					APRESENTAÇÃO

O ex-cangaceiro ANTÔNIO DOS SANTOS, vulgo VOLTA SECA, um dos
mais conhecidos asseclas do rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva,
o Lampião, ao longo dos seus vinte anos de detenção na Penitenciária de
Salvador, na Bahia, e após a sua liberdade, foi várias vezes entrevistado
por órgãos da imprensa nacional.
Um desses seus depoimentos, compõe o livro que ora anuncio:
objeto da matéria publicada no jornal DIÁRIO DA NOITE, do Rio de
Janeiro, no mês de dezembro de 1949 e janeiro de 1950, na coluna «MEU
MINUTO TRÁGICO» (tribuna para todos aqueles que veem seus direitos
e as suas razões atingidas, conforme leio no jornal), concedido, quando
ainda cumpria pena, ao senhor BERLIET JÚNIOR, nome real JOSÉ ASSAD
MIGUEL, radialista, escritor, ator, rádio-ator, diretor, redator, produtor,
roteirista, bacharel em direito; profissional de destaque no mundo do
rádio, cinema, teatro e televisão do seu tempo. BERLIET JÚNIOR, que foi
fundador da Escola de Rádio-Teatro e autor de muitas e variadas obras
para o rádio, teatro e cinema, como O Romance de um Imigrante - Vida
e Obra de Gabriel Habib, O Homem que Volta, Os Três Vagabundos, Lili
e Lili, O Mago da Luz. Foi um dos expoentes da Rádio Cruzeiro do Sul, do
Rio de Janeiro.
É história de cangaço, das ricas, o conteúdo desta consolidação de
textos, esquecido que estava nas velhas páginas deste extinto diário
carioca - a narrativa de VOLTA SECA através das palavras, da tradução e
da alma de BERLIET JÚNIOR.
Nesta sua longa conversa com BERLIET JÚNIOR, o homem que dos
onze aos catorze anos de idade foi cangaceiro, discorre sobre a sua
vida, de antes, durante e depois do cangaço; diz do seu ex-comandante
Lampião, de Maria Bonita e de outros cangaceiros, como Corisco, Sabino,
Arvoredo, Gato, Zé Baiano; conta casos que diz ter vivido ou presenciado,
deixando sempre afirmado serem fatos verdadeiros; defende-se das
acusações sofridas; e agradece, pela ajuda que destas pessoas diz ter
recebido, ao médico e professor Estácio Lima, presidente do Conselho
Penitenciário do Estado, ao doutor Carlos Príncipe de Oliveira, diretor da
Penitenciária do Estado da Bahia, e à Irmã Dulce, hoje, a santa católica
brasileira.
Vemos, no introito de cada um dos 22 capítulos desta reportagem,
um forte gesto de solidariedade, a enfática defesa que BERLIET JÚNIOR
faz pela soltura do seu entrevistado VOLTA SECA, condenado a quase 150
anos de prisão, por conta do assassinato dos policiais de Queimadas, no
sertão da Bahia, em 1929, o pior dos atentados praticado contra a Polícia
pelo bando de Lampião. Isto me chamou a atenção.
O que dizer desta solidária atitude, tomada por um respeitado e
influente profissional de comunicação, das letras e das artes, em favor de
tão pobre prisioneiro; uma defesa baseada em inquestionáveis alegações
de ilegalidades no processo que o condenou, apresentada ao público por

num jornal de grande circulação, mormente na Capital Federal, senão que
esta defesa muito contribuiu para o aprofundamento do estudo do caso
VOLTA SECA e a aceleração do processo que culminou com a sua definitiva
liberdade. Basta atentarmos para o fato de que, após a publicação desta
reportagem, no ano seguinte, 1951, o presidente Getúlio Vargas comutou
a pena de mais de cem anos imposta em 1932 a VOLTA SECA, para 20
anos de prisão; e no primeiro semestre de 1952, por indulto, decretou a
liberdade do ex-cangaceiro mirim. Percebam que estamos falando de um
processo de indulto que já tinha sido negado, pelos técnicos, peritos, em
quatro ocasiões sucessivas, sempre sob a alegação de que o sergipano
de Itabaiana Grande, ex-pupilo de Lampião, possuía “periculosidade
latente”; alegação sempre contrária à do renomado professor Estácio
Lima, relator do processo, de que VOLTA SECA fora condenado como
adulto, quando deveria ter sido tratado como um menor de idade que
realmente era, e que não se deve vê-lo como um criminoso comum, uma
vez que, em verdade, é um típico produto do meio social em que vivia.
Convido todos, portanto, à leitura deste importante documento
produzido por BERLIET JÚNIOR, há 70 anos, quando a pesquisa sobre o
cangaço, de forma mais consistente e profunda, científica, ainda estava
por surgir.
