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Palavras ao luar

A

PÓS TERMINAR MINHA PRIMEIRA OBRA, “A Maldição do Lobisomem”, enquanto
ainda procurava uma editora para publicá-la, minha esposa instigou-me a
continuar penejando, contando e criando outras narrativas. Mas nunca me
considerei um escritor. Tive uma ideia (que acredito ser original e inédita) e transformei-a
numa história completa e fechada em si mesma. Um livro com começo, meio e fim. Sem
trilogias ou possibilidades de estender indefinidamente o enredo inicialmente concebido.
Não que eu não aprecie uma obra que se prolongue por páginas e mais páginas de tomos
apartados. Apenas acreditei que tivesse esgotado os limites da minha criatividade com a
colocação do “FIM”.
Porém, mesmo ocupado com o trabalhoso processo de tentar conseguir uma editora
que aceitasse a publicação do livro (pesquisa sobre as linhas editoriais de cada empresa,
impressão e envio dos originais, elaboração de resumos, sinopses, currículos e as mais
diversas exigências idiossincráticas de cada editora), minha mente inquieta começou a
arquitetar uma trama a respeito de um dos personagens d’A Maldição.
Independente de minha vontade consciente, uma nova história se formou e os
personagens começaram a me atormentar o cotidiano, exigindo que lhes desse a vida
faltante através das minhas palavras. Aparentemente, a mente do escritor é uma espécie
de prisão para as pessoas da ficção. Ganha-se um princípio de vitalidade com o mero
pensamento, mas o efetivo nascimento desse ser ficcional depende da transposição dessa
ideia para o papel (ou para a tela do computador, como é o meu caso).
Um último estágio, o desenvolvimento pleno do personagem, dá-se quando ele soma
aquele impulso mental inicial do autor com a magia que escapa cada vez que as palavras
são absorvidas pelos leitores. Quanto mais pessoas leem a mesma história, mais os
personagens ganham vida própria e uma espécie de existência singular que ultrapassa os
meros limites do livro.
Invejosos da existência plena dos tipos criados n’A Maldição, os personagens da
segunda trama clamaram pela igualdade de seus direitos à vida.
Dessa forma, nasceram as Crônicas da Lua Cheia.
Em virtude da época em que se passa a narrativa, a presente obra, diferente da
primeira, não se alicerça nos pilares da cultura pop. Procurei (não sei com que êxito)
utilizar passagens e personagens históricos para conferir mais verossimilhança ao enredo.
Não obstante a extensa pesquisa realizada, alguns equívocos podem ter escapado à
revisão, pelo que, desde já, peço minhas sinceras escusas.
De toda sorte, o livro que você tem agora em mãos é a segunda história que se passa
nesse universo (paralelo?) onde existem predadores mortais perambulando nas noites de
lua cheia. Seja bem-vindo à alcateia e boa leitura!
Londrina, 26 de julho de 2016 (terça-feira) – quarto minguante.
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Proteção ao lobo

Q

UANDO COMECEI A PESQUISAR AS CARACTERÍSTICAS físicas e o
comportamento do lobo para me auxiliar na descrição das ações da alcateia de
lobisomens, deparei-me com alguns sites e trabalhos acadêmicos que estudam o
risco de extinção de várias espécies desses belos animais.O cenário atual é desalentador.
O cenário atual é desalentador.
Enquanto a cultura celta adorava o lobo, os cristãos o condenavam. Surgiram histórias
e lendas em que o lobo mau é um pérfido e insaciável devorador de homens.
Junte-se a isso a disputa entre a espécie humana e a lupina pelo mesmo território, e
temos a receita para o desastre. A ocupação progressiva e ininterrupta das terras antes
utilizadas como áreas de caça, obrigou os lobos a procurar alimentos onde quer que os
encontrassem. Normalmente, nos pastos criados e vigiados pelos homens.
Embora minhas obras explorem a parte da mitologia associada ao perigo do lobo, não
tenho intenção de perpetuar o equívoco, mas, pelo contrário, tentarei ajudar a dissipar
esse preconceito odioso.
Para tanto, gostaria de divulgar o trabalho do Grupo Lobo (site: http://lobo.fc.ul.pt),
uma Organização-Não Governamental de Ambiente, sediada em Portugal, e que mantém o
Centro de Recuperação do Lobo Ibérico. Acessem e curtam a página do Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Grupo-Lobo-Associacao-para-a-Conservacao-do-Loboe-do-seu-Ecossistema/129751843000 e façam as suas doações para auxiliar na
manutenção deste maravilhoso projeto de conservação ambiental. É possível até mesmo
adotar um lobo!
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Dedicatória

Para Valéria, que me instigou a persistir nessa
estranha jornada de contar histórias
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Fato ou Ficção?

“O

S VESTÍGIOS DEIXADOS SÃO DE FATO bastante numerosos e apesar de,
como o dodó e o dinórnis, o lobisomem pode ter-se extinguido em nossa era,
ainda assim, deixou seu selo na Antiguidade clássica, pisou profundamente
as neves setentrionais, atropelou rudemente a gente da Idade Média e uivou entre
sepulcros orientais.” (BARING-GOULD, Sabine. O Livro dos Lobisomens, 1865).

“O que havemos de dizer sobre os lobisomens? Há lobisomens que percorrem as aldeias
devorando homens e crianças. Como os homens dizem a seu respeito, eles correm a pleno
galope, ferindo os homens, e são chamados ber-wölff, ou wer-wölff. Perguntais a mim se
sei algo sobre eles? Respondo que sim. São aparentemente lobos que devoram homens e
crianças.” (von KEYSERSPERG, Johann Geiler. Die Emeis. Dis ist das Büch von der
Omeissen, und durch Herr der Künnig ich diente gern. Und sagt von der Eigenschafft der
Omeissen, und gibt underweisung von den Unholden oder Hexen, und von Gespenst, der
Geis, und von dem Wütenden Heer Wunderbarlich, sermão proferido em Strassburg, 1508).

8

A ASCENSÃO DO ALFA
Clecius Alexandre Duran

Introdução histórica

A

NTES DE DARMOS INÍCIO À NOSSA NARRATIVA, convém traçarmos algumas
breves linhas a respeito do período histórico em que passeiam nossos
personagens.
A Província de São Pedro do Rio Grande do Sul era uma colônia erguida sobre os
escombros da Real Feitoria de Linho Cânhamo, um empreendimento estatal fracassado,
arquitetado pelo Marquês de Pombal, então Primeiro Ministro de Portugal, que visava à
produção do linho cânhamo, matéria-prima utilizada na fabricação de velas e cordéis dos
navios, e que funcionou no interregno de 1783 a 1824.
No início do século XIX, a economia da província sulista baseava-se quase que
exclusivamente na pecuária, especialmente no comércio do charque. O charque nacional
competia com o produto importado da Argentina e República Oriental do Uruguai,
produzido com técnicas mais modernas e com trabalho assalariado. Para os
charqueadores rio-grandenses, no entanto, o problema eram os impostos e a concorrência
desleal que o governo brasileiro patrocinava em benefício dos produtos estrangeiros,
causando grave e generalizado descontentamento na região.
Para os sulistas, a administração central do Império orientava-se de acordo com as
necessidades da Corte no Rio de Janeiro e não com as do povo brasileiro, em especial dos
residentes na província meridional.
Paralelo à questão específica do charque sulista, outro problema de maior amplitude
afetava a tranquilidade do Império Brasileiro: uma disputa entre o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, fruto do choque entre as ideias absolutistas e centralizadoras do
Imperador D. Pedro I e os anseios liberais e federativos dos deputados.
O movimento liberal foi temporariamente sufocado quando o monarca proclamador da
nossa independência dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823, que pretendia
conceder soberania (aprovação de leis ao alvedrio da sanção do Imperador) ao Poder
Legislativo.
Desde a outorga da Constituição de 1824, em que se sobressaiu o caráter absolutista
de D. Pedro I, detentor do Poder Moderador, os liberais pugnaram por maior autonomia do
Legislativo, o que se deu com o Ato Adicional de 12 de outubro de 1834, que alterou o
texto constitucional para permitir a criação das Assembleias Legislativas Provinciais,
dando mais autonomia às províncias.
Contudo, a falta de discriminação dos poderes do Presidente da Província e das
Assembleias Provinciais replicou em nível regional a querela que ocorria no âmbito
nacional, acirrando os conflitos com o executivo e servindo de estopim para diversas
revoltas regionais.
Em São Pedro do Rio Grande do Sul, dois personagens protagonizariam os polos
antagônicos desse conflito: Antônio Rodrigues Fernandes Braga, presidente da província,
e o coronel Bento Gonçalves da Silva, veterano da primeira campanha do Uruguai,
comandante geral da Guarda Nacional de São Pedro do Rio Grande do Sul, protetor da
fronteira de Jaguarão e também um proeminente estancieiro, com propriedades tanto na
província quanto na Banda Oriental.
Mas além do próprio Bento Gonçalves, havia um clima propício ao pedido de maior
autonomia provincial. Um dos grandes proprietários das charqueadas, Antônio José
Gonçalves Chaves, defendia veementemente uma maior autonomia de São Pedro do Rio
Grande do Sul com a modificação do texto constitucional outorgado em 1824 para
permitir a criação de Assembleias Provinciais soberanas. Sua voz não era isolada e
diversas correntes se manifestavam na imprensa escrita pugnando por mudanças.
Francisco Xavier Ferreira, o Chico da Botica, que já tinha aberto uma tipografia local em
1832 (antes os impressos vinham do Rio de Janeiro ou de Portugal), fundou a Sociedade
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Defensora da Liberdade de Pelotas, onde também se disseminavam os ideais de
liberalismo.
Em paralelo a essa disputa interna, nos idos de 1830, uma briga pelo poder na
República Oriental do Uruguai (antes a disputada província da Cisplatina) repercutiria
enormemente na política interna do Império Brasileiro. Depois de uma tentativa frustrada
de derrubar o presidente uruguaio Fructuoso Rivera, Juan Antonio Lavalleja, um dos
heróis da independência daquele país, refugiou-se junto à fronteira brasileira, recebendo
auxílio de armas, munição, homens e víveres do comandante da fronteira de Jaguarão, o
coronel Bento Gonçalves da Silva. Tal assistência contrariava a orientação da Regência.
Na inauguração da primeira Assembleia Legislativa Provincial, em 22 de abril de 1835,
Antônio Rodrigues Fernandes Braga denunciou uma conspiração de Bento Gonçalves que
começaria uma revolução com auxílio oriental para anexar a província de São Pedro do
Rio Grande do Sul à antiga Cisplatina. Porém, a acusação desacompanhada de provas
acabaria por possibilitar a conjura dos deputados provinciais visando à deposição do
presidente.
Assim, a insatisfação generalizada dos estancieiros rio-grandenses com a política
tributária imperial em relação ao charque e os atritos decorrentes da acusação temerária
de Antônio Rodrigues Fernandes Braga seriam a força motriz da revolução farroupilha,
um movimento que buscaria uma maior autonomia política da província com a
descentralização administrativa e a concessão de soberania à Assembleia Legislativa
Provincial, mas que conservasse suas estruturas sociais e econômicas.
Na noite do dia 19 de setembro de 1835, o coronel Onofre Pires da Silveira Canto,
primo de Bento Gonçalves da Silva, no comando de duzentos homens, concentrou-se
próximo à ponte da Azenha, o principal dentre os três acessos à cidade de Porto Alegre, e
acabou por tomá-la1.
O presidente da província, Antonio Rodrigues Fernandes Braga, tentou resistir ao
levante no dia seguinte, mas não conseguiu reunir a guarnição de Porto Alegre, acabando
por ter que se refugiar no lindeiro município de Rio Grande.
Na manhã de 21 de setembro, Bento Gonçalves da Silva entrou em Porto Alegre em
clima de paz e tranquilidade. O líder político farroupilha era comandante geral da Guarda
Nacional da província, e esta não era formada por ladrões e assassinos, mas por gente
considerada como da mais alta estirpe, ricos fazendeiros, proprietários abastados e jovens
de boa família. A ocupação ordeira da cidade destruiu a credibilidade dos boatos
espalhados para colocar as pessoas contra o movimento insurreto.
Em razão da falta de conforto da cidade2, onde os dejetos eram lançados à rua ou
recolhidos à noite por cabungueiros e despejados no rio, as famílias mais abastadas
mantinham chácaras nos arredores da capital e, temendo o saque, haviam abandonado
Porto Alegre e se refugiado naquelas moradas periféricas nos abrigos das ilhas do Rio
Guaíba. Logo após a ocupação, várias daquelas pessoas retornaram à capital.
No Jaguarão, perto da fronteira com o Uruguai e onde se localiza hoje o município de
Herval, deu-se, aos 22 de setembro de 1835, o primeiro combate propriamente dito do
Decênio Heroico. O tenente-coronel João da Silva Tavares (futuro Visconde do Serro
Alegre), embora fosse compadre de Bento Gonçalves, era contrário ao movimento
revolucionário e manteve-se fiel ao governo provincial, tendo sua estância atacada pelos
farroupilhas3.
1

Trinta cavaleiros farroupilhas, chefiados pelo cabo Manuel Vieira da Rocha, avançaram pela ponte, sob o disparo afoito dos
imperiais, e, com lança em punho e à meia rédea, desbarataram a resistência legalista e puseram em fuga o destacamento de
dezoito governistas, incluindo o seu comandante, José Egídio Gordilho de Barbuda Filho, segundo visconde de Camamu.
2
A capital, cercada de vales e trincheiras, era um ajuntamento de catorze mil moradores distribuídos em casas construídas ao
rés do chão, com raros sobrados, enfileiradas ao longo de ruas estreitas e desguarnecidas de esgoto ou água encanada.
3
A estância foi atacada pelo coronel Rafael Berdun, imigrado do Uruguai, que comandava uma força de trinta combatentes,
entre orientais e insurgentes rio-grandenses. Silva Tavares, veterano experimentado nas refregas contra os espanhóis,
enfrentou o ataque juntamente com trinta e cinco homens, entre parentes e agregados. As forças combatentes chocaram-se
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Após uma estrondosa vitória sobre as tropas do tenente-coronel João da Silva Tavares
no combate de Seival em 10 de setembro de 1836 (mesmo contando com a desvantagem
numérica de quinhentos e sessenta imperiais contra quatrocentos e trinta farrapos),
Antonio de Souza Neto, em sessão realizada na Câmara Municipal de Piratini no dia
seguinte à batalha, proclamou a República Rio-Grandense (que os asseclas do Império
brasileiro ironicamente diminuíam com a denominação de República de Piratini).
O desejo de descentralização política descambou definitivamente para a independência
da província. Nascia uma nova nação, fruto de ideais separatistas não referendados por
Bento Gonçalves da Silva, que se ocupava, naqueles dias, com o cerco a Porto Alegre.
Apesar de se levantar contra a opressão do governo central, Bento Gonçalves ainda era
leal ao Império4.
Depois de dez anos de lutas, os farroupilhas aceitaram o tratado de Poncho Verde, um
acordo proposto por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, para reintegrar
o Império brasileiro em troca da anistia dos revoltosos, do direito à nomeação do
presidente da província e da libertação dos escravos que combateram nas fileiras
republicanas.
Até hoje, o dia 20 de setembro, data do início do movimento de independência riograndense, é considerado um feriado no estado do Rio Grande do Sul em comemoração à
Revolução Farroupilha.

