
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Vinga-se bem, Félix. É o modo de matar-me mais depressa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VI 
DESENGANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era noite fechada.  
 
Jazia a vila de Piratinim em profundo silêncio, submergida nas 

trevas. Apenas a trechos ouvia-se, entre os primeiros silvos do 
temporal iminente, o pio monótono da coruja na matriz ou um 
murmúrio de vozes a escapar-se do coice, por trás, de uma porta.  

 
Era aí a taberna, onde os peões jogavam a primeira, jogo em 

que se dão 4 cartas a cada jogador, ao clarão de uma candeia de 
graxa cuja luz oscilante e mortiça, filtrando pelos interstícios da 
porta, cortava a treva espessa como o voo de um pirilampo.  

 
Também, quando passava a rajada, podia-se escutar o chiado 

sutil de uma guitarra, tocada à surdina. Partiam estes sons de uma 
casa próxima à igreja de Nossa Senhora da Conceição, que então 
servia de matriz à paróquia. Um vulto, embuçado em um poncho 
escuro de gola erguida, caminhava da esquina da rua onde ficava a 
casa até a torre da igreja, e aí chegando retrocedia. Na ida, como na 
volta, parava algum tempo à janela da casa e encostava o ouvido na 
rótula, grade de ripas cruzadas nos vãos de janelas; então, ouvia-
se o tangido soturno da guitarra que ele trazia por baixo do poncho.  

 
Na sala interior dessa casa estavam três pessoas.  
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As duas cunhadas e comadres, sentadas no vão da janela que 
abria para o quintal, continuavam a prática, conversa, de todas as 
noites. Durante um mês que estavam juntas, não tinham desfiado 
ainda todo o rosário de histórias e novidades.  

 
Vidoca não acabara de contar as festas e enredos de Jaguarão, 

nem as faladas dos castelhanos com as raparigas daquela fronteira. 
Quanto à Fortunata, esta não esvaziaria em um ano o saco dos 
mexericos de Piratinim e a crônica de toda a vila, casa por casa.  

 
Um tanto arredada, em um ângulo da sala, Catita cosia à luz 

da vela colocada em uma cantoneira. Às vezes a mão da rapariga, 
puxando a linha para cerrar o ponto, ficava um momento suspensa 
no ar; e notava-se na sua cabeça uma ligeira inflexão. Parecia, pelo 
ar absorto da fisionomia, que sua atenção era atraída para outro 
ponto. Mas logo voltava à costura, redobrando de rapidez no 
ponteado.  

 
O que a distraía eram os sons da guitarra que pipilavam no 

silêncio da rua e às vezes se destacavam entre as crepitações da 
lenha no fogo da cozinha.  

 
— Lucas não vem mais hoje, que diz você? Perguntou 

Fortunata à cunhada.  
— Eu sei lá, comadre, quando ele vem? Há um par de dias já 

que se espera à toa. Com esta história de rusga, o homem anda 
mesmo que parece uma mosca tonta.  

— Mas em parte quem lhe mete tanta caraminhola no casco é 
aquele malandrinho. Já viu que sujeito mal-encarado, senhora?  

— Que quer? O Lucas engraçou com ele. Arrenego de 
semelhante bisca!  

— E onde foi buscar aquele nome de... como é mesmo?��� 
_____________________________________________________ 
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— Não te lembras, Catita?��� 
— O quê, mamãe?  
— Como se chama aquele sujeito que foi com teu pai?  
— Manuel Canho.��� 
— Ora veja!��� 
— Se isto é nome de gente!  
— Mas você não viu outra, comadre. Sabe que apelido ele 

deitou no cavalo? Juca!  
— Tão bom é um como o outro!��� 
— E tem uma égua que chama Moreninha!��� 
— Desaforo! Aquilo é de propósito.  
— Quando a mula em que vinha Catita ficou espiritada,  

pediu-se a ele a égua e não quis dar. Disse que ninguém, senão ele, 
monta nela! Já se viu que partes?  

— Pois eu hei de montar! Disse a rapariga batendo com o pé 
no chão.  