Concluo, agradecendo à Biblioteca Nacional, por disponibilizar
gratuitamente a sua hemeroteca digital, e ao meu filho Thiago Corrêa,
pela feitura da capa e diagramação do livro.
Aracaju/SE, março de 2020.
Antônio Corrêa Sobrinho

Berliet Júnior e “Volta Seca”, em entrevista na Penitenciária de Salvador, em janeiro de 1950 (Foto
do jornal “Diário da Noite”, do Rio de Janeiro, ilustrativa desta reportagem).
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COMO NASCE UM BANDIDO
CAPÍTULO I

História impressionante escrita com punhais e fuzis do
cangaço – O mistério aterrador das caatingas – Sete dias
com Volta Seca, um dos últimos remanescentes do sinistro bando do Rei dos Bandidos
AVISTAMO-NOS com Antônio dos Santos, mais conhecido pelo vulgo “Volta Seca”. Esse apelido foi dado por Virgulino Ferreira da Silva, o
Lampião, o homem que durante muitos anos cruzou o nordeste brasileiro,
cometendo os mais bárbaros e sanguinários crimes. A vida de Lampião
foi fartamente explorada, toda a espécie de literatura ocupou-se desse
homem, descrevendo as suas empresas e colorindo, com documentação
ou arrancos de imaginação, a trajetória dessa existência dedicada ao mal,
criando em torno desse delinquente brasileiro uma aura tremendamente
sinistra. O povo elege os seus ídolos, desde que neles se caracterizam os
fatores primordiais para a admiração doentia que é linha mestra do prestígio que conquistam.
Lampião é mais um fenômeno social do que um bandido. É mais um
produto do meio em que viveu do que o criminoso execrado. Como quase
a maioria dos indivíduos que abraçou o cangaço, num determinado instante de sua vida, que poderíamos definir como o de seu MINUTO TRÁGICO,
Virgulino Ferreira da Silva, enfeitou a correia do seu fuzil, enfiou na cintura o punhal sangrador, e confundiu-se na tórrida caatinga, onde assinou
a sua situação de homem fora da lei. Valentes por natureza, temperados
pelo sertão adusto, recalcados pelas injustiças sociais, diminuídos econômica e moralmente, explorados no trabalho, amaldiçoando o suor adquirido no cabo da enxada e que não lhe deu compensação para mastigar um
pão farto. Todos eles têm uma história angustiosa, pela qual se define o
lamentável salto de cidadão para delinquente. Centenas de fatores entram
na engrenagem psicológica do cangaceiro. A usina avassaladora de cobiça,
a miséria e a exploração do braço forte do sertanejo, a quase nenhuma
assistência social, a seca, a incúria do governo, o coronelismo impiedoso
e insaciável, a carência de instrução – eis a argila nefanda com a qual são
modelados os bandidos terríveis que infestam o nosso Nordeste.
“Volta Seca” é um caso à margem nesse turbilhão pavoroso onde
surge como espuma de sangue, esses homens que fizeram do crime uma
profissão. Não devemos considerar esses homens através os crimes que
lhes atribuem, sem avaliarmos ponderadamente, antes de mais nada, a
série de fatores que contribuiu de forma tão chocante para não dizermos
acidentais, em sua formação de homens delinquentes.
Conhecendo a psicologia das multidões, chegamos precisamente à
conclusão que por sua natureza, fizeram de “Volta Seca” o homem tre7

mendo, com todas as características de perigo social. A massa possui uma
imaginação de vidro de aumento. Ela é extrema em todas os seus desejos
ou gestos. Antonio dos Santos, o “Volta Seca”, caiu no foco da lente. Foi
ampliado e sofreu também, a triste desvantagem de ser refletido, através
o sensacionalismo da imprensa, nos espelhos côncavos e convexos. E deformada chegou a sua personalidade aos olhos da opinião pública. Assim
nasceu o bandido.
			
FOI MAIS UM PRODUTO DO SENSACIONALISMO
“Volta Seca” entrou para o cangaço com doze anos de idade. Foi preso
aos treze. Um ano somente cruzou o Nordeste, assistindo aos mais bárbaros crimes com os olhos e a inteligência de uma criança. Eis a verdade, e
facílima de ser verificada. Como chegou ao conhecimento público a qualidade de cangaceiro? Bandido monstruoso, sangrador, apunhalador frio e
implacável, crueldade sem limites? Um bandido forjado pela imaginação
das massas. O seu prestígio varreu todo o país e veio morder a sensibilidade dos grupos civilizados. Notícias sobre a figura dessa criança, era um
prato saboroso para os apreciadores de romances de Capa e Espada. Antes
do bandido fabricaram o cartaz infame que até hoje traz pendurado num
ângulo de sua personalidade considerada altamente perigosa.