nas pontas do Arroio do Telho em encarniçada luta corpo-a-corpo, aos golpes brutais de lanças e espadas. As forças legalistas
contaram uma morte e sete feridos, mas lograram desbaratar os revolucionários. As mortes no lado farroupilha foram mais
numerosas. Além do óbito confirmado de Berdun, um número indeterminado de insurgentes, entre cinco e vinte e um,
pereceu sob o gume das armas regenciais.
4
Não se pode olvidar que mesmo no manifesto de 1835, no início da Revolução, findou sua proclamação com: “Viva a
liberdade! Viva a Constituição Reformada! Viva o nosso Jovem Imperador Constitucional!”.
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Capítulo 1 – A prome ssa
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A

TARDE ESTAVA SATURADA COM A COLORAÇÃO alaranjada dos últimos raios
do sol poente. O zumbido seco e incessante de dezenas de cigarras reverberava
nos tímpanos e no peito de Gwenhwyfar enquanto ela seguia caminhando por
entre as árvores. Uma brisa cálida fazia farfalhar a folhagem e agitava as longas madeixas
negras da jovem, levando os caracóis de seu cabelo a acariciarem a delicada porcelana do
rosto, uma pele branca e lisa como sugeria seu nome, adornada de salientes maçãs
rosadas que davam às suas feições uma angulosidade que denunciava o abandono da
infância. Uma simples saia rodada, confeccionada com um ordinário e rústico tecido
negro, ondulava no ritmo de suas passadas, enquanto a macia camisa branca de algodão,
ligeiramente menor do que recomendava o recato daquela época, colava-se ao corpo
silfídico e revelava um decote generoso. Seus pequenos pés desviavam das pedras
pontiagudas e pousavam calmamente sobre as plantas rasteiras que formavam um
caminho irregular e sinuoso até um grande cedro (Cedrela fissilis) localizado no alto de
uma diminuta colina. A relva macerada pelos membros delicados exalava o odor
característico do capim-forquilha (Paspalum papilosum Spreng.).
Junto à árvore frondosa, Gwenhwyfar tocou gentilmente seu tronco rugoso e coberto de
um musgo acetinado. Com os dedos levemente explorando suas entrâncias e saliências,
ela contornou com vagar sua circunferência até parar em frente a uma cicatriz entalhada
na madeira onde se podiam discernir os esboços mal traçados que lembravam as letras J
e S.
O botão vermelho formado pelos lábios cheios da jovem curvou-se ligeiramente num
bosquejo de sorriso. Sua voz maviosa cantarolava o refrão de uma música sentimental que
recentemente ouvira das cordas de um violeiro.
♪ Saudade é dor que não dói,
Doce ventura cruel,
É talho que fecha em falso, ♫
♯ É veneno e sabe a mel...
Enquanto Gwenhwyfar se perdia no mundo onírico dos próprios pensamentos, o matiz
laranja do crepúsculo foi substituído pelo ouro velho e este, por sua vez, foi rapidamente
trocado pelo breu da noite. O céu noturno salpicado de estrelas contava também com o
brilho prateado da lua cheia que, subindo do horizonte pelo leste, iluminava obliquamente
toda a paisagem e destacava ainda mais a alvura da delgada figura solitária no alto da
colina.
A aragem mais fresca da noite, soprando de forma contínua e branda, espargia seu
perfume característico que lembrava a groselha e lilás e carregava as doces notas daquela
melodia.
A poucos metros do grande cedro que coroava o morrete, uma silhueta se esgueirou
silenciosamente por trás de Gwenhwyfar, mantendo-se curvada para ocultar sua altura
elevada, confundindo-se com os arbustos. Seus movimentos um tanto inseguros e
desajeitados eram decorrência da recente transformação pela qual passara seu corpo. Seu
cérebro ainda não se acostumara com a nova estatura ou com os membros mais
alongados, nem tampouco com a força viril recém-adquirida.
O vulto buscava a proteção das sombras do arvoredo que se estendiam por toda a
lateral do morro. A cada novo refúgio alcançado, a evasiva figura estacava e escrutinava
os arredores para se certificar de que suas ações permaneceriam incógnitas. Assim que
conseguia passar da respiração ofegante à compassada, o furtivo caçador lançava-se a um
novo esconderijo, cada vez mais próximo de Gwenhwyfar.
Quando a jovem já se encontrava quase ao alcance de seus longos braços, a sombria
figura perfilou-se revelando sua altura prodigiosa. Olhos negros luzidios refletiam o luar
claro enquanto perscrutavam o corpo macio e esbelto, antecipando o prazer de colocar as
mãos sobre a moça que rescendia ao inebriante aroma primaveril.
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Pressentindo a aproximação do vulto, Gwenhwyfar girou sobre os calcanhares. Ao notar
a súbita e inesperada aproximação, arregalou os olhos, mas não conseguiu liberar seu
grito de medo e surpresa, pois uma mão calejada tapou-lhe a boca. As mãos da garota se
agitaram freneticamente atingindo debilmente o peito do captor.
— Shhh! Te aquieta, guria! Soy yo — um rapazote alto e magro como um caniço
mantinha uma mão levemente pressionada sobre os lábios de Gwenhwyfar e, com o outro
braço, buscava enlaçar sua cintura.
— Sétimo, seu parvo! Se meu pai te pega aqui, ele te mata! — Gwenhwyfar ralhou tão
logo teve a boca desobstruída.
Apesar dos anos vividos em terras brasileiras, a jovem mantinha um suave sotaque
teutão que a fazia arrastar a letra “r”, o que tornava aquela peculiar pronúncia estrangeira
bastante apropriada para as broncas e invectivas em geral.
Embora nascida em Hunsrück, uma região serrana da província do Reno, localizada na
porção ocidental do Reino da Prússia (parte do que foi o grandioso Sacro Império RomanoGermânico, extinto em 1806), a menina recebeu seu nome em homenagem a sua avó de
origem galesa e que, como a própria moça, ostentava um par de brilhantes olhos de cor
violeta.
Para fazer justiça à donzela, a beleza de seus olhos não era seu único atributo
admirável. O extraordinário domínio da língua nativa e o tempo reduzido em que se deu
tal aprendizado pareciam ser obra de magia.
Talvez por ter quebrado tão rapidamente a barreira da comunicação, Gwenhwyfar era
uma das poucas germânicas que se permitiam um contato mais próximo com os
brasileiros, não obstante tal espécie de integração não fosse muito do agrado dos chefes
das famílias de imigrantes.
Trabalhando exclusivamente em seus lotes rurais afastados da sede da colônia e
acessíveis apenas por picadas interioranas e sem o conhecimento dos usos, costumes e
idioma locais, a maioria dos imigrantes teutônicos vivia isolada e mostrava-se arredia e
desconfiada de uma integração cultural.
Naquele período, a maior parte dos germânicos foi alocada à margem esquerda do Rio
dos Sinos, em São Leopoldo, então distrito de Porto Alegre, a capital da província.
— Mas é justamente por isso que estoy le pedindo para ficares quieta, guria — o rapaz
afrouxou a intensidade do amplexo sufocante, mas manteve a bela presa enlaçada junto
ao corpo. — Assim, vais acabar atraindo a atenção da tua família, Jennifer — fora do
círculo de seus conterrâneos, o nome de Gwenhwyfar Hexenberg era adaptado de forma
rudimentar para a língua portuguesa, ligeiramente salpicada de expressões e sotaques
castelhanos, falada na província meridional, do mesmo modo como aconteceu com seus
registros de imigração. — Com o cerco do teu pai ou no, o fato é que precisava le ver
ligeiro, pois tenho uma cosa importante para falar.
— Vai confessar que estava sentindo minha falta? — com a voz lânguida e um sorriso
de mil promessas brincando nos lábios úmidos, Gwenhwyfar tomou da mão que antes lhe
impediu o grito e passou-a pela face, da ponta de uma orelha a outra.
Surpreendido pelo gesto carinhoso, Sétimo sentiu-se atordoado e com um rubor
intenso subindo-lhe à face. Ao se abandonar satisfeito àquele estupor, deixou-se arrastar
livremente pelos encantos femininos de Gwenhwyfar. Mesmo que o sentido da visão lhe
fosse tomado e nunca mais pudesse tocar aquelas feições, sua memória poderia
reconstruir com perfeição a bela imagem diante de si, em seus mínimos e graciosos
detalhes.
Num ato devocional, ele baixou a cabeça até que seus lábios pudessem roçar levemente
a boca dela. Todavia, a lembrança da razão que o arrastara até aquele encontro fez com
que algo em seu interior se retorcesse, como se uma mão invisível apertasse seu
estômago. Seu rosto não deixou de acusar o sofrimento.
— Que aconteceu, Set? — uma nesga de preocupação nublou o semblante da moça.
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— Jenn, yo vou me ausentar por um tiempo — ele respondeu depois de alguma
hesitação. — Preciso realizar um trabalho longe da estância.
— Trabalho? Mas por quê? Logo vosmecê vem falar em trabalho! — admirou-se a
garota.
Tal espanto não era injustificado. Mais de uma vez, Jennifer ouvira da boca do
namorado o desprezo pela execução de um serviço braçal.
Embora o labor livre e assalariado já fosse bastante comum para os estrangeiros
germânicos, que exerciam as funções de artífices como marceneiros, serralheiros,
pedreiros e oleiros, os orgulhosos rio-grandenses não se sujeitavam a tais tarefas de boa
vontade por acharem-nas degradantes e mais condizentes com a mão de obra escrava.
Para os homens livres da província meridional, restavam as funções públicas, a carreira
das armas, as profissões liberais e a exploração da pecuária.
— Sim, trabalho, no hay como escapar — derreando a cabeça encabulado, Sétimo
iniciou sua explicação. — Meu pai, seguindo a tradição do meu avô, apostou na
agricultura, mas desde que meus irmãos partiram para pelear na Cisplatina, nossas
plantações estão minguando — um gesto cansado com a mão indicou a direção da
estância dos Carvalho. — Además, ele no sabe se essa praga que vem afligindo a lavoura é
a ferrugem. É inevitável que, com a quebra da safra e a proibição da venda do trigo para
Portugal, meu pai no vá conseguir saldar suas dívidas — as palavras saíam-lhe a fórceps.
Admitir o iminente risco de ruína financeira para a pretendente toldava-lhe a oratória.
Já era pensamento corrente daquela época que o progresso de uma nação estava ligado
à atividade agrícola, mas a economia na província de São Pedro do Rio Grande do Sul
dependia quase que exclusivamente do gado. A pecuária, na visão dos continentinos,
trazia status e apresentava maior vantagem que a plantação, seja por possibilitar a
salvação dos animais da pilhagem, fato comum naquela região sujeita a constantes
guerras, seja por necessitar de menores custos de manutenção por demandar reduzida
força de trabalho.
— Mas, Sétimo, teu pai não pode pedir ajuda à Coroa? — indagou carinhosamente.
— No a este gobierno de merda! — as palavras de Sétimo perderam o tom ameno à
mera menção da autoridade imperial. As mãos do rapaz crisparam-se intensamente num
punho fechado em que se destacavam pálidos os nós dos dedos e as unhas enterradas
nas palmas. — Nossa gente nunca recebeu qualquer auxílio, nem de Portugal, nem
tampouco desses imperadores de sangue português que se dizem brasileiros — mais que
faladas, as palavras eram cuspidas com desprezo e exasperação. — Hay cosas que tu no
podes entender. Teu povo foi trazido do estrangeiro sem precisar sequer pagar a
passagem. Ganharam terras, alguma plata e vários animais para a lida e o sustento, mas
nós, os farrapos, servimos apenas para pagar impostos e servir de bucha de canhão.
A despeito da explosão de cólera, Gwenhwyfar não ficou assustada, pois já conhecia a
natureza impulsiva, voluntariosa e, por vezes, explosiva do namorado.
— Não é exatamente assim, Sétimo. Nem todas as promessas feitas foram cumpridas.
Nós também fomos enganados pela propaganda do major Schäffer — disse com bastante
calma na voz para apaziguar os ânimos do rapaz.
De fato, o governo brasileiro não quitou os subsídios prometidos e demorou em efetuar
a distribuição das terras e, quando o fez, executou mal a sua demarcação, gerando
queixas de morosa solução. Além dessas, outras razões deram azo à insatisfação dos
estrangeiros: o descumprimento das promessas de liberdade religiosa e de cidadania
brasileira, feitas quando do agenciamento na Europa5.
A primeira promessa não podia ser cumprida por contrariar a Constituição Política do Império do Brasil, que, em seu artigo
5º, determinava que a religião católica apostólica romana era a religião do Império e, conquanto admitisse a liberdade de culto
doméstico ou particular de outras crenças, vedava que se erigissem templos com forma exterior que evidenciasse um credo
diferente do oficial. O implemento da segunda promessa, por sua vez, dependia da edição de uma lei que estipulasse as
condições necessárias à obtenção de carta de naturalização, na forma do inciso V do art. 6º do texto constitucional outorgado.
5
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— Esse agiota traidor — continuou a menina — nos prometeu mundos e fundos
quando ainda estávamos nas terras da Confederação Germânica, porém, ao
desembarcarmos nestas plagas, ficamos sem eira nem beira e ainda fomos separados de
papai por meses a fio. Assim como teus irmãos, meu pai, do mesmo modo, lutou por essa
terra...
Os imigrantes teutões podiam ser separados em duas classes: os mercenários e os
colonos6. O pai de Jennifer, chefe do clã Hexenberg, mesmo não contando com
experiência militar, foi recrutado contra sua vontade na Companhia de Caçadores
Alemães de São Leopoldo e depois integrado ao 27º Batalhão de Caçadores (uma força
composta por seiscentos germânicos que combateram na Guerra Cisplatina).
— Yo sé, Jenn, yo sé bien— Sétimo meneou de leve a cabeça. — Teu pai e também
muita gente já pegou em armas em nome desse gobierno. Com exceção de mim, que ainda
era mui novo para pelear, todos os filhos dos meus pais morreram na Província Oriental
lutando contra os portenhos e, como paga pelo sangue dos meus seis irmãos, tivemos
aumentados os impostos dos nossos produtos enquanto as mercadorias dos nossos
inimigos ficam isentas de taxação! Achas que podemos esperar algum auxílio dessa
Regência que beneficia os estrangeiros e sacrifica seu próprio povo?
— Não me agrada que fale assim, como um Kaiser nacionalista enlouquecido, pois
estrangeira eu também sou — Gwenhwyfar (ou Jennifer) balbuciou desgostosa — Não se
esqueça de que eu nasci em terras além-mar...
Diante da lamúria da amada, a loquacidade virulenta de Sétimo abandonou-o num
átimo.
— Desculpa-me, meu amor — o rapaz abraçou-a mais forte e levantou seu queixo para
que ela pudesse encará-lo. — No tenho raiva de ti ou da tua gente. Vosmecês foram
convidados e no têm culpa dos nossos problemas, mas esses castelhanos... — os dentes
rilharam à mera menção dos inimigos históricos7.
— Mas o que vosmecê vai fazer? — Jennifer tocou a mão do namorado, ainda na
esperança de acalmá-lo. — Por que precisa sair da estância? — indagou com docilidade.
— Porque no temos plata sequer para alugar um único negro para ajudar na tarefa que
precisa ser levada a cabo. Vou com meu pai levar o resto do gado da nossa estância para
uma charqueada em Pelotas. Después, com o dinheiro, vamos comprar animais de carga
para revender, além de oferecer nossos serviços como tropeiros. Podemos ajudar a
conduzir os rebanhos de outros para a feira de Sorocaba. Enquanto isso, minha mãe pode
tocar a fazenda. Com o estrago na lavoura, os poucos cativos que temos darão conta do
serviço.
— Esses escravos não podem ir como tropeiros e vosmecês ficam na estância?
— No, minha prenda. Essa viagem é nossa última cartada para escapar da pobreza e da
ruína. No vamos vender uma ponta de gado, mas todo o resto do rebanho da estância.
Todas as nossas fichas vão ser apostadas nesse negócio. É preciso que acompanhemos de
perto sua execução.
— Ah, Sétimo... E quanto tempo vai demorar? — a pergunta saiu num queixume
sentido.
Tal diploma legal só seria produzido aos 23 dias do mês de outubro que se contou mil oitocentos e trinta e dois anos da graça
e nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, undécimo da Independência e do Império.
6 Além dos interessados em cultivar pequenas propriedades rurais e se sustentar do fruto desse trabalho, o major Jorge Von
Schäffer arregimentava soldados nos estados germânicos sob o rótulo de colonos, pois o Congresso de Viena, realizado em
1814/1815, proibia a contratação de mercenários. Estes imigrantes compunham o Regimento Estrangeiro do Estado Maior
que recebeu a seguinte conformação: 2º e 3º Batalhões de Granadeiros, 27º e 28º Batalhões de Caçadores e o Esquadrão de
Lanceiros Imperiais.
7 A província sulista surgiu em território conquistado à Espanha e disputado por quase duzentos anos de ferrenhas disputas
bélicas. Por força da tradição, os povos vizinhos da fronteira meridional eram considerados inimigos. Mesmo os casamentos,
compadrios e parentescos que os rio-grandenses estabeleceram com os castelhanos ao longo dos tempos não foram
suficientes para eliminar a animosidade que ainda persiste até os dias atuais.
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— Só o tiempo necessário para meu pai conseguir o suficiente para pagar as dívidas e
colocar a estância em pé novamente. No preciso ser o homem más rico de São Leopoldo,
mas no posso me apresentar ao teu pai e le pedir em casamento desse jeito, pobre como
um gaúcho — cuspiu a designação como um opróbrio, retorcendo a fisionomia num esgar
de desprezo8.
— Não sei se meu pai o veria com esses olhos severos como vosmecê pensa — refutou a
moça, mas sem conferir muita convicção às suas palavras.
— Pois ainda que essa no fosse uma exigência do teu pai, é um imperativo da minha
honra. Devo ter condições de sustentar minha própria família.
De fato, Sétimo tinha razão em sua presunção. Os colonos germânicos conferiam
grande valor a seu minifúndio agrário. Vindo pobres do continente europeu, consideravam
sua propriedade uma prova insofismável de seu progresso e ascensão pessoal e
trabalhavam arduamente para sua melhora gradativa e constante.
— Eu só espero que isso não demore muito... Eu já tenho quase quinze anos e não
quero passar da idade de casar — Gwenhwyfar fez um muxoxo enquanto seus olhos
adquiriam um brilho brejeiro. — Estava guardando esse mimo para lhe dar quando fosse
pedir minha mão, mas agora parece um momento bastante oportuno também. Quero que
o guarde contigo — ela levou a mão ao decote e retirou uma madeixa anelada retirada de
seus próprios cabelos, atada pela delicada fita de seda vermelha que usualmente lhe
ornava a negra cabeleira. — Para vosmecê se lembrar de mim — declarou ao entregar o
presente.
Sétimo recebeu o agrado com mãos reverentes e, após um ósculo transbordante de
adoração, depositou-o cuidadosamente na bolsa da guaiaca, um cinturão largo de couro
cru que lhe cingia a cintura. Depois, pegou as duas mãos da moça e pousou-as sobre o
próprio peito. As fortes batidas de seu coração revelavam a emoção que o assaltavam
naquele momento.
— Jennifer, yo le amo muito! Tu vais esperar por mim?
Jennifer suspirou profundamente e seu hálito fresco fez uma suave carícia no rosto do
rapaz.
— Claro, Set. Por vosmecê, posso esperar pelo tempo todo do mundo.
A promessa foi selada com um beijo. As palavras solenes foram proferidas com a
sinceridade mais pura que somente se pode encontrar no coração das pessoas que ainda
não experimentaram o suficiente da vida para passar pelo cruel processo do
amadurecimento.

