
Ferir o coração de seu inimigo, fazendo da amante um 
horror, era cruel; mas torturá-lo com a perfídia da mulher 
amada, seria atroz.

IV
NA MISSA

ra domingo. O sino da matriz de Piratinim tocara a primeira vez 

chamando para a missa. Já pronta, com seu vestido escarlate e 

mantilha preta, Catita esperava impaciente que a pachorrenta Maria dos 

Prazeres se acabasse de enfeitar. A menina ia da porta do quarto de sua 

mãe à porta da rua, donde lançava um olhar para o largo. Passou a 

Missé.

E

— Não vem?

— Mamãe não acaba de se aprontar.

— Ele já deve estar lá! Disse a rapariga com um riso malicioso.

Catita corando fugiu para dentro e achou a mãe ainda de anágua, 

mas já com o enorme pente de tartaruga pregado no cocó, à semelhança 

do tejadilho, teto de veículos, de uma antiga traquitanda, carruagem de 

quatro rodas para duas pessoas. A moça voltou desesperada; lágrimas 

de despeito lhe saltaram dos lindos olhos.

— Não tarde muito, olhe lá! Tornou a Missé com o mesmo riso 

brejeiro. Tantas que morrem por ele!…
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— Eu não sei o que tem mamãe hoje! Nem de propósito!

— Quem sabe se já percebeu?

A menina deu um muxoxo.

Finalmente Maria dos Prazeres concluiu a obra monumental de seu 

penteado e partiu para a missa com a filha. A igreja estava cheia quando 

chegaram. Atravessando por meio do povo, Catita passou roçando com 

D. Romero. O chileno aproveitou o momento para apertar a mãozinha 

mimosa que refugava os folhos da saia, e murmurar uma palavra.

— À meia-noite na rótula?… Sim?…

Catita esquivou-se trêmula e foi sentar-se distante. Nesse momento 

teve um remorso; e pediu perdão a Deus, invocando a lembrança de 

Manuel.

Debalde procurou ela refugiar-se na oração e nas reminiscências de 

seu amor. Sentia fascinação irresistível que a atraía. A vaidade de cativar

o bonito chileno, que tantas outras lhe disputavam, o prazer de triunfar 

de suas rivais, sopitava o remorso que a pungia. Se ainda amasse 

Manuel com os extremos de outrora, estaria preservada de semelhante 

fraqueza. Mas aquela paixão, como todas as explosões violentas, foi 

súbita. A exuberância de sua alma bastava para nutrir durante a vida 

inteira um afeto ardente e profundo; porém ela a despendera durante 

alguns dias nas expansões do amor insano que rojara aos pés do gaúcho. 

Seu coração devia ficar fatigado, senão exausto; a vaidade embebeu-se 

nessa esponja seca.
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Catita sofrera uma desilusão. O homem por quem ela se estremecia 

era o gaúcho terrível, o caráter indômito que afrontava o céu e 

desdenhava do perigo, o filho do pampa, que avassalava o deserto e 

calcava o mundo com a pata de seu corcel. Esse herói de seus belos 

sonhos, esse rei de sua alma, ela o admirava com um entusiasmo 

ardente. Para merecer-lhe um olhar, o que não fez? Para ser por ele 

amada, não hesitou em sacrificar-lhe em tudo. Ela, tão altiva e sempre 

adorada, suportou sem queixar-se o desprezo e sujeitou-se às maiores 

humilhações para merecer desse homem um sobejo que fosse de afeição.

Manuel, que uma repugnância invencível afastava dessa moça, apesar da

fascinação de seu olhar, Manuel afinal a amou; e então, rompido o óbice

que por tanto tempo contivera seu afeto, este se despenhou, como uma 

catarata, arrojado e impetuoso. O coração, durante tantos anos sopitado, 

sentiu ao despertar uma sede insaciável de amor.