“Volta Seca” aos doze anos foi raptado pelos homens do bando de
Lampião e quase aos quatorze, imberbe ainda, sem personalidade definida, muito menos a de cangaceiro, já se encontrava entre as quatro paredes de um cárcere.
O professor Estácio de Lima, uma das mais vigorosas culturas de nosso país, professor de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia,
diretor do Instituto Nina Rodrigues, e presidente do Conselho Penitenciário
da Bahia, esse homem considerado como uma das brilhantes capacidades
que muito honram a inteligência brasileira, conversou conosco. Palestra
admirável. Nem sei se falou mais com o coração boníssimo que possui ou
através os notáveis conhecimentos de que é portador.
– Se conhecessem apenas Antonio dos Santos e não “Volta Seca” –
assim iniciou a palestra o professor Estácio de Lima – esse homem hoje
estaria apagado no anonimato da massa. Adormecido no mais proveitoso
e social dos esquecimentos. Estaria vivendo tranquilamente como qualquer
cidadão. O seu vulgo gerou a personalidade delinquente que lhe legou o
bando sinistro de Lampião. Esse apelido, trazendo um colorido quase épico,
escorrendo sangue dos infelizes massacrados pelos bandidos das “Caatingas”, ampliou-se desmesuradamente na imaginação popular, eternamente
sequiosa de movimentos violentos, acionados por impulsos vibrantes e
instintivos como os da própria multidão que os admira.
“Volta Seca” sofreu a influência do meio em que viveu. A fatalidade o
surpreendeu na quadra mais perigosa da idade humana. Quadra quando
começa a se esboçar e se definir a personalidade do indivíduo. Teve como
seu maior inimigo, seu professor sinistro, a sua adolescência.
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Idade traidora, onde predomina os impulsos instintivos. Doze anos de
idade, meu amigo, a noção de responsabilidade é substituída quase integralmente pelas ações inconsequentes. Com pouco mais dessa idade eram
escolhidos os aviadores alemães, para pilotarem os mortíferos Stukas que
arrasaram cidades em ataques fulminantes. A psicologia se ajoelhava diante do altar da Morte. A descida quase em parafusos do Stuka, oitocentos ou
mil quilômetros por hora, não exigia apenas um coração novo e forte, mas
um grande teor de desprendimento, o que era gerado pela inconsequência muito natural na adolescência. Assim se formavam os heróis. Homens
maduros são muito menos heróis do que os jovens inconsequentes, pode
estar certo disso.
						___
INFÂNCIA DE “VOLTA SECA”
“Volta Seca” teve uma infância como todo e qualquer menino nordestino. Seu fuzil de pau, brinquedo fabricado por ele mesmo, associando-se
aos garotos de sua vila natal, integrou sempre o grupo que representava os
cangaceiros. Assim, desde a infância começou brincando a admirar aqueles
homens que a imaginação altamente colorida da infância, transformava em
ladinos das “Caatingas”. Sentiu os primeiros sabores da vitória e neles se
formavam o estranho complexo de superioridade, derrotando os meninos
que simulavam os “macacos”, como são conhecidos os soldados volantes.
O inconsequente preparava-se a terrível armadilha que mais tarde seria
uma página sangrenta no livro de seu destino. O menino que brincava de
cangaço com os outros meninos de sua idade, sem instrução, batida pela
inclemência do solo, desde tenra idade currado no manejo da enxada, foi
se empolgando pelos feitos condenáveis daqueles homens sem sentimentos e profissionais do crime. Ele aproximou-se muito do círculo vermelho
de sangue e seus pés ainda juvenis começaram sem que ele se apercebesse, a atolar no fatídico e enlodaçado terreno do crime.
Agiu maquinalmente, porque nem em seu cérebro e sua alma se havia aninhado ainda o vírus do banditismo.
					___
POUCA DISTÂNCIA ENTRE A FRALDA E O FUZIL
“Volta Seca” foi consagrado bandido aos doze anos de idade. Muitas
mães cariocas não deixam o seu filho dessa idade ir ao bar da esquina
comprar bombons. Cariocas apenas, creio que não, quase todo o mundo,
doze anos de idade tem pequena distância do berço. Doze anos é o bebê
mais crescido apenas. “Volta Seca” aos treze anos estava entre as quatro
paredes dum cárcere. Respirava o ar deletério da prisão, embebia-se na
sua consciência em formação a promiscuidade do cárcere. Nessa idade,
“Volta Seca”, enquanto outros meninos ainda estavam sob os cuidados das
babás, ele tinha como companheiros, na mais terrível das intimidades, criminosos de todas as espécies.
