
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O olhar aveludado que ela deitava a Manuel e o sorriso que lhe brincava 

nos lábios, ninguém imagina que brilho, que beleza e sedução davam a esse 
mimoso semblante.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

— X — 
O TURBANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Depois de uma pausa, o Canho feriu de novo as cordas da viola. A 

roda se apoderara do estribilho, que repetiu em coro, respondendo 
Manuel alternadamente ao mote com uma das coplas da cantiga.  

 
Livre, ao relento,  
Pobre, sem luxo,  
N’asa do vento  
Vive o gaúcho.  
 
Quanto possui, traz consigo,  
Dorme no chão sobre a grama,  
Serve-lhe o poncho de abrigo,  
A xerga da sela é cama.  
 
Livre, ao relento, etc.  
 
No banhado, na coxilha,  
Onde para, chega em casa;  
Dá-lhe o churrasco a novilha,  
Dos ossos arranja a brasa.  
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Livre, ao relento, etc.  

 
Ainda não rompe a aurora,  
Já no rancho o mate chupa;  
Por estes campos afora, 
���Sempre a correr. Upa!... Upa!...  
 
Livre, ao relento, etc. 
 
���No rio é barco, navega,  
Montado no seu cavalo; 
���No campo faísca e cega  
Saltando por sanga e valo.  
 
Livre, ao relento, etc.  
 
Ponteiro como o tufão,  
Rompendo os montes d’areia,  
Pincha a manopla da mão  
Que o touro feroz boleia.  
 
Livre, ao relento, etc.  
 
Vence o ginete ligeiro 
���Na caça o veado arisco.  
Tem as asas do pampeiro,  
Tem o fogo do corisco.  
 
Livre, ao relento, etc.  
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A ema veloz alcança,��� 
Como um gigante, seu braço,  
Que rijo meneia a trança��� 
E longe arremessa o laço. 
 
Livre, ao relento, etc.  
 
Arreda! Arreda!... No campo  
Lá vem roncando a borrasca.  
Não é trovão, nem relampo,  
Mas sim a fúria dum guasca.  
 
Livre, ao relento, etc.  
 
Senhor de todo este pampa  
Que tem o céu por dócil;  
Rei do deserto, ele campa  
No trono do seu corcel.  
 
Livre, ao relento, etc.  
 
S’está na vila ao domingo,  
Na toada da viola 
���As saudades de seu pingo  
Cantando, o peito consola.  
 

Os aplausos que por diversas vezes tinham interrompido o trovador, 
prorromperam afinal. Onde aprendera o gaúcho letra tão bonita? Era 
tirada de sua cabeça, ou tomada de alguma cantiga que ouvira nas 
cidades?  
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Soltando a última nota, Manuel afastou-se rapidamente e sentou-se 

na outra ponta do alpendre onde lhe trouxeram almoço. A roda a pouco 
e pouco se foi dispersando; e instantes depois já não restava senão um 
ou outro amigo da cachaça, que não podendo bebê-la por falta de cobres, 
dinheiro, ao menos queria sentir-lhe o cheiro consolador.  

 
De repente sentiu o Canho cingir-lhe o pescoço um colar macio e 

tépido; eram os braços da Catita que ela tinha enlaçado como uma 
cadeia. Voltando o rosto surpreso, viu o gaúcho um rostinho mimoso, 
banhado em um sorriso provocador e esclarecido por um olhar lânguido 
e fagueiro.  

 
— Você me dá aquele poldrinho, sim? Dizia a voz, doce como um 

favo de mel.  
 
Manuel desatou secamente o enlace que o prendia e desviou-se da 

menina aborrecido. Aquele pedido lhe parecia uma ofensa; e o modo por 
que fora feito ainda mais o contrariava.  

 
Arredando-se do lugar onde estivera sentado, procurou esquecer-se 

da menina; acabado que foi o almoço, acendeu o cigarro, ajustou os 
arreios e cuidou de pôr-se a caminho.  

 
Ia montar quando sentiu que lhe faltava alguma coisa: era a 

pequena bolsa que deixara ficar sobre o banco onde a princípio estivera 
sentado. Voltou a procurá-la.  

 
Catita a tinha visto, e, movida pela curiosidade, sem pensar na 

indiscrição que cometia, a abrira. A vista do lindo turbante a fascinou;  
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quis experimentar se lhe servia. Ajustou-o na cabeça e começou a 
faceirar-se pelo alpendre, segurando nas saias em ar de mesura.  

