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A ondina do tanque 

. ;;)J~ 
. ~~ 

o homem compreendeu imediatamente que aquela mulher era a ondlna do tanque. 

F AZ muito, muito tempo, vivia num 
certo lugar urn moleiro que ganhava 
rnais do que 0 suficiente para viver 

com a mulher, a ~onto de lazer grandes eco
nomjas, que iam aumentando de anopara 
ano, e ja era proprietario de ferteis terrenos, 
que the proporcionavam abundantes colhei
tas. 

Assim 0 born homem se considerava fe
liz e nao invejava ninguem. 

Nesta situa\=ao, passaram-se varios anos; 
mas nao ha bern que sempre dure e nao tar
daram a vir os maus tempos para 0 moleiro. 

Primeiro a tormenta destruiu quase t6da 
a colheita de seus campos, assim como a de 
seus vizinhos, de tal forma, que alem de ele 
ficar arruinado, nao podia ganhar nem urn 
maravedil (1) moendo 0 trigo dos outros. 

(1) Maravedil - antiga moeda g6tica, usada em 
Portugal e Espanha. (N. F.) 

Gra~as as suas economias, ele conseguiu 
passar aquele ano; mas no segundo, foi pi~r 
ainda. Teve de hipotecar 0 moinho, e perdeu 
o a~etite e 0 sono. 

Certa manha, j acansado de se revirar na 
cama sem poder dormir, saiu para tomar fresco. 

A roda do moinho era acionada pel a cor
renteza de urn rio que, pouco mais adiante 
da casa em que vivia 0 moleiro, formava uma 
bacia que parecia urn tanque. 

Quando 0 moleiro ia passando pela beira, 
percebeu urn ruido de agua agitada e, curioso, 
meteu a cabe~a entre as canas que cresciam 
na margem, e viu urna mulher lindissima, que 
surgia da agua, lentamente. Se.us cabelos, se
dosos e muito compridos, the cobriam 0 cor
po quase que inteiramente. 

o homem compreendeu imediatamente 
que aquela mulher era a ondina do tanque e, 
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assustado, ficou im6ve~. Nao sabia se devia 
se aproximar ou fugir. 

Enquanto hesitava, a ondina 0 chamou 
pelo nome, com voz dulcissima, e the pergun
tou 0 que 0 fazia sofrer. 

Como se aquelas palavras the tivessem 
feito voltar a coragem, 0 moleiro se atreveu 
a chegar a margem do tanque, e diante da for
mosa mulher-ondina, respondeu que em ou
tras tempos ele havia sido feliz e rico, mas que 
a desventura se obstinava contra ele de tal 
mane1ra, que ja estava venda chegar 0 dia em 
que teria de abandonar seu moinho. 

- Nao se preocupe - respondeu-Ihe a 
ondina. - Eu darei urn jeito de voce ser muito 
rn8is feliz e rna is ditoso do que dantes. Mas 
em traca, tern de me prometer que me dara 
o que acaba de nascer em sua casa. 

o moleiro, per.sando que devia ser algum 
gato, a1gum cachorro ou 8.lgum pintinho, n9.0 
achou inconveniente em aceitar a exigencia 
da ondina, e esta afundou na agua, enquanto 
o potre homem voltava para 0 moinho, cheio 
de esperan~a. 

Porem, mal havia transposto 0 umbral, 
uma mulher que trabalhava para sua mulher 
correu ao seu encontro, e the disse, com cara 
alegre, que ele acabava de se tomar pai. 

Aquelas palavras deixaram 0 pobre mo
leiro atordoado. Durante varios minutos ele 
permaneeeu silencioso, compreendendo 0 en
gano de que havia sido vitima. Perturbado, 
aproximou-se do leito onde estava a esposa, 
eontemplou seu filhinho, e duas lagrimas que 
pareeiam duas pedrinhas the eairam dos olhos. 

A mulher perguntou entao 0 que havia 
e 0 moleiro lhe contou a imprudente pramessa 
que ele havia feito a ondina, deplorando que 
em traca da riqueza ele se visse obrigado a 
renunciar ao filho, entregando-o a ondina. 

