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XIV 
O ENFERMEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repetidas vezes Barreda, devorado pela febre, pediu 
água. A mulher aproximava-se de momento a 
momento, receando ser chegado o transe supremo; 
depois ia de novo atirar-se a um canto, onde ficava 
como desfalecida. 
 
Vendo Manuel o desamparo em que estava o 
enfermo, pelo desespero da mulher e medo que 
inspirava a outros o contágio da moléstia, não teve 
ânimo de retirar-se naquele instante. Custava, porém, 
à sua natureza enérgica assistir impassível ao 
sofrimento de uma criatura, sem tentar um esforço 
qualquer para salvá-la. Veio-lhe de repente à 
lembrança um caso que ouvira a seu pai. Saiu fora, 
montou a cavalo, e pouco depois voltou com um 
novilho, que laçara, e prendeu ao lado da casa, na 
estaca do curral ou mangueira. 
 
O enfermo passara do torpor à excessiva inquietação. 
 
— Tire a roupa de seu marido, que eu já volto. Vou 
buscar um remédio que há de fazerlhe bem. 
 
Abatido o novilho com uma pancada na nuca, em um 
instante Manuel esfolou-o ainda meio vivo; e 
correndo à casa, envolveu o corpo do enfermo na 
pele tépida e sangrenta. Feito o quê, esperou pelo 
resultado, assando na brasa um pedaço da carne do 
novilho para matar a fome. 
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Seu pai muitas vezes lhe contara que na campanha da 
Cisplatina, o capitão de uma companhia caíra doente 
com uma febre de cavalo. O cirurgião do regimento 
empregara em vão todos os meios para fazê-lo suar. 
Pela manhã quando se carneava uma rês, dissera ele a 
rir, vendo arregaçar o couro:  
 
— Que bom lençol! Se me tivesse lembrado, 
embrulharia em um desses o capitão. Não há febre 
que resista a semelhante cáustico. 
  
O que o cirurgião não pudera fazer, acabava o gaúcho 
de pôr em prática. Ou fosse pela energia do remédio, 
ou pelo vigor da organização, constituição do 
paciente, operou-se na enfermidade uma crise salutar, 
manifestando-se durante a noite reação franca, 
anunciada por abundantes suores; de madrugada 
remitiu a febre, e Barreda caiu num sono profundo. 
 
Manuel passou a noite, como o dia, fazendo o ofício 
de enfermeiro. Apenas deixava o aposento do doente 
para ir ver seus amigos, a baia e os outros animais a 
quem havia acomodado no potreiro, tendo o cuidado 
de fazer com um molho de trevo seco uma cama bem 
macia para o poldrinho. 
 
Durante dois dias o gaúcho velou sobre o doente, 
como faria por um amigo. A mulher já reanimada 
cobrara, retomara, sua atividade; mas espavoria-se 
com a idéia de ficar só, e pediu ao Canho que não se 
fosse antes de ceder de todo a moléstia. 
 
Ao terceiro dia já Barreda, apesar de muito fraco, 
dava acordo de si e atendia ao que se passava em 
torno. A primeira coisa em que reparou foi naquele 
sujeito, cujas feições não podia distinguir, pela 
obscuridade do aposento e debilidade de sua vista. 
Além disso o desconhecido calcara o chapéu 
desabado e erguera a gola do ponche. 
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extenuada. 
 
Canho estremeceu. 
 
— O senhor não me conhece. Vinha para tratar um 
negócio, mas encontrei-o de cama. Ficará para outra 
vez. 
— É verdade. Estou aqui de molho, que não sei se 
arribarei desta. 
— O pior já passou, agora é ter paciência 
— Que remédio! Olhe, que foi uma boa peça que me 
pregou esta macacoa, doença sem gravidade! 
Precisava ir à casa do Perez receber um dinheiro que 
me deve um chileno; se não, é capaz de abalar sem 
pagar-me. 
— Já ele o fez! Encontrei-o ontem (no) caminho de 
Corrientes. 
— Diabo! Faz-me falta esse dinheiro, disse Barreda 
agitando-se na cama. 
— Não se agonie; vou buscá-lo. 
— Como? 
— Alcançarei o homem. Dê-me o sinal, 
comprovante. 
 
O doente chamou a mulher, que tirou da mala um 
vale assinado por D. Romero e o entregou a Manuel. 
Este partiu, no encalço do mascate. 
Quatro dias depois estava de volta com o dinheiro. O 
doente dormia; Manuel não quis vêlo; falou à mulher. 
Pela primeira vez, depois de tantos dias, Manuel 
olhou de frente para essa criatura, que fora a causa 
involuntária da morte de seu pai. Ainda mostrava 
quanto devia ser bonita há dez anos passados. 
 