 
Nessa ocupação a veio achar o Canho; dos dois o mais enleado não 

foi ela, que breve recobrou a sua petulância ordinária e saiu-se com um 
gracejo.  

 
— Já sei que foi para mim que trouxe este lindo toucado. Fico-lhe 

muito obrigada, disse fazendo-lhe uma mesura. Serve-me perfeitamente; 
e até diz com o meu corpinho de belbute, macio como o veludo!  

 
Em verdade não se podia imaginar um enfeite mais gracioso para 

aquele rostinho gentil, moldurado pelas tranças aneladas de uns lindos 
cabelos negros. Catita parecia um anjinho de procissão, como os vestem 
ainda hoje, com um trajo bem profano.  

 
O olhar aveludado que ela deitava a Manuel e o sorriso que lhe 

brincava nos lábios, ninguém imagina que brilho, que beleza e sedução 
davam a esse mimoso semblante.  

 
Manuel, alcançando a mantilha, fugiu sem importar-se com o 

turbante, e tão depressa que nem ouviu a voz da menina a chamá-lo:  
 
— Moço, tome o seu toucado!  
 
Quando o Lucas Fernandes saiu fora, já o gaúcho sumira-se na 

estrada; daí induziu o seleiro que fora aquilo um meio de dar o presente 
a Catita. Ele não acreditaria por certo que um homem tão desempenado 
como o gaúcho tivesse medo de uma criança de treze anos.  
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Em Bagé comprou o Canho outro presente para Jacintinha, em 
substituição do turbante. Desta vez escolheu um indispensável, nome 
que davam então a uns sacos de seda bordados de miçangas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

— XI — 
MANCEBO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cresceu o Juca. 
 
Manuel esmerou-se em sua educação. A seiva era ardente e 

generosa; o exemplo da mãe, assim como os conselhos e desvelos do 
amigo, desenvolveram com extraordinário vigor aquela natureza 
impetuosa.  

 
Assistindo a essa expansão de força e instintos nobres, sentia o 

gaúcho júbilos paternos.  
 
As gentilezas do poldro o faziam palpitar; tinha verdadeiro orgulho, 

não de possuir, mas de dominar pelo amor como uma criatura sua, o 
bizarro animal.  

 
Quando ia à povoação e a gente corria às portas para vê-lo passar 

montado na linda égua e acompanhado pelo formoso poldrinho que 
caracolava ao lado, tinha-se o gaúcho em conta do homem mais feliz e 
invejado de toda aquela campanha.  

 
Às tardes os dois irmãos, pois Jacintinha fora admitida ao grêmio 

dessa mútua afeição, passavam a brincar com a Morena e o Juca.  
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Manuel, depois que não era só a querer os seus amigos, perdera aquela  
nímia, excessiva, suscetibilidade de pudor, que dantes tanto o segregou; 
o exemplo da menina o animava. Demais, quem somente os olhava era 
Francisca, sentada no alpendre. Essa não se dava do que faziam os 
filhos; nem mesmo sentia o isolamento moral em que eles a deixavam.  

 
Todavia, no meio do contentamento destes brincos, tinha Manuel às 

vezes um soçobro. Vinha sentar-se à parte, silencioso. Admirando o 
donaire da Morena e os flexuosos contornos de suas formas, suspirava; 
alguma coisa faltava àquela beleza, que ele não sabia definir. Todas as 
cordas do coração vibravam com as emoções que nele despertava a 
companhia desses amigos queridos; mas uma havia, que logo depois de 
percussa, distendia-se brandamente, sob o mágico influxo de uma 
saudade que se dilatava além, pelo tempo afora.  

 
O gaúcho não tinha outro passado, além da infância monótona e 

triste que vivera naquela estância; todas as suas recordações estavam 
encerradas na casa paterna. Entretanto às vezes sentia ele vagas 
reminiscências de uma delícia inefável, que lhe invadia os sentidos e se 
apoderava de toda sua alma. Então errava-lhe ante os olhos uma linda 
imagem de mulher vaga e indecisa, que talvez já vira, mas não se 
lembrava quando; e, coisa singular, essa imagem assomava como uma 
transformação do vulto gracioso da Morena.  

