
O Chileno tinha desaparecido. Todos os esforços dos 
capangas, acordados em sobressalto, foram inúteis para 
descobri-lo.

VII
O PINHEIRO

 essa hora corria D. Romero à rédea solta pela campanha. Evadindo-

se de casa da Fortunata pelo telhado, o chileno ganhou rapidamente 

um matapasto que havia por detrás da matriz, e no qual, por precaução, 

ocultara ele seu cavalo, deitandolhe uma focinheira de couro para 

impedir que rinchasse. O mascate era um aventureiro prudente e sagaz. 

Embora a empresa não parecesse oferecer o menor risco, ele sabia por 

longa experiência que de repente surgem complicações imprevistas. Por 

isso era seu costume trazer sempre as armas na cinta e o cavalo ao 

alcance da mão.

A

Foi sua salvação. Se não tivesse tão pronta a fuga, infalivelmente 

cairia nas mãos dos peões que o perseguiam, dirigidos e instigados por 

Lucas e Félix. Assim mesmo, antes que pudesse apanhar o cavalo foi 

atacado por três que o seguiam mais de perto. Conhecendo que sua 

salvação dependia de um ato de desespero, o chileno investiu com fúria 

contra os agressores, desfechando- lhes repetidos golpes de espada e 

dois tiros de pistola que os feriram e atordoaram. Aproveitando-se desse 

momento de vacilação pôde ele saltar no cavalo e desaparecer. Quando 

Lucas chegou ao lugar, nem mais se ouvia o estrupido do galope.



342                                                                                  O PINHEIRO

Vendo-se fora da vila, antes que o furriel montasse a cavalo para 

persegui-lo, Romero, que até então não tivera outro pensamento senão 

fugir, tratou de orientar-se no meio da campanha e seguiu no rumo do 

oriente. O chileno tinha-se dirigido para aquele lado da província com 

intenção de percorrer as vilas e povoados do sertão até Cruz Alta. Daí se

ainda fosse tempo de ir à feira de Sorocaba, se passaria a Curitiba com 

os marchantes e invernistas; senão entraria na Confederação por São

Borja.

Como a ninguém comunicara sua intenção, pensou que podia seguir

com segurança a rota já traçada. Esperava alcançar no dia seguinte a 

Encruzilhada, donde mandaria buscar sua bagagem, que ficara na 

locanda.

O sol transmontava. D. Romero, tendo corrido durante o resto da 

noite e boa parte da manhã, descansara algumas horas em um rancho e 

continuava agora a jornada mais tranquilo. Montava outro animal; o 

castanho galopava ao lado.

Embalava-se o chileno nas recordações de sua aventura, quando o 

animal deu sinal de inquietação, copando as orelhas para trás e 

insuflando as narinas. O cavaleiro voltou-se, e em toda a extensão que 

abrangia seu olhar do algo da coxilha, nada avistou. Mas o inquieto 

animal resfolgava esforçando por tomar o freio. Romero pensou que 

fosse a vizinhança de alguma onça das matas de Canguçu; pouco 

disposto a perder o tempo com essa caça, soltou as rédeas e deixou o 

cavalo disparar. Às vezes parecia-lhe ouvir longe um surdo estrépito,    

como o do mar batendo na praia do Albardão; mas esse rumor passavaO
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com a lufada.

Entretanto o cavalo redobrava de velocidade, e parecia sentir a 

aproximação do perigo. Afinal convenceu-se o chileno que não se 

enganava; e voltando-se descobriu longe um ponto negro, como a asa de

uma águia que rasasse pela terra. Era a vingança que voava sobre ele; tal

foi o pressentimento que cerrou o coração do fugitivo. O vulto crescia 

de momento a momento. Romero passou-se para o castanho, seu 

destemido parelheiro, e debruçado sobre o pescoço do animal     

confiou-lhe a sua salvação. O brioso cavalo compreendeu o que o senhor

esperava dele, e arrojou-se a toda carreira.

Mas não era um homem; era um turbilhão que o perseguia. 

Observando uma última vez, viu o fugitivo destacar-se perfeitamente do 

alto da colina, no azul do céu, o vulto sinistro do Canho. Juca, sentindo 

que fora reconhecido, e já não tinha necessidade de emudecer, soltou o 

nitrido. A vasta solidão, como uma lâmina imensa de bronze, percutida 

pelo raio, vibrou aquele grito estridente, cujos ecos, reboando no espaço,

se propagaram ao longe pelo ermo. O chileno sentiu gelar-se o coração; 

entretanto esse homem era bravo e muitas vezes na sua vida afrontara o 

perigo com o sorriso nos lábios. Mas o gaúcho lhe inspirava misterioso 

terror; desde o primeiro dia em que o viu, sentira essa obsessão 

inexplicável.

