
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Não tenhas medo; se eu fosse um assassino como tu, há muito tempo 

já teria te estendido morto, antes que soltasses ai Jesus! Vim para te matar em 
combate e restituir a teu coração a lança que deixaste no corpo de meu pai. 
Encilha o cavalo, toma as armas, e sai cá para o campo.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

— VII — 
A LANÇA 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tinha decorrido um mês quando Manuel se pôs de novo a caminho 

para as margens do Uruguai, que atravessou no passo de Itaqui. 
Montava a Morena, adiante trotava o Juca; ao lado gineteavam o 
Morzelo, o Ruão e o resto da tropilha.  

 
Desta vez o gaúcho ia devagar; receava chegar cedo; tinha medo 

que sua vingança lhe escapasse ainda.  
 
No fim da outra semana, estava em Entre-Rios, na casa de Perez. 

Quis perguntar pelo Barreda e hesitou. Se ele tivesse morrido? Pouco 
durou essa inquietação. O entrerriano passara pela pousada na véspera.  

 
Manuel tomou outra vez, depois de três meses, a direção da casa. 

Avistando-a, recordou- se do espetáculo a que assistira e sentiu um 
movimento de compaixão, que logo abafou.  

 
O gaúcho não tinha ódio ao Barreda.  
 
A vingança da morte do pai não era para sua alma a satisfação de 

um profundo rancor, mas o simples cumprimento de um dever. Ele 
obedecia a uma intimação que recebera do céu; à ordem daquele que  
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sempre tinha presente à sua memória. E obedecia friamente, com a 
calma e impassibilidade do juiz, que pune em observância da lei.  

 
Foi por isso que desta vez, avistando a casa, não sentiu a menor 

emoção.  
 
Recolheu a tropilha em um capoão e mudou os arreios da Morena, 

em que viera, para o Morzelo. O generoso cavalo, amigo fiel de João 
Canho, também devia ter sua parte na vingança.  

 
Eram 11 horas do dia; uma trovoada estava iminente, que nublava o 

céu, obumbrando os raios do sol.  
 
Manuel atravessou a esplanada a galope e, chegando à porta da 

casa, bateu com o cabo da lança. Instantes passados, apareceu na soleira 
um homem de baixa estatura e forte compleição, orçando pelos 50 anos. 
Era o Barreda; sua aparência já não conservava o menor vestígio da 
grave enfermidade.  

 
O gaúcho não deu tempo a que o entrerriano o reconhecesse, nem 

mesmo o interrogasse.  
 
— Tu não me conheces, Barreda. Sou Manuel Canho, filho do 

homem que assassinaste cobardemente. Bem sabes o que me traz aqui à 
tua porta, depois de doze anos.  

 
O castelhano recuara por precaução, apenas percebera o intento do 

gaúcho:  
 
— Não tenhas medo; se eu fosse um assassino como tu, há muito  
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tempo já teria te estendido morto, antes que soltasses ai Jesus! Vim para 
te matar em combate e restituir a teu coração a lança que deixaste no 
corpo de meu pai. Encilha o cavalo, toma as armas, e sai cá para o   
campo.  

 
— Então reza o credo, que és um homem morto.  
 
Fechou-se a porta, e o Canho, parado a uma quadra, esperou o 

entrerriano. Este não tardou, vinha bem montado e trazia um arsenal de 
armas: Pistolas nos coldres, faca à cinta, lança na garupa e as bolas 
meneadas na mão direita.  

 
Os dois inimigos arremeteram com igual sanha. À meia carreira o 

Barreda lançou as bolas, mas o Morzelo, atento e destro nesse exercício, 
parou, e de um tranco pôs-se fora do alcance do terrível projétil. 
Brandindo a lança, Manuel correu então sobre o castelhano.  

 
Mas este já tivera tempo de armar as pistolas, e com elas em punho 

esperava o gaúcho para atirar pelo seguro, sem risco de erro, a alguns 
passos de distância. Não logrou seu intento, pois o gaúcho, fazendo 
escaramuçar o Morzelo, procurou de longe iludir a pontaria, para 
precipitar-se contra o inimigo apenas este lhe deixasse uma aberta, uma 
oportunidade, e cravar-lhe a lança.  

