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Em uma fazenda no Mato Grosso do Sul morava um casal que tinha dois filhos
homens. Jacó e Eduardo.
Jacó era o mais velho e obedecia a seus pais. Já o Eduardo era caçula e era
muito trabalhador, porém, desobediente.
Já estavam na hora de estudarem, então o pai resolveu colocar seus filhos na
escola. Mas era muito difícil para eles irem à escola, e voltar para casa.
Um dia conversando com alguns colegas, chegou um homem vestido de preto
e perguntou se eles estavam sabendo de algum animal que tinha sido morto naquela
região.
Os garotos ficaram muito assustados com a história que o homem tinha
contado, mas Jacó falou para seu irmão e amigos, que não era para eles se
importarem, com as histórias do homem, que ele deveria estar ficando doido
doidinho. Então eles foram estudar.
No outro dia apareceu uma vaca e um cavalo morto na fazenda. Então
Eduardo disse a Jacó.
“A história que o homem falou está acontecendo.” Jacó decidiu ficar a noite
acordado para pegar esse bicho que tinha comido a vaca e o cavalo. Eduardo não quis
acompanhá-lo, pois estava com muito medo.
A noite caiu e Jacó estava lá, firme e forte esperando o bicho. Foi quando ele
escutou um barulho vindo de dentro da mata e o medo foi consumindo o seu corpo,
quando ele viu aquele bicho estranho, grande e todo peludo, vindo em sua direção,
saíram correndo. Tropeçou em uma pedra. Viu seu arco e flecha jogada naquela
direção, pegou com bastante rapidez, fez o nome do pai e disse:
“Meu Deus, é agora ou eu viro espetinho de monstro, lobisomem, vaca louca,
sei lá que bicho é esse.”

E ele acertou com a flecha bem no coração do tal bicho, e o amarrou em um
tronco de árvore, mas ele já estava morto. Ninguém sabia dizer que bicho era aquele.
Deram o nome de lobismonva. E Jacó ficou conhecido como o herói de Mato Grosso
do Sul. E Eduardo seu parceiro conselheiro. Apesar de na hora do sufoco ele
fugir....Mas ninguém sabe disso, não é mesmo!