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EU NÃO APUNHALEI OS OUTROS
SOLDADOS EM QUEIMADAS
CAPÍTULO II

Volta Seca fala especialmente para o DIÁRIO DA NOITE –
Lampião na intimidade – Como entrou para o Cangaço o
menino que foi considerado também o terror das caatingas
FOI com grande custo que conseguimos abordar Antônio dos Santos,
batizado por Lampião com o vulgo de “Volta Seca”. Devemos em grande
parte o êxito dessa reportagem ao Dr. Carlos Príncipe de Oliveira, diretor da
Penitenciária do estado da Bahia e ao professor Estácio de Lima, presidente do Conselho Penitenciário desse Estado. “Volta Seca” estava indignado
com a imprensa, e não queria nos atender de forma alguma. Soubemos
que alguns meses atrás, um repórter dum grande jornal de Nova York, que
especialmente viera dos Estados Unidos para entrevista-lo, não conseguiu
nem se avistar com o ex-componente do bando do Rei dos Bandidos do
Nordeste. Antes de recolhermos as declarações de “Volta Seca”, mantivemos uma longa palestra com o professor Estácio de Lima, professor de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia e diretor do Instituto Nina
Rodrigues e o Dr. Carlos Príncipe de Oliveira, diretor da Penitenciária onde
se encontra o famoso “Volta Seca”. Transcrevemos antes de dar a palavra
ao ex-cangaceiro Antonio dos Santos, trechos da palestra do professor
Estácio de Lima, que muito nos elucida sobre a verdadeira personalidade
do nosso célebre entrevistado. Assim nos esclarece o professor Estácio de
Lima, sobre a pessoa de “Volta Seca”, relatando dados sobre a sua infância
que muito contribuíram para o futuro acidentado que viveu e que até hoje
paga as consequências num cárcere de uma Penitenciária.
“Volta Seca” foi promovido a bandido, ornamentado com as mais terríveis qualidades, aos doze anos de idade. Nessa idade, enquanto outros
meninos ainda estavam sob os cuidados das amas, ele tinha como companheiro, na mais perigosa das intimidades, criminosos de todas as espécies. A promiscuidade do cárcere, a sua vizinhança com criminosos e
tarados havia de torna-lo um delinquente com a mesma facilidade que na
Penitenciária se tornou um operário habilidoso, incansável e cordial. Teve
nos cárceres pelos quais passou em cada delinquente um mestre e formas
diferentes e negativas de pensar.
Começaram e agiram injustamente com “Volta Seca”. Quando foi preso era menor e foi julgado como um criminoso adulto. Foi julgado em Queimadas, enfrentou um tribunal, com treze anos de idade. Senhores Juristas
de todo o Brasil conheçam esse interessante detalhe judiciário. Dalí foi
conduzido para uma prisão no interior baiano. Aos dezoito anos foi transferido para a Penitenciária. Nós voltaremos mais tarde a esse assunto. Há
17 anos que “Volta Seca” está encarcerado, não obstante ter o Conselho
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Penitenciário lhe concedido o livramento condicional. Não foi solto até hoje
sob a alegação do juiz que se justifica com essa: – Perdeu a guia do sentenciado.
A Legislação Penal foi clamorosamente atingida. “Volta Seca” não podia ser julgado perante um tribunal popular ou singular com treze anos de
idade. Isso foi feito. Ele deveria ser entregue a um reformatório para a sua
reeducação e consequente recuperação social. Foi jugado num cárcere entre bandidos dos mais perigosos possíveis. O juiz até alega a perda da guia.
Outros dizem que o magistrado preferiu atender os influentes de Queimadas, lugar onde se deu o massacre dos 8 soldados da polícia volante do que
a decisão judicial. “Volta Seca” é um homem normal, a periculosidade que
lhe admitem é um mito. Seu espírito amadurecido pelo isolamento e pelas
amarguras da Detenção, reagiu positivamente. É um operário de muitos
ofícios.
						___
COMPORTAMENTO EXEMPLAR
Antes de entregarmos a palavra a “Volta Seca”, onde ele nos contará fatos inéditos ainda para o público, assim como a vida íntima de seu
chefe que foi Lampião e seus sequazes, não menos perigosos e cruéis do
que ele, é dever nosso apresentar aos nossos leitores opiniões recolhidas
sobre a pessoa e o caráter desse homem cuja fama sinistra chegou a se
internacionalizar, tal foi a violência da publicidade que fizeram em torno de
seu nome. “Volta Seca” é de um comportamento exemplar. Trabalha com
afinco em peças de arte. Seus trabalhos são de um capricho extraordinário. Vimos muitas peças fabricadas por “Volta Seca”. A sua vida entre os
seus companheiros de infortúnio é a mais elogiável. Nunca foi surpreendido praticando qualquer espécie de ação condenável ferindo o regulamento
da Penitenciária. Está noivo. Pretende se casar logo ao sair da prisão, que
espera com grande ansiedade esse dia, que sob os bafejos da liberdade,
pretende recomeçar a vida e conquistar um lugar entre os homens ordeiros.