O gaúcho desviou a vista com repugnância; e 
entregando as moedas que recebera do chileno, tratou 
de pôr-se novamente a caminho. Esse lugar, que já 
não era o da caridade e não podia ainda ser o da 
vingança,  
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causava-lhe horror. 
 
Quando se dirigia ao potreiro para montar, encontrou  
 
o menino com que falara no primeiro dia. 
 
— Então vai embora? 
— Vou; mas voltarei logo. É pena que você não 
tenha mais dez anos. 
 
O menino estremeceu com o olhar que lhe deitou o 
gaúcho. 
 
Em caminho, pela primeira vez, refletiu Manuel 
sobre os últimos acontecimentos em que se achara 
envolvido sem o esperar. Até então não se dera ao 
trabalho de pensar a este respeito; mas agora, na 
monotonia de uma jornada perdida, seu espírito era 
arrastado, malgrado, pelas recordações, tão vivas 
ainda. Era possível que ele, filho de João Canho, 
houvesse um momento sustido nos braços o assassino 
de seu pai, e não para matá-lo, mas para servi-lo? 
 
Acreditaria alguém que ele, trazido àquele lugar pelo 
desejo da vingança, se tivesse desvelado durante 
alguns dias pela salvação do causador de sua 
desgraça? Sua própria razão não concebia como isso 
acontecera. Às vezes vinham assomos de dúvida, que 
se desvaneciam logo ante a realidade tão recente. 
Manuel tinha a consciência de sua natureza ríspida e 
concentrada; a indiferença e frieza que mostrava em 
seu trato, não provinham de um hábito, somente; 
eram a repercussão interior da pouca estima em que o 
gaúcho tinha geralmente a raça humana. 
 
Nos últimos dias, entretanto, ele fora tão outro do que 
era realmente! Desvelos e solicitude que nunca tivera 
por pessoas de sua família, como os sentira por um 
estranho, pelo homem que maior mal lhe fizera neste 
mundo? 
 
____________________________________ 
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O espírito de Manuel agitou-se algum tempo nesse   
caos de seu coração; até que, afinal, desprendeu-se 
uma centelha e os lábios murmuraram: 
 
— Eu tenho de matá-lo! 
 
Aí estava a razão. Aquele homem era sagrado para 
ele como a vítima já votada ao sacrifício. Aquela vida 
lhe pertencia; fazia parte de sua alma, pois era o 
objeto de uma vingança tanto tempo afagada. A ideia 
de que havia de matar o Barreda tornava Manuel 
compassivo, não para o assassino de seu pai, mas 
para o enfermo que se revolvia no leito de dores. 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudo isto era dito com o tom calmo e frio das coisas 
costumeiras. Ninguém acreditaria que ali estavam mãe e 
filho, no primeiro instante de chegada, após uma 
ausência de meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRO SEGUNDO 
 

JUCA 
 
I 

PONCHE-VERDE 
 
 
 
 
 
 
 
Ponche-Verde é o nome de um arroio que desagua no 
grande rio Ibicuí, próximo a suas nascentes. 
 
Não há melhor arquivo para guardar as tradições e 
costumes de um povo, do que seja uma etimologia 
topográfica. Na página imensa do solo nacional, 
escreve a imaginação popular a crônica íntima das 
gerações. Cada nome de localidade encerra uma 
recordação, quando não é uma lenda ou mito, que se 
vai transmitindo de idade em idade até perder-se nas 
obscuridades do tempo. 
 
Quem sabe hoje por que chamaram ao arroio Ponche-
Verde? Acaso o banhado onde ele nasce, coberto de 
limo, traça a forma característica daquele trajo? Ou 
será a fina relva das margens, que de longe imita a 
lustrosa pelúcia do pano? Talvez nem uma, nem outra 
coisa. Algum drama vivo, porventura, onde 
representou sinistro papel aquela parte do vestuário 
nacional do gaúcho, imprimiu à localidade o nome 
simbólico, hoje vago e incompreendido. 
 
Em todo caso aí está um traço fisionômico da 
campanha rio-grandense: O tipo gaúcho. Nas 
margens desse arroio pelejou-se, em 26 de maio de 
1843, um combate, em que Bento Manuel derrotou as 
forças rebeldes sob o comando de Davi Canabarro. 
Foi este o prólogo da campanha que pôs termo à 
revolução; o epílogo coube ao bravo barão de Jacuí  
escrevê-lo com a brilhante vitória de Porongos.  
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Além, onde a campina se alomba como o dorso de 
uma anta, próximo à foz do arroio, havia uma casa 
com alpendre para o nascente. À direita pequeno 
curral, a que na província dão o nome de mangueira: 
na frente uma grande figueira, isolada em meio do 
campo; à esquerda uma ramada ou choça para os 
animais. Embaixo, já na margem do Ibicuí, viam-se 
cinco ou seis ranchos esparsos pela campina; alguns 
pertenciam à estância cuja casaria destacava-se no 
horizonte, em meio de um bosque de arvoredos 
frutíferos; outros, à gente pobre a quem o proprietário 
consentia habitarem em suas terras. O mais próximo 
povoado ficava a duas léguas de distância, no passo 
de D. Pedrito, sobre o Ibicuí, onde mais tarde se 
erigiu a freguesia de N. S. do Patrocínio. 
 