— Não há de ser por meu gosto.  
— E faz muito bem, comadre.  
— Enquizilo com o tal sujeito, que ninguém faz uma ideia; e o 

Sr. Lucas enquanto não lhe suceder alguma, não descansa.  
 
Neste momento a guitarra chilrou com mais força na porta. 

Catita fez um gesto de impaciência; deitando arrebatadamente a 
costura sobre o banco onde estivera sentada, disfarçou dando 
algumas voltas pelo aposento e afinal dirigiu-se para a frente da 
casa. Foi direita à janela; abriu sorrateiramente a rótula e espiou 
para a rua. O vulto parado à porta aproximou-se mal que a 
percebeu:  

 
— Que faz você aí, Félix?��� 
— Pois ainda pergunta?��� 
— É escusado andar com estas coisas. Perde o seu tempo!  
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— Então, Catita, esta é a esperança que você me dá?  
— Não tenho outra.  
— Não foi o que você me disse em Jaguarão.  
— Não me lembro disso.  
— Você me disse que, chegando aqui, havia de decidir.  
— Pois está decidido. Não gosto de você, como hei de ser sua 

noiva?  
— Catita!  
— Não quero enganar a ninguém.  
— Agora é que fala assim.  
— Algum dia disse que lhe queria bem?  
— Mas também por que não me desenganou logo?  
— Por quê?... Porque você não me aborrecia como agora, que 

passa toda a noite rondando esta porta. Quem visse, havia de dizer 
que você é meu namorado.  

 
Félix fez um movimento de cólera; e depois de uma pausa 

murmurou com voz surda:  
 
— Bem sei a causa disso!��� 
— Ah! Sabe? Está mais adiantado do que eu.��� 
— Não disfarce, Catita. Cuida que eu não tenho olhos para 

ver?  
— O quê?  
— Você ficou assim desde que nos encontramos com Manuel 

Canho. Logo naquele dia você não tirou os olhos dele. Bem 
reparei.  

— Só isso? Perguntou a moça com uma risadinha de escárnio.  
— Depois, pensa que eu não via como você se enfeitava por 

causa dele? A cada instante se requebrando, para ver ser o 
enfeitiçava; mas ele, nem caso?  
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— Félix, melhor é que você se ocupe com sua vida. Me deixe 
descansada.  

— É para ver se é bom querer bem a quem lhe paga com 
desprezo.  

— Pois se assim é, não tem você de que se queixar. Faça como 
eu que sofro calada.  

— Então confessa? Gosta dele? Exclamou Félix furioso.  
 
Catita caiu em si.  
 
— Não disse isto!  
— É escusado negar. Já sei o que queria; pode ficar 

descansada que não hei de aborrecê-la mais. Meu negócio agora é 
com ele.  

— Que pretende você fazer, Félix?  
— O mesmo que me fizeram; traspassar-lhe o coração, mas 

com este ferro.  
 
A faca do rapaz luzia nas trevas.  
 
Recobrando-se do soçobro, desânimo, desalento, que sentira, a 

moça proferiu estas palavras com a voz fria e pausada, embora 
ferida ainda por um imperceptível tremor:  

 
— Vinga-se bem, Félix. É o modo de matar-me mais depressa.  
 
Fechou-se a rótula.  
 
Nesse momento, reboou no princípio da rua um tropel de 

animais, e um grito estrondoso farpou o silêncio da noite.  
 
— Alvíssaras, anúncio de boas novas, patriotas! Viva a 

revolução!  
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VII 
O SOLUÇO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Três vezes o mesmo grito reboara, ecoando longe nas grotas e 

fraguedos, rochas escarpadas, penhascos, que cercam o sítio da vila 
de Piratinim.  

 
As duas comadres, tomadas de susto no meio de sua palrice, 

não souberam de primeiro momento a que atribuir o estranho 
clamor, cujo sentido não compreendiam. A ideia vaga de toda a 
sorte de perigo, desde um simples canhambola, como quilombola, 
designação comum aos escravos refugiados em quilombos, até o 
assalto por um demônio-legião, perpassou como um raio por seu 
espírito alvoroçado.  

 
— Santa Bárbara!... Murmurou a Fortunata e travou-se com o 

rosário.  
 
