sargento, o negro Latorre, 
que já foi cabo e agora é soldado raso por bebedeira, 
e o adolescente Tomás, magro, xucro e queimado, 
encilham os cavalos sem trocar uma palavra. 

O sol está subindo no horizonte e os cavalos 
começam a ficar alertas.
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O major Ramiro, o tenente Lobo e o vaqueano 
Caçapava cruzam pela tropa do coronel Firmino de 
Paula, em sentido contrário. 

Ramiro leva a cabeça de Gumercindo Saraiva 
na mala de garupa, batendo na anca do baio.  

Quando passam ao lado de Firmino, este toca 
na aba do quepe.

– Não perca a cabeça, major.
Alguns oficiais riem. Ramiro é tocado por uma 

sensação amarga. Diante dele se estende um campo 
sem fim, ondulado.

Vestindo ponchos escuros e com lenços negros 
em volta dos pescoços, Francisco, Teófilo, Rosário, 
Latorre, Caminito e Tomás, em galope acelerado, 
assomam na crista de uma coxilha. Param um ins
tante como buscando orientação, e logo, com um 
grito de Francisco, retomam o galope.
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Apolinária é uma mulher de 35 anos, bela, im
ponente, e está descendo a coxilha onde fica sua casa, 
atrás do cemitério. 

Está descendo lentamente e está toda de pre
to. Seguindoa, vem um homem negro muito velho, 
muito magro, esfarrapado e mancando grotescamen
te duma perna. 

A caminhada deles até o portão onde está amar
rado o corpo de Gumercindo é penosa e demorada. 

Quando chegam ao portão, ela apenas dá uma 
olhada no patético cadáver sem cabeça, cobre o nariz 
com o lenço que segura seus cabelos contra o vento 
e começa a galgar o portão. Pouco depois, já firme e 
equilibrada, desata os nós que sujeitam o corpo. 

O velho negro ampara Gumercindo até deitá
lo no chão. A mulher desce. Depois, ambos vão 
puxando o corpo para a cova. Têm dificuldades, 
escorregam algumas vezes. 

– Vai pra cova, Caudilho. Vai descansar teu 
corpo, Gumercindo Saraiva – murmura docemente 
o velho negro.
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E é nesse momento que, num trovejar de cas
cos, Francisco e seus cavaleiros chegam no alto da 
coxilha. Francisco desmonta num salto e avança na 
direção de Apolinária.

– Largue ele, sua bruxa demente!
Francisco agarra Apolinária pelos cabelos e a 

derruba no chão. Então percebe algo errado com o 
corpo de Gumercindo. Larga a mulher. Os  cavaleiros 
todos ficam instantaneamente paralisados. Francis
co ajoelhase ao lado do corpo, horrorizado com o 
que vê.

– Olha o que fizeram com meu pai! Teófilo! 
Rosário! Caminito! Olha o que fizeram com meu 
pai!

Teófilo desce do cavalo e se ajoelha ao seu lado. 
Rosário chega e abraça os dois. Ficam os três em 
frente do corpo decapitado de Gumercindo, ajoe
lhados, abraçados. Francisco de repente começa a 
chorar convulsivamente, um choro rouco e profun
do, violento e selvagem. 

Caminito dá um safanão no negro velho, atira
o no chão.
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Apolinária vai saindo de mansinho. Latorre in
tercepta seus passos. Francisco se vira transtornado 
na direção da mulher. Tem a adaga em punho.

– O que fizeste, bruxa maldita? Cadê a cabeça 
de meu pai?

Pega outra vez os cabelos dela, encosta a lâmina 
no seu pescoço. 

– Eu não fiz nada! Pelo amor de Deus, tenha 
piedade! Estava apenas enterrando o corpo do Cau
dilho. 

– Os carniceiros já rondavam perto – geme o 
negro velho, caído no chão. – Os carniceiros iam 
comêlo, todo, todinho. 

– Eu estava salvando o corpo dele, salvando o 
corpo dele.

Apolinária está cercada pelos seis homens, enor
mes e transtornados. Teófilo é o menos  assustador. 
Toca no ombro da mulher, acalmaa.

– Quem fez isso, senhora? Vamos, diga.
– Foi aquele gordo cruel. O degolador de Boi 

Preto.
– Firmino!
– Sim. Mas ele não está com a cabeça.
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– Onde está a cabeça?
– Está sendo levada para o tirano.

A mala de garupa com a cabeça de Gumercindo 
está batendo na perna do major Ramiro, conforme 
o trote do cavalo. Ramiro está incomodado e tenta 
evitar o contato que lhe dá nojo.

– Cuidado que ele pode lhe morder, major – 
diz Caçapava, achando muita graça. 

Lobo, que marcha na frente, olha para trás e ri. 
Ramiro não acha graça nenhuma e acomoda o saco, 
tentando imobilizálo com o laço que pende junto a 
sua perna.

– Tenente Lobo, vou lhe dizer só esta vez: do 
paisano Caçapava não espero disciplina, mas o se
nhor é um oficial. Aja como um.

Ramiro dá de esporas na montaria e acelera a 
marcha. Lobo e Caçapava trocam um olhar de en
tendimento, cheio de ironia. Lobo vai à frente como 
guia. Caçapava cuida a retaguarda.
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Ramiro olha as coxilhas onduladas e é nisso 
que pensa: em ondas. 

Se esparrama em volta dele a manhã gorda de 
luz, pássaros, insetos e presságios.

Francisco Saraiva e seus cinco cavaleiros termi
nam de enterrar mais uma vez o corpo do general 
Gumercindo. Apolinária e o negro velho observam, 
temerosos, um pouco afastados. Rosário coloca a 
cruz em cima da tumba.

Os cinco homens estão silenciosos, pensativos, 
esperando uma atitude do filho mais velho de Gu
mercindo. Francisco chama o adolescente Tomás.

– Vai até o tio Aparício e conta o que está acon
tecendo. Diz que o Firmino está indo a toda atrás 
dele. Ele precisa se cuidar. 

– Sim, senhor, capitão.
– E, Tomás, conta o que eles fizeram com o 

corpo do meu pai. Diz que nós vamos resgatar a ca
beça dele, custe o que custar. 
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– Sim, senhor.
– Os que carregam a cabeça não devem estar a 

mais de três horas na nossa frente – diz Caminito.
– Agora, vai, Tomás. Que Deus te guie.
– Confie em mim, capitão!
Tomás monta no cavalo e parte a galope. Quan

do ele some na dobra da coxilha, Francisco faz um 
gesto, chamando os homens para perto de si.

– Vamos fazer um juramento.
Formam um círculo, ajoelhados em torno do 

túmulo. Francisco se concentra por alguns instantes 
e depois começa a falar, bem devagar: 

– Eu, Francisco, filho de Gumercindo, e tu, 
Rosário, meu irmão do coração, e tu, Teófilo, meu 
primo, e tu, Latorre, que nasceu e se criou nos cam
pos do meu pai, e tu, Caminito, que comigo domou 
os cavalos do meu pai, vamos jurar por nossa honra, 
por nossas famílias, por Deus e por tudo o que nós 
acreditamos, vamos jurar perseguição a esses assassi
nos, e vamos jurar que vamos recuperar a cabeça de 
meu pai e nosso comandante, antes que ela sirva de 
troféu para o maldito.