A muitos quilômetros do Vale dos Sinos, longe, muito longe de onde se passava a
enternecedora promessa de amor eterno, um grupo de experientes lobisomens se reunia
para preparar sua investida. Os estômagos vazios das criaturas reclamavam de fome.
Tchevolku, o alfa da alcateia, era um velho lobisomem castanho com a pelagem
completamente pintalgada de pelos brancos, especialmente na região do rosto. Suas
orelhas triangulares e pontiagudas mantinham-se eretas na cabeça volumosa. A cor da

Desde o último quartel do século XVIII até aqueles dias, o termo gaúcho tinha conotação pejorativa. Utilizado como
sinônimo de gaudério, gaúcho era a gente mestiça, oscilando entre o índio e o branco, morador da Campanha ou da zona de
fronteira, que vivia sem pouso certo, não se submetendo às leis e se dedicando à rapinagem do gado alheio. A boa gente da
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul se autodenominava de rio-grandense, continentino ou farroupilhas. Um pouco
mais tarde, quando se levantassem contra o Império, igualmente se arrogariam as denominações de livres e republicanos.
8
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pelagem e o formato de sua cabeça indicavam que a ancestralidade daquele licantropo
estava ligada ao lobo itálico (Canis lupus italicus).
Parado de pé sobre uma coxilha, o alfa esquadrinhava os arredores por onde sentia a
presença dos demais membros do bando. Tchevolku voltou a se apoiar nas quatro patas
com a aproximação do beta da alcateia.
— E então?
A pergunta telepática, forma usual da comunicação entre os licantropos, foi recebida
com um leve abanar de cabeça de Sköll, que fez oscilar a pesada argola de ferro que ele
tinha na orelha esquerda. O segundo em comando da alcateia era um lobisomem robusto
com uma camada de sedosos pelos marrons recobrindo as laterais e a parte de baixo de
seu corpo, mas sua cabeça inteira e todo o dorso, da nuca à cauda, era um manto de
eriçados e rígidos fios de ébano.
— Tudo seguro. Nenhum humano nas redondezas — respondeu solícito.
— Palavras somente, não, meu amigo. Mostre-me — comandou Tchevolku, com um tom
que, embora calmo, não admitia contestação.
— Isso ainda não é tão fácil, vosmecê sabe.
— Não, não é. Por essa razão vosmecê precisa praticar.
Sköll hesitou por um instante e, em seguida, franziu os músculos da face enquanto se
esforçava para transmitir as imagens e cheiros captados durante a ronda há pouco
executada.
— Até que vosmecê já está pegando o jeito — aprovou o alfa.
O diálogo silencioso foi interrompido pela chegada de Geri e Wendigo, os outros dois
integrantes do grupo de caçadores noturnos.
Geri era um esfomeado lobisomem de estatura mediana e todo seu pelo ostentava a cor
e o brilho do ébano polido. Longe de ser um espécime brilhante, era, contudo, dedicado e
de uma lealdade a toda prova.
Wendigo, o último licantropo incorporado naquela alcateia, era muito maior que os
demais lobisomens e tinha pelos de cor cinza, mas de uma tonalidade opaca muito
escura, quase negra. Suas presas muito brancas contrastavam com o fundo escuro de
sua pelagem e algo no traçado de suas feições conferia-lhe uma aparência ainda mais
cruel e maligna que o usual para a espécie. Não obstante ocupasse o último posto na
graduação do grupo, sua ambição para galgar posições mais privilegiadas, quiçá até
mesmo o lugar do alfa, era proporcional ao seu tamanho e tornou-se evidente desde a
primeira caçada.
O objetivo de Tchevolku era realizar um cerco a um pequeno grupo de vacas
desgarradas de um rebanho de uma estância daquela região.
— Geri! Wendigo! Deem a volta por trás e tragam as vacas nesta direção — ordenou o
alfa. — Se conseguirem abater pelo menos uma, tudo bem, caso contrário eu e o Sköll
damos um jeito.
Geri rapidamente baixou as orelhas e a cauda, inequívoco sinal de submissão à ordem
hierárquica da alcateia. Sem necessitar traduzir em palavras sua concordância, virou-se
na direção do gado e silenciosamente foi ocupar a posição necessária para a consecução
daquela tarefa.
Wendigo, por outro lado, coçou atrás da orelha e estalou a língua.
— Não seria o caso de variarmos esse cardápio? — contrapôs o grande lobo cinzento. —
Deve haver alguma casa isolada com alguns humanos para servir de repasto. Não acha que
seria melhor?
— Seria melhor para ti se cumprisse as ordens sem discutir — rosnou o alfa.
Wendigo baixou ligeiramente sua cabeça e dirigiu-se para o local combinado, mas
manteve suas orelhas e cauda levemente levantadas durante o trajeto, manifestando sua
insatisfação em relação ao plano de Tchevolku.
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Quando o lobisomem voluntarioso não estava ao alcance da comunicação telepática,
Sköll confidenciou: — Esse ainda vai nos dar trabalho.
— É verdade — assentiu o alfa. — Mais de uma vez já me peguei pensando se foi
acertada minha decisão de conceder a dádiva da lua a esse aí...
— E?
— E, na maioria das vezes, acho que fiz a escolha errada — Tchevolku elevou os olhos
para o disco lunar e apreciou seu brilho prateado por alguns segundos antes de
continuar. — Talvez eu tenha sido muito precipitado, não sei ao certo. Ah, já estou ficando
muito velho, meu amigo. Logo, logo, não poderei mais caçar e vou me afastar do bando para
morrer em paz. Não quero ter que ceder minha posição pelo desafio de algum lobisomem
mais jovem e com a cabeça cheia de ilusões de grandeza. Ou pior, um lobisomem que ponha
em risco nossa existência secreta. Assim que eu sair da alcateia, esse será um problema
que vosmecê precisará enfrentar sozinho...
O lobisomem de capa preta tocou o focinho na lateral do vetusto lobo encanecido.
Quaisquer outras palavras e ideias a serem trocadas entre os companheiros iria aguardar
um momento mais oportuno, pois já se podia sentir o chão vibrando com as batidas dos
cascos das presas fugindo naquela direção.
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Capítulo 2 – O teste
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ESMO COM O FOGÃO A LENHA ACESO, O CALOR do verão dos pampas era
mantido fora da cozinha da casa dos Carvalho. O pé-direito alto ajudava a
dissipar o mormaço e as diversas aberturas nas paredes (janelas e porta)
permitiam a passagem de uma brisa fresca. Nas estações frias, aquelas mesmas aberturas
eram vedadas para impedir o ingresso do cortante minuano que vinha do sudoeste.
Localizada no alto de uma coxilha, a sede da estância era bem arejada e permitia uma
visão privilegiada das terras ao seu redor. Diversos casebres de pau a pique cobertos de
palha estavam sendo ocupados pelos poucos escravos que se mudaram da precária
senzala da fazenda.
Com o começo da derrocada da triticultura na região, os poucos agregados que ali
viviam, uns mestiços de índios com pouca aptidão para o trabalho e que auxiliavam em
pequenos serviços e na defesa da estância, abandonaram o local. A escassez de recursos
impediu a aquisição de novos cativos. Em verdade, os negros mais jovens, por serem mais
valiosos, tiveram de ser vendidos, e, com o reduzido número de servos remanescentes e o
histórico nulo de tentativas de fugas, entendeu-se por bem permitir o alojamento dos
escravos como se fossem agregados.
Dona Inácia dava ordens à Joaquina para o preparo do almoço enquanto olhava de
soslaio para a mesa da cozinha onde seu filho e seu marido pareciam travar acalorada
discussão.
O insistente e agudo trinado de um quero-quero (Vanellus chilensis) aumentava o
desconforto e a irritação de Sétimo que, sentado na ponta de uma cadeira, ouvia do pai a
negativa para seu pedido de integrar a tropa que conduziria o gado até a charqueada.
— Mas por que yo no posso fazer parte dessa comitiva? — perguntou o rapaz
angustiado.
Seu Manuel Carvalho, o proprietário da estância, aproximou-se do filho e deitou as
mãos em seus ombros ossudos. Mesmo com Sétimo sentado, Manuel quase não precisava
olhar para baixo para encarar o filho.
— Esse não é um trabalho para ti, Sétimo — declarou com candura. — Ademais, o
Rodrigo acha que tu não tens o jeito para a vida de tropeiro. Eu sigo com a tropa, tu ficas
com tua mãe e ajuda no resto da colheita. Paciência...
— Ahijuna, pai! — atalhou o rapaz. — Mas nós sempre demos pouso a esses
bastardos...
Joaquina, uma mucama idosa e valetudinária, assustou-se e deixou cair uma panela
de barro ao ouvir a imprecação. Dona Inácia interrompeu seus afazeres e voltou-se para
auxiliar a negra, aproveitando-se para se aproximar da mesa e tentar descobrir as razões
do atrito entre Sétimo e seu esposo.
— Cuida da tua língua, piá! Não vou permitir esse tipo de linguajar sob meu teto —
admoestou ao sentir o olhar da mulher pousar nas suas costas. Logo em seguida,
percebendo o descorçoamento do filho, Seu Manuel abrandou o discurso. — Não fiques
assim, Sétimo. Olha para o teu velho... Vamos, olha. Tu és meu filho. Nada vai mudar
isso. Nada poderá substituir isso. Nunca nessa vida e, provavelmente, nem depois dela.
Mas, lembra-te, eu e tua mãe já perdemos seis rebentos. A lida nos campos é dura e
perigosa. Tu és tudo que nos resta. Não sei o que faria se tivesse que voltar sozinho e
contar à tua mãe que ela perdeu o último consolo que lhe resta nesta vida.
Sétimo correu a vista alternadamente entre o pai e a mãe, sentindo naqueles
semblantes todo o amor de que era destinatário. Por mais que o jovem tentasse contê-las,
as lágrimas quentes e salgadas escaparam em profusão, praticamente exsudadas dos
canais lacrimais numa mistura não quantifícável de raiva e enternecimento.
— Pai, justamente pelo amor que les tenho, no posso permitir que somente tu, solito,
arroste o perigo. Se é necessário fazer algum sacrifício, que o façamos juntos. Además, a
canga dividida hay de ser más leve — ele secou os olhos com a manga da camisa,
levantou-se, abraçou o pai e deitou um beijo leve na testa da mãe. Com passos resolutos,
o alto rapazote seguiu para a invernada onde as tropas faziam pouso.
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— Ah, esse guri é teimoso como uma mula empacadeira... — bufou o estancieiro.
— É verdade. E de quem ele pode ter herdado isso? — Dona Inácia inquiriu com uma
ponta de sarcasmo.