 
Foi então uma luta de rapidez e agilidade entre cavalos e cavaleiros; 

enquanto estes mudavam de atitude a cada instante, ora mascarando-se 
com o corpo do animal, ora, quando fugiam à desfilada, voltando a 
frente para não perder os movimentos do inimigo, os cavalos de seu lado 
apostavam de ligeireza e força nos galões, corcovo ou salto em que o 
cavalo ergue as patas dianteiras e arqueia o dorso, que davam para o  
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lado, e na prontidão com que empinavam para rodar sobre os pés, ou  
arremessar o salto. 

 
Afinal o gaúcho, aproveitando um descuido, investiu contra o 

Barreda, que desfechou um sobre outro seus dois tiros. Longe de se 
estirar pelo flanco do animal para cobrir-se, Manuel se expôs para não 
sacrificar o Morzelo, mas ele confiava na sua ligeireza e na segurança 
do olhar. A cada tiro mergulhava, por assim dizer, no espaço que o 
separava da terra.  

 
Ágil também, o castelhano evitou a ponta da lança, mas com o 

choque dos dois animais, esbarrado na disparada lhe resvalou um pé até 
o chão. Nada seria, não haveria problema, pois facilmente ganharia ele 
a sela se o Morzelo não tivesse mordido com raiva o pescoço do 
castanho.  

 
Vendo-se desmontado, Barreda correu para ganhar a porta da casa, 

onde se ouvia alarido e choro de mulher.  
 
Tomando então a manopla, e fazendo voltear as bolas, o gaúcho 

atirou-as; o castelhano caiu estropiado a cinquenta passos da casa. Em 
um instante Manuel estava sobre ele, calcando- lhe o pé no peito.  

 
— Pede perdão a Deus, que chegou tua hora.  
 
O castelhano de raiva emudecera.  
 
A mulher do Barreda prostrava-se nesse momento aos pés de 

Manuel, implorando compaixão para o marido. Riu-se o gaúcho com 
dureza e escárnio:  
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— Virá outro marido para a consolar. 

 
Arredando a desgraçada mulher, chegou o ferro da lança aos olhos 

do castelhano: 
 
— Conheces! É a lança com que há doze anos feriste meu pai à 

traição. Eu jurei que havia de cravá-la em teu coração, mas depois de 
vencer-te em combate leal. Chegou o momento.  

 
Com uma calma feroz, espetou o ferro da lança, no corpo do 

assassino de seu pai, atravessando-lhe o coração como faria com uma 
folha seca.  

 
Morzelo, que se conservava imóvel ao lado, durante toda esta cena, 

avançou a um sinal do senhor, e porventura ensinado, pisou com a pata a 
face contraída do moribundo, que ainda estremeceu, ante essa derradeira 
afronta.  

 
Enquanto a vítima se debateu nas vascas, estertores, da agonia, 

Manuel a contemplou friamente. Quando se apagou o último vislumbre 
de vida, se afastou sem lançar um olhar de compaixão à mulher 
desmaiada.  

 
Nessa ocasião, o cavalo do morto chegou-se ao corpo para o farejar, 

soltando lamentos de dor. Comoveu-se o gaúcho com essa prova de 
amizade; e aproximando-se acariciou o animal.  

 
Queria ele consolá-lo da perda que sofrera?  
 
Súbito cortou os ares um henito fremente e aflito, ao tempo que  
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reboava pela campanha o estrondo de um tiro.  

 
Manuel Canho tombou, rolando pelo chão.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

— VIII — 
A CRUZ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tanto que Manuel lanceara o entrerriano assomava no teso 
fronteiro um peão.  

 
Era esse o mesmo Negro que, dois meses antes, o gaúcho 

encontrara perto da casa, em companhia do frade chamado para 
confessar Barreda. Pertencia ele à estância da qual era capataz o morto.  