Era sobretarde. 
 
Estavam no alpendre da casa duas mulheres. A mais 
idosa, viúva de quarenta e cinco anos, conservava na 
tez o lustre da mocidade; tinha ainda uma bela 
fisionomia e passaria por formosa se não fora a 
excessiva gordura. Quanto à outra, era menina de 
quinze anos, e muito linda. Não tinham a mínima 
semelhança; e contudo ao vê-las ambas ao lado uma 
da outra se conhecia logo que eram mãe e filha. Os 
afetos de que estamos possuídos exalam 
constantemente de nosso íntimo uma perspiração 
moral. Talvez haja em torno de nós uma atmosfera de 
sentimento para a alma, como há uma para o pulmão. 
 
Sentada em um banco, de mãos enlaçadas sobre o 
regaço, acompanhava a mãe os graciosos 
movimentos da filha, a folgar pelo gramado. Um 
terneiro alvo e brincão tentava escapar-se para correr 
após a vaca; porém a travessa menina, ã-lhe o passo e 
cingindo-lhe os braços pelo colo, impedia o intento. 
 
Ouviu-se relinchar ao longe um cavalo. Erguendo os 
olhos deu a menina com um cavaleiro que 
transmontara a fronteira eminência*. Distraída do 
____________________________________ 
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folguedo, ficou um instante imóvel, com as mãos 
juntas e a vista atenta. Logo após, exclamou batendo 
palmas: 
 
— Manuel!... Manuel!... 
— Onde, Jacintinha? 
— Olhe mãezita! Respondeu apontando. 
— Vejo! 
____________________ 
 
* Para apreender o sentido da expressão, atentar o 
exemplo, no Aurélio para a nova ortografia, de 
aplicação do termo 'transmontar': "À semelhança de 
Eurico, o herói de Alencar acaba abandonando o 
convívio dos homens, transmontando a serra e 
desaparecendo, em fuga para o deserto." (Brito 
Broca, Horas de Leitura, p. 127.). Na hipótese, 
'eminência' tem o sentido de elevação de terreno; 
alto. 
____________________ 
 
Voltara a mãe os olhos na direção do cavaleiro; a 
filha deitou a correr e foi com sensíveis mostras de 
prazer, (a) caminho da tronqueira, a encontrar-se com 
a pessoa que chegava. Com pouco ali apareceu o 
Canho, montado no Morzelo e seguido da Morena e 
do poldrinho, que trotavam no meio da tropilha. 
Apeou o gaúcho para apertar a mão de Jacintinha, e 
dirigiram-se ambos ao alpendre, depois de algumas 
palavras trocadas. Quem observasse a menina 
naquele instante, havia de reparar na sua expressão 
constrangida. Um motivo qualquer retinha-lhe nos 
lábios, e até no gesto, a efusão de sentimento, que só 
pelos olhos e a furto lhe escapava. 
 
Manuel, porém, não se apercebia disso; da irmã não 
vira mais que o vulto; se lhe perguntassem de repente 
a cor de seu vestido, com certeza não soubera, 
saberia, responder. 
 
Saiu a viúva ao encontro do filho, logo que ele 
____________________________________ 
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passou a tronqueira, esteios da porteira, em cujos 
buracos se introduzem as extremidades das varas de  
uma cancela. A dois terços do caminho se 
encontraram, nenhum porém se havia apressado; o 
gaúcho adiantou-se porque seu andar era  
naturalmente mais desembaraçado do que o da 
matrona. 
 
— Adeus*,  meu filho. Estais bom de saúde? 
— Bom, minha mãe, obrigado. E Vm.cê**, como lhe 
vai? 
— Sempre na mesma, graças a Deus! 
____________________ 
 
*adoção por Alencar, na fronteira  com Uruguai e 
Argentina, da palavra espanhola Adiós como 
saudação. Ex: Adiós, como le va? Salve, como vai 
você? 
 
**Vossemecê, contração de Vossa Mercê, tratamento 
dado no passado pelos filhos aos pais e avós. 
____________________ 
 
Subiram ao alpendre. 
 
Deixara-se Jacinta ficar atrás, para correr ao 
poldrinho e o abraçar, enchendo-o de meiguices. Dir-
se-ia que reconhecera o animalzinho a irmã de seu 
amigo, ou se embelezara pela gentileza da donzela. 
Apesar de sua arisca braveza, consentiu em ser 
acariciado; e chegou mesmo a brincar com sua nova 
companheira. 
 