 
Muitas outras vezes, punha-se Manuel a observar a menina e a baia, 

e inadvertidamente se esquecia ao ponto de compará-las, como se 
fossem criaturas da mesma espécie; duas raparigas, uma ainda menina, e 
a outra já moça. Pareciam-lhe mais lindas que os anelados cabelos     
louros de Jacinta, as clinas negras e crespas da baia. Era alva a menina, 
alva como o leite derramado sobre uma conchinha de nácar. Ao irmão se  
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afigurava que seria mais sedutora nas faces e pelo colo da mulher, uma 
tez ardente e voluptuosa como a tinha a Morena. Esbelteza de talhe,  
mimo de formas e graças titilantes de beija-flor, ninguém as possuía 
como a filha do Loureiro; e contudo aquela vigorosa carnação das ancas 
e o esgalgo dos rins, que debuxavam a estampa da baia, Manuel as 
contemplava com deleite. Devia de ser aquele o tipo da beleza na 
mulher.  

 
De repente as duas criaturas se confundiam, ou antes, se 

transfundiam. Esse vulto gracioso de menina crescia, tornava-se donzela 
e revestia as prendas que ele invejava da Morena, para uma bonita moça. 
E daí, dessa alucinação dos espíritos, surgia um sonho ou visão, que um 
poeta chamara seu ideal; mas para o rude gaúcho era apenas seu feitiço.  

 
Essa visão tinha o moreno suave e o sorriso fagueiro da menina que 

ele vira em Jaguarão; mas sobretudo, a cintilação do olhar que lhe 
traspassara o coração como a faísca de um raio.  

 
Depois de semelhantes desvarios, ficava o gaúcho preso de um 

estranho acanhamento. Não se chegava para as duas criaturas; nem 
mesmo se animava a deitar-lhes os olhos. Se acaso alguma delas vinha 
fazer-lhe uma das costumadas carícias, o esquisito rapaz se afastava 
corando. Em compensação redobrava seu carinho pelo poldro. 
Abraçava-o com transportes veementes, e o envolvia da mística efusão 
paternal, que é uma refração do amor conjugal. Quando o homem       
estreita o filho ao coração, ele sente palpitar naquele tenro seio duas 
vidas; a primitiva donde ele gerou-se, que é uma vida dúplice e mútua, e 
a recente, borbulha ainda aderente ao tronco por dois pontos, a teta 
materna e a mão do pai.  
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Não obstante o crescimento precoce de Juca, não quis Manuel 
embotar esse vigor nascente; deixou que se expandisse livremente na  
plenitude da natureza selvagem. Aos três anos porém atingira o potro 
seu completo desenvolvimento. Aquela gentileza infantil dos primeiros 
pulos cedeu ao arrojo viril do salto e ao passo altivo do corcel. O casco 
batia e escarnava o chão com ufania; já a pupila incendiava-se com os 
fogos da paixão, e o relincho, que ele soltava aos ares, tinha a máscula 
vibração do clarim.  

 
Enfim estava Juca um mancebo.  
 
Quem já provou o contentamento de se reviver no filho homem, 

compreenderá o que sentiu Manuel nesses dias. Pela primeira vez 
montou ele o soberbo ginete e deu algumas voltas pelo campo. 
Insensivelmente lhe acudiu a lembrança daquele tempo em que seu pai, 
João Canho, o levava, a ele, novato, em sua companhia para habituá-lo a 
viajar.  

 
Tinha Juca a beleza da mãe com que se parecia na elegância do 

talhe e esbelteza da forma. Entretanto sob essa estampa, igualmente fina 
e delicada, palpitava uma estrutura mais nervosa e robusta. A mesma 
roupagem dourada não tinha as suaves ondulações da baia; ao contrário, 
inflamava-se com vivos e brilhantes reflexos.  
 

 

— XII — 
 CAMARADA 

  
 

 
 
 
 
  
  
 
Enquanto aí nesse canto desliza a existência obscura e tranquila do 

Canho no seio da família, além ensaia-se o drama terrível que breve há 
de ensanguentar a província e transformá-la em um campo de batalha.  

 
Desenvolvia-se nesse momento o prólogo da revolução, que não 

tardaria a romper.  
 
Desde 1832, quando se realizou em Jaguarão o desarmamento de D. 

Juan Lavalleja pelo coronel Bento Gonçalves da Silva, plantaram-se na 
província os germes de uma conspiração, no sentido de proclamar a 
independência da república. O caudilho oriental tinha empregado os 
maiores esforços para fomentar essa propaganda, que favorecia seus 
planos de trêfega ambição.  