Ambos deeidiram auebrar a promessa, e 
nao entregar 0 menino. 0 moleiro, desprezan
do a riqueza, se pas a trabalhar com mais afin
co do que nunea, resolvido a sair da r:1~seria 

pelo seu pr6prio esfor~o. 
Mas era evidente que a ondina 0 pro

tegia, porque seus neg6cios eome<;aram a to
mar urn curso mais favoravel e, sem que ele 
esperasse, tudo the corria · bern, ate mesmo 
aquilo que, em eircunstaneias ordinarias, nao 
lhe teria rendido dinheiro nenhum. 

Enquanto isto, ia crescendo 0 menino, 
tendo 0 moleiro 0 cuidado de que ele nunca 

se aproxima~se da agua do rio nem do tan
que; mas venda que transeorriam os anos e 
nada the acontecia, 0 born homem eomec;ou 
a se tranqtiilizar. 

o menino se fez homem. 0 pai 0 em
pregou em casa de urn ca<;ador, para que apren
desse 0 ofieio, e quando ele 0 aprendeu, foi 
a casa do homem mais importante da aldeia 
e the pediu que 0 tomasse a seu servi~o. Pou
co depois, 0 rapaz se enamorou de uma mo<;a 
honesta e bela, e contrairam matrimonio. 

o jovem ea<;ador ja nao se lembrava mais 
nem urn pouco da ondina. Achava que tudo 
aquilo clevia ser apenas cismas de gente velha. 

1\11as, certo dia em que ele perseguiu obs
tinadamente urn javali ate mata-Io, suas maos 
se eneheram de sangue, e ele se aproximou 
da beira do tanque para lava-las. 

Mal suas maos toearam a agua, surgiu 
a ondina, e enla<;;ando 0 bra<;;o em volta do seu 
pesco<;;o, 0 arrastou para a profundeza das 
aguas. 

A noite, vendo que 0 marido nao volta
va para casa, a jovem esposa come<;ou a se 
preocupar. Urn pressentimento the deu a en
tender que 0 marido havia sido vitima da on
dina, pois por varias vezes ele the havia con
tado aue devia ter euidado com ela. 

Cheia de desespero, ela puxou os cabe
los, torceu as maos e chamava aos gritos 0 in
feliz marido. 

Mas 0 ca~ador nao respondia. 
Louca de dor, a jovem esposa adorme

ceu, depois de derramar tadas as suas lagri
mas, e, em sonho, viu urn caminho aspero, tor
tuoso, que ia dar no alto da montanha. So
nhou que 0 pereorria com grande esfor~o, e 
que depois de alcan<;ar 0 cume, via urn vale 
risonho, onde se levantava uma cabana. 

Entrou na cabana, e viu uma ancia, que 
a aeolhia com urn sorriso de boas vindas. 

N aquele preciso instante a infeliz esposa 
despertou, e vendo que ja havia amanhecidG. 
pensou que 0 sonho devia ter sido urn avis 
do ceu e resolveu procurar aquele eaminho 
que tinha visto no sonho. 

Nao tardou a encontra-lo, e empreenden 
do a penosa aseensao, chegou realmente a ca
bana da ancia, que a recebeu cordialmente. 
dizendo: 

- Voce deve estar muito infeliz para 
ter deeidido vir visitar-me. 
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A jovem criCltura ihe fez urn relato do 
ocorrido, e a velha prometeu ajuda-Ia. 

- Tome este pente de DurO - disse
-lhe. - Espere que chegue a lua cheia, e en
tao se colocara no. beira do tanque, e penteara 
seus cabelos. Quando terminar, deixe 0 pente 
no chao, e ob£erve 0 que vai suceder. 

A jovem 1he agradeceu efusivamente, foi 
fapidamente para casa, e refreou durante al
guns dias sua impaciencia. Mas quando brilhou 
no ceu a lua cheia, eIa correu para a beira do 
tanque, se penteou, e deixou 0 pente no chao. 

De repente, viu levantar-se uma onda que 
carregou 0 pente, e, quase ao mesmo tempo, 
surgiu na superficie da agua a cabec;;a do C8
~ador. 

Sem pronunciar uma palavra, ele olhou 
tristemente para a esposa, durante varios se
gundos. Depois uma onda 1he cobriu a cabe<;a 
e e1e nao tornou a aparecer. 