— Que bonito poldrinho que ele trouxe, mãezita! 
exclamou Jacinta. Tão engraçadinho! 
 
Manuel, voltando para o grupo original, envolveu 
num olhar de ternura as duas juventudes, da irmã e 
do animalzinho. 
 
— Fizestes bom negócio com a égua, Manuel? 
____________________________________ 
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Quanto destes por ela?  
— Nada, minha mãe. 
— Ah! Foi presente que vos fizeram? Por quanto   
pretendeis vendê-la? Alguns vinte patacões?... 
 
— Não é de venda! Respondeu o gaúcho 
laconicamente, descendo ao pátio. 
 
Nem sinal deu a viúva de estranheza por aqueles 
modos, aos quais sem dúvida estava mais que 
habituada. Chamou a filha para mandar aprontar a 
ceia. 
 
— Manuel há de estar com fome! Sem dúvida não 
jantastes, meu filho? 
— Pouco e cedo. 
— Então vai, Jacintinha. 
 
Tudo isto era dito com o tom calmo e frio das coisas 
costumeiras. Ninguém acreditaria que ali estavam 
mãe e filho, no primeiro instante de chegada, após 
uma ausência de meses. Enquanto lhe preparavam a 
ceia, foi Manuel agasalhar com a maior solicitude a 
Morena e o filho, não esquecendo os outros cavalos. 
Consumiu nesse mister uma boa hora; não obstante 
os repetidos chamados da irmã, só deixou seus 
camaradas quando os viu bem acomodados, feita a 
cama de palha e distribuída a ração da noite. Então 
decidiu-se a cear; contando porém visitá-los antes de 
dormir. 
 
A refeição era parca: churrasco, bocado clássico das 
campanhas sulinas, queijos, origones, fatias secas de 
pêssego, que se come ao natural ou cozidas, ou 
passas de pêssego. Manuel comia rapidamente e de 
cabeça baixa; seu olhar uma só vez não procurou o 
semblante das duas mulheres, para colher ali um 
vislumbre de prazer por sua chegada. 
Francisca de seu lado, cochilando na costumada 
pachorra, com as mãos cruzadas sobre o regaço, 
olhava o filho sossegada. Não assim Jacintinha. 
____________________________________ 
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Com os lindos olhos pregados no semblante de 
Manuel, meio reclinada sobre a mesa, cintilante de 
vivacidade, espiava ela o menor desejo do irmão par 
servi-lo prontamente. Se porém o gaúcho erguia a 
cabeça, ela se enleava trêmula, não tanto de receio,  
 
como do prazer de ser olhada. 
Terminada a refeição, preparou Jacintinha o 
chimarrão; enquanto Manuel chupava a bomba,  
 
trocaram-se entre as três pessoas da família algumas 
palavras, calmas e compassadas, sem efusão, mas 
também sem o mínimo ressentimento. 
 
— A mãe não teve novidade? Vai passando bem? 
— Assim, assim, Manuel; já me sinto pesada. A 
gordura é demais. 
— Mãezita não gosta de andar, observou a menina. 
— Como vai a bragadinha, filhote fêmea da égua, 
Jacinta? 
— Ah! Morreu, Manuel!… 
— Coitadinha! Como? Perguntou o gaúcho 
enternecido. 
— A mãe deu-lhe um coice! respondeu Francisca 
rindo. 
 
Manuel ergueu-se de mau modo, dando as boas-
noites, e saiu para o terreiro, donde ganhou a 
estrebaria. A Morena e o filho o receberam com mil 
carícias, que ele retribuiu; arranjou-lhes de novo a 
cama, com receio de que não estivesse bem macia, 
escolhendo-lhes alguns molhos do capim mais tenro; 
depois do quê, recolheu (se) a seu aposento, que 
ficava numa espécie de sótão por cima da 
manjedoura. 

 
 

II 
O PAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que anomalia era a fibra cardíaca desse homem? 
Coração para uma raça bruta, músculo apenas para 
sua própria espécie e até para sua família. 
Quanto se expandia em amor e dedicação com os 
animais, seus prediletos, tanto se retraía com frieza e 
indiferença ante as mais doces afeições de sangue 
que o cercavam. Não se explica semelhante 
aberração. Talvez que algumas particularidades da 
infância de Manuel aventem a razão desse teor 
d’alma tão avesso da natureza. Eis o que referiam 
sobre a família e a infância do gaúcho: 
 
João Canho, pai de Manuel, era o primeiro 
amansador ou peão de toda aquela campanha; à sua 
destreza em montar e governar o animal com 
qualquer das mãos deveu ele o apelido que adotou 
por nome. Servira o amansador com Bento 
Gonçalves na campanha da Cisplatina; pelejara 
corajosamente em vários combates. E depois de feita 
a paz, viera estabelecer-se com sua mulher e dois 
filhos em Ponche-Verde, onde vivia pobremente de 
sua arte, à qual juntava a perícia de ferrador e 
alveitar, pessoa hábil em curar doenças de animais. 
 