Quando fui levado à presença de “Volta Seca”, tive uma desagradável
surpresa, confesso. No final de contas sou um repórter, e o sentimento de
sensacionalismo vive no meu sangue, por mais que eu reprima nas reportagens. Sim, foi bem desagradável a surpresa, porque pensei encontrar
um bandido, feições ferozes, gigante, tendo à altura do prestígio que desfruta, olhos terríveis, cabeça sob medida lombrosiana, cuja conformação
craniana seria antropometricamente o cartão de visita de sua periculosidade social. Qual! “Volta Seca” é um rapaz de aparência pacífica. Feições
serenas e estampando a resignação dos sofrimentos vividos. A voz mansa,
modos delicados, falando com acerto e sem impulsos. Estatura pequena
mas de construção forte. A pele carregada para o mulato. O rosto redondo
e os cabelos cortado raso em todo o contorno da cabeça. Sorri pouco. Ouve
muito antes de falar.
Durante sete dias, palestramos com o ex-cangaceiro. Com grande
custo lhes foram arrancadas as declarações que entregaremos aos nossos
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leitores. E antes de iniciarmos as nossas reportagens, quero agradecer os
préstimos oferecidos pelos meus colegas do estado da Bahia, que muito
fizeram para que fosse possível a execução do presente trabalho. Ao Dr.
Carlos Príncipe de Oliveira, digno diretor da Penitenciária da Bahia, estendo
a minha gratidão, pois que seus préstimos muito nos ajudaram, facilitando
a atividade da imprensa junto ao nosso entrevistado. E aqui damos, então,
início a mais uma reportagem do MEU MINUTO TRÁGICO entregando a
palavra a “Volta Seca”, ex-componente do bando do capitão Virgulino Ferreira da Silva, cognominado Lampião e o maior bandido que a história da
delinquência do Brasil registra.
						___
COM A PALAVRA “VOLTA SECA”
Chamo-me Antonio dos Santos, sou natural de Sergipe. Eu nasci num
lugar chamado Itabaiana Grande. Meu pai, era um lavrador, chamava-se
Antonio dos Santos e minha mãe Orminda Maria de Jesus. Todos também
sergipanos, sim senhor. Minha família era católica praticante. Até hoje sou
muito religioso. Aos sete anos eu fiz a minha primeira comunhão. Tive uma
infância como qualquer menino pobre e do interior. Frequentei uma escola
cujo professor se chamava Lindolfo. Era um sertanejo forte e o pouco que
sabia ia entregando a gente. Mas eu não pude estudar muito tempo, porque todos lá em casa tinham que virar duro para aguentar o feijão. Por isso
comecei a trabalhar muito cedo.

						____
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ZÉ BAIANO TINHA NO OLHAR O ARREPIO DA MORTE
CAPÍTULO III

Lampião era um tipo alto, delgado, apasudo, usava cavanhaque e uma velide no olho. Maria Bonita era baixinha e
grossa, e não era bonita. “Salta pra garupa!” – gritou um
dos “cabras” pra mim – “Lampião está precisando de um
moleque pra limpá cavalo”
“VOLTA SECA”, atualmente o nosso entrevistado no Mundo trágico,
encontra-se na Penitenciária do Estado da Bahia. Moço ainda, contando 32
anos de idade, de comportamento exemplar, não conseguiu a sua liberdade mesmo após o Conselho Penitenciário haver opinado pelo seu livramento condicional. O ex-integrante do bando de Lampião passa o tempo
na Penitenciária trabalhando. É um artífice habilíssimo. Conversando com
“Volta Seca”, surpreendemos os seus planos para o futuro. Não oferece
em absoluto a periculosidade que lhe atribuem; ao contrário, é altamente
estimado, não só pelos seus companheiros de cárcere como pelos próprios
funcionários da Penitenciária. Confessamos que foi grande custo que conseguimos obter a presente reportagem e transmitir por seu intermédio aspectos íntimos até então desconhecidos pelo público da vida de Lampião, o
expoente máximo que foi, do banditismo organizado de nossa terra. Com
a palavra Antonio dos Santos, também conhecido pela alcunha de “Volta
Seca”:		
Como eu disse ao senhor, eu desde muito cedo comecei a trabalhar.
Quase não tive infância, e assim são quase na maioria todos os meninos da
nossa terra. Trabalhava na lavoura, e as minhas forças iam se temperando
no pesado trabalho da terra. E foi labutando na roça, que sem esperar a
minha vida ia dar tamanha reviravolta.
