
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deitando-se sobre o pescoço do cavalo para tomar o freio à mula, 

sentiu Manuel uma doce pressão na ilharga, virilhas, ao mesmo tempo 
que ressoava a seus ouvidos uma risada zombeteira. Catita estava 
sentada na garupa do alazão, com a mão passada pela cintura do 
gaúcho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
A PARADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O alazão arrojou-se e fendeu os ares como uma águia; os pés 

nem pareciam tocar a terra, de tão rápida que era a corrida. Com 
pouco vencendo a grande distância, aproximou-se da mula, que no 
auge da fúria disparava em trancos formidáveis. A borda do 
precipício já não estava longe, e não tardaria que o animal num 
daqueles saltos se precipitasse do barranco abaixo. 

 
A gentil cavaleira sentira a iminência do perigo, e parecia que 

se preparava para evitá-lo. Sua mão, colhendo as amplas dobras da 
saia do roupão, revelava a intenção de saltar da sela. Naquelas 
circunstâncias, em um terreno tão áspero e com a sanha do animal, 
a resolução da moça podia ser-lhe fatal. Mas que fazer? Diante 
estava o precipício do qual se aproximava com espantosa 
velocidade. Se tinha de morrer, Catita preferia que fosse antes ali 
sobre o campo, do que no fundo de um barranco onde talvez seu 
lindo corpo chegaria dilacerado pelas pontas de pedra e tocos das 
árvores. Essa ideia triste, porém, não se demorou no espírito da 
moça, passou como uma borboleta agoureira roçando as asas 
negras por seu espírito e logo se desvaneceu. A  destemida 
cavaleira, fiada em sua agilidade, contava livrar-se do furioso 
animal saltando da sela no momento oportuno. Para ela, a 
catástrofe iminente, cujo desfecho estava tão próximo, ainda não 
passava de um divertimento. Com a descuidosa imprevidência da  
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mocidade, não podia acreditar que um incidente comum se 
convertesse para ela em uma desgraça. 

 
Observando os movimentos da moça, Manuel hesitou um 

instante. Seu plano concebido de relance, na ocasião de saltar sobre 
o costado do alazão, era alcançar a mula, e, travando-lhe do freio, 
subjugá-la para que a moça pudesse apear-se sem perigo. Se, 
apesar da velocidade do Juca, 

não houvesse tempo de apanhar a mula por causa da pequena 
distância em que já estava da barranca, então, como recurso 
extremo, o gaúcho tivera uma ideia: 

 
— É laçar mula e moça tudo junto! Disse o Canho consigo. 
 
Por isso tinha passado a mão ao laço no momento de partir; 

mas percebendo agora na cavaleira o intento de saltar do animal, 
receou ver burlado seu plano. Podia, no momento de alcançar ele a 
mula, ter já saltado a moça, que ficaria, então, esmagada pelas 
patas do alazão. Também no atirar o laço via o perigo de esbarrar a 
mula bruscamente na ocasião de pular a cavaleira, a qual, perdendo 
o equilíbrio, sucumbiria aos coices do animal enfurecido. Nesta 
perplexidade, ainda mais se complicou o caso com um grito que 
feriu o ouvido do gaúcho, reboando pela campanha: 

 
— Salta, Catita! 
 
Era a voz estrepitosa de Lucas Fernandes que, advertido pelo 

grito do preto, transmontara a galope, em companhia de Félix, uma 
pequena coxilha, e vendo o que passava, compreendera o perigo da 
filha e a única esperança de salvação que restava. 

 
— À direita! acrescentara Félix. 
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Um movimento que fez a moça para voltar o rosto e um rápido 
aceno da mão indicavam que ela ouvira a advertência do pai e 
apenas aguardava um momento oportuno para seguir seu conselho. 
Ao Canho não escapou esta muda resposta, que pôs o remate à sua 
contrariedade 

 
— Não salte! Exclamou ele em tom resoluto. 
 
Ouvindo a recomendação do gaúcho em contrário à sua 

ordem, o Lucas perfilou-se na sela e arrancou do peito um berro 
formidável: 

 
— Salta, com mil demônios! 
— Não, replicou o gaúcho imperiosamente. 
 