Aos oito anos já sentia-se Manuel orgulhoso das 
proezas do pai. Quando ouvia o antigo soldado 
recordar suas campanhas e contar as valentia que 
praticara com um camarada de nome Lucas, do qual 
sempre se lembrava com saudades; quando sobretudo 
via o potro mais terrível subjugado em um momento 
pelo destemido peão, o gauchito enchia-se de 
____________________________________ 
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admiração. Não fossem falar de façanhas de heróis, 
que ele as desdenharia por certo. Não havia para o 
menino outra glória senão aquela; nada no mundo se 
podia comparar, no espírito do filho, à fama do pai. 
 
A alma do menino foi-se moldando naturalmente 
pelo que admirava. A vida de peão inspirava-lhe 
entusiasmo. O baguá era para ele o símbolo da força 
e da fereza, qualidade de fero, valente; domar o 
cavalo selvagem, 
o filho indômito dos pampas, significava o maior 
triunfo a que podia aspirar o homem. O amansador 
era o rei do deserto. Ao mesmo tempo, sempre em 
contato com a raça equina, revelava-se a seu espírito 
infantil as grandes qualidades desse animal de 
paixões nobres e generosas, capaz das maiores 
dedicações, intrépido, sóbrio, leal, paciente na 
ocasião do sacrifício, impetuoso no momento do 
perigo. O menino sentia em si essa mesma natureza, 
o germe daquelas virtudes, e assim gradualmente ia-
se operando em seu caráter uma espécie de 
identificação entre o cavalo e o cavaleiro. Era a 
misteriosa formação do centauro. 
 
No meio dessa existência tranquila, a asa negra da 
desgraça roçou pela casa de João Canho. Foi em 
maio de 1820. Estava o amansador uma tarde pitando 
no alpendre, enquanto a mulher ninava ao colo o 
Juquinha, o último filho. Viu João aproximar-se um 
cavaleiro à disparada, e pouco depois esbarrar, fazer 
parar o cavalo, recolhendo as rédeas de modo que o 
anima estaque sobre as patas sem produzir choque 
violento, no terreiro. Apeando-se rápido correu para o 
gaúcho. 
 
— Não me conhece, amigo? 
 
O Canho surpreso respondeu: 
 
— Pode ser; mas não me recordo. 
— Sou o Loureiro, de Alegrete. Venho do Salto; os 
____________________________________ 
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castelhanos juraram empalar-me, e me vêm no  
encalço. Estou perdido se o amigo não me der um 
abrigo. 
 
— Entre, senhor; esta casa está a seu dispor. 
— Mas se eles souberem que eu me refugiei aqui, 
não lhes poderei escapar. 
— Fique descansado. 
 
Entrou o Loureiro, a quem Francisca, pela 
recomendação do marido, agasalhou o melhor que 
pôde. Entretanto João Canho, em pé no alpendre, 
olhava o horizonte onde aparecia ao longe um ponto 
que vinha crescendo. Eram sem dúvida os 
castelhanos. Pouco depois apearam-se quatro 
gaúchos orientais. Um deles, mais apressado, tomou 
a mão: 
 
— Está em sua casa, amigo, um homem de Alegrete, 
que chegou neste instante. Queremos falar-lhe! 
 
João hesitou um momento, se devia negar a presença 
do Loureiro em sua casa. Repugnava-lhe mentir; 
tanto mais quanto essa mentira era inútil. Os 
castelhanos tinham naturalmente visto na poeira o 
rasto fresco do animal. 
 
— O homem está aí dentro, senhores. Agora, o falar-
lhe, é outra coisa. A que respeito? 
— Sobre um negócio urgente. 
— Mas qual é? 
— Ele sabe. 
— Ah! é o negócio que ele sabe? disse o Canho 
sorrindo. 
— Justo! 
— Pois esse pediu-me ele que o tratasse em seu 
nome. 
— E o amigo aceitou? 
— Por que não? Estou pronto sempre a servir um 
patrício. 
— Pois olhe, desta feita não andou bem, asseguro-
____________________________________ 
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lhe. 
 
— Veremos. 
 
Os castelhanos se impacientavam, cruzando entre si 
olhares suspeitos. 
 
— Vamos ter com o homem. 
 
Atravessou-se na frente o João Canho com ar 
resoluto. 
 
— Senhores, o homem está descansando. Se querem 
fazer outro tanto, ali está o rancho. 
— Falemos claro, amigo. Viemos à caça do sujeito, e 
por força que o havemos de levar. 
— Daqui desta casa, não; salvo se ele mesmo quiser 
ir. 
— Veja que somos quatro, e estamos disposto a ir às 
do cabo. 
— Ainda que fossem vinte. Nesta casa ninguém entra 
sem licença de seu dono, e este sou eu para os servir, 
senhores. 
 