Nos dias que se seguiram ao encontro na coroa de mato, e ao 

primeiro beijo trocado entre os sibilos das balas, Canho não se fartava 

de olhar e admirar Catita, de beber-lhe o sorriso dos lábios, a graça e 

perfume de sua formosura. Abandonando a luta da revolução recente, 

recolheu-se a Piratinim para estar perto da mulher querida e não perder 

um instante de adoração. Catita viu o rei de seu coração, o senhor de sua

existência, transformar-se de repente em um servo humilde e cativo, 

submisso a seus menores desejos. Libado o primeiro prazer desse 

triunfo, a moça foi insensivelmente subtraindo-se à poderosa influência 

que sobre ela exercia o gaúcho. Manuel tinha o garbo natural do talhe e 

das maneiras; agora, que amava, sua fisionomia se embebera de uma 

expressão meiga e terna. Para quem não o conhecesse antes, era um 

taful, um qualquer, quando vestia o seu chiripá, vestimenta sem costura 
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outrora usada pelos gaúchos do campo, de seda escarlate e sua jaqueta 

de merinó, tecido fino de lã, verde; ou quando dançava a tirana, 

requebrando o corpo e arrastando a asa.

Mas para quem o vira outrora, aquela excessiva ternura embotava 

seu enérgico semblante; o sorriso namorado parecia hóspede nos lábios 

de ordinário cerrados pela contenção de uma vontade firme e rígida. 

Juca, o selvagem corcel, o livre bagual, potro arisco, filho dos páramos, 

planícies desertas, já não reconhecia naquele mancebo guapo o seu 

amigo e irmão, o intrépido ginete, como ele, fero e indômito.

A alma que uma vez subtrai-se ao domínio de outra, reage com um 

impulso irresistível. Na há pior déspota do que seja o cativo submisso, 

quando se revolta. O amor de Catita, de escravo que era, tornou-se 

verdadeiro tirano. Submeter essa alma que a tinha dominado outrora aos 

mínimos caprichos; fazer do gaúcho terrível, que os mais bravos 

temiam, um brinco de moça faceira, e folgar com as paixões violentas 

daquele coração como uma criança imprudente com as lavas de um 

vulcão, foram os deleites dessa afeição.

Depois que Manuel partira, sentiu a Catita um vácuo em sua 

existência; os galanteios de D. Romero a divertiram a princípio, depois 

lisonjearam sua vaidade de moça bonita. A Missé desenvolveu então 

uma arte admirável para perder sua rival; não lhe escapava ocasião de 

excitar o orgulho da amiga e de facilitar ao chileno os meios de 

aproximar-se dela.

D. Romero conseguiu por duas ou três vezes falar a Catita na
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rótula, mas de longe em longe. A moça lembrava-se às vezes dos 

protestos que fizera a Manuel e mostrava-se então esquiva e receosa. 

Quando o chileno na igreja lhe pedira em voz baixa uma entrevista alta 

noite, a moça estremecendo procurou expelir de seu coração a imagem 

daquele homem; mas não o conseguiu. Momentos depois seus olhos o 

procuravam.

D. Romero com um gesto desdenhoso parecia tê-la esquecido; e 

sorria a alguém do lado oposto. Catita reparou, era uma rival. Seu olhar 

súplice pediu perdão. Acabada a missa, quando ela passava corando 

perto do chileno, este murmurou de novo, mas com um tom breve e 

imperativo:

— Espera?

— Sim, balbuciou a moça.

Nesse momento ouviu um riso sardônico; voltando-se, avistou Félix

que fitava nela a pupila sinistra, isolada naquele rosto sempre coberto da

máscara hedionda. Teria ele escutado? Catita afastou-se com uma aperto

de coração.

Sua suspeita era real. Félix ouvira as palavras trocadas e adivinhara 

o resto. Com o faro da vingança ele pressentira o namoro do chileno 

desde a noite da partida de Manuel; e por isso abandonara, ao menos por

enquanto, seu primeiro plano. Ferir o coração de seu inimigo, fazendo

da amante um horror, era cruel; mas torturá-lo com a perfídia da mulher 

amada, seria atroz.





Ouviram-se então brados de furor e estrépito de armas, do 
lado da matriz. Lucas correu naquela direção seguido 
pelos peões; e dois tiros soaram, repercutindo ao longe 
pelas cavernas dos cerros.