Catita, voltando a custo o rosto, viu de través Manuel que 

estava apenas a três braças de distância, e compreendeu que ele 
vinha em seu auxílio. Revoltou-se a vaidade da moreninha contra 
esse importuno. Antes despenhar-se do precipício do que dever a 
salvação a alguém. Estaria a moça presa já da vertigem dessa 
corrida veloz ou era a petulância natural de seu ânimo juvenil que a 
fazia brincar assim com a morte? Por uma ou outra causa ela, que 
um instante concebera a esperança de refrear a mula, castigou-a de 
novo com força. O animal, já colérico, exasperou-se, arrancando 
como uma péla, flecha. Mas o alazão, sentindo a leve pressão dos 
joelhos do Canho, projetou-se como a haste de uma lança 
arremessada com vigor e em dois tempos alongou-se pelo flanco da 
mula, disposto a espedaçar-lhe a cabeça ao menor sinal do gaúcho. 

 
Deitando-se sobre o pescoço do cavalo para tomar o freio à 

mula, sentiu Manuel uma doce pressão na ilharga, ao mesmo 
tempo que ressoava a seus ouvidos uma risada zombeteira. Catita  
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estava sentada na garupa do alazão, com a mão passada pela 
cintura do gaúcho. 

 
Como isto acontecera, ninguém poderá compreender, tão 

rápidos e imprevistos foram os movimentos da moça. Convencida 
do risco de atirar-se do animal abaixo, Catita hesitava quando 
percebeu Manuel. Precipitando a corrida da mula para evitar que o 
gaúcho a salvasse, ela não pretendia sacrificar-se como parecera. 
Tinha avistado adiante uma árvore, sob cujos ramos ia passar. Foi 
ali que Manuel alcançou a mula.  

 
Já suspensa a um dos galhos, a moça sentou-se tranquilamente 

nas ancas do cavalo e ali ficou, de garupa, como naquele tempo era 
uso viajarem as mulheres que tinham medo de montar. 

 
Com a surpresa que sofreu, Manuel esteve um instante 

perplexo, não sabendo a que atender, se à moça que se ria ainda, se 
à mula que fugia sempre. Foi quando o animal com as mãos já 
erguidas sobre o precipício ia despenhar-se que Manuel, atirando o 
laço, o suspendeu em meio da queda. Para isso o gaúcho se lançara 
do cavalo abaixo e apoiando a trança da árvore, imprimira tamanho 
arranco ao laço que a mula, cingida pelos peitos, rodou, estendendo 
o costado pelo chão. 

 
Nisso chegaram Lucas e Félix; em um momento estava a mula 

subjugada pelos dois viajantes, que, depois de tirados os arreios, 
meteram-lhe o rebenque de rijo. 

 
— Deixa-te de partes, mula! Dizia o Félix. 
 
Catita tinha saltado da garupa do alazão e observava de 

semblante risonho a luta dos três homens com o animal. Havia em  
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seu rosto gentil uns assomos de orgulho satisfeito, por ter  
escapado, incólume e sem auxílio, ao perigo. 

 
— Que tal a rapariga, hein? Perguntou o Lucas Fernandes. 
— Sacudida, como ela só! Respondeu o rapaz. Pensei que não 

aguentasse. 
 
— E eu também! Caramba! 
— Ora, papai! Disse a moça com um ligeiro muxoxo. Não 

caio por tão pouco; nem preciso que me segurem para saltar da 
sela. 

 
Estas palavras foram ditas com direção ao Canho, que 

enrolava o laço tranquilamente. Acompanhando o olhar da filha, 
reparou Lucas no  taciturno gaúcho. 

 
— Então o senhor não queria que a menina saltasse, 

camarada? Disse o furriel de milícia com um riso cheio. 
 
— Não, respondeu concisamente o gaúcho. 
— E por que razão? 
 
Manuel encolheu os ombros. 
 
— Ele tinha medo que eu caísse debaixo dos pés do alazão. 