Manuel que de dentro ouvira a altercação, saiu fora 
no alpendre movido por infantil curiosidade. Seu pai, 
de pé nos degraus da escada, aproveitando um 
instante em que os castelhanos se consultavam entre 
si, voltou-se para o gauchito: 
 
— Corre; diz ao homem que fuja para a estância! Um 
cavalo selado, no quintal, já!… Tua mãe que feche a 
porta; eu os entretenho por cá; ele que se musque! 
 
Estas palavras, rápidas e impetuosas, foram lançadas 
à meia voz no ouvido do menino, que de seu próprio 
impulso, e empurrado pela mão sôfrega do pai, 
ganhou de um salto a porta. 
 
Era o tempo em que os castelhanos havendo tomado 
partido, caminhavam para o alpendre em atitude 
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ameaçadora. O Canho recuou, mas para alcançar de 
um pulo o canto onde estavam seus arreios. 
Travando, pegando, das correias das bolas*, que 
tangidas pelo braço robusto, giraram como um 
remoinho em volta da cabeça, caiu sobre os  
adversários. Os orientais, já senhores do alpendre, 
fugiram para o terreiro com medo de serem 
esmagados pela arma terrível. Em pé sobre a escada, 
o Canho os dominava outra vez, e repelia com 
vantagem os repetidos ataques. Um dos orientais, 
armado de uma lança, no momento de subir ao 
alpendre, correra à janela com o intuito de penetrar 
na casa. Quando Canho voltou-se armado com as 
bolas, atento ao movimento dos outros adversários, 
não viu aquele que lhe ficava de esguelha, de lado, e 
se havia encolhido. Por algum tempo, durante a luta 
dos outros, ele forcejou para arrombar a janela; 
vendo, porém, que João Canho levava de vencida 
diante de si pela ladeira abaixo os outros já bem 
maltratados, mudou de plano. Agachou-se por detrás 
do parapeito, com a lança pronta. Desejara Manuel 
depois que deu o recado voltar para junto do pai; 
porém, não consentiu a mãe, que fechou a porta, 
tirando a chave. Espreitavam ambos pelo olho da 
fechadura o que se passava fora, quando o menino 
avistou o oriental agachado. 
____________________ 
 
*RS, obsoleto — Instrumento empregado pelos 
campeiros para laçar animais, ou como arma, 
constituído por três bolas de ferro, pedra ou marfim 
envolvidas num couro espesso (retrovo) e ligadas 
entre si por cordas de couro, duas do mesmo 
tamanho e a terceira menor, a manicla ou manica, a 
que o boleador empunha para manejar o conjunto. 
____________________ 
 
— Ele vai atacar o pai! Exclamou o menino. 
 
A mesma ideia da emboscada atravessou o espírito da 
mulher, que abriu de repente a porta. Manuel 
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precipitou-se armado com uma faca imensa, e  
chegando defronte o oriental, disse-lhe com raiva: 
 
— Eu te mato! 
 
Não se mexeu o oriental; ficou na mesma posição;  
 
apenas fez um gesto breve ameaçando o menino com 
a lança; porém este, longe de fugir, encarou com o 
sujeito, receando que se sumisse, antes de o pai 
chegar. João Canho voltava da coça que dera nos 
castelhanos, os quais ainda o seguiam de longe, mas 
para apanharem os animais e safarem-se. Nisto 
Francisca, debruçada no alpendre e trêmula de susto, 
soltou um grande brado para advertir o marido do 
perigo dela e do filho, ameaçados pelo sujeito 
agachado. 
 
— Corre, João! 
 
Vendo o oriental frustrado seu intento de surpreender 
o adversário, ergueu-se para ganhar o terreiro e 
escamar-se. Mas João Canho, pensando que o grito 
da mulher era para adverti-lo da volta dos castelhanos 
por ele repelidos, voltara-se rapidamente e pusera-se 
em defesa, espreitando onde poderiam estar os 
assaltantes. Aproveitou-se o oriental desse engano; 
de um salto caiu no terreiro e cravou a lança nas 
costas de João Canho. Ferido, o amansador soltou um 
rugido medonho, e voltou-se com tal sanha, que o 
oriental espavorido pulou no cavalo e desapareceu. 
Quando ele sumia-se com os companheiros, o 
amansador expirava nos braços da mulher. 
 
Manuel em pé, ao lado daquele grupo fúnebre, 
segurava maquinalmente a lança assassina, que 
tinham acabado de arrancar da ferida. Foi nessa 
posição, com os dentes rangidos e os lábios crespos 
de cólera, que ele recebeu a extrema bênção do pai. 