O senhor perguntou há pouco que espécie de afazeres eu fazia. Colhia
e limpava algodão no sítio de meu pai. Nessa época, muito ao contrário do
que disseram, eu nunca ouvira falar em Lampião. Sabia da existência dos
cangaceiros, mas não era apaixonado pelas suas aventuras. Levava essa
minha vida no interior, dividida em dois tempos. Na lavoura do algodão e
cuidando dos animais da fazenda. Pois eu sempre gostei dos bichos.
					__
PRIMEIRO CONTATO COM OS HOMENS DE LAMPIÃO
Foi em 1929 que eu me encontrei com o grupo de Lampião. Eu estava
na roça, estava colhendo melancia. De repente eu ouço: “Salta pra garupa! Lampião está precisando dum moleque pra limpar cavalos!” Eu estava
agachado, procurando levantar a melancia, quando eu ouvi a voz grossa
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do “cabra”. Levantei a cabeça. Eram dois, montados nos seus cavalos, e
que se haviam aproximado de mim sem que eu me apercebesse disso. Eu
nunca havia visto cangaceiros em carne e osso. Eu não fiquei com medo,
não senhor. Um deles saltou do animal, botou a mão no meu ombro, me
olhou bem dentro dos olhos, me examinou dos pés à cabeça e virando-se
para o companheiro, disse: – “Acho que esse serve”. O outro então abanou
com a cabeça. Eles aí tornaram a montar a cavalo e com uma das mãos,
“Pernambucano” me levantou no ar e me botou na garupa do seu cavalo. E
caíram no galope. E eu vi rapidamente desaparecer aos meus olhos a casa
onde eu nascera e me criara. Levaram-me para um arraial onde estava o
capitão Virgulino. Confesso que tive medo de Lampião quando os “cabras”
me empurrando na sua frente, me mostraram a ele. Lampião achou que eu
servia pra lavar animais. Virgulino Ferreira da Silva, era um tipo delgado,
apasudo, usava cavanhaque e uma velide no olho. Era cabo verde escuro,
mas muito escuro, do cabelo liso. Tinha o rosto comprido, o nariz bem afilado, seu olhar era duro e enérgico. Muito poucas vezes eu vi um sorriso na
boca desse homem. falava pouco e suas palavras eram cortantes e tinham
o som metálico. Tinha o andar ativo, usando sempre um tom autoritário,
que impunha um grande respeito a todos.
E foi lavando cavalos, que eu comecei no bando do capitão Virgulino.
Eu era uma criança, mas os homens do cangaço já me tratavam como se
eu fosse um homenzinho. E essa maneira de agir comigo ia fazendo com
que eu tivesse uns ares de importância. Eu me impressionava vivamente
com as conversas sobre os assaltos e sobre os crimes que eles contavam
terem praticado. E à noite, nas “caatingas”, sobre o luar do sertão, eu ficara
junto à roda dos cangaceiros, ouvindo falar sobre os seus feitos e principalmente sobre as surras que o bando constantemente dava nos “macacos”
do governo.
							___
O AMOR DE LAMPIÃO
Foi mais ou menos por essa época que eu conheci Maria Bonita. Ela
era baixinha e grossa, não era nenhuma beleza, era muito respeitada pelos homens do bando, talvez porque sabendo que era mulher do chefe,
até ela não estendiam os seus desejos. Ela era uma espécie de Rainha das
“caatingas”. Era o que se podia dizer um enfeite, uma nota encantadora
na vida rude daqueles bandidos. Maria Bonita, também era uma mulher
de poucas palavras. Isso ela não aprendera com Lampião. Esse seu jeito
já era de natureza. O que ela pedisse era uma ordem, pois Lampião tinha
uma verdadeira adoração pela amante. Mas não era só o capitão Virgulino
que adorava essa mulher. Todos nós do grupo a considerávamos muito. Da
família dela, só me lembro do nome do pai. Chamava-se José Felipe. Era
pequeno fazendeiro em Malhada da Caiçara, lugar situado entre Bahia e
Sergipe. Conheci Maria Déa, quando chegamos na fazenda do pai dela. Eu
não posso precisar bem a data, porque já vai muito tempo isso. Desde a
minha prisão, até hoje, eu tenho me atordoado muito, principalmente, na
vida que eu tenho levado desde criança, pulando de prisão em prisão. Mas
como eu dizia ao senhor, conheci Maria na fazenda de seu pai. E nesse dia
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em que o bando ali pernoitou, ela não estava na fazenda. Mas a mãe de
Maria Bonita dirigiu-se a Lampião e sem mais nem menos disse que a filha
tinha muito prazer em conhecer o chefe. Lampião então falou à mãe da
moça:
– “Pode dizer a sua filha pra vir aqui, porque eu vou me demorar três
dias neste lugar”.