Certo de que sua hora aproximava-se, o fugitivo contava os 

instantes pelo tropel do alazão que se aproximava com rapidez 

espantosa. Já ouvia-lhe o ornejo, terrível como o surdo rugir do tigre; e 

armava as pistolas para fazer face ao inimigo. Nisto assomou-lhe pela
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 frente, à distância de duzentas braças, um troço de cavaleiros. Nas 

situações desesperadas, uma intervenção estranha desperta sempre a 

esperança. O Chileno lembrou-se que podia ser uma partida de 

legalistas; e nesse caso estaria salvo.

A revolução já havia triunfado em toda a província. O marechal 

Barreto e o tenente-coronel Silva Tavares se tinham refugiado no Estado

Oriental com os destroços das forças do governo. Mas a presença do 

novo presidente Araújo Ribeiro reanimara a resistência. Alguns chefes

legalistas, como o coronel Albano, o major Marques e outros, se 

empenhavam em levantar gente. Já o capitão Procópio, à frente de 500 

homens, batera os rebeldes e os expulsara do distrito do Rio Grande até 

São Gonçalo.

A estrela do chileno não o tinha abandonado. Era justamente uma 

partida que ia reunir-se ao coronel Albano na Encruzilhada. Bastou ao 

fugitivo uma palavra para ser bem recebido.

— Os rebeldes me perseguem!

— Aonde? Perguntaram vinte vozes.

Romero voltou-se. O Canho tinha desaparecido. Ainda os legalistas 

bateram os arredores por algum tempo; mas aproximando-se a noite, 

dirigiram-se à povoação. Na Encruzilhada, Romero, que levava a bolsa 

bem fornida, ajustou seis capangas destemidos para o acompanharem; 

despachando um portador para avisar os seus camaradas do lugar onde o

deviam encontrar, partiu para Rio Pardo.
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Estava ele há quatro dias nessa vila, esperando pela bagagem. 

Arranchara-se na casa de um lojista, seu conhecido de outras vezes que 

por ali passara. Ali se julgava seguro, mas por precaução não saía à rua 

senão guardado pelos camaradas. Ao lado morava uma antiga 

apaixonada em quem ele procurava soprar a chama extinta. Lembrada 

da facilidade com que o taful se desprendera de seus laços, a moça 

andava arisca; mas afinal, depois de muito rogada, prometeu esperar o 

namorado na janela, ao toque de recolher.

Era noite há muito, e noite escura. D. Romero deixou que seus 

inseparáveis capangas se acomodassem; e ganhando a sala conchegou-se

à janela do canto, que ficava encostada à casa vizinha. Os dois sobrados 

eram da mesma altura, e ambos tinham janelas de balcão, de modo que

os amantes debruçados podiam quase tocar-se. Estava a rua 

completamente deserta. Uma sombra apareceu na janela próxima.

— Amor, sua mãe já dorme?

— Para quê?

— Para conversarmos mais perto?

— Cuida que eu já esqueci?

— Ingrata! Assim me paga as saudades que curti ausente dela!

— Eu não acredito!

— Quem me trouxe a Rio Pardo? Não foram esses lindos olhos que

de longe me arrastam, e de perto me repelem?

— Ai!

Soltando um gritozinho de susto, a moça retraíra-se para dentro.
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— Que é? Perguntou o Chileno.

— Não ouviu, ali defronte?

Em face havia o muro em ruínas de um quintal abandonado. Malvas

silvestres e arbustos cobertos de abóboras formavam uma vegetação 

luxuriosa que estofava as brechas do valo junto do qual se elevava um 

pinheiro.

— Foi o vento, disse o Chileno.

— Vi uma pessoa em cima do muro.

— Ora! Havia de ser o pinheiro! Replicou o Chileno, rindo-se.

— Tive um susto!… Suspirou a moça esquivando-se.

Romero aproveitou o ensejo para escalar a grade, a fim de passar ao

balcão vizinho.

— Espere!

A moça foi até ao meio da sala para assegurar-se de que todos 

dormiam, mas não teve tempo. Um grito cortado atravessara o espaço.  