 
Percebendo o que sucedera, e conhecendo que seu auxílio já não 

podia salvar a vítima, colheu o Negro as rédeas ao cavalo, que a 
princípio arremessara na esperança de chegar a tempo. Saltou no chão, e 
por cima da sela, armado o trabuco, preparou a pontaria com a maior 
atenção. Quando teve bem firme pela mira a bota direita do gaúcho, o 
que lhe dava certeza, com o desconto da arma, de atravessar o coração 
da vítima, um sorriso de caçador arregaçou o beiço do Negro, que 
desfechou o tiro.  

 
Antes porém que batesse o cão da espingarda na caçoleta, 

repercutira a dois passos um relincho agudo. Era a Morena. Saindo do 
mato, onde a deixara o gaúcho, a égua parara um instante no alto da 
lomba, crista arredondada de colina, e estivera contemplando de longe 
a cena do combate. Chegava justamente o peão, cujos movimentos  
__________________________________________________________  

	  



144______________________________________________________ 
 
despertaram a atenção do corajoso e inteligente animal.  

 
Pressentiu a égua que a pontaria feita pelo peão ameaçava a 

existência de seu amigo, do homem que a restituíra a seu filho? Ou 
obedeceria ela a um impulso repentino, levada unicamente pelo desejo 
de correr ao lugar onde estava o Morzelo?  

 
Ninguém sabe até onde se pode elevar o instinto do bruto generoso, 

sobretudo quando se põe em comunicação com almas da têmpera de 
Manuel Canho.  

 
Arrancando aos galões, corcovo ou salto em que o cavalo ergue as 

patas dianteiras e arqueia o dorso, a Morena dispara como uma bala. 
Ao passar por junto do peão, desfechou-lhe nas costas um coice que o 
atirou de bruços sobre a macega, aos pés do cavalo; e foi esbarrar junto 
ao corpo de Canho, estendido numa barroca do terreno.  

 
Estancando aí para farejar o corpo, sobre o qual também o Morzelo 

estendia o focinho, a égua soltou outro relincho estridente, e rodando 
sobre os pés volveu a corrida com igual velocidade, na direção onde 
havia tombado o peão. Tão pouco tempo decorrera, que este ainda não 
se recobrara da dor e surpresa, e jazia emborcado no chão.  

 
Ouvindo o estrupido do animal que se aproximava e receoso de 

uma nova refrega, o Negro levantou a cabeça a custo, e estremeceu. A 
égua estava sobre ele; porém, coisa mais terrível do que o vulto do 
animal tinham distinguido seus olhos.  

 
Na altura do braço esquerdo da Morena, onde termina a omoplata, 

apareceu-lhe um semblante ameaçador que o espavoriu. Ao mesmo  
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tempo, semelhante à projeção de mola de aço, vibrou um punho que 
arrebatou-lhe da mão o trabuco fumegante.  

 
O Canho pois não estava morto, como supusera o Negro, nem 

sequer ferido.  
 
Para o gaúcho, o rincho era a palavra do cavalo; ele compreendia o 

sentido dessa linguagem rude, mas enérgica. Na Morena sobretudo, 
nenhuma impressão, nenhum movimento traduzia a voz do inteligente 
animal, que não repercutisse fielmente n’alma do rio-grandense.  

 
Ouvindo-lhe o nitrido, Manuel adivinhou às primeiras notas o 

soçobro, agito, do temor e a angústia, pela trêmula vibração da voz 
sempre límpida e argentina, som ou voz de timbre firme, sem falha. 
Voltando-se de chofre, entreviu rapidamente o salto da égua e o vulto do 
Negro com o trabuco apontado para ele. Antes do pensamento já o 
instinto da conservação o tinha lançado ao chão, contra uma leiva, 
depressão ou sulco, natural do terreno, que o podia proteger.  

 
Fora inútil, se a Morena o não tivesse prevenido, derrubando o 

Negro antes que o tiro partisse. A mãe extremosa acabava de pagar sua 
dívida de gratidão ao homem que lhe salvara o filho, salvando por sua 
vez a existência do generoso amigo.  