Papai não o viu correndo para agarrar a mula pelo freio; mas quis 
mostrar que também sou gauchinha! Saltei-lhe na garupa! 

 
— Deveras? 
— Tal e qual! Disse Manuel sorrindo. 
— Assim, rapariga. 
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Aproximava-se a Maria dos Prazeres, choteando no machinho: 
 

— Sempre escapaste, menina? 
— Então, mamãe. 
— Jesus! Vi-te em pedacinhos debaixo dos pés da 

endemoninhada da besta. Sou capaz de jurar que está espiritada. 
— Mamãe teve muito susto? 
— Ainda tu falas! Estou sem pingo de sangue. 
 
Entretanto o Canho, tendo enrolado o laço, tocou na aba do 

chapéu e saltou sobre o Juca. 
 
— Até mais ver, senhores! 
— Também nós vamos, disse Lucas Fernandes. Anda, Catita. 

A rapariga, arregaçando a saia de montar, e apoiando a ponta do pé 
no bocal do estribo, pulou na garupa do cavalo em que montava o 
pai. 

 
— O senhor que rumo segue? Perguntou o miliciano. 
— Parei aqui para descansar, respondeu o Canho, iludindo a 

pergunta. 
— E o mais é que precisamos fazer o mesmo. Não achas, 

Vidoca? 
— Que dúvida, Sr. Lucas. Eu estou que não posso comigo; 

então com este susto, estão me tremendo as carnes, como se tivesse 
frio de maleita. 

 
Contrariado por esta companhia que lhe viera tão fora de 

propósito, e cogitando algum meio para descartar-se dela, o Canho 
dirigia-se para restinga de mato onde estivera deitado. Era o único 
lugar que por ali havia próprio para descanso, não só pela boa 
sombra, como pela proximidade d’água. 
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Examinando com atenção disfarçada o gaúcho, Fernandes  
desconfiava que sob aquela reserva taciturna havia algum mistério, 
que ele procurava com afinco perscrutar. Naqueles tempos de 
agitação que precederam a guerra civil, a suspeita do miliciano era 
natural. A conspiração lavrara surdamente por toda a província; e 
receava-se de um momento para outro a explosão. 

 
Depois de alguns instantes de observação, Lucas reatou a 

conversa. 
 
— Nós cá vamos para Piratinim visitar a madrinha de Catita, 

minha irmã Fortunata, que nunca viu a afilhada depois que se fez 
moça. Se o senhor também segue este caminho, iremos juntos. 

 
— Não sei ainda que rumo tomarei. Tem seus conformes. 
— Está bom. Vejo que não quer que se saiba. 
 
Neste ponto, pela estrada que lhes atravessava em gente, na  
 
distância de duas braças, passou um cavalo ruço pedrês, 

baralhando em rápida guinilha. Ia montado por um peão com 
poncho de baeta encarnada e levava de garupa uma rapariga de 
seus vinte anos. Com ovento, a saia de chita da rapariga levantava, 
mostrando as pernas bem torneadas e descalças. Catita reconheceu 
a Missé e disse-lhe adeus. 

 
— Também vamos chegando para a festa, exclamou a rir o 

peão, e não era outro senão Chico Baeta. Sabendo que a revolução 
ia rebentar em Piratinim, o rapaz deitou a roupa na carona, a 
namorada na garupa e transportou-se com tudo quanto possuía para 
sua nova residência. 
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Tinham os viajantes chegado ao capoão onde Félix e Maria  
dos Prazeres tratavam de arranjar, sobre a grama, a refeição que 
tiravam dos alforjes. 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
CONHECIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catita, sempre tão pronta para ajudar a mãe quando era 

preciso, agora sentada à parte sobre a relva, fitava longos olhos no 
gaúcho, ocupado em arrear o alazão para se pôr a caminho quanto 
antes. No olhar da rapariga brilhavam diversos sentimentos, como 
em um raio de luz cintilam várias cores do prisma. Admirava-se 
Catita da indiferença de Manuel. Ela sabia que era bonita; e quando 
não fosse tanto como lhe diziam constantemente, não se julgava 
indigna de merecer um olhar, ao menos de curiosidade. Esse 
homem que tinha corrido em socorro seu, parecia nem já se 
lembrar que ela existia e ali estava perto dele. Contudo, não 
perdera a esperança de atrair a atenção do gaúcho, e por isso lhe 
estava deitando aqueles olhares dengosos, capazes de enfeitiçar um 
morto. Lá tinha um certo pressentimento que o rapaz, voltando-se 
para ela, não partiria assim com aquele desapego. 