Arrastando-se à janela, trêmula e fora de si, apenas vira um vulto que 

perpassou no ar e sumiu-se. Era porventura o arremesso de algum 

abutre, que soltara o pio lúgubre, caindo sobre a presa?

O chileno tinha desaparecido. Todos os esforços dos capangas, 

acordados em sobressalto, foram inúteis para descobri-lo.



VIII
A FACA

mbora seja domingo, as ruas de Piratinim estão desertas. Os 

habitantes recolheram-se, fugindo aos raios abrasadores do sol. 

Faz um calor de sufocar. O céu tem o lívido azul de uma lâmina de aço. 

Algumas nuvens brancas e densas que surgem no horizonte parecem 

estanhadas na atmosfera pesada e baça. A trechos passa uma lufada 

ardente, como o bafo de uma fornalha. Lânguidas e flácidas pendem as 

folhas das árvores, crestadas por esse respiro do deserto. Os pássaros 

emudecem, o gado bufa e toda a natureza anseia, como opressa por uma 

angústia inexprimível. Os peões, vaqueanos, homens de confiança, da 

campanha, pressentem a aproximação do pampeiro, minuano, vento que 

sopra do sul da Argentina, onde é chamado pampeiro.

E

A essa hora, Lucas, presa de viva inquietação, percorria de uma 

extremidade à outra o corredor da casa. Quando passava pelo quarto da 

filha, insensivelmente abafava os passos, e escutava na porta, com a 

sofreguidão de perceber qualquer rumor. Chegado à entrada da varanda,

onde terminava o corredor, parava um instante e deitava um olhar 

oblíquo à Maria dos Prazeres, que estava no canto habitual da janela, a 

cochichar com a cunhada.
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Depois de uma pausa, em que se manifestava bem claramente a 

oscilação de seu espírito entres os sentimentos encontrados que o 

agitavam, continuava o interrompido passeio.

O furriel tinha envelhecido anos nesses poucos dias, decorridos 

depois da fuga do chileno. Essa tenacidade que nenhum revés abatera 

nunca, antes carecia da luta e do perigo para não consumir-se, não pôde 

resistir ao golpe que sofrera com a desgraça da filha. Fora ferido na 

honra, que é o cerne da raça gaúcha, altiva e cavalheiresca. O extermínio

da família inteira não o esmagaria, como a vergonha atirada à sua face e 

na pessoa da filha a quem ele adorava. O corpo direito e inflexível do 

furriel vergou ao peso daquela desgraça; os pesares sulcaram seu rosto 

abrindo rugas profundas; até a voz estrepitosa que no formidável 

diapasão parecia condensar todas as energias dessa organização, 

mostrava ter-se espedaçado no grito da dor, e se tornara rouca e surda.

Desde a noite fatal, Lucas evitava de encontrar-se com a filha, a 

qual por seu lado, sentindo a família retrair-se, se refugiara nessa 

esquivança, para entregar-se completamente a seu infortúnio. Naquele 

dia, porém, o amor do pai, até então subjugado pelo pundonor do 

soldado, reagiu. O furriel pensou que a filha também sofria, e teve pena 

dela. Ao mesmo tempo uma ideia sinistra relanceou em seu espírito.

Lembrou-se que no momento de sua alucinação, quando se arrojara 

sobre Catita para traspassar-lhe o coração, a faca do Canho, caindo no 

chão, se escondera sob a fímbria do vestido, e ali ficara. Através do 

horror que ainda lhe inspirava aquele ímpeto homicida, ele via o olhar

morno da moça fito na ponta do ferro e o sorriso de escárnio com que 

ela parecia despedir-se da existência. Muitos dias tinham passado depois
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 daquele acontecimento e era natural que o tempo houvesse apagado no 

espírito da moça qualquer pensamento funesto. Todavia o furriel estava 

inquieto e a custo continha sua impaciência.

Não se animando a bater à porta do quarto e chamar Catita, 

adiantava-se disposto a informar-se com Maria dos Prazeres do que 

fazia a filha. Mas o pudor de seu profundo ressentimento o tolhia, 

receoso de mostrar-se fraco diante da mulher e da irmã. Afinal, não pôde

resistir, e avançou até ao meio da varanda.

— Onde está ela? Disse com voz soturna.

— Lá no quarto, respondeu a mulher.

— Fazendo o quê?

— Chorando. Que mais? Tornou a Maria dos Prazeres levantando os 

ombros.

— E… e a faca?

— Que faca, Sr. Lucas?