 
Manuel o compreendeu; quando ele caiu, já o tiro havia soado, e 

contudo não fora ferido, nem ouvira sibilar a bala. Estremeceu, 
pensando que em sua dedicação o intrépido animal se houvesse 
sacrificado, arrojando-se contra a arma assassina.  

 
Com que extremo de gratidão e alegria não cingiu ele o colo da  
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Morena, inquieta por vê-lo no chão! A égua, porém, não lhe deu 
tempo de acariciá-la, pois voltou sobre os pés, levando suspenso à 
espádua o gaúcho seguro apenas pela ponta da bota na anca, e pela mão 
esquerda segura na cernelha, parte do corpo do cavalo onde se juntam 
as espáduas. Não passara de todo o perigo; o Negro ainda conservava na 
mão a arma homicida.  

 
Arrebatando-a, Manuel a brandiu nos ares para esmigalhar o crânio 

do inimigo. Este, erguendo meio corpo sobre os cotovelos, juntou as 
mãos, implorando compaixão.  

 
Ainda o gaúcho pôde ver o movimento quando já desfechava o 

golpe; imprimindo à arma diverso impulso, foi ela, girando como a 
pedra de uma funda, cair longe numa touça de macega.  

 
— Vai enterrar teu capataz, disse Manuel.  
 
O Negro obedeceu à ordem. A haste da lança, cravada no coração 

da vítima, surdia, de surdir, sair da terra ou brotar da água, fora da 
cova cerca de uma braça. Manuel quebrou um troço da outra lança com 
que pelejara Barreda e atou-o de través, atravessado, com um tento, RS, 
tira, de couro cru, formando os braços de uma cruz.  

 
Terminada assim a triste cerimônia, procurou no campo uma pedra 

para deitá-la no pé da cruz, sendo ele o primeiro a praticar esse ato de 
piedade e respeito pelas cinzas do morto. Muita gente ignora o que 
significa esse costume de chegar o passante uma pedra para a cruz, 
erigida à beira do caminho. É uma singela devoção do povo. Em falta de 
lousa, sela-se o túmulo com um cômoro, pequena elevação ou porção, 
de seixos.  
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Quando Manuel partiu desse triste lugar, sentiu na face uma ligeira 
umidade: era lágrima ou gota de suor que lhe escorria da fronte?  

 
Atravessando a Banda Oriental, antigo território onde hoje está o 

Uruguai, o gaúcho passou a fronteira em Jaguarão. Queria ver Bento 
Gonçalves e falar-lhe. Depois do que fizera, carecia para viver tranquilo 
da aprovação de seu padrinho. O coronel era para ele o símbolo da 
coragem, da honra, da justiça, da virtude. Aquilo que ele achasse bom 
devia merecer a graça de Deus.  

 
Bento Gonçalves tinha em Camacã duas propriedades: a chácara do 

Cristal, residência habitual de sua família, e a estância de São João, 
distante daquela quatro léguas. O serviço militar porém o retinha 
constantemente em Jaguarão, onde aquartelava o 4º regimento de 
cavalaria, cujo comando reunia ao da fronteira.  

 
Muitas vezes o chamavam fora da Vila as necessidades do serviço, 

ou visitas às próximas estâncias, nas quais havia de ordinário jogo forte 
de parada, disputas de cavalos selvagens ou não totalmente amansados. 
Como todo o homem habituado a uma existência cheia de perigo e 
agitações, o coronel carecia das emoções desse passatempo.  
 

 

 
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— IX — 
 A VIOLA 

  
 

 
 
 
 
  
  
 
Em caminho da fronteira, que ele acabava de transpor para a Vila, 

teve Manuel a fortuna de encontrar o coronel. O comandante oriental, D. 
Frutuoso Rivera, o convidara para uma tertúlia.  

 
— Pois agora é que voltas, rapaz? Exclamou o coronel, 

reconhecendo o afilhado. Já te supunha estaqueado!*  
____________________ 

 
*RS, estaqueadouro, lugar onde se esticam couros com estacas; 

aqui, estaqueado é empregado no sentido de morto, aquele cujo couro 
foi tirado. 
____________________  

 
— Ainda não, meu padrinho! Disse o gaúcho a rir.  
— É que os tais amigos são da pele do cão; o cuchillo não lhes 

cochila na mão, replicou o coronel fazendo um trocadilho com o nome 
castelhano de punhal.  