A mulher, muito triste, voltou a cabana 
da ancia. Esta the entregou uma flauta e lhe 
disse que fosse tocar na beira do tanque, na
quelas noites de lua cheia, e que a deixasse 
na areia, depois. 

Como descrever a impaci€mcia com que 
a atribulada esposa esperou 0 dia seguinte? 
Quando 0 dia chegou, ela correu para 0 tan
que, tocou uma musica triste, que ouvira mui
tas vezes do marido, e deixou a flauta no chao. 

Imediatamente uma onda enorme bro
tou da superficie da agua e arrastou 0 instru
mento. 

Entao, entreabriu-se 0 espelho liquido do 
tanque. Surgiu, nao rnais a cabec;;a do cac;;ador, 
mas todo 0 tronco, e ele estendeu as maos para 
a esposa. Mas 1evantou-se uma onda enorme 
e 0 escondeu de novo, arrastando-o para 0 

fundo. 
A pobre jovem, cheia de fe, recorreu uma 

vez mais a ancia. 
Esta 1he deu uma roca e Ihe recomendou 

que fosse fiar na beira do tanque, numa noite 
de lua cheia, e que a abandonasse na areia de
pois de ter fiado durante alguns segundos 

Assim fez a esposa. Fiou uma boa quan
tidade de canhamo, deixou a roca no chao, e 
urn momento depois surgiu uma onda que a 
,carregou. 

No mesmo instante apareceu 0 ca<:;ador, 
-que saltou depressa para a margem, abra~(;u 
a mu1her, e os dois se puseram a correr, afas
tando-se da1i. 

Mas as aguas do tanque elevaram-se pa
ra persegui-Ios, estendendo-se por toda a pla
nicie, com grande impeto. Os dois ja se viam 
lJerdidos, quando eia teve a inspira~ao de in
vocar a ancia que tanto os havia ajudado. 

Instantaneamente ela foi convertida em 
ra, e 0 marido em sapo. J'vIas a violencia da 
correnteza os obrigou a se separarem. 

Quando, passado certo tempo, as aguas 
se retiraram e eles tornaram a recobrar a for
ma humana, os dais esposos nao puderarn se 
reunir, per mais que grit8~sem, urn chamando 
o outr~. A distancia que os separava era imen
sa. 

Ignorando cada urn deles a sorte do ou
tro, sentiam-se imensamente infelizes, e nao ti
veram outr~ remedio senao procurar urn em
prego, a fim de poderem subsistir, e ambos se 
dedicaram a guardar rebanhos, passando-se 
assim muitos anos, os dois mergu1hados na 
mais negra tristeza. 

Mas, em certa ocasiao, quis 0 destino que 
os dois esposos 1evassem os rebanhos para pas
tar no mesmo lugar, pois eles viviam nas ver
tentes opostas da mesma montanha. 

Viram-se, mas nao se reconheceram, efi1" 
bora sentissem ambos a mesma alegria inex-
plicaveI, por estarem diante urn do outr~. 

Durante varios dias continuaram a ir aa 
mesmo lugar, e num.a noite de lua cheia, 0 

pastor tirou uma flauta da sua bolsa de COufO, 
e come~ou a tocar uma sonata 1anguida e me
10diosa. 

Ao ouvi-1a, a esposa come<;ou a soluc;;ar 
tao desconso1adamente, que e1e perguntou: 

- Por que chora, pastora? 0 que Ihe 
aconteceu? 

- Oh - exc1amou eIa, entre os solu
<;"os, - era assim que estava brilhando a lua 
quando eu toquei no. flauta esta mesma can
<;;8.0, diante de urn tanque, e apareceu 0 corpo 
de meu pobre marido ... 

o pastor a observou atentamente, e foi 
como se urn veu tivesse caido de repente de 
seus olhos. Reconheceu a mulher dele e, com 
um grito de a1egria delirante, a estreitou nos 
bra<;os. 

Ela 0 reconheceu tambem, e cheia de ju
bilo, transbordante de feliddade, respondeu as 
suas manifestac;;6es de carinho. 

Nem e preciso dizer que, dali para dian
te, eles nunca rnais se separaram e foram fe
lizes. 
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