Vidoca, apesar de grande medo, entrevira uma esperança; e 

com o ouvido atento aguardava a confirmação de uma suspeita. Foi 
quando pela terceira vez estrugiu o mesmo brado.  

 
— É, é mesmo! Ora essa! Exclamou erguendo-se.  
— O quê, senhora? Balbuciou a Fortunata. 
���— O Sr. Lucas! Aquele grito é dele!  

 
_____________________________________________________ 
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Correndo para a frente, a Vidoca achou a filha à janela. Catita 
também reconhecera a voz de seu pai, e de novo abrira a rótula. 
Seu coração batia precipitadamente contra a soleira; porém não era 
de medo. Com os olhos alongados pela rua procurava devassar as 
trevas, para distinguir mais depressa as pessoas que sem dúvida 
para aí se dirigiam.  

 
Pensava ela que Manuel vinha com Lucas?  
 
Entretanto, aos brados do furriel, toda a vila pôs-se em 

alvoroço. A peonada, abandonando a gordurenta mesa de jogo, saía 
das tabernas aos trambolhões; abriam-se as casas dos patriotas. O 
povo apinhava-se nas ruas, que a luz dos fachos começava a 
esclarecer.  

 
Pouco depois, no meio de um grande clarão avermelhado,  

via-se o Lucas Fernandes esticado sobre os loros, correias duplas 
afiveladas à sela para sustentar os estribos, proclamando à 
multidão que o cercava, (a proclamação) suspensa não de seus 
lábios, mas da barba hirsuta que lhe cobria o rosto como espessa 
floresta.  

 
— Tomamos Porto Alegre de assalto, camaradas! O presidente 

fugiu, dizem que para Rio Grande, outros que para a Corte, duma 
feita! Bento Gonçalves já pôs outro em seu lugar; com este pode-se 
contar; é homem seguro. Agora só falta o xumbregas, de má 
qualidade, malfeito, do tal marechal de borra. Mas o coronel não 
tarda aí para ensiná-lo.  

— Viva Bento Gonçalves!  
 
Este grito prorrompeu da turba e foi saudado com uma 

aclamação frenética de entusiasmo.  
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— Aquilo é que é homem, prosseguiu o furriel. Éramos cento 
e cinquenta quando marchamos para a capital; mas bastou ele, o 
Lucas e o Manuel Canho, nós três, para levarmos tudo raso!  

 
A esse tempo notava-se um novo movimento na multidão. Um 

sujeito que passava deixou cair algumas palavras entre as quais se 
ouvira o nome de Neto. Depreendia-se que este acabava de receber 
notícias do auditório do furriel para o ajuntamento que se formava 
em frente à casa do chefe republicano.  

 
A multidão foi-se escoando, os fachos desapareceram e o 

furriel, completamente isolado, teve de ganhar a casa de Fortunata, 
só e às escuras. Durante o curto do trajeto, pôde ele meditar sobre a 
inconstância da popularidade e a ingratidão das turbas.  

 
Achou na porta as mulheres que o esperavam com ansiedade; 

mas ele entrou carrancudo e sinistro como uma tempestade. 
Abraçou as três com uma voz de trovão.  

 
— Então o que houve, Sr. Lucas?��� 
— Pois é preciso que diga? Pensavam que eu não havia de 

voltar cá sem a rusga?  
— Mas conte à gente! 
���— Não tem que contar! Replicou o furriel com um tom 

desabrido.���  
 
Ninguém mais tugiu, manifestou-se. As duas cunhadas 

trocaram um olhar e cuidaram de apressar a ceia.  
 
Catita conservou-se indiferente a toda essa cena: havia em seu 

belo rosto uma nuvem de tristeza. Quando seus olhos puderam de 
longe distinguir a figura do pai, no meio da multidão, procuraram  
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ansiosamente ao lado o vulto de Manuel; não o encontrando 
vendaram-se.  

 
— A ceia está pronta, Sr. Lucas, disse Vidoca.  
 
O furriel ergueu-se: ��� 
 
— Manuel ainda não chegou?��� 
— Aqui, não! Responderam as duas comadres.  
— Onde se meteria ele?  
 