 
Mas não era só a faceirice que tinha a rapariga enlevada na 

contemplação do gaúcho. Essa fisionomia sombria, mas enérgica, a 
impressionara. Ela adivinhava, sob aquela aparência concentrada e 
fria, o fogo intenso da paixão, sopitado, como a chama do betume 
que lastra por baixo d’água. Ao mesmo tempo, esse perfil saliente, 
de traços acentuados, acordava no fundo de sua memória vagas e 
indecisas reminiscências, que deviam estar ali desde muito tempo  
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adormecidas. 

 
Não sabia a moça se já tinha visto este semblante, ou algum 

com ele parecido. Um momento, a vista do gaúcho encontrou o 
olhar fito da rapariga e desviou-se com desgosto, como se a tivesse 
ferido alguma luz muito viva. Nesse movimento descobriu imóvel, 
em frente dele, Lucas Fernandes que traçou rapidamente com a 
mão direita um sinal cabalístico. Manuel sem mostrar surpresa nem 
dar grande importância ao acidente, reproduziu o sinal. 
Aproximou-se, então, o miliciano com vivacidade, e travando da 
mão ao gaúcho, deu-lhe o toque simbólico, soprando ao ouvido 
uma palavra misteriosa. 

 
Com esse reconhecimento, que revelava a existência de um 

vínculo secreto entre ambos, o Lucas Fernandes pouco adiantou na 
confiança de Manuel, que se manteve na mesma reserva. Embora 
dedicado, e com entusiasmo, ao serviço de uma causa, nem por 
isso a pouca estima que a raça humana inspirava em geral ao 
gaúcho se tinha amortecido. Ao contrário, mais em contato com 
ela, sua alma sentia-se por assim dizer esfrolada ao atrito das 
paixões torpes e ignóbeis que truaneavam diante dele. Para Manuel 
a causa a que se dedicara era um homem, e nada mais. A afeição 
que recusava à sua espécie se concentrara ultimamente em um 
indivíduo. Bento Gonçalves se tornara para ele um símbolo, uma 
veneração. Tinha pelo velho guerreiro admiração profunda; e 
enchia-o 

e orgulho a ideia de estar ligado a ele por um laço espiritual. 
 
Não sabia Manuel o que intentava o coronel; e nunca se 

preocupara com isso. Para quê? Sua missão era acompanhar, servir, 
defender o seu homem e morrer quando fosse preciso para salvá-lo 
ou para vingá-lo. Por isso, apenas Bento Gonçalves fora demitido  
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do comando da fronteira de Jaguarão e do 4º corpo de cavalaria, o 
gaúcho, pressentindo que ele tinha necessidade nesse momento de 
rodear-se de seus amigos mais leais, partiu logo para Camacã, onde 
se retirara o coronel. 

 
Bem se vê que importância ligava o Canho à sociedade secreta 

em que o tinham filiado. No seu modo de ver não passava de um 
meio de se enganarem os homens uns aos outros. Para servir o 
coronel ele não queria nem companheiro, nem ajudante: gostava 
mais de fazer as coisas só. 

 
Como a refeição estivesse pronta, Maria dos Prazeres chamou 

o marido; e Félix aproximou-se, impedindo as perguntas que Lucas 
ia dirigir ao Canho. 