V
CONFEITOS

 meia-noite, D. Romero embuçado em um poncho escuro, passeava 

defronte da casa de Fortunata. Mais longe, na esquina da matriz, 

um vulto cosido, colado à, com a parede e oculto pelo ângulo da rua, 

espreitava desde muito tempo os movimentos do namorado.

À

Eis que o primeiro galo soltou além nalgum quintal remoto o grito 

de alerta, a que os outros responderam sucessivamente; a rótula abriu-se 

timidamente e fechou-se logo. Aproximou-se D. Romero, que sentiu 

através do gradil um hálito ardente e perfumado.

— Querida! Murmurou o taful.

— O que é?

— Abra um pouquito.

— Não; tenho medo.

— Medo de quê, flor? De ser amada, como jamais foi outra mulher 

neste mundo? Ou medo de matar-me de felicidade com a luz desses 

olhos formosos?

A rótula entreabriu-se de leve, mas quanto bastou para que o 

namorado passasse a mão, a fim de impedir que ela se fechasse de novo.
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A conversa continuou pela fresta.

— Eu trouxe um regalito para você, querida. Adivinhe o que é?

— Não sei!

— Pois olhe!

Alargou-se a fresta; e na sombra desenhou-se o perfil do rosto 
encantador da moça, que reclinava a fronte para olhar o objeto na mão 
do chileno.

— São confeitos mui lindos, disse ele. Quero adoçar este coração 

ingrato, que me faz tanto penar. Prove para ver como são gostosos!

D. Romero tirou então do cartucho, enfeitado com laço de fita e 

perfumado de baunilha, um confeito que retirou rapidamente quando a 

moça quis tocá-lo com o dedo.

— Há de ser na boca!

— Ora!

— Que mal faz?

— Tenho vergonha.

— Tome; eu lhe peço.

Depois de alguma resistência, Catita consentiu em colher 

sutilmente com a ponta dos lábios o confeito que lhe oferecia Romero, o

qual repetiu o galanteio por duas ou três vezes. Um suspiro sublevou o 

seio da moça:

— Ai!… Estou tão cansada! Não sei de quê!…

— De ser cruel? perguntou o taful sorrindo.
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— Que noite tão linda!… Como é bom gozar desta frescura.

Os lábios de Catita debulhavam as sílabas dessas palavras, com 

uma voz frouxa e lenta, enquanto os olhos se engolfavam no azul 

diáfano com um sentimento de delícia inefável. Depois, cedendo à 

languidez que a invadia, a fronte reclinou-se apoiando na ombreira da 

janela.

— Que preguiçosa! Disse D. Romero gracejando.

Entretanto o vulto da esquina, cosido à parede, assistia de longe a 

esta cena em extraordinária agitação. Às vezes arrojava-se para diante 

com os dentes rangidos, levando à cinta a mão que apertava o cabo da 

faca. Nessas ocasiões porém algum motivo (o) detinha; agarrava-se ao 

ângulo da parede, procurando um apoio para resistir ao ímpeto e para 

dominar o impulso da carreira, que malgrado seu erguia-lhe os pés do 

solo precipitando-o. Por fim deixou-se cair de joelhos; e ficou ali 

estrebuchando como um homem na agonia.

Sem dúvida um sentimento mais poderoso sobrepujava o ciúme que

no primeiro momento impelia o desconhecido contra o rival feliz. Mas a

luta se renovava a cada instante; e ninguém podia prever o resultado 

final desse choque de duas paixões infrenes, desenfreadas.

De repente um bramido rompeu do peito cavernoso do 

desconhecido, que se arremessou com um salto de tigre. Vira a rótula 

escancarada e pressentiu o que ia acontecer. Quando chegou ao lugar, a 

janela estava completamente fechada; e o chileno havia desaparecido. 
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Onde podia ele estar, senão dentro da casa? O desconhecido quis    

atirar-se contra a janela, para despedaçá-la; mas foi subitamente 

paralisado pela mesma força que de outras vezes o sofreara. Dos beiços 

crespos de cólera escaparam-lhe, como uma golfada de fel, estas 

palavras envoltas em um riso de fera.