Os brilhantes olhos de Catita, fitos no semblante de Lucas, 

pareciam arrancar-lhe as palavras dos lábios. Ela estremecera 
ouvindo a primeira frase; mas não sabia que pensar. Tinha         
Manuel chegado à vila com seu pai, ou este o havia perdido de 
vista desde Porto Alegre?  

 
Nisto bateram à porta; e o gaúcho apareceu.  
 
— Tenham boa-noite, disse ele sem olhar para alguma das três 

mulheres.  
 
Sentaram-se todos à mesa e cearam. À medida que o furriel 

calcava o estômago ia-lhe voltando o bom-humor, o entusiasmo 
revolucionário e a facúndia, eloquência, habitual. Então, sem que 
lhe pedissem, contou às mulheres as suas proezas na tomada de 
Porto Alegre; não esquecendo as façanhas do Canho, que em sua 
opinião se mostrara digno do pai.  

 
Na situação em que tinham ficado os negócios políticos no dia 

7 de Setembro, era realmente para surpreender o desenlace, cuja 
notícia acabava de chegar a Piratinim.  
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Mas, depois daquele dia, alguns amigos de Bento Gonçalves o 
tinham convencido de que a revolução era inevitável. Nada a podia 
mais conjurar, no ponto a que haviam chegado as coisas. Se o 
coronel recusasse tomar a direção do movimento, ele se transviaria 
com toda a certeza e produziria as consequências que os espíritos 
moderados desejavam evitar. O meio mais seguro de prevenir a 
separação da província era sem dúvida a revolução; ela tirava o 
pretexto aos republicanos.  

 
Persuadido por estas razões, Bento Gonçalves partira para 

Camacã, de onde, a 20 de Setembro, marchara sobre a capital à 
frente de 150 gaúchos. Derrotada na ponte da Azenha uma          
pequena força de 40 praças da guarda nacional, nenhum obstáculo 
mais encontrou. O presidente, baldo de recursos para opor-(se) à 
rebelião, embarcou-se a bordo de uma escuna de guerra e      
retirou- se para a cidade do Rio Grande, tentando organizar aí a 
resistência.  

 
Senhor da capital, onde assumira a presidência o cidadão 

Marciano José Ribeiro, Bento Gonçalves, investindo-se do 
comando das armas, despachou imediatamente Manuel Canho com 
uma carta para Neto, em Piratinim, comunicando-lhe os últimos 
acontecimentos e avisando-o da necessidade de bater quanto antes 
o tenente-coronel Silva Tavares, comandante de uma força          
estacionada no Erval.  

 
O Lucas, apenas soube que Manuel partia, resolveu 

acompanhá-lo; convencido de que em Porto Alegre não havia mais 
inimigo a combater, o furriel queria aproximar-se do lugar onde    
a- creditava que ia travar-se a luta.  

 
Chegando à vila naquela noite, enquanto o miliciano  
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proclamava às turbas, Manuel procurou Neto para entregar-lhe a 
carta; e ordenando-lhe este que fosse descansar e voltasse no dia 
seguinte, dirigiu-se então para a casa de Fortunata, onde acabava 
de entrar.  

 
Enquanto o furriel se desfazia em bravatas, sentia o gaúcho o 

brilho dos olhos de Catita fitos em seu semblante; e às vezes 
passava as mãos arrebatadamente pela fronte como para espancar 
uma obsessão do espírito.  

 
De novo bateram à porta. Desta vez era o Félix que vinha a 

pretexto de ver o mestre. Ao entrar, o rapaz sorriu com amargura, 
relanceando um olhar que passou por Catita e foi cravar-se em 
Manuel.  

 
— Estás contente, hein, rapaz! disse-lhe o Lucas; e recomeçou 

pela décima vez a história de sua ilíada.  
 
Félix porém não o escutava. Toda sua atenção estava 

empregada na rapariga e no gaúcho. A princípio, assustada com a 
presença do rapaz, Catita disfarçara as olhadelas apaixonadas que 
pouco antes deitava sobre Manuel; porém logo depois irritada 
daquela coação, arrostou as iras do ciumento, voltando-se 
completamente para o gaúcho e ficando como absorta no seu rosto.  