Sétimo encontrou Rodrigo acocorado junto a uma pequena fogueira acesa sobre uma
estrutura de três estacas que permitiam o cozimento dos alimentos da tropa.
— Buenas, patrãozinho! Estás servido? Acabei de amansar o mate — Rodrigo ofereceu
depois de tomar a primeira cuia e despejar mais água.
— Gracias! — Sétimo agradeceu com os lábios ainda ligeiramente crispados. Ele se
abaixou para pegar a cuia que deixava escapar o vapor da infusão escaldante e curvou
levemente a cabeça. Após tomar uns longos goles do chimarrão, a bomba roncou no fim
do mate e o rapaz devolveu a cuia: — Seu Rodrigo...
— Bah, tchê — interrompeu o líder da tropa — deixa esse “Seu” de fora que não sou
homem dessas importâncias.
— Rodrigo, — retomou o rapaz — gostaria que tu me aceitasses na comitiva. Soy bom
na lida no campo e levo bastante jeito no trato com os animais. Tenho certeza de que
posso le ser de muita ajuda.
Rodrigo levantou a aba do chapéu e secou a testa com as costas da mão. Pigarreou
sonoramente antes de falar.
— Ah, patrãozinho, eu ando por essas paragens desde que me entendo por gente e
conheço teu pai há mais tempo do que consigo me lembrar. Sei que ele, apesar da idade,
ainda arrebenta um laço, mas tu não tens experiência nessa vida — o líder da tropa
tomou um gole do chimarrão e levantou os olhos para o rapaz ao seu lado. — Não se faz
um bom peão do dia para a noite, Sétimo. Para trabalhar na tropa, o piá, antes de saber
andar, já está no lombo do cavalo e entra na lida com umas dez primaveras...
— Yo le peço só uma chance, Seu Rodrigo — insistiu teimosamente o filho do
estancieiro.
Rodrigo levantou-se e caminhou alguns metros observando a extensão da invernada.
Enquanto o líder da tropa considerava o pedido, Juvenal, um negro robusto que
ingressara na tropa após sua alforria, assumiu as tarefas do preparo da refeição. Juvenal
tinha fama de bom cozinheiro e o cheiro da comida rapidamente ganhou um aroma mais
apetecível. Talvez a fome despertada pelo cheiro da mistura de feijão, carne seca, farinha
de mandioca e torresmo tenha ajudado a dobrar a opinião do tropeiro.
— Olha, Sétimo, tá mesmo me faltando mais um bom peão na tropa... Um que ajude a
campear o gado. Vamos fazer o seguinte: se tu conseguir laçar aquele bragado antes do
meu peão, tu se junta à comitiva — Rodrigo desafiou apontando para um bonito garanhão
negro com a barriga branca. — Uma tentativa cada um, vale?
O rapaz assentiu com um leve menear de cabeça.
— Tonho! Venha cá, hombre! — Rodrigo chamou um peão que se ocupava em untar
com sebo um correame de couro.
Antônio Amaral, o Tonho, era um sujeito com o rosto picado pela bexiga e bastante
queimado pelo sol, oriundo das bandas de São Vicente. Tinha vários anos de experiência
na condução de animais entre o litoral e a Imperial Cidade de São Paulo quando ingressou
naquela tropa. Como os demais peões, estava trajado com as roupas apropriadas às
tarefas de vaqueiro: chapelão de feltro de abas viradas, camisa de pano forte e botas de
couro flexível que lhe chegavam ao meio da coxa.
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Com a convocação de Tonho, o resto da peonada interrompeu suas tarefas para
apreciar a amistosa disputa entre seu colega e o filho do estancieiro. Sétimo, por ser
bastante alto e magro, não inspirava confiança na visão dos duros homens embrutecidos
pelo trabalho campeiro.
Ao perceber a movimentação na invernada, Manuel apressou-se para alcançar o local,
chegando a tempo de ouvir as explicações de Rodrigo para seu peão.
Tonho deu uma última tragada no cigarro de palha pendurado nos lábios, ajeitou a aba
do chapéu, pegou uma corda e preparou o nó corredio. Depois de cuspir uma saliva
grossa e amarelada, aproximou-se calmamente pelo flanco esquerdo do bragado,
palmilhando o caminho com a segurança de quem já executara a mesma tarefa inúmeras
vezes.
No entanto, ao fazer sua primeira tentativa, Tonho não teve sucesso na captura do
cavalo. Sem demonstrar preocupação ou entusiasmo, o peão entregou a corda para
Sétimo.
Um fato desconhecido dos membros da tropa — e até mesmo do estancieiro — é que
Sétimo havia tomado lições de laço com um antigo capataz da fazenda. Quando ainda era
apenas um menino, ele brincava laçando os grandes cachorros perdigueiros que vinham
passear próximos à sede.
Sétimo, então, ajeitou a corda em suas mãos, mantendo uma quantidade suficiente de
voltas enroladas na mão esquerda, para permiti-la voar sem empecilhos até alcançar a rês
que objetivava capturar. Em seguida, posicionou a mão direita junto ao nó corredio e,
mantendo o sentido da corda, afastou-a até que um terço da volta da circunferência do
laço estivesse com uma dupla de cordame. No momento em que estava relativamente
próximo ao cavalo de manchas brancas, o magro rapaz ergueu a mão direita e girou-a no
ar, mantendo o cuidado de não quebrar o movimento contínuo do pulso para não reduzir
o tamanho da laçada. O ar zunia ao ser cortado pelo giro da corda.
O animal iniciou seu galope e Sétimo fez seu arremesso, mas o tamanho do laço foi
pequeno demais e a corda arremessada apenas tocou os costados do cavalo, complemente
esticada e já sem a abertura da alça. A cabeça de um cavalo é muito maior que a de um
cachorro e tal fato não foi levado em consideração pelo filho do estancieiro ao realizar sua
primeira tentativa.
Um murmulho de risos mal contidos escapou dos espectadores e tingiu as faces do alto
rapazote.
Esses merdas no manifestaram qualquer sinal de zombaria quando o colega fracassou!,
foi o pensamento que lhe assaltou. Sétimo sabia que era capaz de executar os trabalhos
com o gado, sabia que conseguia laçar um animal desgarrado, mas a mera possibilidade
de não ter a oportunidade de fazer com que aquela gente engolisse seus chistes levava um
ligeiro tremor involuntário às suas mãos.
Ao perceber a reação do filho e conhecendo seu temperamento iracundo, o estancieiro
aproximou-se do líder da tropa e falou alto o suficiente para que todos ali presentes,
Sétimo inclusive, pudessem ouvi-lo: — Rodrigo, eu aposto oitocentos réis no meu garoto!
— Aposta aceita, meu patrão — aquiesceu o líder da tropa, tocando na aba do próprio
chapéu. — Tu escutaste, peão? Trata de não me fazer perder dinheiro, hombre!
Novamente foi a vez de Tonho manejar o laço, mas, em que pese o empenho dedicado, o
peão não logrou melhor resultado. Todos ali sabiam das dificuldades de laçar um animal
ligeiro e arredio como aquele bragado.
O nervosismo do momento fez aumentar o suor nas mãos de Sétimo. Ele secou as
palmas na própria calça e, ao receber a corda em suas mãos novamente, realizou o
mesmo ritual de preparação, apenas deixando maior a circunferência para a laçada. Com
a corda já girando sobre a sua cabeça, o rapaz visualizou o local onde a cabeça do cavalo
estaria um segundo depois de atirado o laço. Quando o bragado iniciou seu galope, o fio
trançado percorreu seu trajeto e caiu com a volta sobre o pescoço do animal.
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Sétimo continuou segurando a corda com ambas as mãos e, ao ser esticada, fechou o
nó sobre o pescoço do cavalo que não reduziu seu galope. A força e o peso do pequeno
Sétimo poderiam ser suficientes para interromper a corrida de um cachorro de quase
trinta quilos, mas o esguio Sétimo de dezoito anos não era minimamente encorpado para
refrear a carreira do equino de quase meia tonelada. Ele recebeu o forte tranco da corda e
só não foi arrastado junto com o cavalo porque o trançado de fios repentinamente
retesado escapou-lhe das mãos. Com a corda presa ao pescoço do animal, sua captura
estava garantida.
E o desafio exigia apenas o sucesso no apresamento.
Em silêncio, Rodrigo foi até sua algibeira e pegou dez grandes moedas de cobre e
colocou-as sobre as mãos do estancieiro. Na sequência, dirigiu-se ao rapaz: — Partimos
amanhã mui cedo, bem antes de o sol despontar. Ajunta tuas tralhas e te prepara para
uma temporada dura, hombre. Daqui a Pelotas não há lugar para rancho. Que Nossa
Senhora da Boa Viagem nos acompanhe — todos os tropeiros fizeram o pelo sinal.
O estancieiro tentou passar o braço sobre os ombros do filho, como fazia quando ele
ainda era um garoto, mas a diferença da altura não o permitiu. Percebendo o gesto,
Sétimo passou seu braço sobre os ombros do pai e o abraçou afetuosamente. Juntos
voltaram para a casa sob os raios enviesados do sol do final de tarde.
Ainda no limite do alcance do som das conversas, ouviram a voz de Rodrigo.
— Tonho, já que perdeste para um guri, sirva a todos nós uma dose da tua cabaça.
Quem sabe se ao esquentar os peito não nos esquecemos do teu fiasco...
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Capítulo 3 – A r usga
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D

EPOIS DE OITO DIAS VAGANDO PELAS TRILHAS precárias que cortavam
aquela parte da província, as bolhas formadas nas nádegas e nas pernas de
Sétimo já haviam estourado e formado novas bolhas pela terceira vez. Mesmo
acostumado com a fricção da sela, a permanência ininterrupta por várias horas montado
em seu cavalo, ora trotando, ora cavalgando, puxando uma rês desgarrada de volta ao
rebanho ou simplesmente acompanhando vagarosamente o ritmo da comitiva, havia
cobrado seu preço.
Apesar do suplício suportado, sua soberba impedia-o de demonstrar o menor sinal de
dor ou desconforto. Lutara por aquela oportunidade e não iria esmorecer ante os desafios
da jornada, por mais penosos que se apresentassem. Para aliviar a provação, o rapaz
levava a mão à guaiaca, que transportava sua carga mais preciosa, e seguia vagando,
elevando os pensamentos à jovem que rescendia a groselha e lilás. Com um sorriso bobo,
lembrou-se da primeira vez que deitou os olhos sobre a amada.

Sétimo sentia o chacoalhar que os buracos da estrada causavam na traseira da
charrete. Estrada era o nome que os habitantes daqueles ermos davam à precária picada
aberta pelos sulcos que os animais de carga e as rodas das carroças de transporte abriam
na terra. Ele segurava fortemente nas laterais de madeira da rústica caçamba, sentindo
aumentar a ardência nas palmas das mãos. Tinha receio de que um tranco mais forte
pudesse catapultá-lo do veículo.
Aquela era a primeira vez que os irmãos Carvalho traziam o caçula da família numa
visita à sede do Distrito de São Leopoldo. Sétimo, um garoto magricela excessivamente
voluntarioso para seus parcos dez anos de idade, conseguira se aboletar no banco da
frente da charrete, o lugar mais confortável do veículo.
Apesar dos protestos dos irmãos mais velhos, Dona Inácia, a mãe dos meninos,
conseguira assegurar ao pequeno seu local privilegiado. Ela sempre protegia mais aquele
filho.
Sétimo era bem mais novo que seus irmãos, que formavam uma escada em que a
diferença de idade não chegava a um ano. Dona Inácia pensava que tivesse encerrado sua
carreira parideira com o sexto rebento quando foi surpreendida pela gravidez tardia.
Raspa do tacho era um dos apelidos que os mais velhos usavam para aborrecer o caçula.
Tão logo a charrete ficou fora de vista dos pais, Sétimo foi despejado de seu assento
para ocupar o trepidante soalho de madeira. Fernando, um rapazote que cultivava um
incipiente bigode, silenciou as reclamações iniciais do menino com um forte cascudo. De
todos os irmãos, Fernando era quem mais atormentava o caçula. Todos seriam
repreendidos quando retornassem à estância, mas, até lá, fariam valer suas prerrogativas
de idade.
Com um estalo das rédeas, o veículo ganhou mais velocidade. Eles não queriam se
atrasar.
Em meados do ano de 1825, antes do início da Guerra da Cisplatina, um dos
passatempos prediletos dos jovens filhos de Seu Manuel e Dona Inácia era ver o
desembarque dos estrangeiros que chegavam a bordo do veleiro Protector. O que se
iniciara com uma imigração tímida de apenas trinta e nove pessoas, passou a ganhar
cada vez mais intensidade.
A viagem de navio da Confederação Germânica até as terras sulistas do império
brasileiro se estendia por várias semanas, geralmente com condições precárias de higiene
e alimentação, fazendo com que os imigrantes chegassem física e mentalmente esgotados.
Embora cansados, sujos e maltrapilhos, o desfile daquelas pessoas peculiares não deixava
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de atrair o interesse dos locais. Naqueles rincões de poucas distrações, a recepção dos
germânicos era um passatempo honesto e gratuito.
Os rapazes apreciavam a procissão daquela gente loura e de fala estranha que se
abrigava na Casa da Feitoria até que fosse tomar posse de um pedaço de terra daquela
região.
Sétimo testemunhava aquele espetáculo pela primeira vez. Os olhos curiosos do menino
passeavam de um lado para o outro, como se pudesse absorver toda aquela diversidade
apenas com sua observação silenciosa. Repentinamente, sua visão fixou-se num espécime
singular daquele cortejo. Uma menina mais nova, que não poderia ter mais que sete ou
oito anos, caminhava de forma resoluta, como se as aflições da viagem não tivessem
conseguido diminuir-lhe a altivez e o orgulho.
Os pés ligeiros da menina faziam revoar sua saia preta, agitando-a no ar apesar da
ausência do minuano. Sua camisa branca de algodão apresentava uma alvura singular
em comparação com o restante da vestimenta de seus patrícios.
Sétimo observava a pequena, atento e embevecido, mas, quando seu olhar cruzou com
o dela, sentiu um arrepio inédito percorrer sua espinha. Aquela conexão pode ter durado
apenas um breve momento ou uma eternidade, ele não saberia responder, pois perdeu
completamente a noção do tempo. Sétimo não conseguiu mais desviar sua mirada
daquela menina, como se um tipo de gravidade inescapável atraísse seus olhos. Ele
desconhecia aquela espécie de atração sem forma e que ainda não sabia nomear. O
menino nunca experimentara uma sensação como aquela e pensava que tampouco
pudesse um dia esquecer a coloração violeta daqueles olhos.