— Se não for este maricas, há de ser o outro, o cão!

Dobrando-se com um movimento de desespero para arredar-se da 

janela, deitou a correr como um possesso pela rua fora.

Nessa noite, Lucas Fernandes estava de guarda à entrada da vila, 

em uma casa que servia de quartel. O furriel promovido a alferes fora 

ultimamente ferido em um combate; e por isso resignava-se a ficar em 

Piratinim, quando se combatia em Pelotas, Camacã e São José do Norte.

Tinha o miliciano se deitado depois que fizera o seu quarto a pitar e

a palestrar com os camaradas; roncava, como um porco, atirado sobre o 

couro que lhe servia de cama. Eis que chega um homem a correr.

— Que é isso, Félix! disse um dos gaúchos que estavam de vigia. 

Há novidade?

— Quero falar ao Sr. Lucas.

— Sobre quê?

— O negócio é só com ele.

— Desembucha duma vez.

— Onde está o homem?

— Olha! Se fores capaz, acorda-o.
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— É uma pedra no fundo dum poço.

Foram precisos com efeito os maiores esforços para despertar o 

furriel.

— Que diabo me querem vocês?

Félix murmurou algumas palavras rápidas ao ouvido do miliciano, 

que ainda tonto de sono, não percebeu-lhes o sentido.

— Hein!…

O rapaz repetiu; desta vez o pai de Catita, compreendendo, soltou 

um berro formidável.

— Hei de espatifá-lo!

E partiu a correr, brandindo furiosamente o chanfalho, espada, 

facão, e acutilando, golpear com qualquer arma branca, o vento com 

desespero. Félix o seguia de perto, conduzindo o troço dos soldados e 

gaúchos que estavam acordados e tinham ouvido o grito do miliciano.

Apesar da diligência empregada por Félix para chamar o Lucas, 

eram decorridas perto de duas horas depois que se fechara a rótula. 

Oculto na esquina desde o princípio da noite, o rapaz vira sair o furriel, 

mas ignorava o lugar para onde se dirigia; por isso, antes de chegar ao 

quartel, havia batido em diversas casas, onde costumava ele passar as 

noites jogando e prosando.
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A porta de entrada estava interiormente fechada. O pai, ferido na 

sua honra, não esperou que a viessem abrir; ajudado por Félix 

arrombou-a, enquanto os gaúchos punham cerco na casa pela frente e 

pelo quintal.

Ao estrépito da porta espedaçada, as duas matronas soltavam gritos 

estridentes, que de envolta com os latidos do cão, os miados do gato e o 

cacarejar das galinhas formavam um concerto horríssono. A habitação 

estava completamente no escuro; foi preciso que Félix, tirando fogo do 

isqueiro, acendesse um grande molho de palha arrancado a um rancho 

próximo. Ao clarão desse facho, Lucas penetrou no interior; antes porém

de entrar, voltou-se para os gaúchos que cercavam a casa e lhes disse 

com uma voz que a raiva estrangulava:

— Não o deixem fugir; mas não o matem. Quero trincá-lo vivo.

O ímpeto do furriel esbarrou no limiar do quarto da filha. Catita em 

pé, com os cabelos desgrenhados, as vestes decompostas e os braços 

abertos enchia o vão da porta, impedindo a passagem. O talhe curvado 

para diante e a fronte reclinada exprimiam submissão à cólera paterna 

ou intenção de afrontar o perigo.

— Sai! gritou o pai.

— Não.

Lucas arrojou-se levando por diante a moça que foi bater contra a 

parede do aposento, quase desmaiada. Em um momento foram corridos 

todos os recantos do quarto, mas inutilmente; ninguém encontraram.
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— Viste com teus olhos? Perguntou Lucas a Félix, sentindo 

renascer uma vaga esperança.

— Olhe! Disse o rapaz apontando.

No poial, apoiador, lugar onde se põe ou assenta alguma coisa, da 

janela via-se o pala de D. Romero e o seu chapéu à bolívar. Esse vestígio

de sua desonra, levantou no coração do pai ultrajado uma cólera tão 

violenta, que de um ímpeto arremessou a filha ao chão para esmagá-la 

debaixo dos pés.