 
Félix tiritava de raiva; e por longe perpassou-lhe a ideia de 

puxar a faca e cravá-la uma e muitas vezes no coração da rapariga. 
Ainda assim não se vingava, porque lhe parecia que a ponta de aço 
não cortaria como o gume daquele olhar com que ela lhe 
atravessava o coração.  

 
O furriel, exausto das novidades e repleto de pirão, se  
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debruçava sobre a mesa e começava a afinar o ronco.  

 
— Vá se deitar duma vez, Sr. Lucas, disse a Vidoca.  
— São mesmo horas de se recolher a gente.  
 
Com esta despedida formal, ergueram-se, o Félix para sair, e o 

Canho para ganhar pelo quintal um puxado, feito à direita da casa, 
e onde o haviam arranchado.  

 
— Tenho um particular com o senhor! Disse Félix ao gaúcho 

com voz soturna e apontando para o corredor de saída.  
 
Canho fez um gesto afirmativo:  
 
— Boa-noite. Podem encostar a porta que eu fecharei; não vou 

longe.  
 
Saíram os dois. Até dobrarem o canto não trocaram palavra. 

Manuel esperava um tanto surpreso, porque não lhe ocorria 
qualquer motivo para explicar aquela entrevista com ares de 
mistério.  

 
Finalmente parou Félix e voltando-se para o companheiro, 

disse-lhe sacando fora o poncho:  
 
— Esta noite um de nós deve matar o outro!  
— Por quê? perguntou Manuel com sossego.  
— Pois pergunta?  
— Decerto, respondeu o Canho sem mudar de tom. O motivo 

por que você me quer matar, pouco me importa saber; eu nunca 
perguntei à jararaca por que morde a gente. Mas para que eu o 
mate, é preciso ter uma razão; não mato gente à toa.  
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— Você bem sabe a razão, tornou Félix rangendo-lhe os 
dentes. Eu gosto de Catita!  

— E que tenho eu com isso?��� 
— Você também gosta dela. 
 
���Respondeu-lhe um riso de escárnio.  
 
— Logo vi que não estava no seu juízo. Aposto que veio da 

venda? Redarguiu o Canho.  
— Não tenho que lhe dar satisfações. Estou aqui para brigar e 

não para sofrer desaforos.  
— Nem eu para ouvir mentiras. 
���— Nega que ela gosta de você?  
— Vou dormir; adeus!  
— Não disfarce, foi ela mesma que me contou esta noite, há 

bocadinho.  
— Pois perde seu tempo!  
— Mas enquanto você viver, ela não fará caso de mim.  
— E por isso me quer matar? Pois olhe: não estou disposto a 

morrer por causa de mulheres. Procure outro motivo, que por este 
decerto não brigamos.  

 
Ecoou perto um som abafado, semelhante a um soluço. Os 

dois voltaram-se para conhecer a causa e viram apenas um vulto 
que dobrava a esquina fronteira; adiantando-se alguns passos, 
levados pela curiosidade, chegaram à rótula de uma casa cujo 
interior aparecia iluminado por entre a fresta da janela cerrada.  

 
Exalava de dentro um ambiente espesso, carregado com a 

fumaça de graxa e de tabaco, bem como um surdo zumbir de 
muitas vozes misturado com o tinir de moedas, com o sussurro da 
guitarra e o estalo das cartas batidas sobre a banca. Facilmente se 
percebia que estava na taberna a costumada roda de jogo.  
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— Quer apostar a briga? perguntou Félix de repente.��� 
— Está feito. Assim é melhor.��� 
 
Félix empurrou a porta e os dois penetraram no corredor. O 

vulto desaparecera.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII 
A DAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvindo, ou antes, suspeitando, o convite que Félix dirigira ao 

Canho no momento de sair, Catita foi à janela.  
 
Para quê? Nem ela o sabia; talvez para ver a direção que os 

rapazes tomavam, ou para escutar as primeiras palavras que entre si 
trocariam. Com o rosto colado nas frestas da rótula esperou que os 
dois saíssem.  