 
— Vamos ao churrasco? Disse o miliciano. 
— Nada; já estou pronto, e não tenho tempo a perder. 
— Precisamos falar, retorquiu o furriel com intenção. 
— Será para outra vez. Fazendo um cumprimento de través, 

montou o gaúcho o alazão, que escarvava a terra para devorá-la. 
Nesse momento, da tropilha que esperava a curta distância, 
avançou o Morzelo, que veio meneando a cauda farejar o furriel. 
De mau humor pela reserva e partida do Canho, o miliciano não 
reparou no cavalo; mas este começou a dar sinais manifestos de 
súbita alegria, soltando um ornejo que bem parecia um riso de 
prazer. Esta circunstância impressionou logo a Manuel; ele sabia 
que seus cavalos tinham o mesmo gênio arisco e desconfiado do 
dono, pelo que lhe pareceu estranha aquela repentina afabilidade 
do Morzelo. 

 
— O senhor conheceu meu pai? Perguntou de chofre o gaúcho 

a Lucas. 
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— Seu pai?... Repetiu o miliciano. 
 
Os dois se olharam; só então se tinham lembrado que nenhum 

sabia o nome do outro, apesar de estarem juntos e conversando 
havia meia hora. 

 
— João Canho, de Ponche-Verde! 
— Era seu pai? Ora, se o conheci, meu amigo velho de outros 

tempos, quando no continente havia homens, que hoje parecem 
mais bonecos de cheiro que outra coisa, sobretudo os tais lá de 
Porto Alegre. João Canho? Sabe de que idade nos conhecemos?... 
Espere!... 1798... Eu tinha 12 anos e ele 14. Andamos juntos na 
escola em Rio Pardo. 

 
— Mas então o senhor é o furriel? 
— Isso mesmo. Depois, ele seguiu lá seu rumo até que nos 

encontramos no tempo de Artigas. Os dois Bentos, bem sabe, 
andavam sempre juntos; eu servia às ordens de um, ele era 
camarada do outro. 

 
— Estivaram em Taquarembó? 
— Em Taquarembó, em São Borja, em Catalã, onde filamos o 

Verdum. Naquele tempo não se fazia tantas partes, como hoje, para 
brigar. A gente passava o trabuco a tiracolo, encilhava o pingo e 
era só farejar para sentir onde cheirava o chumasco. Agora para se 
fazer uma rusgazinha de nada, são tantas as histórias que já 
aborrecem. 

 
— Mas cá o Morzelo, ele também o conhecia, que está aí a      

fazer-lhe tantas festas? 
— Ah! é verdade! Exclamou o furriel atentando para o animal. 

Não tinha reparado; é o cavalo do Canho? Pois não me havia de  
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conhecer! Fui eu que o salvei, e deu-me que fazer! Uma doença 
dos diabos. 

 
— Lembro-me. Quando o pai foi a Montevidéu? Por sinal que 

ele voltou no cavalo do senhor. 
— Se o Morzelo não podia nem se mexer. Então você 

conheceu o Lucas, hein, meu velho? Disse o furriel amimando o 
pescoço do cavalo. Manuel era outro. Uma expressão de alegria 
expansiva se tinha derramado por seu rosto, antes carrancudo. Sem 
sentir, apeara-se para melhor prestar atenção às palavras do furriel 
e se embebera completamente nas reminiscências que lhe falavam 
de seu pai. 

 
— Então não quer mesmo? Perguntou o miliciano, designando 

com um gesto o lugar onde estava a mulher convidando-o para 
comer. 

— Jante o senhor, que eu espero. 
 
Sentaram-se os cinco viajantes na grama, ao redor de alguns 

pratos com churrasco, bolachas, bananas e laranjas. O Lucas tanto 
comia, como falava; e Manuel escutava com prazer a evocação de 
fatos que ele tantas vezes, em criança, ouvira dos lábios paternos. 
De quando em quando, porém, sentia o gaúcho um 
constrangimento, encontrando os olhos negros de Catita fitos em 
seu rosto com uma insistência que ele não compreendia. Esse olhar 
curioso, e ao mesmo tempo provocador, fazia-lhe o efeito de uma 
farpa no flanco de um touro. 

 
— Come, Catita. Estás aí pasmada! 
— Não é para menos, acudiu Félix. O susto que ela teve! 

Escapou de pinchar-se do barranco abaixo. 
— Maria Santíssima! Exclamou Vidoca. 
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— Lá isso, não, atalhou o Canho; na sanga não caía. 
— Se já estava quase na beira! 
— Mas eu tinha meu laço. 
 