 
— Desta vez, cochilou e está dormindo, que só há de acordar no dia 

do juízo.  
— Então?...  
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Esta pergunta do coronel foi acompanhada de um revés da mão 
direita estendida, figurando o bote de uma espada.  

 
— Nada; plantei-lhe no coração a lança que ele deixara lá em casa 

há doze anos.  
— Conta-nos isso, rapaz. Quero ver como te saíste.  
 
O coronel suspendeu a perna no estribo, e descansando sobre o 

quadril, dispôs-se a ouvir a narração do Canho.  
 
O gaúcho referiu tudo o que passara entre Barreda e ele; mas 

simplesmente, sem encarecer a sua intrepidez e destreza nem desfazer 
no adversário. O gaúcho tinha consciência, mas não orgulho de seu 
valor. Para um rio-grandense, e especialmente para o filho de João 
Canho, ser bravo, tanto como o mais bravo, era obrigação. Não havia 
mérito nisso.  

 
— Muito bem, Manuel.��� 
— Então, meu padrinho, acha que não me saí mal?  
— Caramba! Desafiaste sozinho teu inimigo e o mataste em 

combate leal, escapando à traição! Melhor do que isso não há! Até 
serviste de médico e enfermeiro ao sujeito; e o puseste são para a 
viagem do outro mundo.  

 
Acompanhou o coronel estas palavras com uma grande risada. 

Nesse momento excitou- lhe a atenção um salto da égua. O lindo animal, 
vendo a comitiva do comandante, parara em distância; mas a pouco e 
pouco se fora aproximando. Como tentasse um camarada pôr-lhe a mão 
na espádua, ela relanceou dum pulo, saltando uma touceira de cardos. 
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— Oh! Que lindo animal trazes tu, Manuel! Exclamou Bento 

Gonçalves com satisfação de picador. É para negócio? Abre preço, 
rapaz!  

— Não, senhor, esta não se vende.  
 
O gaúcho hesitou, balbuciando:  
 
— Mas se meu padrinho...  
— Nada, Manuel; sei o amor que a gente toma a estes brutos. 

Aposto que lhe queres tanto bem como à tua namorada.  
 
Na despedida, quando o gaúcho lhe beijava a mão, o coronel 

deixou-lhe na palma uma onça de ouro.  
 
— Em Jaguarão comprarás uma mantilha de ponto real e um 

turbante de plumas: a mantilha é para minha comadre, o turbante para 
tua namorada.  

 
E dando de rédeas ao ginete, sumiu-se em uma nuvem de pó.  
 
Era dia de Nossa Senhora da Conceição. A Vila tinha ares 

domingueiros; acabara a missa havia pouco tempo. Ainda as ruas      
estavam cheias de grupos de mulheres com mantilha e homens em trajo 
de cidade.  

 
Apeou-se Manuel Canho a uma loja, onde se vendiam fazendas, 

chá, rapé e quinquilharias. Escolheu a mantilha para sua mãe e um 
turbante de plumas escarlates para Jacintinha. Naquela época esse 
toucado era uma das últimas novidades da moda; consistia em uma faixa  
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de cetim bordada a ouro, cingindo a cabeça em forma de coifa, e ornada 
com duas ou três plumas que se anelavam pelos cabelos.  

 
Acomodados os dois objetos na bolsa de folha de pinho, que ele 

ocultou debaixo do poncho, Manuel encaminhou-se à venda, onde da 
vez passada tinha pousado.  

 
Junto do balcão estava uma grande roda de peões e gente do povo a 

beber genebra e a parolar. No alpendre, que seguia em continuação à 
queda, cobertura externa em declive, da taberna, via-se também outra 
roda de peões; estes já haviam molhado a garganta e se entretinham em 
descantes, canto popular acompanhado de um instrumento, ao som da 
viola, a qual ia correndo de mão em mão à medida que passava ou 
acudia a inspiração.  