 
O silêncio profundo que ambos guardavam assustou a 

rapariga. Presa de uma ansiedade cruel, correu à porta, ganhou a 
rua e protegida pela escuridão pôde, esgueirando-se ao longo das 
paredes, acompanhar Manuel e Félix sem que eles a percebessem.  

 
Assim, a poucos passos deles, oculta no vão que havia entre 

duas casas, pôde ouvir toda a conversa. Quando, porém, Manuel 
recusou brigar com Félix por sua causa, a alma da rapariga, 
confrangida pelas palavras de desprezo, estalou em um soluço. 
Receosa de trair-se resvalou para dobrar a próxima esquina e de 
todo afastar-se; foi nessa ocasião que os dois viram seu vulto e 
quiseram segui-lo. Mas ela se tinha encoberto no oitão da casa.  

 
Depois que Manuel e o companheiro entraram na taberna,  
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Catita arrastada pela ardente curiosidade foi, transida e 
perplexa, encostar o rosto à rótula. A noite ameaçava chuva; de vez 
em quando vinha uma rajada que traspassava; e contudo sentia a 
moça brasar-lhe a fronte. Repeliu sobre as espáduas a mantilha que 
trouxera, apertando a mão contra o peito para sopitar as rijas 
palpitações do coração, que faziam tremer a gelosia.  

 
Pela fresta que deixavam as abas da janela cerrada, Catita viu 

através do xadrez da rótula um aposento esclarecido por três ou 
quatro candeias de latão. No centro havia uma pequena mesa 
oblonga sobre a qual estavam apinhadas umas quinze pessoas, 
gaúchos e peões, atentas ao jogo. No fundo, a Missé tocava na 
guitarra um lundu, ao som do qual sapateavam alguns rapazes.  

 
Manuel tomou lugar a um canto da mesa, defronte de Félix. 

Enquanto os outros continuavam o jogo da primeira, armaram eles 
um pacau para decidir a aposta. Da primeira cartada o Canho bateu 
nove e ganhou a partida.  

 
— Bem lhe disse eu que não havíamos de brigar.  
— Veremos! Disse o rapaz, a voz surda. ���Manuel encolheu os 

ombros.��� 
— Não há mais quem queira?  
— Topo eu! Exclamou o Chico Baeta, atirando um patacão 

sobre a mesa.  
 
Correram as cartas, e Manuel ganhou não só esta como as 

partidas seguintes. As moedas de prata passaram da bolsa do peão 
para as mãos de seu feliz parceiro.  

 
— Quer ir tudo contra o Pombo? Olhe que é um pingo, cavalo 

bom, bonito e corredor, de mão cheia.  
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— Vá! Respondeu Manuel cortando o baralho.��� A sorte ainda o 
favoreceu. Chico levantou-se desesperado.��� 

— Que veia! exclamaram os outros.  
— Ninguém resiste.  
— Não dá mais desforra? Perguntou Chico desesperado.  
— Enquanto quiser.  
— Pois eu paro, aposto, a Missé.  
— A Missé? Replicou Manuel com um sorriso interrogador.  
— Não conhece? Pois veja que bonita rapariga. Vem cá, 

Missé!  
— Que é isto? Perguntou a rapariga aproximando-se da mesa.  
— O Chico parou você no jogo, disseram algumas vozes.  
— Hein?  
— É para me desforrar, Missé! Mas se não queres!  
— Desde que você empenhou sua palavra!... Respondeu a 

rapariga com a voz repassada de mágoa.  
 
Uma lágrima lhe desfiou lentamente pela face. 
 
— Não te desconsoles, meu bem. Olha, se eu te perder, 

amanhã arremato para mim as primeiras balas dos caramurus, a 
troco das relhadas e laçaços que hei de arrumar-lhes. E se isto tem 
de suceder, não é melhor que fiques amparada?  

— Deixa-te dessas ideias, Chico. Havemos de ganhar; eu 
tenho boa mão, quero cortar o baralho.  

 
Um riso jovial espancara de repente a melancolia do lindo 

rosto da rapariga e espargira nele o brilho da esperança.  
 