Os outros riram. Catita indignou-se: 
 
— Então o senhor queria laçar-me? 
— Pois que dúvida!... 
— Se fosse capaz, eu... 
 
A rapariga articulava estas palavras pálida e com um tom de 

ameaça, mas não pôde concluir; a voz finara-se no lábio 
balbuciante. Ergueu-se despeitada, vendo o ar desdenhoso com que 
Manuel pela primeira vez a encarava. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
REBULIÇO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatos de suma gravidade se passavam por aquele tempo. 
 
O partido republicano, do qual Neto era a alma, senão a 

cabeça, tinha visto com intenso desgosto a hesitação de Bento 
Gonçalves em proclamar a revolução. Acreditando que justamente 
irritado com a demissão o coronel romperia abertamente contra a 
presidência, esperavam os radicais se apoderarem do movimento 
para mais tarde em ocasião oportuna o dirigirem a seus fins; o que 
se realizou, com efeito, em 1836, depois da prisão de Bento 
Gonçalves, vencido no combate do Fanfa. 

 
Conhecendo, porém, que da próxima regência de Feijó 

confiava o coronel obter reparação dos agravos que sofrera e 
garantias para o seu partido, os republicanos temeram perder a 
disposição favorável dos espíritos, criada pela demissão do homem 
de mais influência da campanha, e resolveram precipitar o 
acontecimento. O dia 7 de setembro, aniversário da independência, 
foi marcado para a revolução, que devia romper ao mesmo tempo 
na capital e outros pontos da província. Não podendo, nem lhes 
convindo, dispensar um chefe tão prestigioso como Bento 
Gonçalves, era sob a invocação de seu nome, que tudo se fazia. 
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Neto estava em Piratinim, onde procurava reunir ocultamente 

alguma força com que marchasse sobre a capital e Rio Grande, 
sendo preciso. Sita em uma eminência, cercada por bibocas e serras 
cobertas de mato, essa Vila oferecia condições favoráveis à defesa 
no caso de ataque. Por essa razão, e também por sua posição 
topográfica, foi ela escolhida para centro do movimento. Para aí, 
pois, tinham convergido os mais ardentes partidistas da revolução, 
aqueles que desejavam tomar nela uma parte ativa e ter a glória de 
pelejar os primeiros combates em pró da libertação da província. 
Entre estes, um dos mais prontos fora o Lucas Fernandes, que, a 
pretexto de visitar a irmã, se transportara com a família para o foco 
da revolução. Chegando à Vila na noite do dia em que os deixamos 
descansando para concluir a jornada, o Lucas não consentiu que 
Manuel procurasse outro rancho, senão a casa de sua irmã. Não só 
devia ele essa atenção ao filho de seu velho amigo, como sorria-lhe 
a ideia de ter por companheiro das novas lutas o herdeiro do nome 
e da coragem de seu antigo camarada João Canho. 

 
Aceitou Manuel pousada por aquela noite, contando partir pela 

madrugada. Embora o coronel lhe permitisse descansar na estância 
de Bento Manuel, o que não fizera, podendo, portanto, demorar-se 
em Piratinim; contudo, desejava o mais depressa possível 
tranquilizar o espírito de seu padrinho a respeito do desempenho da 
comissão. O Lucas, porém, não o deixou partir só; sabia que o 
gaúcho ia a Camacã e aproveitou o ensejo para ver e aproximar-se 
do coronel. O antigo miliciano acudira ao apelo de Neto, mas 
combater sob as ordens imediatas de Bento Gonçalves era uma 
honra, que ele compraria a custo dos maiores sacrifícios. 

 
Lá se foram, portanto, os dois à estância de São João, onde 

acharam o coronel ocupado em trabalhos rurais. Teve Lucas uma 
primeira surpresa; pensava ele ver ali já pronto um pequeno              
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exército, e Bento Gonçalves à sua frente, disciplinando-o para a 
guerra. Lembrou-se porém que talvez fosse necessário não originar 
suspeitas nos legalistas para apanhá-los desprevenidos. Esperou 
que o coronel lhe falasse a respeito da revolução; mas correndo os 
dias sem que isto sucedesse, e aproximando-se o 7 de setembro, 
animou-se ele a tocar no assunto. 