O furriel pôs os olhos na mulher, surpreso de que ela não o 

compreendesse, e afastou-se logo, sem responder.

— Sabe, comadre; o homem não anda bom, não! Depois dessa desgraça,

parece que lhe virou o miolo.

— Não é para menos! Acrescentou a Fortunata.

O pressentimento de Lucas não o enganava; o perigo que 

pressagiava seu coração de pai era real.
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Catita, sentada no seu quarto, contemplava justamente a faca do 

Canho, esquecida a um canto desde o dia em que seu pai a ameaçara. 

Naquela manhã, no meio das tristes cogitações que a assaltavam de 

novo, seu olhar percebera na sombra a cintilação do aço. Foi o luzir de 

uma esperança. De que lhe servia a ela a vida senão de sofrimento e 

vergonha? O assomo de orgulho que no primeiro instante a excitara a 

ponto de considerar a sua desgraça como uma glorificação do

amor, abateu-se. O homem por quem se perdera, aparecia-lhe agora no 

seu verdadeiro aspecto, como um sedutor vulgar. Ao mesmo tempo, 

pensava que sua falta a tornara um suplício constante, senão um 

opróbrio para aqueles que mais a queriam. Viva, eles a desprezavam; 

morta, haviam de chorá-la e, quem sabe, talvez lhe perdoassem.

Sua consciência, como um juiz severo, a condenou, e ela aceitou 

consolada essa expiação, que seria o termo de seu martírio. Resolvida a 

realizar imediatamente seu pensamento, ajoelhou-se diante de um 

registro de Nossa Senhora. Sua oração foi breve; ela sentia a 

impaciência do desespero. Apanhando a faca, apalpou o lindo seio para 

dirigir o golpe pela palpitação, e atravessar logo o coração. Apoiou o 

ferro na ombreira da janela e se atirou sobre,  para cravar nele o peito.

Mas estacou trêmula. Ouvira o relincho argentino, que outrora lhe 

anunciava a chegada de Manuel. Absorta na emoção daquele 

acontecimento, e numa vaga expectação, ficou a moça por muito tempo 

imóvel, na mesma posição em que a surpreendera o incidente.

Um sorriso de júbilo despontara em seu lindo semblante fanado, 

definhado, pelas lágrimas. Por que voltava Manuel, a quem não    

esperava mais ver? Ela sabia que o gaúcho só tinha em Piratinim uma 

coisa que o prendesse: Era seu amor. Como o frouxo vislumbre de uma  
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alvorada que se desprende a custo das sombras da noite e de repente 

some-se no seio da procela, assim desvaneceu-se o sorriso nos lábios da 

moça.

— Não! Balbuciou. Ele não pode mais amar-me!… Nem eu a ele…

De novo seus olhos se embeberam no espelho da lâmina de aço, e 

sua alma refugiou-se na ideia de morrer.

— Se ele quisesse matar-me!

Nesse momento bateram com força à porta. A moça conheceu a voz

de seu pai, que dizia:

— Abre, Catita!

Depois de um instante de hesitação em que a moça perscrutou 

debalde a razão desse chamado do pai, e da sofreguidão alegre que 

denunciava sua voz, ela ocultou a faca embaixo do travesseiro da cama e

abriu a porta.

Lucas entrou de um ímpeto, e travando das mãos da filha, disse-lhe 

açodado:

— Ele está aí! Veio para se casar contigo! Assim é como se nada 

tivesse acontecido!… Não vês como eu choro de alegria?… Há de ser 

hoje mesmo, agora, neste instante. Já se mandou avisar o padre. Vai te 

vestir. Não te demores.
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Catita ouvia o pai de surpresa em surpresa. As palavras de Lucas a 

arrebatavam a tal ponto à realidade de sua triste posição, que ela não se 

animava a interrompê-lo para pedir-lhe uma explicação, temendo que a 

ilusão se desvanecesse e sua alma fosse de novo precipitada no 

desespero. Foi quando seu pai terminou, que lhe escapou dos lábios essa

exclamação:

— Então ele ainda me quer?

— Pois duvidas?

— Depois do que houve?

— Por isso mesmo!… Anda, veste-te.

Desta vez a moça pensou enlouquecer. Lucas saiu, deixando-a 

naquele pasmo de uma angústia cruel.