— Então valeu? Perguntou o Chico a Manuel.  
— Eu topo tudo! Respondeu este.  
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Desde o princípio da cena que cessara o jogo da primeira; 
todos os parceiros, agora atentos ao pacau, antigo jogo de cartas, 
aguardavam a decisão da partida de empenho.  
 

A Missé talhou as cartas. Cada um dos dois parceiros tirou três 
alternadamente do baralho colocado no centro. Cabia a mão ao 
Chico. Este, no meio da ansiedade geral, começou a filar o ponto 
na palma. A primeira carta voltada sobre a mesa era um quatro, as 
duas restantes emborcadas uma sobre a outra, escorregavam 
lentamente ao atrito dos dedos do jogador.  

 
— Figura! Disseram em torno, vendo aparecer a pluma do 

valete de espadas.  
 
O Chico não falava; todo ele estava nos olhos. Ajeitando as 

duas cartas e voltando-as em sentido contrário, começou a filar a 
terceira; era esta a que devia determinar o ponto, e portanto as 
probabilidades do ganho.  

 
— Queremos isto bem chuleado! Disse um peão.  
— Vê logo, Chico! Atalhou a Missé impaciente.  
— Qual! Pois aí é que está a graça!  
 
Manuel, deitando no meio da mesa, sob uma pilha de moedas, 

suas três cartas cobertas, se derreara contra o banco e olhava a 
sorrir o rosto do parceiro agitado pelas várias comoções do jogo.  

 
— Quadrejou!  
 
Esta exclamação partiu dos lábios de alguns que distinguiram 

primeiro no alto da carta as quinas de dois losangos de ouro; 
quando estes levantavam a cabeça para resfolgar daquela atenção  
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imóvel, os outros por sua vez gritaram, vendo as duas marcas no 
lado da carta:  

 
— Ainda quadreja!  
 
A emoção e curiosidade tocavam agora o auge; com um cinco, 

o Chico bateria pacau. Todos os olhos estavam presos no branco da 
carta, que subia lentamente espremida pelos dedos convulsos do 
jogador. Ninguém respirava; quanto à Missé e o amante, pareciam 
assombrados.  

 
— Envido, de envidar, apostar valor maior! Acudiu Manuel 

rindo.  
 
O Chico abaixou as cartas e esperou um momento. Não 

havendo quem aceitasse o envite, continuou a filar o ponto com a 
mesma lentidão. De vez em quando parava, tolhido pela emoção; 
até que afinal levantou-se dum ímpeto, como impelido por súbita 
explosão; entanto o peito arquejante respirava estrepitosamente 
soltando, ou antes, aspirando uma palavra, que soltara-se de todos 
os lábios.  

 
— Pintou, revelou-se, apareceu!  
 
Com efeito, aí estavam espalhadas na mesa as três cartas, o 

valete, o quatro e o cinco de ouros que faziam nove. O Chico tinha 
batido pacau, e tiritava de prazer. Abraçado com a Missé 
começaram ambos a sapatear um passo de tatu, chorando como 
duas crianças, tanta era a alegria. Os outros companheiros 
contemplavam enternecidos aquela cena.  

 
— Pois eu ainda envido! Disse Manuel com a maior calma.  
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Houve geral surpresa. Já todos supunham a partida ganha, 
quando se levanta aquela voz para lembrar que ainda faltava 
alguma coisa, pois não se conhecia o ponto do contrário.  

 
— Ah! Quer empatar? Disse Chico com um riso amarelo.  
— Empatar?... Quero ganhar!��� 
— Mas olhe que foi pacau batido!��� 
— Há outro mais valente do que esse.  
— O de ás.  
— E o de coringa.  
— Então envida mesmo?  
— Já disse.  
— Pois topo.  
 
Fizeram-se várias paradas, casando moeda com moeda; e 

todos ansiosos esperaram pelo desfecho da partida, cujo interesse 
cada vez subia de ponto.  

 
— Olhem; o ás aí está, disse Manuel voltando com a ponta da 

unha a primeira das três cartas, e o coringa também.  
 
O Chico e os parceiros do envite empalideceram, vendo quase 

realizado o dito do Canho.  
— E a outra? Disse um, apontando para a última carta. 
���— Esta, não tem que ver, é figura, e não passa de uma dama 

para fazer cortesia à moça.  
 