Um volteio brusco do cavalo arrancou o filho do estancieiro de suas reminiscências.
Sétimo montava o arisco bragado utilizado na prova do laço que atendia pelo sugestivo
e merecido nome de Cometa. Debitando ao garboso animal seu ingresso na comitiva, o
rapaz mimava a montaria coçando-lhe a cernelha de tempos em tempos e dividindo com
ela as duas maçãs que trouxera em seu embornal.
Tonho viajava no lombo de um cavalo crioulo de pelagem caramelo e os demais
membros da tropa andavam sobre os costados mais estáveis de vigorosas mulas.
Sétimo seguia na frente da comitiva composta de oito membros, bem ao lado de
Carlota, a madrinha da tropa, uma mula encorpada e bastante experiente, contando com
mais de trinta viagens por aquela estrada. Seu nome fora dado como irônica homenagem
à rainha espanhola de Portugal que os tropeiros, mesmo sem nunca lhe terem deitado os
olhos, afirmavam sincera e veementemente ser mais feia e teimosa que o muar homônimo.
Logo após cruzar um vau do Rio Camaquã, Carlota começou a mancar ligeiramente.
Sétimo apeou do bragado e ajoelhou-se junto do animal claudicante. Depois de retirar
uma pequena pedra encaixada no casco de uma das patas dianteiras, o rapaz tentou
montar em Cometa, mas, por descuido decorrente das dores e do cansaço, deixou frouxas
as rédeas.
Nessa hora, uma cobra passou ao largo e o cavalo, assustado, saiu em desabalada
carreira com o rapaz pendurado com apenas o pé esquerdo encaixado no estribo. A orla
do rio foi adotada como trajetória pelo animal temperamental, que seguia espadanando
água em profusão. Ainda suspenso na lateral da montaria, Sétimo agarrou-se ao cepilho
da sela para não cair e ser arrastado, preso com o pé no estribo. Algo além da cobra devia
ter tocado nos instintos do cavalo, pois, mesmo para o temperamento bravio de Cometa,
aquele comportamento era insólito e singular.
Tonho encontrava-se muito longe para sequer notar os apuros de Sétimo e, para
desespero de Manuel, o estancieiro transformado em peão, ele e quaisquer dos outros
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membros da tropa seriam incapazes de, com suas montarias mais lentas, prestar
assistência eficaz e tempestiva ao rapaz que se afastava no sentido da correnteza do rio.
A distância de dezenas e dezenas de metros foi percorrida em poucos segundos até que
Sétimo, reunindo todas as suas forças, conseguiu passar a perna direita pela sela e
completar a montaria. Tão logo retomou as rédeas e conseguiu refrear o ímpeto de
Cometa, o rapaz notou que um viajante que se encontrava à beira do rio foi derrubado,
provavelmente escorregando no limo das pedras para desviar do cavalo ou perdendo o
equilíbrio na correnteza para escapar do atropelamento. Logo após o vau, o Rio Camaquã
corria bem mais veloz em seu leito mais estreito e profundo.
Sétimo tentou se aproximar para auxiliar o estranho, mas Cometa relutava a se
aproximar da figura, relinchando à beira do pânico. Prontamente, outros três homens
chegaram para ajudar o companheiro caído. Pelo que se podia notar, o orgulho era a
única baixa do incidente. O filho do estancieiro apeou do bragado e passou a mão pelo
lustroso pelo negro do pescoço para se certificar que o animal estava mais calmo. Na
sequência, amarrou-o numa árvore próxima e foi apresentar suas desculpas ao sujeito
derrubado pelo ímpeto de Cometa.
Júlio, com a roupa toda encharcada, abaixou-se para pegar um cantil de couro que
começava a ser arrastado pela correnteza. Com a carga assegurada, virou-se para Sétimo
e avançou dois passos para colocá-lo no raio de alcance de seus braços compridos, com o
que lhe acertou um soco direto no queixo. Sua altura rivalizava com a do filho do
estancieiro, mas sua constituição encorpada de homem feito revelava uma disparidade de
forças bastante considerável, razão pela qual foi rapidamente contido por Raul e Tibério,
seus companheiros de andanças.
— Me larguem que vou ensinar uma lição a esse patife! Quase pôs a perder minha
reserva especial — vociferou o gigante de traços duros e salientes. Olheiras escuras
penduradas sob os olhos davam à sua fisionomia um aspecto maligno. O cheiro de vinho
velho era bastante acentuado em seu hálito, forte o suficiente para embrulhar o estômago
de todas as testemunhas daquele arroubo de raiva.
Raul e Tibério seguravam, cada qual, um dos braços de Júlio e tiveram dificuldade para
conter fisicamente o ataque violento do titã raivoso. Era estranho testemunhar aquele
episódio, pois cada um dos andarilhos apaziguadores encontrava-se num extremo do
espectro de perfeição estética. Raul tinha traços marcantes e bem delineados.
Representava o epítome das preocupações dos guardiões das donzelas casadoiras. Tibério,
ao contrário, era feio de doer. Seus olhos esgazeados, praticamente saltando das órbitas,
dava-lhe um aspecto de batráquio deveras repulsivo.
— Calma, Júlio! Sossegue, homem! — o comando dado, e prontamente obedecido, foi
proferido por Carlos, um homem de rosto austero, olhos miúdos e longos cabelos
grisalhos, aparentando ter idade suficiente para ser pai ou avô dos demais.
Ao ser derrubado, Sétimo caiu numa parte mais funda do rio e começou a se debater
inutilmente por não saber nadar. Carlos esticou o braço musculoso e coberto de pelos
crespos oferecendo-lhe a mão. O rapaz pegou-a firmemente e a puxou com sofreguidão até
conseguir se firmar a salvo da correnteza. Mesmo naquela situação desesperadora, o filho
do estancieiro notou o calor incomum que emanava do toque do velho que o auxiliava,
mas sua gratidão e sua curiosidade não foram capazes de se sobrepor à sua natureza
irascível. Sétimo tentou se desvencilhar da pegada de Carlos para ir se atracar com o
gigante que o atacou enquanto ainda estava desprevenido. Quiero ver tentar de novo,
bastardo! — pensou rilhando os dentes.
— Paz, garoto — o velhote se antecipou barrando-lhe o caminho, como se pudesse ler
os pensamentos de Sétimo. — Nós não queremos confusão — anunciou de forma pacífica
levantando as mãos — e, acredite em mim, vosmecê não vai querer puxar briga com esse
sujeito... — ajuntou em tom mais baixo.
Seu Manuel e Rodrigo se aproximaram do local do entrevero enquanto os demais
tropeiros conservaram suas posições rio acima.
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— Mas que sucede aqui, hombre? — indagou apressadamente o líder da tropa.
Júlio já levava a mão ao punhal que sempre mantinha na cintura quando foi refreado
pela voz estentórea de Carlos, o velho que agia como o chefe daquele pequeno grupo de
andarilhos.
— Fiquem tranquilos, companheiros — apaziguou os ânimos exaltados, tornando a
erguer as mãos desarmadas. — Foi apenas um acidente seguido por um mal-entendido. O
meu amigo se abespinhou um pouco com o susto, mas já estava pedindo perdão ao
rapaz... — um olhar duro como ferro forjado acompanhou as palavras de Carlos e, tal qual
um cabresto invisível, conduziu os gestos do gigante. Júlio se aproximou de Sétimo com a
cabeça baixa e balbuciou algo que, para todos os efeitos práticos, foi considerado como
um singelo e não tão espontâneo pedido de desculpas.
Arrefecidos os ânimos e feitas as apresentações de praxe, Rodrigo convidou os
andarilhos a dividir o fogo e a comida do acampamento: — Já passa bem do meio-dia e
nós já íamos mesmo encostar por estas bandas. Fiquem conosco esta noite.
Carlos aceitou o convite de bom grado e, enquanto todos voltavam para junto da
comitiva, virou-se de frente para o rapaz que se aproximava.
— Seu Carlos, gracias pela ajuda no rio... — Sétimo agradeceu meio sem jeito.
— Sem problema, meu jovem. Mas procure não puxar briga com o grandão. Isso pode
ficar muito feio bem depressa. Mantenha a alma forte e o coração sereno.
— No, no é disso que estoy falando — contestou o rapaz. — Quiero dizer, agradeço por
me puxar da água, no por me impedir de pelear — Sétimo não queria que o velho
pensasse que ele tinha ficado com medo de Júlio. — Yo no aprendi a nadar muito bem,
então...
— Ah, não ligue para isso, Sétimo — Carlos atalhou com brandura. — Nós não somos
perfeitos. Ninguém é. Bem, eu, com certeza, não sou. Mas também não é vergonha
nenhuma admitir um defeito ou alguma coisa que ainda não sabemos — o velho deu um
sorriso cansado e algo naquele rosto transparecia uma sabedoria simples.
Sétimo assentiu com um meio sorriso e seguiu em direção ao galho onde Cometa estava
amarrado, pateando indócil como um cavalo xucro.
Júlio olhou de esguelha a partida do rapaz e puxou Carlos de lado, iniciando uma
conversa em voz baixa o suficiente para ficar apenas entre os dois.
— Olha, chefia, essa é uma tropa com poucos peões. Ninguém daria pela falta dessa
gente. Que usted acha, hein? Podíamos marcá-los para uma visita na próxima lua cheia,
não? — indagou com um toque de malícia brincando nos lábios.
— Júlio, — Carlos suspirou como se tivesse que explicar a mesma coisa pela milésima
vez a uma criança birrenta — nós vamos continuar caçando o gado solto que é abundante
nestas terras. Quando não tiver outro jeito, ou quando a necessidade assim o exigir, nós
faremos vítimas humanas. É importante evitar o contato dos homens com nossas feras
para preservar nosso sigilo.
— Eu sei, eu sei, temos que manter o segredo, más...
— Mas nada — atalhou o velho. — Se vosmecê realmente já tivesse entendido isso, não
ficaria me fazendo esses pedidos absurdos.
Júlio baixou a aba de seu chapéu e encarou o chão à sua frente. Quando ficou sozinho,
virou o conteúdo de seu cantil goela abaixo e manteve o silêncio acabrunhado durante o
resto dia.
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Enquanto os peões aproveitaram a proximidade do rio para conseguir alguns peixes
para o jantar, os andarilhos se embrenharam pela mata e voltaram com um veadocampeiro (Ozotoceros bezoarticus) abatido.
O encontro dos grupos propiciou, além da refeição reforçada do feijão tropeiro com
peixe assado e churrasco de carne de veado, uma animada conversa pontuada com uma
infinidade de causos contados à volta da fogueira. O cair da noite pareceu atrair um
manto gélido que recobriu a região e algumas doses de cachaça foram repartidas para
afastar a friagem. Júlio, sem cerimônias, sorveu grandes goladas da bebida, para espanto
dos tropeiros. Diante da atitude descortês do companheiro, os andarilhos dispensaram
sua porção do esquenta-peito, até mesmo porque pareciam imunes à baixa temperatura
daquela noite escura.
— Então, Seu Carlos, se me permite a curiosidade, que é que tu e teus hombres fazem
nessas paragens? — perguntou Rodrigo.
Acostumado à curiosidade da gente simples e trabalhadora, o velho andarilho não se
furtou de explicar seu modo de vida. — Ah, a gente vive nesse mundão um dia por vez.
Um pouco de caça, um tantinho de pesca e, de vez em quando, um banquete como este
oferecido pelos amigos que fazemos por essas trilhas — elogiou com um sorriso nos olhos.
— Sem pouso certo? — interveio Seu Manuel.
— Nós não temos terras para cercar, nem patrimônio para proteger. Vivemos livres com
o céu como único teto sobre nossas cabeças.
Livres, hunf. Vivemos como mendigos, como párias, isso sim. Por mim, poderíamos nos
assentar perto de algum vilarejo, com um mínimo de conforto, e com um plantel diversificado
de caça para os lobos... — Júlio contestou em pensamento sobre o principal motivo de
discórdia entre ele e Carlos.
Alheio ao entrosamento dos grupos, o gigante, já levemente embriagado, observava
calado a conversa ao redor da fogueira. Quando seu olhar cruzou com o de Sétimo, a
indignação (ou talvez o excesso de álcool) fez uma bile amarga subir por sua garganta. Ele
passou a procurar, então, uma maneira de tirar a desforra pela injúria que julgava ter
sofrido. Em sua opinião, o único soco que conseguiu desferir não o colocou em pé de
igualdade com o magricela incompetente que tentara atropelá-lo. Ainda que não ousasse
desobedecer declaradamente às ordens do alfa, ainda podia se utilizar de mentiras e
subterfúgios que eram suas armas prediletas. Pouco a pouco, um esquema viável foi se
desenhando em sua mente traiçoeira.
Destarte, quando Carlos se afastou da animada roda de conversa para urinar, Júlio
observou o local com atenção e, alegando, igualmente, a necessidade de esvaziar a bexiga,
dirigiu-se ao mesmo sítio e conseguiu colher um pouco da terra batizada pelo alfa. Com o
asqueroso barro nas mãos, ele se esgueirou sorrateiramente até a malotagem de Sétimo,
acobertado pela escuridão noturna que não dispunha do brilho da lua, e esfregou o alforje
do rapaz com a fétida mistura.
Pronto, guri. Mais dia, menos dia, yo e usted acabamos nos esbarrando nesses campos
gerais... — com esse pensamento acalentando sua alma negra, Júlio foi dormir satisfeito
consigo mesmo. Por atitudes inteligentes e ardilosas como aquela é que ele se considerava
mais apto para a posição de alfa daquela alcateia.
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Capítulo 4 – A cida de gra nde
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S