Maria dos Prazeres que chegava, e já advertida do que ocorrera, 

acudiu envolvendo a filha com os braços.

— Misericórdia! Meu Deus!

O grito de aflição da mãe aplacou no coração do pai a sanha feroz 

que dele se apoderara. Erguendo os olhos ao céu para pedir perdão da 

morte que estivera a consumar, Lucas estremeceu. Entre dois caibros 

apareciam quebradas as ripas; as telhas que deviam cobri-las, 

escorregando, tinham deixado vão suficiente para a passagem de um 

homem de talhe delgado. Não havia dúvida; o chileno se escapara por 

ali e talvez não andasse longe.

Com um gesto, o furriel mostrou a aberta (abertura) a Félix e aos 

gaúchos que assistiam à cena. De chofre esvaziou-se o aposento; todos 

haviam compreendido instantaneamente e lançaram-se no encalço do 

fugitivo. Enquanto os outros iam pelo chão bater os arredores, Félix 



cravando a faca na parede e apoiando o pé na janela, alcançou um caibro

e ganhou o telhado da mesma forma por que o fizera meia hora antes o 

chileno.

Ouviram-se então brados de furor e estrépito de armas, do lado da 

matriz. Lucas correu naquela direção seguido pelos peões; e dois tiros 

soaram, repercutindo ao longe pelas cavernas dos cerros.



VI
VOLTA

 sol brilhava em meio de um céu do mais lindo azul. A aragem 

branda, esgarçando as nuvens que apareciam no horizonte, 

franjava de branco arminho esse manto aveludado. Catita, encostada à 

ombreira, peças verticais de janelas e portas, umbral, da janela, 

cismava, contemplando os esplendores do dia. O semblante sempre 

risonho e petulante da graciosa menina estava amortecido pela mágoa.

O

Fatigados e baços, os olhos apenas se inflamavam por momentos de

efêmeros lampejos; e esse não eram mais as cintilações da estrela, 

porém os surdos vislumbres de um incêndio sopito, acalmado, serenado.

Nos lábios se desvanecera o delicado matiz; a vespa babujara essa rosa 

florida, pungindo-lhe o seio.

Uma noite, algumas horas, bastaram para produzir nessa vida uma 

revolução profunda. A menina gentil e descuidosa já não existia; na 

expressão da fisionomia, como na atitude de seu corpo, ressumbrava a 

preocupação d’alma ao transpor o limiar desse caos que chamam o 

mundo.

Na folhagem de uma árvore fronteira à janela dois gaturamos, cuja 



334                                                                                           VOLTA

penugem brilhava ao reflexo do sol como pingentes de esmeralda, 

se namoravam, adejando de ramo em ramo e chilrando o seu canto 

mavioso; os olhos de Catita fitaram-se um instante naquela cena e se 

anuviaram. Duas lágrimas ardentes lhe desfiaram pelas faces. Como se 

aquele pranto a humilhasse, a moça enxugou rapidamente os olhos e 

erigiu a fronte arrostando o pesar que um momento a oprimira.

— Sou feliz!… Ele me ama!…

O lábio, murmurando estas palavras, esboçara um sorriso que se 

desfolhou como a flor pálida do outono, ao sopro ardente do suão, vento

quente do Sul. Insensivelmente, o espírito da moça, desprendendo-se 

deste incidente, voltou à preocupação constante, que desde a véspera o 

absorvia. Seu pensamento remontava ao dia da partida de Manuel e 

acompanhava o curso de sua vida durante essa última fase. Chegava a 

um ponto em que um abismo se abria a seus pés e ela se precipitara nele 

sorrindo, enlevada em um sonho voluptuoso.

Era no momento em que sentindo-se cansada recostara a fronte 

lânguida na ombreira da janela. D. Romero estava ali a galantear; ela já 

não escutava suas palavras, mas sentia-se embeber da voz e dos olhares 

do cavaleiro. Os dedos mimosos, que a princípio retinham a rótula com 

tamanho cuidado, afrouxaram, deixando-se colher pela mão impaciente 

do chileno. Ela, Catita, pensou em esquivar-se, mas não pôde. Por quê? 