 
Eram mais ou menos os mesmos sujeitos que aí estavam reunidos 

no dia do desarmamento de Lavalleja. Na primeira roda destacava o 
Lucas Fernandes, antigo miliciano que exercia agora o ofício de seleiro. 
Na segunda se distinguiam o Félix, rapaz sacudido de seus vinte anos, 
que ainda era aparentado com o seleiro e trabalhava na sua tenda; 
finalmente o ferrador, o tropeiro, o carneador e o peão, que tinham, 
havia dois meses, se apresentado como noivos à Catita e por ela foram 
recusados.  

 
Também aí estava o Chico Baeta fazendo roda a uma formosa 

rapariga de cabeção, gola alta, de cacondê e saia de cassa, tecido muito 
fino, de lã ou de algodão, branca com ramagens azuis. Era a Missé, que 
trazia o peão de canto chorado, agoniado, sem tréguas.  

 
No momento em que entrou o Canho, cabia a mão ao carneador, 

sujeito largo de ombros e corpulento bastante. Tendo aparecido a Catita  
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começou o tocador a requebrar-se para ela, ruminando consigo um mote 
para cantar-lhe.  

 
Nesse dia estava a Catita toda faceira e cheia de si, com uma saia 

curta de cetim azul, um corpinho de belbutina, tecido de algodão 
aveludado, fino, escarlate franjada de prata, e sapatinho raso de duraque, 
tecido muito forte e consistente, que se utilizava de modo especial para 
confeccionar sapatos de senhoras, com meia de renda que mostrava o 
moreno rosado da perna roliça.  

 
Tinha chegado naquele instante da missa; e ouvindo tanger a viola 

na venda que ficava contígua à sua casa, correu para lá com a petulância 
e liberdade próprias da cidade e educação da gente de sua classe.  

 
O carneador, que também era barqueiro, pois remava nas lanchas da 

charqueada, para trazer a carne à vila onde se baldeava para os iates, 
lembrou-se de tirar o tema do verso da segunda profissão, mais poética 
sem dúvida que a de matar reses.  

 
Saiu-se por isso com esta quadrinha:  
 
Lá vem um barco à bolina,  
Carregadinho de flor; ��� 
É meu coração, menina,  
Atopetado de amor.  
 

____________________ 
 
Seguindo a singeza das rimas e o 'clima' em que compostas, escrevi, em 
toada, rimas complementares tendo a quadra acima por refrão: 
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(Refrão) 
 
No jardim do meu destino 
És a rosa, linda flor, 
Cujo espinho pequenino 
Muito fere o meu amor. 
 
(Refrão) 
 
Pelo rio de mansinho 
Vai meu barco a navegar, 
Das ondas tem o carinho, 
E beijos tem do luar. 
 
(Refrão) 
 
Rimas Complementares: Copyright©Onair Nunes da Silva 
Ao conjunto de rimas, musicado, chamei Canto Gaúcho 

____________________ 
 
À cantiga do barqueiro respondeu Catita com um momo de enfado, 

levantando os ombros desdenhosamente e voltando-lhe as costas. A 
menina tinha birra antiga do sujeito, não só pelas enormes bochechas e 
imenso corpanzil, como pelas denguices com que ele a perseguia desde 
certo tempo.  

 
Já se afastava da roda a menina, quando arrependendo-se ou talvez 

sentindo o arrojo do estro que também ela cultivava como flor agreste, 
voltou-se com um riso brejeiro, e, ao som da viola tangida pelo 
carneador, atirou-lhe com a pontinha do beiço esta resposta.  
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Sou canoa pequenina  
Do Rio do Jaguarão...  
 
Repetiu duas vezes este começo, dando tempo talvez para      

acudir-lhe a rima; por fim terminou assim:  
 
Sou canoa pequenina  
Do Rio do Jaguarão,  
Não vejo barco à bolina,  
O que vejo é tubarão.  