É verdade que Lampião não conhecia a moça, e foi a própria mãe que
fez todo o trabalho para entregar a filha ao capitão Virgulino. Acampamos
na “Caatinga” entre as divisas da fazenda.
							_______

15

A FERA APAIXONADA
CAPÍTULO IV

O primeiro encontro entre Lampião e Maria Bonita. Lampião ficou tímido como um garoto de colégio, quando viu
a sertaneja. Um grande romance de amor sobre o luar das
caatingas.
CONTAMOS na presente reportagem a história do nordestino Antonio
dos Santos. Se seu nome fosse conhecido apenas pelo do batismo, ele não
teria a história que aqui escrevemos. Aos 11 anos de idade, raptado por
dois “cabras” de Lampião, além de ingressar no bando do famoso bandido das “caatingas”, além de tornar-se seu afilhado, dele recebeu o vulgo
de “Volta Seca”. Foi-lhe fatal esse substitutivo de seu nome, pois terríveis
consequências haveriam de trazer. O apelido cresceu assustadoramente
no espírito do povo, e espraiou-se por todo o sertão, desde a Bahia até o
Ceará. O telégrafo ampliou mais ainda um prestígio sem justificação. “Volta Seca” viveu um ano apenas nas atividades sangrentas do cangaço, dos
doze aos treze anos. Ainda criança, pode-se dizer, foi preso após o massacre de Queimadas, no interior baiano, e dessa época em diante salvo
algumas peripécias que foi a sua fuga da prisão, cessaram as atividades de
“Volta Seca”. Mas, o interessante é ouvir com as suas próprias palavras a
sua acidentada história. Com a palavra “Volta Seca”:
						__
Como eu disse ao senhor, ouvindo a mãe de Maria Bonita, Lampião
ficou ansioso em conhecer a sertaneja. Acampamos na “caatinga” entre
as divisas da fazenda de José Filipe. O grupo nessa época, constituía-se
dos seguintes “cabras”: Lampião, meu padrinho; Virgínio, irmão do chefe,
que tinha o apelido de “Moderno”, Mariano, o “Pernambucano”, Ezequiel, o
“Ponto Fino”. Ezequiel era o homem que melhor manejava o rifle. Ele arrebentava moeda de cobre voando no ar, com os tiros certeiros da sua arma.
Ele tinha grande mágoa de não poder cortar um fio de (...) a cinquenta
metros de distância. E quando ele era gozado pela turma, respondia com
convicção:
– “Cabra, eu não corto um fio a bala, porque eu não consigo vê-lo a
essa distância”.
Uma figura da companhia de Lampião que até hoje eu não esqueço, é
a de “Zé Baiano”, cujo nome verdadeiro é José Aleixo. Se cascavel tivesse
maminha, aquele homem tinha leite de cobra até na alma.
						___
16

“ZÉ BAIANO” TINHA NOS OLHOS O ARREPIO DA MORTE
Era mau esse homem. Toda a maldade junta do bando, cabia folgada
no buraco do dente de “Zé Baiano”. Infeliz da fazenda que era atacada pelo
grupo chefiado por esse homem. Até crianças não escapavam. Uma vez
ele atravessou o seu punhal no ventre de uma mulher grávida, e diante
dos companheiros pasmados, diante de tamanha maldade, rindo diabolicamente, ele disse:
– “Coitadinho, se for homem, morreu órfão”.
Os homens eram torturados, e ele sentia grande prazer com o sofrimento daqueles que lhe caíam nas mãos. Ele ficou na minha memória, seu
Berliet, porque eu já vi muita gente ruim, desde o bando de Lampião, até
nas prisões porque tenho passado, mas “Zé Baiano” até hoje não encontrou parceiro que o igualasse em desejar tanto mal ao seu semelhante.
Calcula o senhor a força e a autoridade que tinha o capitão Virgulino Ferreira da Silva. Sim, comandar homens da qualidade de “Zé Baiano” é preciso
ser homem macho. Ainda me lembro de outros nomes com os quais eu vivi
quando fazia parte do bando de Lampião. O “Gavião”, Cirilo, Antonio de
Engracia, e Antonio de Seu Nario e aqui seu criado. No meu tempo, eram
esses os homens que formavam o bando. O capitão Virgulino dissera a mãe
de Maria Bonita que só passaria três dias na fazenda, mas ele se enganou
na conta depois de se encontrar com a sertaneja. Passamos trinta dias
acampados. Pois bem, voltando ao caso da Maria Bonita. No dia seguinte,
ao nosso aquartelamento, chegou a moça. Ela era casada com um sapateiro de nome José de Neném. Ela largou o esposo sem dar a menor satisfação, em Santa Brígida onde morava, e veio ao encontro do chefe. José,
o marido de Maria Bonita, era um tipo alto, acaboclado. Homem valente
pra diabo, mas como acontece em todo mundo, a valentia murcha quando
topa com outra maior. E quem lhe estava tomando a mulher era o homem
mais falado e mais valente de todo o Nordeste. Eu soube que a mãe de
Maria Déa (é esse o nome de Maria Bonita) foi buscá-la na casa do próprio
marido, para apresentá-la ao capitão Virgulino. Não dizendo ao sapateiro
a princípio, o motivo da sua atitude. E assim foi apresentada Maria Bonita
ao chefe, aquele que seria o seu amante, e mais tarde o seu companheiro
de jornadas e de crime, pelas “caatingas”.