 
— Qual, revolução! Deixe-se disso; vá para casa e fique 

sossegado. 
 
Desta vez azoou completamente o furriel; e por muitas horas 

não esteve em si. Foi pedir explicações a Manuel, que não podia 
dá-las. Este nada sabia, nem indagava. Em Bento Gonçalves 
precisando de seu braço estava pronto sempre; cumpriria suas 
ordens, sem inquirir da razão e fim. Até que raiou o dia 7 de 
setembro, tão ansiosamente esperado. Lucas Fernandes largou-se 
para a Capela, como chamava então o povo a freguesia do Viamão, 
por causa da ermida de Nossa Senhora da Conceição, edificada em 
1751. É um sítio aprazível, a quatro léguas da capital, que forma 
um arrebalde, arrabalde, cercanias de uma cidade ou povoação, 
muito concorrido em dias de festa. Havia ali grande animação no 
dia 7 de setembro de 1835. Desde muito cedo viam-se pelas ruas 
bandos de gente do povo, e especialmente peonada, percorrendo as 
ruas em trajes domingueiros e com uma faixa verde e amarela. As 
mulheres traziam o emblema das cores nacionais a tiracolo, os 
homens na cinta ou no chapéu. Entrando em uma venda, onde 
estava de bródio, pândega, bagunça, barulho, uma grande porção 
de gaúchos a galhofar e beber, o furriel criou alma nova. 

 
— Hoje é hoje! Dizia um da roda piscando o olho para os 

outros. 
— Dia grande, dia de mata galego, acrescentou outro. 
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— Vão pagar o novo e o velho. 
— Eu cá prometi à Nicota que lhe havia de levar de presente 

um rebenque de guasca feito do couro dum! 
 
Risadas e interjeições pitorescas recheavam o bródio popular. 

O taberneiro, amarelo e esgazeado, não sabia como se ater. Às 
vezes enxergava nas fisionomias desabridas dos gaúchos visos de 
ameaça, que emprestava às suas palavras uma significação 
horrível. Outras vezes porém o riso gostoso e franco dos homens o 
tranquilizava até certo ponto, fazendo-lhe pensar que não passavam 
aqueles ditos de simples chalaça e brincadeira. 

 
— Ah sô galego! Gritou a voz taurina do Lucas Fernandes, 

dando no balcão um murro formidável. Com a estremeção que 
sofrera, o taberneiro saltou três vezes sobre os pés, como um 
dançador de corda. 

 
— Genebra a fartar para esta rapaziada sacudida. E não me 

respingue! Continuou o miliciano atirando uma meia dobla, antigo 
padrão monetário em ouro, sobre o balcão. Com este rasgo o 
furriel ganhou logo as boas graças da súcia; seu tom decidido, as 
proezas que referiu, e o galão da velha fardeta, elevaram-no enfim 
por unânime e espontânea eleição ao posto de capitão, que ele 
aceitou por bem da pátria. Foi o primeiro ato da revolução          
rio-grandense essa promoção democrática. 

 
A história talvez não consigne tão importante circunstância; 

por isso a registramos aqui. 
 
Momentos depois o capitão Lucas percorria triunfante as ruas 

de Viamão à frente da troça de peões, que ele se propunha  
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disciplinar, afagando a ideia de transformá-la em companhia, e 
mais tarde elevá-la a batalhão, o que o obrigaria a tomar o posto de 
coronel. Afinal, quem sabe?... Os generais se faziam daquela 
massa. 

 
Ansioso esperava o seleiro o sinal para soltar o grito da 

revolução, quando um cavaleiro a toda a brida esbarrou na praça e 
meteu-se pelo povo falando ao ouvido de um e de outro. Os 
gaúchos, de orelha murcha, iam-se esgueirando, e breve achava-se 
o futuro batalhão de Lucas reduzido a uma dúzia de farroupilhas, 
que o acompanhavam ainda ao cheiro da genebra, soltando berros 
descompassados. 