Acabando de proferir estas palavras, que ele endereçou com 

um sorriso à Missé, o gaúcho voltou rapidamente a carta. Foi 
profundo o assombro; era com efeito uma dama; o Chico tinha 
perdido. O dinheiro, o cavalo e a amante pertenciam ao Canho.  
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Quando passou a confusão que (se) seguira ao primeiro 
espanto, viu-se o Chico apertando pela última vez a Missé em seus 
braços.  

 
— Não chores, meu bem. Faz de conta que eu morri! Amanhã 

vou te esperar lá no outro mundo!  
 
Manuel segurou-o pelo braço no momento de passar a porta.  
 
— Faz-me um favor?��� 
— Qual?  
— Aceite o Pombo, como lembrança da primeira vez que nos 

vimos, há cerca de três anos. Não se dirá que Manuel Canho 
separou um gaúcho de seu melhor amigo. O mais, o dinheiro e a 
mulher, acha-se a cada canto; porém o cavalo, que nos entende, e 
se liga ao nosso destino no trabalho e na guerra, na vida e na morte, 
este, uma vez perdido, custa a achar outro, quando se acha.  

 
Senhores, boa-noite!  
 
Dirigindo esta saudação às pessoas presentes, o Canho ganhou 

a rua; tinha dado alguns passos, quando um vulto deslizou na 
sombra e conchegou-se a ele. Que sorriso de desprezo perpassou 
nos lábios do gaúcho!  

 
— É mulher!... Murmurou ele.  
 
O temporal, que ameaçava desde o princípio da noite, estava 

prestes a desabar; as serras de nuvens negras, amontoadas no 
horizonte, começavam a inflamar-se. À luz crebra, repetida, e 
lívida dos relâmpagos, a vila adormecida assomava como o 
espectro de uma ruína no foco de um incêndio.  
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Voltando-se nesse momento, viu a mulher de longe um vulto 
que os seguia; com a mão convulsa travou do braço do gaúcho e 
levou-o por diante até sumirem-se no fim da rua.  

 
Tinham os dois chegado a uma das extremas da vila, em lugar 

ermo, onde a escarpa íngreme do terreno formava um barranco 
profundo. Manuel passou o braço pela cintura da mulher e sentiu 
um corpo trêmulo e agitado que se apoiava nele. Mas nesse 
momento aquele seio arquejou, estalando num soluço.  

 
Afastou-se o gaúcho rapidamente, arredando com um 

movimento brusco o talhe da moça. Com esse movimento abriu-se 
a mantilha, que, deslizando sobre os ombros, deixou descoberta a 
cabeça da desconhecida. Rasgava-se nesse momento um 
relâmpago, que iluminou o belo rosto de Catita.  

 
Manuel ficou imóvel em face da aparição incompreensível. 

Entretanto os relâmpagos sucediam-se e no meio dessa auréola 
deslumbrante ele via aquele mesmo olhar que três anos antes o 
fascinara e desde então cintilava nas sombras da sua alma.  

 
Dominando afinal aquele encanto, o gaúcho quis afastar-se, 

porém a moça tomou-lhe o passo, cruzando as mãos para    
suplicar-lhe que não a deixasse. Catita assistira a toda a cena da   
taberna e fora com o coração ralado de ciúmes que ela 
acompanhara Manuel para impedir o seu encontro com a Missé.  

 
— Manuel! Balbuciou a moça.��� As palavras expiraram no lábio 

trêmulo, mas desfolhando-se num sorriso que enlevava.  
 
O gaúcho lançou um olhar para o barranco; era um precipício. 

Mas não estava ali, em face, outro mais perigoso? Não se abria  
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diante dele no sorriso fascinador daquela mulher, numa voragem 
para sua alma?  

 
Travando do galho de uma árvore, Manuel arremessou-se, e 

desapareceu na espessura da folhagem.  
 
Catita caiu de joelhos.  
 
Ao grito que lhe rompeu do seio, acudiu uma pessoa; era a 

Missé, que a tinha seguido de longe.  
 
  
 

	  
	  

	  

	  