Não sabia se eram as forças que lhe faltavam ou a delícia do êxtase que 

a engolfava. Depois Romero debruçou-se na janela, cingiu-lhe o talhe, 

conchegando-a ao seio, e pousou um beijo ardente em seus lábios 

ávidos. Foi então que a rótula fechou-se sem que ela se apercebesse e o
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sonho inefável continuou até o instante em que a despertou um 

estrépito horrível.

— É seu pai! disse Romero.

— Que quer ele?

— Matar-me!

Essa palavra a arrancou ao doce enlevo. Só então sentiu que estava 

na profundeza do abismo e não no berço aéreo das nuvens, embalada 

pelo sopro acariciador das brisas celestes. Como se dera esse transe em 

sua vida? Eis o que ela não compreendia, o que desde a véspera 

perscrutava sem cessar nos refolhos da consciência e não achara ainda 

em sua alma a explicação, ou pelo menos os indícios da força poderosa 

que a precipitara.

Nessa cogitação, sobressaltou-se a moça; acudia-lhe uma 

circunstância mínima, que até então escapara. Fora depois de ter 

provado os confeitos que ela caiu no suave delíquio, desamparada 

inteiramente de sua vontade. Tinha Romero usado de algum filtro para 

rendê-la ao seu amor? Não se enganava Catita nesta suposição. De fato 

o chileno, resolvido a rematar naquela noite a aventura que já o detivera 

demais em Piratinim, e não querendo contar só com seu galanteio, 

recorrera a um meio eficaz e por diversas vezes empregado com feliz 

êxito. Em seu giro constante, o mascate encontrara outrora nos pampas 

um velho guaicuru que tinha por costume embriagar-se com o suco de 

uma planta indígena. Bastava-lhe sorver dessa resina a porção contida 

na unha para cair em um torpor que logo se transformava em rapto 

celeste. D. Romero a troco de ferragens e munições comprara do índio 
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velho uma porção da resina, e tendo experimentado por si mesmo o 

efeito, compreendeu que lhe podia prestar, em certas ocasiões, grande 

serviço, vencendo em minutos resistências que durariam longos dias. 

Fora um grumo dessa resina deitado sutilmente na cuia de mate, que    

ia-lhe entregando Jacintinha, se o pudor indignado não reagisse contra a 

ação do narcótico, arrancando o gemido doloroso que repercutiu no 

coração materno.

Os confeitos perfumados que ele dera a Catita estavam 

impregnados da mesma essência inebriante; mas a filha do Lucas, 

seduzida pela vaidade, não teve para protegê-la nem o véu casto do 

pudor, nem a ara do amor materno. Entretanto, quando lhe acudia a 

explicação tão sofregamente procurada, quando a intervenção dessa 

causa estranha lhe fazia compreender o que antes parecia impossível, 

Catita, por uma contradição inexplicável, repelia essa ideia e exclamava 

consigo:

— Não! Não foi isso!…

Em seu orgulho não se podia considerar uma vítima. Fora ela  

mesma quem decidira de sua sorte; e empenhara tudo ao homem a quem

amava.

Eis que soa ao longe o relincho de um cavalo. Catita estremeceu. 

Aquela nota selvagem, afinada na grande harpa do deserto, ao sibilo do 

pampeiro e ao crépito do raio só a tinha o Juca, o brioso alazão. Canho 

estava, pois, de volta. Um calafrio percorreu o corpo da moça, que 

sublevou-se a meio para fugir espavorida, mas caiu pesadamente, como 
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um fardo inerte, sobre o poial da janela.

Era com efeito Manuel que chegava. Atravessando rapidamente a 

vila, apeou-se à porta da Fortunata. A casa parecia deserta; Lucas ainda 

não se recolhera da perseguição ao chileno. Percorrendo os aposentos, 

chegou o gaúcho ao quarto onde estava Catita, ainda prostrada pela forte

comoção. Ouvindo o tinir das chilenas de Canho, a moça fez um esforço

inaudito e levantou a cabeça, mas sem erguer os olhos.