 

 
III 

O PADRASTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nunca se soube com certeza da causa por que os 
quatro castelhanos perseguiam Loureiro. Mais tarde 
este deu algumas explicações, a instâncias dos 
amigos; porém notava-se na história por ele contada 
sensível lacuna, e muita confusão. 
 
Estabelecido com negócio de fazenda em Alegrete, 
fora Loureiro até o Salto para comprar um sortimento 
de mercadorias de que precisava sua loja. Aproveitou 
a ocasião para ver Concórdia, cidade argentina que 
fica na margem ocidental do Uruguai. Demorando-se 
alguns dias na pousada, se travou de razões com um 
sujeito de nome Barreda, capataz de uma estância de 
Entre-Rios, que aí estava também de volta de Buenos 
Aires. Resultou da altercação desafiar o castelhano a 
Loureiro, que achou mais prudente mudar de ares. 
Voltou imediatamente ao Salto, e mandando sua 
bagagem por Uruguaiana, tomou em direção a Bagé, 
onde tinha umas cobranças que fazer. Seguia seu 
caminho quando, chegando ao alto de uma coxilha, 
disse o peão: 
 
— Aqueles vêm com pressa! 
 
Referia-se a alguns cavaleiros que despontavam ao 
longe, e se aproximaram rapidamente. Loureiro 
lembrou-se do desafio e estremeceu. Como escapar? 
Na campanha não é fácil achar um 
refúgio; por toda a parte o horizonte aberto e 
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descortinado. 
 
— Queres ganhar uma dobra? Veste o meu pala, e 
deita a correr diante daqueles sujeitos. O camarada 
compreendera; apenas uma ondulação do terreno o 
escondeu, trocou pelo pala vermelho seu  ponche 
azul; recebeu as moedas e despediu-se a correr. 
Entretanto o Loureiro contornou a coxilha, cuidando 
sempre de manter-se fora da vista dos cavaleiros. 
 
Sucedeu o que ele esperava. Os castelhanos, pois 
eram eles, vendo fugir ao longe o homem de pala 
vermelho a quem perseguiam, não repararam na falta 
do outro cavaleiro, e o deixaram à esguelha, de lado, 
abrigado pela rampa do terreno. Apenas os viu 
passar, Loureiro deitou a correr não mais para Bagé, 
nem para o Salto, de onde saíra, e sim para Ponche-
Verde, que era a fronteira mais próxima do ponto 
onde se achava. 
 
Essa era a história contada por Loureiro. Mais tarde, 
porém, falou-se de um namoro da mulher do Barreda 
com o negociante, que se apaixonara pelos belos 
olhos da espanholita. O marido, tendo-os 
surpreendido, desafiara o continentista*, que fugira 
naquela mesma noite. 
____________________ 
 
*Designação antiga de rio-grandense-do-sul; 
revolucionário republicano de 1835, farrapo. 
____________________ 
 
A notícia da morte de Canho chegou ao Loureiro em 
Alegrete, dois meses depois. Penalizou-o em extremo 
aquela desgraça a que ele dera causa. Lembrou-se da 
viúva que ficara ao desamparo com dois filhos 
menores; e sentiu-se obrigado a amparar a família 
órfã. Fez uma viagem a Ponche-Verde com essa 
intenção. Francisca era ainda muito bonita; as roupas 
de luto realçavam sua tez fina e delicada; e as 
lágrimas, derramadas pela perda do marido, tinham 
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acendido em seus lindos olhos um fulgor irresistível. 
Loureiro não foi insensível a esses encantos. Rendido  
à beleza da viúva, teve um impulso generoso, que o 
fez refletir por muitos dias, antes de tomar qualquer 
resolução definitiva. Afinal, aproveitando um 
momento em que estava só com a viúva, disse-lhe: 
 
— Fui eu, sem querer, a causa da desgraça que a 
senhora sofreu, perdendo seu marido. Se pudesse 
restituí-lo, sem dúvida que o faria. Não podendo, 
faço quanto está em mim: ofereço-lhe, para o 
substituir, outro que há de estimá-la tanto ou mais. 
 
Francisca chorou, e não respondeu. As palavras do 
Loureiro foram repetidas por toda aquela redondeza, 
como um trecho eloquente. Não houve quem não 
aplaudisse o seu ato, como um rasgo admirável de 
generosidade. Vieram os vizinhos em chusma a 
felicitar a viúva; as amigas se desfizeram em elogios 
à bondade e mais prendas do noivo. 
 
Francisca aceitou sem repugnância a mão que lhe 
ofereciam. O casamento foi marcado a princípio para 
o fim do luto; porém tanto  insistiram sobre a 
necessidade de abreviar o ato, tanto falaram da 
satisfação d’alma do defunto, por ver sua esposa e 
filhos amparados, que se antecipou a época. 
 