 
Data desse tempo a criação das sociedades secretas, ramificadas por 

todos os pontos da província. Aí se preparavam, sob a invocação de 
liberdade, os elementos políticos para a revolução, cuja tendência real 
havia de ser determinada no momento pelos homens de influência, que 
assumissem a direção dos acontecimentos.  

 
Retirando-se da província, onde permanecera algum tempo, 

Lavalleja, de volta a Buenos Aires, obteve para o futuro estado a 
proteção secreta de Rosas, já elevado à ditadura, pela necessidade da  
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salvação pública, como o declarou o Congresso. Acompanhara ao 
caudilho o Fontoura, que tão saliente papel veio a representar na 
república de Piratini. Naturalmente assistiu ele às conferências onde se 
planejou a grande Confederação do Prata, formada dos três estados inde- 
pendentes: de Buenos Aires sob a ditadura de Rosas, Montevidéu sob a 
ditadura de Lavalleja, e Rio Grande sob a ditadura de Bento Gonçalves.  

 
Nesse partido que se preparava para a resistência armada, havia 

uma fração que era francamente republicana, e aspirava à independência 
para formação de um estado unido da grande Confederação do Rio da 
Prata. O espírito republicano dominava essa fração a tal ponto que    
desvanecia de momento a repugnância tradicional das duas famílias da 
raça latina. Mais tarde essa antipatia se teria de manifestar, como 
sucedeu com a Cisplatina.  

 
Neto e Canabarro eram a alma da opinião republicana.  
 
A outra fração muito mais numerosa do partido da resistência não 

tinha ideias de separação e independência. Limitava-se a restaurar e 
manter o que chamava liberdade, palavra tão vaga na linguagem dos 
partidos, que em seu nome se cometem os maiores atentados contra a lei 
e a justiça.  

 
A essa numerosa parcialidade, da qual era chefe incontestado Bento 

Gonçalves da Silva, o homem de maior influência na província, 
aderiram sinceramente não só os liberais da campanha como a classe 
militar, decaída do antigo lustre com a política democrática e pacífica, 
inaugurada pela revolução de 7 de abril.  

 
Assim, por uma contradição muito frequente em política, dois 

interesses opostos, mas ofendidos, se reuniam para destruir o obstáculo 
comum. É o efeito dos governos fracos e perplexos como foi o da 
regência trina; sofrem ao mesmo tempo a irritação dos aliados e o  
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desprezo dos adversários.  

 
Por muito tempo Bento Gonçalves, apesar da sedução do mando 

supremo, que sorria à sua ambição, resistiu às instâncias do grupo 
republicano. A história lhe fará essa justiça: que sua energia, a lealdade 
de seu caráter, e o grande prestígio de seu nome, contiveram a 
revolução, desde muito incubada no ânimo da população.  

 
Porventura não atuaria no espírito do coronel o princípio 

monárquico tão fortemente quanto o sentimento da nacionalidade e 
sobretudo da dignidade da raça. Como brasileiro devia repugnar-lhe a 
comunhão com os povos de origem espanhola, que ele, veterano 
encanecido nas pelejas, havia combatido desde os primeiros anos.  

 
Nem podia escapar à sua perspicácia o futuro que estava reservado 

ao Rio Grande, na sonhada confederação. Fora preciso cegar-se 
completamente para não conhecer que o novo estado seria mais uma 
presa do caudilho feliz, que nos devaneios de sua ambição aspirava à 
restauração do antigo vice-reinado de Buenos Aires, para trocar então 
por uma coroa o chapéu de ditador.  

 
Receoso da agitação que se manifestava na província, o governo da 

regência chamara à corte Bento Gonçalves, e afirma-se que ele voltara 
disposto a empregar sua influência em bem da ordem pública. A verdade 
é que, embora acusado de excitar os ânimos, não se aproveitou para 
proclamar a revolta de tantas ocasiões que lhe ofereceram repetidos 
motins, especialmente o de 24 de outubro de 1834.  

 
Bem longe de defender a revolução, a julgou talvez com extrema 

severidade. Não foi unicamente um crime político, um atentado à 
integridade do Império, foi mais do que isso: foi um grande erro que 
felizmente não se consumou. A separação do Rio Grande seria um 
sacrifício de sua nacionalidade, que brevemente ficaria absorvida, senão  
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aniquilada pela anarquia das repúblicas platinas. Não se decepa um 
membro para dar-lhe força.  