IX
O LAÇO

fastando-se de Bento Gonçalves no dia de sua volta a Piratinim e 

depois da cena cruel que se passou no quarto de Catita, entre o pai e 

a  filha, Manuel se dirigira à locanda, casa ou aposento de aluguel, onde

tinha arranchado o chileno. Examinando o chão em torno da casa, notou 

o rasto de um animal que ele reconheceu imediatamente, apesar de o ter 

visto poucas vezes. Uma coisa que o peão observa logo no cavalo é o 

andar; de duas vezes que encontrara o chileno a gauchar no castanho, 

lançou Manuel um rápido olhar ao animal. Não foi preciso mais.

A

O rasto seguia ao longo da rua; apesar de apagado pelo casco de 

outros animais e pelas pisadas da gente a pé, o gaúcho foi 

acompanhando aqueles vestígios, até o campo que servia de rocio, 

antiga roça aproveitada como capinzal, à vila. Aí a pista, perfeitamente 

distinta e fazendo uma volta, dirigia-se ao mata-pasto por detrás da 

matriz, donde se afastava pela campanha fora.

Quando Canho se curvava para melhor examinar o rasto, Juca e a 

Morena o acompanhavam, reparando nos seus movimentos e farejando o

chão. Ao sair da vila, os dois animais conheciam a pista tão bem como 
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o gaúcho e podiam segui-la a galope. Romero levava seis horas de 

avanço, porém Manuel tinha os dois melhores parelheiros de toda a 

campanha e a sua atividade infatigável. Ao cair da tarde ele avistou 

longe no horizonte o fugitivo e com pouco mais o teria alcançado,se não

fosse a intervenção da peonada do coronel Albano. Tendo avistado a 

partida antes do Chileno, e suspeitando que fosse de legalistas, Manuel 

previu o que ia acontecer.

Encoberto pelo esteiro de mato* que bordava as margens de um 

arroio, o gaúcho contornou a lomba de uma grande coxilha, ganhando a 

frente aos legalistas. Assim quando estes batiam a campanha na direção 

de Piratinim à caça do farroupilha, este, oculto em um pequeno cerro do

lado da Encruzilhada, observava seus movimentos.

____________________
* Terreno baixo e pantanoso, junto aos rios, lagos e lagoas, ou nas 

imediações deles, total ou parcialmente coberto de plantas aquáticas. 

O termo é usado nas fronteiras com a Argentina e o Paraguai.

____________________

Desde então Manuel não perdeu mais de vista a Romero. Com a 

paciência de um caçador, espreitando a ocasião segura para desfechar o 

bote, o seguiu até Rio Pardo.

Defronte da casa do lojista, onde se aboletara o chileno, havia aquele 

pardieiro coberto de uma vegetação espessa e frondosa, que pelo fundo 

se unia com o mato da entrada da vila. Ali oculto, Manuel passava o 

tempo a espiar os movimentos de Romero.
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O mascate pouco saía, e sempre acompanhado pelos seus capangas.

Em casa era raro chegar à janela, isso mesmo com muita precaução. 

Embora se julgasse escapo da perseguição, tinha a prudência de não se 

expor.

Canho contava que essa incessante cautela se desvaneceria com o 

tempo, sobretudo em alma tão fútil e inconstante como a de Romero. 

Não se enganou. 

Na quinta noite um recado da vizinha fez-lhe esquecer tudo o mais.

Quando Manuel, de pé sobre o muro, alcançava o tronco do 

pinheiro a fim de subir à copa, a moça o avistara, mas de relance apenas;

tanto que Romero volvendo os olhos não viu mais do que o esguio 

tronco de árvore. Oculto entre a rama dos galhos, esperou até o 

momento em que o Chileno subiu à sacada para alcançar a janela 

vizinha. Então o braço projetou-se; o laço arremessado com força 

apanhara o namorado pela cintura, semelhante à garra fatal e invisível de

um grifo, animal fabuloso, de cabeça de águia e garras de leão, que o 

arrebatasse pelos ares.

Ao mesmo tempo que atirara o laço, Manuel se arrojara ao chão; de

modo que a trança de couro, correndo na forqueta de um galho à guisa 

de cabo, suspendeu Romero sobre o pardieiro, sem que o corpo 

arrastasse pela rua. Atirar-se ao mascate, amordaçá-lo com o poncho, 

ligar-lhe pés e mãos, atá-lo ao costado do Ruão e partir levando consigo 

o prisioneiro não gastou ao Canho o momento que durou a surpresa do 

Chileno. Quando este deu acordo de si, galopava pela campanha em 

posição horizontal.
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Às oito horas da manhã parou Canho para dar repouso aos animais 

e almoçar. O gaúcho encostou Romero, sempre atado de pés e mãos, ao 

tronco do ombu, que oferecia aos viajantes uma sombra refrigerante. 