ÃO PEDRO DO RIO GRANDE DO SUL, A PROVÍNCIA mais ao sul do território
brasileiro depois da perda da Cisplatina, era um território dividido em apenas
doze grandes municípios9. Desde a data de sete de dezembro 1830, Pelotas
ultrapassou a qualidade de simples freguesia e foi alçada à categoria de Município tendo
lá sediada uma das duas companhias da Guarda Municipal Permanente da província.
Apesar do parco policiamento da região10, que facilitava a ação de criminosos, o
restante da viagem dos tropeiros até Pelotas (ou Freguesia de São Francisco de Paula,
como se queria nomear aquelas terras, por força e vontade da Igreja Católica) transcorreu
sem maiores percalços.
Seu Manuel conseguiu vender todo seu rebanho ao chegar numa grande fazenda da
região, malgrado já se aproximasse o término da temporada de atividade das
charqueadas, que funcionavam de novembro a abril, quando o sol estava mais forte e o
gado mais gordo.
Conquanto não fosse acostumado ao regateio da atividade comercial, — seu costume
era deixar tais pormenores a cargo de um capataz ou colocar um simples anúncio do
negócio no jornal e aguardar os interessados — o estancieiro obteve um preço justo pela
sua mercadoria. Embora não representasse uma grande quantia, aquele montante
poderia comprar uma boa quantidade de muares. Ao final da nova viagem com destino às
feiras sorocabanas, com breve estada nos arredores de Curitiba para a engorda dos
animais de carga, ele e Sétimo deveriam ter dinheiro suficiente para pagar uma boa parte
das dívidas da sua estância e afastar os credores mais afoitos.
Talvez, dependendo dos resultados da colheita vindoura, até mesmo poderiam retornar
a São Leopoldo para tocar a vida. Caso não conseguissem bons negócios em Sorocaba ou
a lavoura não rendesse boa safra, teriam que se aventurar mais algumas vezes naquelas
viagens cansativas e perigosas.
Logo após chegarem ao povoado, o estancieiro e seu filho se hospedaram num quarto
separado de uma pequena residência familiar na Rua das Fontes. O restante dos tropeiros
montou rancho numa pequena propriedade de Domingos José de Almeida, localizada às
margens do Rio São Gonçalo, com autorização de sua esposa, Dona Bernardina, pois o
estancieiro Domingos estava em viagem para Porto Alegre.
Sétimo recebera expressa determinação de permanecer no quarto custodiando a
quantia amealhada com a venda dos bois enquanto o pai tratava da compra das mulas.
Ao perambular por Pelotas, o estancieiro foi atraído à igreja pelo dobre dos sinos.
Depois de encerrada a missa matutina, rezada em latim (In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti... blá-blá-blá, blá-blá-blá, blá-blá-blá, Ite, missa est) por Pedro de Mesquita, o
chamado padre-doutor, um clérigo erudito e responsável pela paróquia de São Francisco
de Paula, Seu Manuel permaneceu sentado no banco de madeira, na penumbra e no
frescor da nave vazia, orando fervorosamente em silêncio, pedindo ajuda e proteção ao
Deus cristão, a despeito de nunca ter conseguido a graça de ter atendida a quaisquer de
suas súplicas anteriormente endereçadas ao Todo-Poderoso.
Com a bovina resignação religiosa plenamente renovada, ele foi se encontrar com
Rodrigo para, juntos, irem ao mercado em busca do melhor preço para a compra dos

Cada município, por sua vez, se subdividia em freguesias. Cada freguesia possuía uma área limitada com uma igreja matriz e
várias capelas. Na igreja matriz se concentrava a administração do poder secular e religioso. Além da emissão de documentos
essenciais como certidão de nascimento, licença para casamento e atestado de óbito, essas paróquias, outrossim, reuniam os
chamados eleitores de primeiro grau ou votantes, homens com mais de vinte e cinco anos (ou bacharéis e oficiais que ainda
não tivessem atingido essa idade) com renda superior a cem mil réis que escolhiam os vereadores da Câmara Municipal, os
juízes de paz e os eleitores de segundo grau. Estes, também denominados eleitores, que possuíam renda superior a duzentos
mil réis, elegiam os deputados provinciais.
10 A outra companhia da Guarda Municipal Permanente da província tinha sede na capital, Porto Alegre. No total, a Guarda
Municipal contava com pouco mais de duzentos praças e fornecia o policiamento para todo o território da província e,
embora o cavalo fosse o meio de locomoção mais rápido, nem todos os policiais patrulhavam montados.
9
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animais de carga. O estancieiro confiava nos olhos experimentados do líder da tropa para
avaliar os muares.
Durante as negociações na capital do charque, Seu Manuel travou conhecimento com
muitos outros estancieiros da província. Sua tribulação com a lavoura não era um
problema isolado. O descontentamento e a inquietação dos rio-grandenses eram
acentuados na gradação e generalizados em seu alcance. Um dos grandes proprietários
das charqueadas, Antônio José Gonçalves Chaves, era especialmente convincente em
suas ideias de cunho liberal e abolicionista. Dizia-se que o problema dos impostos e a
concorrência desleal que o governo brasileiro patrocinava em benefício dos produtos
estrangeiros estavam sufocando toda a economia da região que era baseada quase que
exclusivamente na pecuária.
Há muito tempo, a administração central do Império orientava-se de acordo com as
necessidades da Corte no Rio de Janeiro e não com as do povo brasileiro, em especial dos
residentes na província rio-grandense. O pesado jugo imposto pelo caráter absolutista da
monarquia lusitana e pelo primeiro imperador brasileiro curvou a cerviz de Seu Manuel
para além do tolerável.
Embora sempre tenha sido absolutamente leal à Coroa (antes portuguesa, agora
chamada de brasileira, mas sempre, pelo que se recordava, da casa real de Bragança),
Seu Manuel começou a questionar a própria ideia do patriotismo. Em sua concepção, os
ideais dos movimentos liberais cultivados nos círculos fechados das lojas maçônicas,
mesmo as vertentes separatistas mais radicais que pululavam nesta América assolada por
revoluções republicanas, faziam cada vez mais sentido.
Desde que seu pai viera dos Açores, muito antes da vinda da família real em 1808, o clã
dos Carvalho já oferecera, em troca de uma sesmaria (um mísero pedaço de terra para
cultivar e ganhar seu sustento), o sacrifício do sangue de seis de seus irmãos, assim como
de seis de seus filhos, todos peleando em diversas frentes para defender as fronteiras
desse reino que insistia em lhe virar as costas.
Nem se poderia dar a desculpa da falta de recursos para negar a ajuda financeira à
província sulista, pois, havia coisa de dois ou três anos, o Imperador desertor liquidara o
Banco do Brasil, criado e completamente dilapidado pelo mesmo gatuno, D. João VI, rei
de Portugal. Como os partidários do novo Imperador — um guri mal saído dos cueiros —
poderiam querer que se levasse a sério um governo que permite que se utilize de um
banco público para financiar as próprias despesas, ao alvedrio da vontade e em
detrimento de seu próprio povo? Muitas águas ainda haveriam de rolar sob a ponte do rio
da História, mas o mesmo inconformismo persistiria décadas após décadas. Um problema
ainda sem solução nestas plagas tupiniquins.
Depois de realizado o último censo, Seu Manuel perdera seu direito ao voto, conferido
apenas às pessoas de largas posses, e, agora, encontrava-se na iminência de perder
igualmente a estância recebida por herança.
Com a cabeça apinhada de subversivas ideias liberais, o pai de Sétimo, mesmo após
concluídos os negócios, deixou-se ficar sentado, sozinho e em silêncio, numa casa de
pasto de qualidade inferior ruminando seus pensamentos negativos e o amargor que
persistia em sua boca. Nem as sucessivas doses de aguardente puderam amenizar a
sensação de se sentir abandonado pelo governo que ajudava a sustentar, com sacrifício do
próprio suor e o da sua família.