Uma pessoa não fora ouvida, que, entretanto, 
acompanhava com ansiedade o desenvolvimento do 
drama da família. Era Manuel, então na idade de 
nove anos. Sombrio e taciturno desde a morte do pai, 
o menino gastava o tempo com os arreios, o cavalo, 
as roupas e armas do amansador, o que ele 
considerava sua exclusiva e também única herança. 
Podiam dispor do mais, da casa e do campo; daquilo 
não, que lhe pertencia, como insígnia ou brasão de 
família. 
 
Esta solidariedade das gerações não é um privilégio 
da aristocracia. A alma imortal, em qualquer nível da 
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sociedade, tende a projetar-se no futuro, além do 
túmulo; por isso tem necessidade de criar raízes 
profundas nas tradições do passado. 
 
A olhar durante horas e horas aqueles objetos órfãos 
do dono, Manuel sentia derramar-se pelo seio uma 
força imensa, que de repente o crescia de muitos 
anos. De menino ficava quase homem; e então uma 
voz íntima lhe anunciava que o filho havia de ser 
digno do pai. 
 
Quando o Loureiro voltou a Ponche-Verde, da 
primeira vez, o menino o recebera com repugnância, 
mas sem aversão. Não podia ser indiferente a causa 
da morte do pai; esse indivíduo era uma legenda viva 
de sua desgraça; o coração confrangia-se em face 
dele. Por outro lado, seu espírito infantil reconhecia a 
inocência do negociante; e por vezes contemplava 
nele o documento eloquente do valor e generosidade 
de João Canho. Tornando porém o sujeito repetidas 
vezes, e recebido com mostras de bom agasalho pela 
viúva, começou o menino a incomodar-se com as 
visitas. Desejara que sua mãe não acolhesse com 
bondade o estranho, e nem mesmo o visse. Se no 
princípio afastava-se do Loureiro, agora, mal o 
avistava, saía para evitar que lhe falasse. Durante a 
visita, levava a chamar pela mãe sobre qualquer 
pretexto, e a importuná-la com o fito de fazer que 
deixasse a companhia do hóspede. 
 
Já próximo do casamento, uma das amigas da viúva 
talvez de acordo com esta, deu-lhe a primeira notícia. 
 
— É mentira! É mentira!… Gritou a criança em 
desespero. 
 
Como insistisse a mulher, afirmando ser verdade, 
Manuel atirou-se a ela com furor, rasgando-lhe a 
roupa e arranhando-lhe o rosto com as unhas. Foi 
necessário que a mãe o castigasse. A pobre 
alvissareira jurou nunca mais se intrometer com 
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semelhante diabrete. 
 
Dias depois, estando Loureiro em casa da viúva, 
sucedeu sair ao campo, depois do almoço, para dar 
uma volta a pé. Observou ele que Manuel o seguia, e  
 
demorou-se a esperá-lo, talvez com o desejo de 
granjear enfim as boas graças do teimoso menino. 
Este, porém, que o viu parar, fez o mesmo. Seguiu 
pois o negociante, mas sempre acompanhado de 
longe pelo filho de Canho. A tentativa reproduziu-se 
duas vezes sem resultado. 
 
Muito adiante, percebeu Loureiro perto de si ligeiras 
pisadas; voltou-se. Ali estava o menino, e trazia 
empunhada uma grande faca, maior que o seu braço; 
sem dúvida era a de João Canho. 
 
Receou Loureiro que o menino, projetando alguma 
travessura, viesse a ser vítima da arma: 
 
— Para que é esta faca, Manuel? 
— Para te matar! 
— A mim? Que mal lhe fiz eu, meu filho? 
— Não sou teu filho!… Gritou a criança querendo 
ferir. 
 
Enquanto o negociante subtraía-se aos golpes, 
esforçando por arrancar a arma das mãos do menino, 
ele rangia os dentes, repetindo com voz surda: 
 
— Não hás de casar com minha mãe!… Não quero! 
 
Francisca apenas soube do que era passado, quis 
castigar o filho e o faria sem a intervenção de 
Loureiro. Depois ficou a cismar se o menino teria 
razão naquela repugnância. As pessoas do seu 
conhecimento a quem ela comunicou seus receios, os 
desvaneceram, zombando de semelhantes escrúpulos. 
Não passavam de caprichos de criança os 
aborrecimentos do Manuelzinho. O melhor remédio 
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para isso era apressar o casamento; breve o menino se 
acostumaria com o padrasto, e acabaria por  
estimá-lo, como devia. 
 
Casou-se enfim a viúva. Nesse dia ninguém viu 
Manuel. 
 
— Onde estaria? 
 
Abraçado com a cruz de pau que indicava, no meio 
do campo, o lugar onde repousavam as cinzas de 
João Canho. 
 

 
	  

	  

	  