Correndo o campo, laçou uma vitela, e sem dar-se ao trabalho de     

matá-la, tirou-lhe da ilharga um pedaço de lombo. Instante depois a 

carne assava no tampo de couro, que, ao calor do fogo, encolhera, 

tornando-o covo como uma panela.

Manuel soltou os braços do chileno, atirou-lhe com sua ração de 

carne, e tratou de tomar a sua parte da refeição. Desde que tinha caído 

nas mãos do gaúcho, Romero ainda não lhe ouvira uma só palavra. 

Manuel o tratava como ao novilho fujão que se laça no campo e se leva 

à soga, amarrado, para o curral. Não se dignava nem mesmo ameaçá-lo 

com um gesto. E para quê? Aquele torvo semblante era a fisionomia de 

uma tempestade; sentia-se a faísca do raio no olhar lívido que rutilava da

pupila negra.

Quando Romero deu acordo de si, admirou-se de estar vivo ainda. 

Que pretendia dele então o Canho? Queria entregá-lo a Lucas ou matá-

lo aos olhos de Catita? Enquanto comiam os dois viajantes, um homem 

arrastando-se pelo chão por entre a macega, se aproximava 

sorrateiramente do ombu. Pelo emplastro de pano que trazia no rosto era

fácil conhecer Félix. Chegando a duas braças do tronco, parou indeciso. 

Ali estavam dois homens a quem ele votava ódio mortal: Um lhe tinha 

mutilado o rosto, o outro lhe mutilara a alma; aquele o fizera hediondo, 

este o transformara em fera; ele tinha sede de sangue, mas, como o tigre,

de sangue quente, bebido no coração donde borbota.
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Félix andara até aquele dia à pista do Chileno, e voltava 

desesperado quando de longe avistou Juca e logo pressentiu que Manuel

andava por perto. Descobrindo os dois viajantes, não se imagina a raiva 

que sentiu por ver o gaúcho senhor da vingança tão cobiçada por ele. 

Afinal decidiu-se o rapaz; apontando o trabuco para Manuel, armou a 

caçoleta, mas o rangir do ferro ainda soava quando o gaúcho, a quem 

nada escapara, caiu sobre ele e arrancou-lhe a arma da mão. Félix, 

enfurecido, precipitou-se sobre o Chileno para cravar-lhe a faca no 

coração; mas achou-se em face de Manuel que ao cabo de breve luta o 

desarmou.

— Mata-me de uma vez, demônio! Gritou o rapaz em um acesso de

raiva; ou antes, acaba logo de matar-me, pois já começaste. Olha o que 

fizeste de mim. Arrancando o pacho* que lhe cobria o rosto, o 

desgraçado mostrou uma coisa horrível; um rosto fendido a meio, que 

parecia rir satanicamente com os lábios disformes daquela boca 

artificial.

____________________
* Pano barrado de unguento, ou embebido nalgum líquido, que se 

aplica sobre uma parte doente do corpo com o fim de combater dor ou 

inflamação; emplastro, curativo.

____________________ 

Manuel sentiu um movimento de compaixão, que logo sopitou. 

Impassível e taciturno, passou do rosto mutilado do rapaz ao semblante 

de Romero um olhar frio que transia. O Chileno estremeceu de horror 

ante aquela ameaça.
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Entretanto o gaúcho atou-lhe de novo os braços e pondo-o no 

costado do Ruão partiu, apesar da sanha de Félix, que, vendo sua 

vingança próxima a escapar-lhe, arrojou-se ainda uma vez contra o 

gaúcho, procurando ao menos insultá-lo para que ele o matasse. Baldado

esforço porque o braço ágil e robusto de seu adversário o conservava em

distância.

Horas depois paravam dois cavaleiros à casa de Fortunata. Lucas 

chegando à porta reconheceu com surpresa Manuel e Romero, a quem o 

gaúcho soltara os laços na entrada da vila. A um volver d’olhos do 

Canho, o mascate apeou-se e entrou na varanda. Lucas com a vista 

pasma, não sabia que pensar quando o gaúcho, aproximando-se, 

murmurou uma palavra, a primeira que pronunciavam seus lábios depois

que partira:

— A noiva.

Como se um raio de luz rompesse a crosta dessa alma, o pai 

compreendeu tudo