 
— À capital, camaradas! Bradou o furriel. Mostremos a estes 

poltrões como se briga. 
 
— Viva o capitão! Morram os galegos! Respondeu a súcia. 
 
Instantes depois corriam à desfilada pela estrada de Porto 

Alegre; vários bandos de rapazes e parelheiros que tinham vindo à 
festa em Viamão foram por patuscada reunindo-se à troça. E assim 
investiu a caterva pelas ruas da capital fazendo um alarido infernal. 
Seriam oito horas da noite. No estado dos ânimos, esperando-se a 
cada momento o rompimento da revolução, pode-se imaginar o 
efeito que produziria aquela cavalgada à disparada pelas ruas da 
cidade. Acresce que o marechal Barreto avisara da fronteira que 
estava designado o dia 7 de setembro para o rompimento. 

 
Supuseram todos que a cidade era assaltada. A guarnição 

correu a postos. Reboou um tiro de canhão na casa do Trem, tocou 
a rebate nos quartéis, a guarda de permanentes marchou para o 
palácio e um piquete de cavalaria saiu a fazer um reconhecimento  
_____________________________________________________ 



216__________________________________________________ 
 
sobre o inimigo. Por toda a parte não se ouvia senão estrépito 
d’armas e tropel de animais. 

 
Os festeiros, apenas sentiram o cheiro da pólvora,  

muscaram-se, fugiram; houve muito cavalo estropiado e muito 
parelheiro, cavalo amestrado, descadeirado, mas a troça 
desapareceu como por encanto. Só o nosso intrépido Lucas 
Fernandes, fantasiando ter ainda atrás de si o batalhão evaporado, 
fazia floreios de esgrima com a catana, facão comprido e largo, 
preparando-se para dar uma carga sobre o piquete, grupo de 
milicianos. 

 
No meio desse entusiasmo foi agarrado por dois permanentes, 

soldados de carreira, que tiveram ordem de o recolher ao xadrez. 
Lá ia ele (a) seu destino pela Rua do Ouvidor meditando 
filosoficamente sobre a sorte das revoluções, qual outro Mário, 
quando um dos soldados pôs-lhe a mão no braço por segurança. 

 
— Largue-me! Por força ninguém me leva.  
 
Era o momento em que passavam dois cavaleiros. Um deles 

ouvindo aquela voz, esbarrou, conteve, o animal: 
 
— O que é isto, Sr. Lucas? 
— Manuel!... Traído, amigo, traído! 
 
O gaúcho reservou a explicação para mais tarde. 
 
— Deixem o homem, disse ele para os dois guardas. 
— E quem é você? 
— Eu já lhes digo! Replicou Manuel, passando a mão ao 

punho da faca. 
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O outro cavaleiro adiantou-se: 
 

— Espera lá, rapaz. 
 
Firmando-se nos estribos e tomando o tom do comando disse 

para os guardas: 
 
— Permanentes, este homem está solto. 
— O coronel! Murmuraram os guardas. 
 
Era, com efeito, Bento Gonçalves que chegava da sua 

estância. Os guardas se retiraram cabisbaixos. 
 
— Não lhe disse, homem, que se deixasse de rusgas? Iam-no 

filando, agarrando à força, prendendo! Exclamou o coronel. 
 
O furriel guardou nessa ocasião um silêncio eloquente. Mais 

tarde, porém, revelou ele a Manuel em confidência um pensamento 
que levara a ruminar durante muitos dias. 

 
— Ninguém me tira, me fará desistir, desta. Quem 

desmanchou a rusga foi o coronel! Que pena! Uma coisa tão bem 
arranjada. 

 
Manuel sorriu lembrando-se das cartas que por ele enviara 

Bento Gonçalves a toda pressa, mas não disse palavra. Desde que 
entrou no espírito do furriel aquela convicção, Bento Gonçalves 
desceu três furos em sua admiração e respeito. 

 
— Um homem que desmancha rusgas!... Não tem que ver! O 

coronel voltou lá da Corte com o miolo transtornado. 
 

	  

	  



	  