Manuel parara a alguns passos de distância, partido entre duas 

emoções: O soçobro de ver a amante e a surpresa dolorosa dessa 

recepção glacial.

— Catita! Balbuciou com a voz transida.

A moça cobriu as faces com as mãos, para defendê-las contra o 

olhar de Manuel, enquanto seu peito martirizado estalava em um soluço 

convulso.

— Ah!

Não foi uma exclamação, mas um rugido bravio que rompeu do 

peito do gaúcho, por entre os lábios cobertos de uma espuma sangrenta. 

Ou porque a mesma veemência da aflição brandisse as fibras de sua 

alma, ou porque a vergonha daquela humilhação reagisse em seu 

coração contra o remorso, Catita, por súbita transformação, ergueu a 

fronte selada com uma calma impassível. Sua voz era firme, embora 

áspera como o ranger do vidro:
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— Jurei que lhe pertenceria, Manuel; acreditava que lhe queria 

bem.

Enganei-me, o homem que eu devia amar era outro. Me perdoe, 

esqueça-se de mim, que não merecia ser sua mulher.

Manuel ouvia o borborinho destas palavras; e sentia que lhe caíam, 

a uma e uma, dentro d’alma, como o granizo gelado que durante o 

inverno peneira sobre a campanha e mata a semente no seio da terra.

À porta assomou a figura de Lucas Fernandes. Avistando-se, os dois

corações, feridos pelo mesmo golpe, se lançaram um ao outro, como 

para se ampararem mutuamente contra o infortúnio:

— Desonrado, Manuel! Exclamou o pai, apertando em seus braços 

o gaúcho. Este não proferiu palavra, mas nas profundezas d’alma 

repercutiu o grito que ele conseguira sufocar nos lábios; e no semblante 

derramou-se todo o fel que lhe extravasava do coração.

Lucas viu essa expressão de uma dor imensa; e arrancando a faca 

da cinta do Canho arrojou-se para a filha. No primeiro assomo Catita 

empalideceu, mas, recobrando-se, apresentou ao pai o seio para que ele 

o ferisse.

Durante esta cena rápida e muda, Manuel não se movera. Ele não se

julgava com direito de deter a mão do pai que vingava sua honra; e no 

fundo d’alma talvez desejasse antes ver morta a mulher que amara, do 

que transformada em um ente desprezível. Uma vertigem passou pelos 

olhos de Lucas, e a faca lhe resvalou da mão inerte. Canho o arrastou 

para fora.
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Passada aquela grande comoção, o pai contou ao amante, no meio 

de blaterações de furor e soluços de cólera, a cena que na véspera 

ocorrera e as informações que lhe dera Félix a respeito dos 

acontecimentos, bem como a diligência inútil que tinham empregado 

para apanhar o chileno.

Manuel escutava em silêncio. Seus lábios pareciam selados como 

um túmulo. A serenidade das grandes cóleras da natureza enquanto se 

não desencadeiam, derramava-se em sua fisionomia, que parecia 

embutida em máscara de aço.

Um piquete tinha parado na rua; a alta estatura de Bento Gonçalves 

assomou na porta.

— Já de volta, Manuel? Disse ele dirigindo-se ao gaúcho.

Este permaneceu imóvel sem dar o menor sinal de ter ouvido o 

coronel e se apercebido de sua chegada. Bento Gonçalves surpreso 

daquela atonia voltou-se para as outras pessoas presentes interrogando-

as com o olhar. Lucas abaixou a cabeça. Foi a Fortunata que referiu o 

que havia ocorrido. O coronel aproximou-se de Canho e apertou-o nos 

braços com efusão, procurando em sua alma uma palavra de consolo 

para tão grande dor.

— Vem; teremos combate esta noite!

Despertado por aquela voz generosa, Manuel compreendeu o 

pensamento do guerreiro; mas um triste sorriso fugiu-lhe dos lábios. 



Tomando a mão do coronel a impôs sobre o coração, como se quisesse 

exprimir com aquele movimento que o tinha já morto e extinto. Depois, 

entregando a carta de Rosas a Bento Gonçalves, apartou-se lentamente.