Sem embargo da orientação paterna, Sétimo ganhou as ruas de Pelotas, pois não
aguentava mais permanecer no interior daquele quarto perfeitamente mobiliado para um
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asceta. A cama de brancos lençóis asseados e a jarra de água limpa e fresca sobre a
rústica mesa de madeira não ofereciam os atrativos necessários para prender o jovem
naquele recinto. Nascido e criado numa simples estância nas cercanias da Colônia de São
Leopoldo, o filho do estancieiro ficou muito impressionado com a opulência e
grandiosidade evidentes daquele povoado. Sua curiosidade se aguçou para descobrir os
encantos e maravilhas daquele aglomerado urbano.
Localizada numa posição geográfica privilegiada à margem do arroio Pelotas e a poucos
quilômetros da confluência do Rio São Gonçalo, a vila conhecida pelo mesmo nome das
pequenas embarcações de couro que abundavam na região, Pelotas contava com mais de
5.000 (cinco mil) almas, devendo ser incluídos os negros escravos nesta somatória, pois, a
despeito da opinião preconceituosa vigente, também possuíam o tal atributo metafísico
engendrado pela mística religiosa.
Assim, pelo meio da tarde, Sétimo deixou seu claustro e aventurou-se pelas ruas largas
e bem alinhadas da vila, apinhadas de inúmeras lojas de comércio e grandes sobrados
residenciais. Além de uma peculiar arquitetura de colunas de inspiração greco-romana na
fachada de diversos casarões, as calçadas eram adornadas pela figuração constante de
homens de chapéu alto e sobrecasacas da mais fina alfaiataria e muitas moças em
coloridos trajes ricos e de bom gosto. Carroças passavam apressadamente, de um lado
para o outro, enquanto homens de aparência mais modesta reuniam-se em pequenos
grupos e conversavam animadamente, dividindo uma cuia de mate. Uma sege elegante
atravessou a rua lentamente, atraindo o olhar de todos. As mulheres coraram
ligeiramente e baixaram os olhos, algumas por inveja, outras por admiração. Os homens
tiraram o chapéu, num gesto cortês, cumprimentando solenemente a beldade uruguaia
com basta cabeleira negra e olhos de esmeralda em seu interior11.
Sétimo sorriu, ligeiramente atordoado pelo espetáculo de beleza e cores exibido por
aquele busto feminino ornado com uma capa de caxemira, mas seguiu seu caminho.
Parou alguns metros depois ao alcançar a frente de uma construção onde um negro era
severamente espancado com um chicote, sob o olhar tranquilo e indiferente dos
transeuntes.
O contraste entre as imagens da bela mulher e do infeliz escravo não perturbou sua
calma. As sevícias cruéis a que eram submetidos os cativos não provocavam qualquer
reação de aversão ou estranhamento à grande maioria daquelas pessoas ditas civilizadas,
já anestesiadas em relação ao tratamento desumano dispensado a homens, mulheres e
crianças de pele escura e mantidos sob os grilhões do regime da escravidão.
Quando o capataz encarregado do açoitamento terminou de aplicar o suplício corretivo,
com um enfado similar ao de um burocrata no final de seu expediente cartorário, Sétimo
dirigiu-lhe a palavra.
— Boas tardes. No pude deixar de notar a beleza desse prédio. Vai ser residência de
alguém importante? — indagou com curiosidade.
— Esse aqui? — o capataz apontou para a construção. — Não, não, aqui vai ser
levantado o novo Theatro Sete de Abril. Vão mudar tudo daquele galpão meio decrépito lá
da esquina da Rua Anchieta com a Rua Major Cícero, onde ainda são encenados os
espetáculos. Para evitar erros e atrasos, é que mantenho o rigor imprescindível —
declarou estalando a chibata. — Se não fico em cima desses preguiçosos, eles fazem corpo
mole. E esse povo endinheirado daqui tem uma pressa danada e gosta dessas bobagens
de teatro e outras coisas igualmente inúteis. Se quiser minha opinião, é um tremendo
desperdício de dinheiro, mas quem sou eu para julgar, não é mesmo?
Em virtude do caráter sazonal das charqueadas, vários charqueadores abastados
mantinham uma casa no povoado e gastavam seu dinheiro na incipiente vida cultural
dali. Muito mais que dez dias de viagem separavam a pacata Colônia de São Leopoldo do
Caetana Joana Francisca Garcia Gonçalves da Silva, a beldade de olhos verdes, era esposa do coronel Bento Gonçalves da
Silva, que encabeçava o movimento que pretendia trazer maior autonomia à província.
11
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próspero e fervilhante município de Pelotas. A riqueza circulante e o intenso intercâmbio
cultural e comercial com outros países faziam com que a realidade de um daqueles locais
se situasse num universo completamente diferente do outro.
Confrontado com tal fato, Sétimo, pela primeira vez, sentiu-se envergonhado ao cotejar
o estado de suas vestes com as ostentadas pela refinada elite da região, já inicialmente
mais modestas no momento em que deixou São Leopoldo e que, ademais, suportaram os
rigores da dura travessia junto aos tropeiros. Na comparação, sua roupa de gorgorão
aproximava-se mais dos andrajos dos escravos que da rica indumentária dos donos das
charqueadas e de seus familiares.
Procurando ficar à margem para não ser notado, o filho do estancieiro deixou a Rua do
Passeio e embrenhou-se numa via longitudinal que seguia em direção ao Passo dos
Negros no Rio São Gonçalo.
Conforme caía a tarde, aumentava em Sétimo a saudade de Jennifer e de sua terra
natal. Tal ânimo começou a turvar seu humor, mas bastaram poucos minutos
perambulando a esmo para encontrar uma área de aparência mais modesta e mais alegre.
É sabido que onde quer que circule o dinheiro, também se estabelecerá, não muito longe,
a mais antiga das profissões.
Assim, ao cruzar a soleira de uma bodega de aparência humilde, Sétimo foi recebido
pelo calor e pelo alarido da azáfama de várias moças fagueiras. Havia um grande círculo
delimitado por mesas de pinho sem acabamento no soalho de tábuas rústicas do interior
do estabelecimento. Nesse espaço central, mais de dez mulheres se revezavam para
dançar com o público masculino que frequentava a taverna. Algumas beldades se
encontravam na flor da idade, enquanto outras mais carentes de encantos beiravam a
casa dos trinta. Para umas e outras, aquela vida irregular e insalubre cobrava-lhes preços
diferenciados evidenciados no desgaste mais ou menos acelerado do viço da juventude.
Sétimo sentou-se a uma mesa vazia no canto mais afastado do salão. Enquanto
bebericava um copo de cachaça, — único consolo que seus parcos recursos poderiam
custear — ele apreciava o alegre voltear dos casais ao som de uma chimarrita, quando foi
abordado por uma saliente e fogosa rapariga. Um justilho preto, curto e chanfrado punha
em evidência a exuberância de um decote que parecia ter sido talhado por um inspirado
Michelângelo. Sua aparência jovial revelava o pouco tempo em que devia estar naquela
profissão.
— Buenas, magrão! — saudou com olhos sorridentes e voz langorosa. — Por que estás
com essa cara? Com saudade de tua querência?
— N-N-No, — o magro filho do estancieiro se esforçou para não continuar gaguejando
— só estoy um pouco preocupado...
— Bah, mas que absurdo! — ela exclamou ao aproximar seu olhar malicioso do rosto
de Sétimo para um exame mais acurado. — Tu ainda és praticamente um guri! Não devias
ter preocupações a lhe fechar a cara. Meu nome é Lúcia — falou ao esticar a mão
delicada. — Qual a tua graça?
— Yo me chamo Sétimo. Sétimo de Carvalho — ele se empertigou ao declarar o nome
completo. Ato contínuo, pegou a mão da moça e beijou delicadamente seu dorso.
— Ora, Sétimo de Carvalho, mas és mui galante — disse num tom brincalhão. — Será
que tu poderias me pagar um trago? — Lúcia olhou furtivamente na direção do bar da
taverna ao fazer-lhe o pedido. Uma de suas funções, além de divertir os clientes, era fazer
com que gastassem o máximo que pudessem no menor tempo que conseguissem.
— Desculpa, hermosa, mas só tenho plata para esta dose. Mas ela é tua se quiseres —
falou docemente, oferecendo sua bebida à jovem.
— Ah, mas, além de guapo, és um perfeito cavalheiro! Olha, guri, — disse-lhe em
confidência — eu precisava que tu gastasses tuas economias aqui, mas já que não tens
mais nada e foi tão gentil, vem comigo!
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Antes que pudesse ao menos esboçar uma negativa, Sétimo viu-se arrastado para o
meio do salão.
— Mas yo no sé dançar... — foi tudo que conseguiu retrucar enquanto deslizava a mão
direita para a cintura da moça.
— Isso tu podes deixar comigo! — Lúcia garantiu com convicção e doçura.
Além do charque, a habilidade dançarina do gênero feminino (das respeitáveis moças
de família às raparigas de vida fácil) também fazia a fama do povoado. Lúcia assumiu a
condução da dança e saiu rodopiando entre os outros casais levando Sétimo a reboque.
Ao terminar a segunda volta no apertado salão de baile, o filho do estancieiro esbarrou
num moço postado de pé ao lado de uma das mesas onde um grande grupo de rapazes se
ocupava em beber e provocar as damas.
— Perdão, compadre — Sétimo desculpou-se prontamente.
— Mas que maldição! — praguejou o outro.
Hipólito, a vítima do encontrão, era um rapagão convencido e muito metido a
encrenqueiro. Vergava um fino traje de belbute azul e, a todo o momento, lembrava aos
amigos — e a quem quer que estivesse por perto — que estudara na Universidade de
Coimbra e nunca deixava escapar a oportunidade de contar vantagens ou usar seu
prestígio e a proteção do séquito de aduladores para humilhar as pessoas que, na sua
opinião, estavam abaixo de seu nível social.
Lúcia conhecia o temperamento e a fama do valentão e tentou puxar seu
acompanhante para longe daquele local, mas o rapaz já se colocara entre ela e Sétimo.
— Calma, chinoca. Para que tanta pressa? — zombou o almofadinha. Lúcia sentiu os
dedos do provocador se fecharem com força sobre seu antebraço. Com um puxão violento,
ela foi arrastada ao encontro dele. Nesse momento, dois outros rapazes já secundavam os
flancos de Hipólito, dando-lhe cobertura para a eventualidade de uma agressão.
— Solte a moça, compadre — Sétimo conseguiu pedir com uma cadência
tranquilizadora, não obstante começasse a sentir a comichão de partir para cima do
insolente intruso. — Acho que podemos resolver isso somente entre nós dois.
Hipólito olhou para os lados e, percebendo que as outras pessoas ignoravam a
pendenga que se travava ali e continuavam a dançar e conversar, gritou para Sétimo: —
Vamos, então, resolver isso entre nós. Como homens! Venha para fora se for macho!
Nessa hora, o salão ficou em silêncio e todos os olhares convergiram para Sétimo.
Quando Hipólito saiu da bodega acompanhado dos dois sequazes, Lúcia agarrou-se ao
braço do seu par de dança e tentou dissuadi-lo do confronto. — Não vá, Sétimo — pediu
com os olhos já rasos d´água. — Aquele ali não é boa coisa. É melhor tu abrir os panos e
sumir daqui!
— No quiero fugir, hermosa — contrapôs Sétimo franzindo o cenho. — Na verdade, no
posso nem pensar numa desgraça dessa. Neste tiempo de hoje, tenho pouca cosa que
posso chamar de minha, Lúcia. Basicamente, tudo que possuo é apenas a minha
dignidade. Se deixar que esse rola-bosta me tome a honra, então ficarei sem nada —
proclamou sem titubear e seguiu resoluto para fora da taverna.
Ao sair, Sétimo encontrou Hipólito já um pouco afastado do estabelecimento, quase no
meio de um descampado. Não havia nenhum lampião de iluminação pública naquelas
ruas e a parca luminosidade que escapava do estabelecimento e das poucas casas ali
perto mal chegavam para afastar a escuridão daquela noite agraciada com apenas um fio
de luar.
— Já duelaste, poltrão? — escarneceu Hipólito.
Mesmo sendo alto e magro, o filho do estancieiro esperava somente uma troca de socos
e sopapos, não uma disputa mais séria que poderia se acirrar num cara ou coroa de vida
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ou morte. Sua raiva cedeu lugar à perplexidade. Iria participar de um duelo por um
simples esbarrão? De toda a sorte, seu orgulho falou mais alto.
— Dê-me uma espada, entonces, compadre, e vamos pôr fim ao nosso problema.
— Duelo de espadas? Ha, ha, ha, tu és deveras provinciano, magricela. Vamos resolver
a coisa da seguinte forma — Hipólito, já despido da fatiota engomada, mostrou um par de
pistolas e esticou uma das armas para Sétimo. — Fique de costas e, ao sinal, dê dez
passos, vire e atire.
Sétimo pegou a pistola e testou o peso da arma em sua mão.
— Estás com medo, guri? — instigou Hipólito. — Ainda podes enfiar o rabo entre as
pernas e voltar para o buraco fedorento de que saíste.
Mais que uma provocação, o desafio era um estímulo aos brios do rapaz, compelindo-o
a aceitar o duelo. Como era de se prever, Sétimo assentiu com um mero aceno de cabeça
para que levassem a cabo a resolução da contenda.
— Por falar em buraco fedorento, — um sabre afiado apareceu brilhando fracamente
sob o queixo de Hipólito e seu gume foi pressionado contra o pescoço do valentão, fazendo
escorrer uma fina linha de sangue — acho que a senhora sua mãe deve estar se
perguntando quando o filho dela, que saiu para barranquear uma égua, vai voltar para
casa. Seria uma pena se ela nunca mais o visse, não é mesmo? — a voz calma que fez a
pergunta pareceu vagamente familiar a Sétimo.
Diante do insistente silêncio e da imobilidade dos presentes, o vulto com o sabre usou a
mão livre para pegar a arma de Hipólito e continuou: — Deixe a pistola comigo e sigam
para suas casas, fedelhos. E não olhem para trás! — advertiu com severidade.
Hipólito e seus asseclas seguiram vagarosamente por cerca de três metros e, então, ao
ouvirem o inconfundível som do engatilhamento da arma, dispararam com bastante
rapidez sem arriscar sequer uma olhadela por sobre os ombros. Quando os três já haviam
sumido de vista, a figura se aproximou e Sétimo pôde reconhecer as feições gastas do
velho andarilho.
— Seu Carlos? Yo no precisava de ajuda ou de resgate — resmungou o alto rapazote.
— Não? — rapidamente Carlos pegou a pistola das mãos de Sétimo, engatilhou-a e fez
pontaria para o peito do rapaz.
O filho do estancieiro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Enquanto ainda estava
segurando a respiração, ouviu o estalido seco do gatilho e o raspar áspero da pederneira,
mas não escutou a sequência esperada do alto estampido do disparo.
— Pois eu acho que minha ajuda veio bem a calhar. Talvez vosmecê tenha se esquecido
de carregar a pólvora desta pistola — um sorriso maroto pôde ser vislumbrado no rosto
enrugado.
Sétimo respirou aliviado após o susto.
— G-Gracias, S-Seu C-Carlos — tartamudeou com os olhos arregalados. — Desculpame pelas minhas palavras. Yo achei que o senhor poderia ter me tomado por um cobarde,
mas claramente me precipitei nas minhas conclusões.
— Não se preocupe com isso, garoto. Vosmecê já deu prova suficiente de fibra e
coragem. Lembro-me bastante bem da sua disposição para se atracar com o Júlio à beira
do rio. Já vi muito marmanjo bem mais forte e encorpado que vosmecê capitular antes de
se atirar numa refrega com aquele pulha. O grandão tem cara de mau e amedronta muita
gente. Mas, confie em mim quando lhe digo, sua índole é ainda pior.
— Mas por que permite que ele ande com o senhor?
— Essa é uma história antiga... Digamos que ela começou com uma decisão de tirocínio
questionável e agora eu me vejo obrigado a consentir que ele acompanhe meu grupo. Na
vida que levo, por vezes criamos uma espécie de laço com algumas pessoas, um vínculo
que nos junge fortemente uns aos outros. Bom, isso na maioria das vezes — queixou-se
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com azedume. — Hoje mesmo estou procurando o grandão. Ele deveria estar com o grupo,
mas, provavelmente, está em alguma baiuca enchendo a cara... Bêbado imprestável!
Enfim, o Júlio pode não ser boa coisa, mas é como se fosse da família...
— Buenas, gracias novamente. Posso le perguntar uma cosa? Como sabia que yo
precisava de ajuda?
Carlos coçou o nariz, antes de responder.
— Estava passando por acaso e percebi algo de estranho nesse cenário. Reconheci sua
pessoa quando me aproximei. Vosmecê pode ser novo por estas paragens, filho, mas eu
ando por essas estradas há muito tempo e sinto de longe o cheiro das trapaças de gente
daquela laia. Pode se dizer que dava para sentir o fedor da felonia... E, mais que tudo, não
há por que negarmos ajuda a quem precisa. Quem sabe, um dia, nossas posições não se
encontram invertidas, não é verdade? Siga tranquilo e não se esqueça: mantenha a alma
forte e o coração sereno.
Sétimo anuiu com um simples menear de cabeça e tornou a apertar a mão do velho.
— Certamente, senhor. Nunca esquecerei que le devo minha vida. Duas vezes, já...
Espero que voltemos a nos encontrar em melhores situações.
Sem dizer mais nenhuma palavra, o velho colocou as pistolas na cintura, virou-se e
sumiu na escuridão da noite.
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Capítulo 5 – O primeir o ataque
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O

SOL DO MEIO-DIA BRILHAVA NO REFLEXO DAS águas barrentas e
encrespadas do Rio Camaquã. A luminosidade excessiva quase cegava os
tropeiros que iniciavam a montagem do acampamento. Até aquele momento, a
condução dos animais de carga quase não demandara a atividade dos campeadores. Mais
prestativos e resistentes que o gado bovino, os muares seguiam, em passo constante e
seguro, a liderança de mula Carlota, a madrinha da tropa.
Uma chuva torrencial na parte mais alta do rio, incluindo alguns de seus afluentes,
imprevista para aquela época do ano, provocou uma cheia extemporânea que impedia que
os animais vadeassem o agora rápido e caudaloso curso d’água. As escuras e agitadas
águas fluviais, repletas de galhos e troncos arrancados das matas ciliares, desaconselhava
a travessia. Por segurança, Rodrigo determinou que montassem pouso próximo à beira.
Da mesma forma súbita que o nível do rio se elevou, ele também desceria permitindo a
continuidade da viagem.
Enquanto os demais ajeitavam o pouso, Sétimo e Tonho levaram os animais para beber
água à margem do rio e depois conduziram o rebanho para uma planície lindeira onde
ainda havia pasto. Ao terminar de escovar a pelagem quase toda negra de Cometa, o filho
do estancieiro amarrou sua montaria ao lado do cavalo de Tonho, próximo à pastagem das
mulas.
Mesmo antes de se aproximar do fogão rudimentar da tropa, três estacas fincadas ao
chão e cruzadas na parte superior, Sétimo sentiu o aroma tentador do torresmo fritando
no grande caldeirão de ferro onde se preparava o feijão tropeiro. Uma ripa generosa de
uma manta de charque também exalava seu odor característico. Quando a comida ficou
pronta, o magro rapaz comeu sua parte com avidez. Satisfeito, olhou em torno da fogueira
e percebeu que Tonho mastigava algumas frutas apanhadas na cavalgada daquele dia,
sem se servir do feijão ou do churrasco.
— Por que no estás comendo, Tonho? No estás bom das tripas? — Sétimo perquiriu de
boca cheia.
O resto da peonada trocou gracejos falando em surdina ao ouvir a indagação do rapaz.
Sem se dar por ofendido com a troça do grupo, Tonho respondeu: — Hoje é sexta-feira
13, rapaz. Eu não como carne no dia de hoje, ainda mais no meio destas brenhas que
viviam infestadas de um povo pagão.
— Bah, tchê! Isso são só crendices — interveio Rodrigo.
— Crendices ou não, hoje eu não como carne — pontificou Tonho.
— Pois eu nunca renego um churrasco, um chimarrão ou uma china, essa é minha
crença — continuou o líder da tropa, sob a ovação dos tropeiros. — Ando por estes
caminhos, aberto como tamanduá em picada, e as únicas assombrações que me
perseguiram foram os fiscais do gobierno. Os impostos me metem mais medo que a
Teiniaguá ou a Boitatá.
— Yo já ouvi falar da Teiniaguá. É a lenda de uma princesa transformada numa
salamandra com cabeça de rubi, mas o que é a Boitatá? — Sétimo inclinou-se para frente.
— Tu não conheces essa história? Dizem que um dia houve um grande dilúvio que
matou quase todo bicho vivente — Rodrigo adotou um tom teatral e atraiu a atenção de
todos em volta da fogueira. — Só a cobra-grande que os índios chamavam de Guaçu-boi
escapou se pendurando no galho de uma árvore bem alta. Quando as águas baixaram,
esse cobrão saiu comendo os olhos de tudo que era bicho morto. E, gente ou bicho, os
olhos guardam sempre a última luz que viram quando ainda estavam vivos. Pois de tanto
comer dessa luz, a cobra foi ficando mais e mais brilhosa até que acabou por rebentar e
morrer...
Durante sua pausa dramática, Rodrigo encarou demoradamente cada um dos
companheiros, olhando bem dentro dos seus olhos, e parou em Sétimo. Com voz mais
baixa e uma inflexão rascante, o líder da tropa continuou sua narrativa. Todos se
inclinaram para frente para conseguir continuar ouvindo a história.
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— Quando a Guaçu-boi morreu, um clarão se espalhou por todo lado e os índios
passaram a ver a cobra de fogo, ou Mboi-tatá na língua deles, andando pelos cemitérios,
faminta por mais olhos dos vivos ou dos mortos — Rodrigo olhou de um lado para o outro,
esquadrinhando os arredores da fogueira. — Ainda hoje, se ficar perdido de noite num
matagal, vosmecê pode acabar encontrando a Boitatá...
Nesse momento, Pedro, um dos peões com ascendência indígena e que já conhecia o
final da história e sabia bem a sua deixa, cuspiu um pequeno jato de aguardente sobre as
chamas da fogueira. Uma bola de fogo se formou no centro daquela roda, fazendo todos se
afastar num pulo. Sétimo e o negro Juvenal chegaram a deixar escapar um grito de medo
com a voz uma oitava mais baixa que o normal.
— Eu acho que isso não é coisa para se brincar — retrucou Tonho, persignando-se com
o sinal da cruz.