 
A história, superior às paixões, restabelecerá a verdade dos fatos. 

Não é meu propósito antecipá-la. Dessa página apenas destaco o vulto 
do homem que figurou como protagonista da tragédia política, em cuja 
cena também se representou o drama simples e obscuro que me propus 
narrar.  

 
Sucediam-se os dias na vaga expectativa de um acontecimento, que 

parecia inevitável, quando correu a notícia da demissão de Bento 
Gonçalves, apeado pelo presidente dos dois comandos, o do 4º corpo de 
cavalaria e o da fronteira de Jaguarão. Esse e outros atos de energia te- 
riam sopitado a resistência, cuja fraqueza contagiava os auxiliares da 
administração. A mudança do presidente, talvez com uma concessão a 
Bento Gonçalves, reanimou seu partido, sem contudo satisfazê-lo.  

 
A demissão do coronel foi considerada como um desafio lançado 

pelo governo à revolução; e portanto estabeleceu-se na campanha uma 
convicção de que o rompimento dessa vez era inevitável. Esse ato 
enchera a medida do descontentamento.  

 
Manuel soube da notícia em uma estância próxima, onde a trouxera 

um peão chegado naquele momento de Bagé. Entrando em casa, achou a 
mãe e Jacintinha sentadas numa esteira a trabalhar.  

 
— O coronel foi demitido!  
 
Não se disse mais palavra. Todos compreendiam o alcance do fato. 

Passado o primeiro movimento de surpresa, Francisca levantou-se e foi 
procurar a mala velha de João Canho; enquanto a filha tratava de 
arranjar a roupa do irmão, a velha limpava a reiúna, encostada e sem 
serventia desde 1812. Manuel de seu lado revistava seus arreios, o laço e  
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as bolas, consertando ou substituindo as peças estragadas.  

 
Estes preparativos de longa ausência, talvez eterna, duraram dois 

dias. Ao cabo deles, o gaúcho abraçou a mãe e a irmã, que se 
debulhavam em pranto, e montando no Juca, partiu a galope 
acompanhado da Morena e mais tropilha.  

 
Em caminho soube que o coronel já não estava em Jaguarão, e se 

retirara à sua estância. Seguiu, portanto, na direção de Camacã, onde 
chegou ao cabo de oito dias de jornada.  

Bento Gonçalves tomava seu mate chimarrão passeando na 
varanda.  

 
— Então, que novidade é esta?  
 
— Eu assim que soube, vim. Bem sei que meu padrinho não precisa 

de mim; mas o coração me pedia.  
— E por que não hei de precisar de ti, rapaz? disse Bento 

Gonçalves abraçando-o. Estava justamente eu à procura de três 
camaradas valentes e prontos para tudo. Assim arranjo-me contigo que 
vales por três, mas tens um corpo só, o que não dá tanto na vista como 
um farrancho de capangas.  

 
— Força, não terei; mas boa-vontade tenho por dez. Pode ficar 

certo.  
 
Bento Gonçalves ia frequentemente a Porto Alegre, onde gozava de 

uma grande popularidade conquistada por seu caráter franco, gênio 
liberal e maneiras cavalheirescas. Em princípio, essas excursões tinham 
um fim político; irritado com a demissão, assentara de reagir, 
ameaçando a presidência com manifestações populares em favor de sua 
causa.  
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Satisfeito porém o amor-próprio com o receio que seu nome 
incutia, descansou na certeza da mudança próxima, não só do 
presidente, como do governo-geral pela eleição de Feijó para o cargo de 
regente. O fim das constantes visitas a Porto Alegre já não era senão dar 
pasto à prodigiosa atividade, consumindo o tempo nos divertimentos da 
capital e nos jogos de azar onde se perdiam grandes somas.  

 
Depois de sua chegada a Camacã, era Manuel quem acompanhava 

Bento Gonçalves nessas excursões frequentes. Naquele tempo não havia 
segurança pelos caminhos; e um homem da posição do coronel devia ter 
muitos inimigos, para com razão acautelar-se contra qualquer surpresa.  

 
Tal era porém a confiança que tinha em si e no camarada, que 

viajava tão tranquilo como no meio de uma escolta.  
 

 
	  
	  

	  
 
 
  

 
	  

 
	  

	  