____________________ 
 
Como na quadra anterior, escrevi rimas complementares, musicando o 
conjunto resultante, ao qual chamei Canto de Catita. 
 

(Refrão) 
 
Vivo em ondas, vivo em vagas, 
Vivo a vida por meu bem, 
Vou vivendo a minha saga, 
Se choro, rio também; 
Meu amor diz que sou rosa 
No jardim da sua dor 
Sou 'catita' sou dengosa 
E se firo é por amor. 
 
(Refrão) 
 
A canoa deste canho 
Desce o rio a navegar, 
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Busca mundos sem tamanho, 
Busca sonhos pra sonhar; 
Se no fim, na corredeira, 
Encontrar vazio e dor 
Não culpe a vida, nem queira 
Botar a culpa no amor. 
 
(Refrão) 
 
Catita: Enfeitada, elegante. 
Canho: O que é hábil com mão e braço esquerdos. 
 
Rimas Complementares: Copyright©Onair Nunes da Silva 

____________________ 
 
A última palavra foi acompanhada de uma careta, com que a Catita 

procurou, insuflando as bochechas, arremedar ao carneador. Uma 
estrondosa gargalhada, que desnorteou o sujeito, aplaudiu por muito 
tempo o epigrama da menina.  

 
Corrido, o tocador para não dar o braço a torcer, ainda continuou 

por alguns instantes a baralhar desengraçadamente na viola, até que 
descartou-se dela entregando-a ao Félix.  

 
Por sua vez o rapaz fez seus requebros à Catita, que se ria, mas não 

lhe dava corda. Havia no trato da menina para com o oficial da tenda de 
seu pai um ar de superioridade, que se percebia à primeira vista, e contra 
o qual Félix não se revoltava; ao contrário, o aceitava com humilde 
submissão. Essa arrogância que ele não sofreria do mestre da tenda, nem 
de qualquer outro homem, causava-lhe íntimo prazer. Via nela um sinal  
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do bem que Catita lhe queria.  

 
Entretanto o Canho, tendo afrouxado a cincha do Morzelo, 

enquanto descansava, aproximou-se da roda para ouvir os descantes e 
assistir ao passatempo, não perdendo de vista a Morena e o poldrinho 
que excitavam a admiração e os gabos dos entendidos.  

 
Catita foi uma das que se recostaram ao parapeito do alpendre para 

festejar o Juca, nesse dia de uma travessura e gentileza sem igual. Ora 
gambeteava como um cabrito pela rua afora, subindo ao respaldo das 
casas; ora começava a fazer afagos e negaças à mãe, pronta sempre a 
brincar com ele.  

 
Vendo a menina no parapeito e desejoso de chegar-se, Félix 

ofereceu a viola a quem desejasse.  
 
— Então, gente, não há quem queira?  
 
Ao que parecia, já estavam todos satisfeitos da brincadeira, pois 

nenhum dos peões tomou o instrumento, pouco havia tão disputado.  
 
— Já que ninguém quer!... Disse o Canho estendendo a mão.  
 
Depois de afinar a viola, e acertar um acompanhamento simples e 

fácil, porém vivo como o trinado do sabiá, o Canho, encostando-se na 
ombreira da porta e erguendo os olhos ao céu, como quem procurava ali, 
no azul diáfano, o raio da inspiração, começou a descantar.  

 
Sua voz era cheia e sonora. Apesar de um tanto áspera, não deixava 

de haver doçura nas notas vibrantes que se desprendiam de seus lábios;  
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mas era a harmonia agreste dos lufos do vento no descampado, ou do 
canto da seriema na macega do banhado.  

 
Começou ele atirando o mote de seu descante, neste rápido 

estribilho:  
 
Livre, ao relento,  
Pobre, sem luxo,  
N’asa do vento  
Vive o gaúcho.  
 
A atenção geral foi vivamente excitada. As pessoas presentes 

fizeram roda e ficaram suspensas dos lábios do Canho, cuja fisionomia, 
torva de ordinário, brilhava nesse momento iluminada por lampejos de 
inspiração.  
  

 
 

 
	  
	  

	  
 
 
  

 
	  

 

	  