Com a lua cheia passeando no alto do céu claro do início do outono, a alcateia realizou
sua transformação. Em velocidade espantosa, os ossos humanos foram esticados e
moldados para a forma licantrópica, mais apropriada para a caça e para a matança,
sendo recobertos por músculos poderosos que, por sua vez, eram encimados de um couro
resistente adornado por pelos longos e duros.
Tchevolku, o lobisomem de pelagem castanha sarapintada de fios brancos foi o último a
se colocar em pé, mas foi secundado pelo beta da alcateia, o atencioso lobo de capa preta,
até que finalizasse sua mudança.
Qualquer observador mais atento perceberia que, durante a fase de transição, naqueles
poucos segundos adicionais que o alfa demorava para concluir sua metamorfose, o
licantropo cinzento revelava-se inquieto, andando de um lado para o outro nas quatros
patas. Wendigo corria os olhos do alfa para o beta, encarando incessantemente as figuras
de autoridade do grupo.
— Perdeu algo, Wendigo? — Tchevolku indagou telepaticamente, fazendo um grunhido
acompanhar a pergunta.
— Não, meu alfa — sempre que o lobisomem cinzento utilizava os títulos da hierarquia
da alcateia, aquilo soava levemente zombeteiro. — Só estou com fome e, por isso, um pouco
ansioso para sairmos para caçar.
— Todos estamos com fome — interveio Sköll.
— Só mais uma razão para não perdermos tempo, não é? —observou, insolente.
Depois de lançar uma rápida olhada para Wendigo, o lobisomem grisalho colocou-se de
pé sobre as patas traseiras e empinou seu focinho para cima, aspirando longamente.
— Peguei o cheiro de um grande rebanho misturado com minha marcação de território de
caça. Não parece estar muito longe. Vamos! — comandou o alfa.
Conforme o quarteto deslizava silenciosamente pela planície, desviando-se de árvores e
arbustos, as vozes da vida animal noturna se calavam durante a passagem. Tchevolku
corria à dianteira do bando e, distantes poucos metros uns dos outros, os demais
lobisomens seguiam em fila indiana.
Ao se aproximar do rebanho de animais dormindo num pasto, o alfa parou atrás de
uma coxilha, sendo imitado pelos demais membros da alcateia.
— Esperem! — depois de alguns instantes em silêncio, completou — Vamos embora!
Estes animais estão muito próximos de um acampamento humano.
— Não podemos, ao menos, pegar um animal que esteja mais afastado? — contestou
Wendigo. — Eu estou com fome...
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— NÓS NÃO VAMOS CORRER O RISCO DE SERMOS AVISTADOS PELOS HUMANOS! —
rosnou Tchevolku, com os olhos se acendendo como brasas, pronto para atacar e
subjugar o lobo insubordinado.

Pela segunda vez naquela mesma noite, Tonho foi buscar um canto mais afastado do
acampamento para aliviar os intestinos. Ele tinha notado que algumas das frutas colhidas
ainda estavam meio verdes, mas resolveu arriscar, preferindo irritar as tripas a incorrer
no pecado.
O tropeiro campeador caminhou devagar, ligeiramente curvado pelas cólicas que
pareciam querer torcer suas entranhas, até encontrar um local à margem de onde estava
o rebanho de muares e os dois cavalos da tropa. De cócoras e com as calças arriadas,
Tonho tentava expulsar aquilo que seu aparelho digestivo, de forma tão veemente, estava
rejeitando. Após alguns minutos sem qualquer resultado, começou a levantar as calças já
pensando em retornar para o conforto de seu manto, mas uma nova onda de espasmos
dolorosos forçou-o a manter sua posição agachada.
Nessa vigília involuntária, o peão esquadrinhava os arredores com bastante atenção,
pois ficara impressionado com as histórias contadas em volta da fogueira. A noite agora
estava bastante clara, iluminada pelo brilho prateado e intenso da lua cheia. Tonho podia
ver todo o acampamento, com os companheiros dormindo placidamente de barriga cheia,
bem como o pasto preenchido com a silhueta dos animais também adormecidos.
A sensação de ser o único acordado naquela hora pareceu aumentar-lhe o desconforto
provocado pelas dores abdominais. Porém, o súbito aparecimento de um distinto brilho de
um rubi flamejante no topo de uma coxilha encerrou a luta de Tonho com seus intestinos.
O pavor do mundo sobrenatural que o assaltou foi tão grande que a aceleração de seus
movimentos peristálticos provocou o esgotamento do conteúdo das tripas num único jato
pastoso de graveolência pungente. A adrenalina que passou a circular em sua corrente
sanguínea cortou a sensação incapacitante das cólicas, possibilitando que ele corresse de
volta ao acampamento, mesmo com as calças amarfanhadas abaixo dos joelhos.
— TEINIAGUÁ! TEINIAGUÁ! — gritou a plenos pulmões, acordando todos os tropeiros e
agitando os animais no pasto.

— Acho que agora nós precisamos eliminar aquele ali — o lobisomem cinzento observou
com tom casual.
— Eu não sei como, Wendigo, mas acho que tem seu dedo nisso...
— Eu? Mas foi o seu faro que nos trouxe até aqui... — Wendigo arregalou os olhos
fazendo com que sua carranca emulasse a mais pura expressão de espanto e verdadeira
surpresa. Quando os olhares dos companheiros deixaram seu rosto, o lobisomem cinzento
trazia gravadas no semblante as feições do gato que comeu o canário.
— Tchevolku! — chamou Sköll. — O que vamos fazer?
— Não temos escolha — o alfa suspirou resignado, notando que o homem que dera o
alerta já chegara à borda do acampamento. — Sem testemunhas! Matem todos os
humanos!
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Rodrigo acordou num sobressalto ao ouvir os berros de Tonho. Apesar de desconsiderar
o caráter supersticioso dos gritos do peão, a vida na estrada o ensinara a nunca
subestimar qualquer espécie de ameaça, seja ela oriunda deste ou de outro mundo. Sem
demora, o líder da tropa alcançou uma velha garrucha que mantinha em sua malotagem e
iniciou o carregamento pela boca do cano da arma. Sua experiência permitiu que
terminasse o procedimento a tempo de ver Tonho ser derrubado por duas feras enormes.
O corpo do peão foi rapidamente destrinchado pelos lobos. Suas bocarras agarravam
com força descomunal a extremidade dos membros, enquanto suas garras provocavam
cortes profundos junto ao tronco de Tonho. A experiência dos monstros encontrava a
parte mais frágil das articulações e facilitava o desmembramento. O cheiro do sangue se
espalhava rapidamente, lançando pelo ar pequenas gotículas brilhantes e encarnadas a
cada pedaço separado do conjunto original.
O líder da tropa assistiu atônito ao ataque das bestas. Naquele momento, todos os
tropeiros já estavam despertos e em pé, cada qual empunhando seu armamento precário.
Rodrigo era o único a portar uma arma de fogo.
Antes que os homens pudessem entender a natureza do ataque, dois outros peões
foram derrubados pelos ferozes lobisomens de olhos vermelhos.
Num único salto, Tchevolku se aproximou de Inocêncio, outro escravo liberto que
ganhava a vida como tropeiro, e deslizou suas aguçadas lâminas de queratina negra em
direções contrárias. O lobisomem grisalho repuxou os lábios revelando as grandes presas
brancas, rosnando com satisfação ao quase dividir aquele corpo ao meio. Os gritos de
Inocêncio rapidamente se transformaram num gorgolejo sufocado quando seus pulmões
se encheram do sangue que escapava dos diversos talhos abertos em sua carne. O facão
caiu de suas mãos sem sequer ser brandido contra o ataque repentino da criatura.
Sköll abocanhou o pescoço do bugre que cuspira a bola de fogo naquela mesma noite,
rompendo sua veia jugular. O gosto cúprico do sangue fresco atingiu a língua do
lobisomem, conduzindo-o peremptoriamente ao frenesi da matança. Pedro ainda tentava
desvencilhar-se da fera, mas seu punhal riscava o ar sem encontrar o corpo do monstro.
Diante da tentativa de resistência da vítima, Sköll chacoalhou vigorosamente a presa até
que o punhal caísse de suas mãos. Um estalo seco foi ouvido quando o torno formado pelo
maxilar e a mandíbula do licantropo partiu o pescoço do bugre que quedou inerte. Assim
que o corpo de Pedro foi largado, o lobisomem de costas negras colocou-se em pé e
caminhou em direção ao próximo alvo.
O luar claro da noite sem nuvens permitiu aos tropeiros ainda vivos uma visão
privilegiada do horror monstruoso que caminhava entre eles. Poder ter a exata noção do
que se estava enfrentando, naquela situação, não poderia ser considerada uma vantagem.
Juvenal, o forte alforriado que muitas vezes assumia as funções de cozinheiro da tropa,
largou o facão que empunhava e tentou correr pela orla do rio, mas foi interceptado por
Wendigo. O lobisomem mordeu a perna direita do negro, seccionando o tendão calcâneo.
A mordida agravada pela lesão foi suficiente para desequilibrar o cozinheiro em fuga, que
caiu para frente, lacerando o rosto nas afiadas pedras do chão. O licantropo cinzento
posicionou-se sobre a presa caída e cravou suas garras no espaço entre as omoplatas,
arrancando gritos de agonia do ex-escravo. O medo e o sofrimento extraídos da vítima
pareciam saciar o apetite da hórrida criatura quase tanto quanto sua carne. Quando a
caixa torácica finalmente foi aberta pelas costas da presa, a fera mergulhou seu focinho
abocanhando os pulmões e o coração de Juvenal, que já deixara de esboçar qualquer
reação ao ataque.

43

A ASCENSÃO DO ALFA
Clecius Alexandre Duran
O primeiro contra-ataque dos humanos foi obra de Terêncio, um peão de poucas
palavras e que serviu brevemente nas campanhas da Guerra da Cisplatina. Quando Geri
levantou-se dos restos destroçados do corpo de Tonho, o tropeiro lançou sua boleadeira
que se enrolou forte e apertadamente no pescoço do lobisomem de pelos negros. Sufocado
pelo artefato, Geri passou suas garras desesperadamente pelo pescoço, retalhando os fios
da funda e abrindo talhos no próprio corpo. A gravidade dos ferimentos autoinfligidos e a
falta de oportunidade de se alimentar adequadamente da primeira vítima deixaram o
guloso licantropo temporiamente fora de combate.
Ao ver a queda do companheiro, o alfa saltou sobre Terêncio e segurou-o pelos pés e
pelos braços, esticado sobre a volumosa cabeça lupina, num arremedo de um cavalete de
tortura. A envergadura dos musculosos braços licantrópicos era impressionante e a força
exercida por tais membros era igualmente admirável, fazendo com que as cabeças dos
úmeros do veterano da Campanha Oriental começassem a se desligar das respectivas
cavidades glenoides. A dor excruciante daquela distensão ruinosa arrancou brados do
mais profundo padecer. Levantando o focinho ao alto, Tchevolku emitiu um uivo tétrico e
começou a abrir o ventre de Terêncio a dentadas, fazendo com que seu pelo grisalho se
tingisse de vermelho.
A cena obscena protagonizada pelo alfa pareceu despertar Rodrigo de seu estupor. O
líder da tropa levantou o cano de sua garrucha e, sem fazer a mira, puxou o gatilho da
arma. O disparo não atingiu os lobisomens, mas seu barulho ecoou na noite e provocou
uma disparada dos animais no pasto.
Sköll correu para Rodrigo e mordeu seu antebraço direito. A tenaz de dentes
pontiagudos do licantropo de costas negras fez com que o homem largasse a garrucha e,
mais por reflexo do que por intenção, utilizasse o punhal sustentado na mão esquerda
para atingir as costas da criatura. Ao sentir o ataque em seu flanco, Sköll gadanhou às
cegas retalhando o ventre de seu oponente. Perto do choque hipovolêmico, o líder da tropa
abandonou o ataque ao lobisomem para, com a mão ainda livre, tentar segurar as
próprias entranhas que insistiam em obedecer à gravidade e escapar-lhe da cavidade
abdominal.
Os animais, assustados pelo som do tiro, corriam em debandada para todas as
direções. Aqueles que tomaram o caminho do rio tentavam se desviar, sem muito sucesso,
dos enormes predadores de olhos coruscantes. Parte das mulas conseguia fazer uma
curva para seguir margeando o rio e outros quadrúpedes não tão sortudos tentavam fazer
a travessia e eram arrastados pela forte correnteza.
Seu Manuel e Sétimo ficaram presos naquela armadilha. Atarantados com a confusão,
não sabiam qual atitude tomar, pois ignoravam a origem da ameaça mais imediata. O
estancieiro brandia um relho e entregou uma faca nas mãos do filho.
— Jesus Cristo! Vamos! — ordenou, empurrando o rapaz na direção do rio, o único
caminho que não os colocaria em rota de colisão com as criaturas peludas que
chacinaram o resto da tropa. — Vá na frente, Sétimo! Tente atravessar o rio!
— Mas, essa correnteza... Vou me afogar! Además, no vou le deixar sozinho, meu pai.
No soy cobarde! — respondeu sem titubear.
— Sei disso, Sétimo, porque és meu filho. Mas o rio é a única saída. Contra a
correnteza, existe, ao menos, uma chance de sobreviver. Olhe em volta, lutar contra esses
monstros é morte certa! Agora, preciso que me ouças e obedeça sem discussão...
Subitamente, o estancieiro percebeu a aproximação ligeira de um vulto negro com um
par de brasas escarlates. A fera vinha na direção de Sétimo.
— FOGE DAQUI, FILHO! — gritou Manuel ao conseguir interceptar a criatura.
Sétimo sentiu-se ser empurrado e viu o pai ser derrubado por um dos gigantescos
animais, uma cria do inferno que lembrava um grande lobo cinzento. Antes que pudesse
esboçar qualquer reação, o filho do estancieiro também foi abalroado por outro vulto
negro e arremessado em direção ao rio. A pequena faca dada pelo pai voou de sua mão.
Uma corredeira traiçoeira logo o arrastou para o meio da correnteza. Com o animal negro
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se aproximando rapidamente e espadanando água, o rapaz só teve tempo de, antes de
perder os sentidos, registrar os gritos de desespero do pai sendo dilacerado na beira do rio
por caninos ávidos de sangue humano.
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