						__
ASSISTI AO PRIMEIRO ENCONTRO ENTRE MARIA BONITA E LAMPIÃO
Lampião estava debaixo de um imbuzeiro e em volta dele, quase
todos os homens do bando, inclusive eu. Conversavam sobre diversos assuntos da companhia. Eu notei que o padrinho estava um tanto nervoso
e inquieto. Ele não tirava os olhos do trilho que levava à casa da fazenda.
Era uma bonita manhã de sol. E tenho a memória tão fresca como se esse
caso tivesse acontecido ontem. De repente, alguns homens do grupo que
estavam sentados, levantaram-se. Maria Bonita surgira em companhia da
mãe. Trazia um bonito vestido estampado, os cabelos soltos, enfeitando-lhe o rosto redondo e moreno como jambo. Pelos seus modos, (...)
eu pude avaliar que ela era uma pequena de decisão. Quando chegou há
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poucos metros donde estava Lampião, ela caminhou firme para seu lado
e estendeu-lhe as mãos. Toda ela era alegria. Quando ela cumprimentou
o chefe, as maçãs do seu rosto se avermelharam e todos nós vimos que a
cabocla estava vivamente emocionada. Lampião, tímido como um garoto
de colégio, com uma voz que mal se ouvia, perguntou a Maria Déa, se ela
se havia simpatizado com ele. E ela, com a cabeça, sem dizer uma palavra
fez o sinal que sim.
– “Mas a senhora não é casada?” – perguntou o capitão.
Maria teve um sorriso, e com firmeza respondeu:
– “Que tem o casamento com isso?”
____
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BOTARAM CANGA NA MÃE E NAS IRMÃS DE “ARVOREDO”
CAPÍTULO V

Muitos homens entraram para o cangaço para se vingar
dos volantes. Barbaridades incríveis praticadas contra os
homens do sertão. Arvoredo jurou acabar com a polícia de
3 Estados, até o último homem
REPRODUZIMOS aqui fielmente as declarações feitas ao Diário da
Noite, por “Volta Seca”, cujo nome é Antonio dos Santos, atualmente encarcerado na Penitenciária da Bahia e que aguarda a sua libertação, pois
o Conselho Penitenciário do Estado, decidiu pelo livramento condicional
desse homem que, quando menino, participou do bando do “Rei dos Bandidos”. Não compreendemos, discutindo o ponto jurídico da questão, porque
até hoje, desde que essa decisão foi tomada pelo referido Conselho, ainda
se encontra entre as quatro paredes da Penitenciária, esse moço, que desde menino, como já dissemos, foi detido, e passou, saltando de prisão em
prisão, quando a sua menoridade, conforme prescreve a lei, seria o seu internamento num reformatório para uma perfeita e proveitosa reeducação.
Infelizmente isso não aconteceu. “Volta Seca”, alcançando a maioridade,
foi transferido para a Penitenciária do Estado, medida também ilegal. Não
podem atribuir a esse homem periculosidades, quando tem demonstrado
plena e cabalmente, um comportamento exemplar, e as mais elogiosas
referências de todos os funcionários da Penitenciária em que se encontra.
Esperamos que o nosso protesto alcance a consciência jurídica e ao mesmo
tempo culpada pela detenção de Antonio dos Santos, a quem novamente
entregamos a palavra nesta seção de MEU MINUTO TRPÁGICO, que é uma
tribuna para todos aqueles que veem seus direitos e as suas razões atingidas. Com a palavra “Volta Seca”:
							__
Eu contava ao senhor sobre o primeiro encontro entre Lampião e Maria Bonita. Foi debaixo de um imbuzeiro, entre as divisas da fazenda de
José Felipe, pai da moça. O chefe, depois de cumprimenta-la, muito tímido,
perguntou, quando soube que a moça estava disposta a acompanha-lo:
– “Mas a senhora não é casada?”
A sertaneja nem pestanejou:
– “Que tem o casamento com isso?”
Eu vi então as mãos do capitão apertarem com mais força as mãos
morenas da mocinha.
– “E você tem coragem de me acompanhar?”
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– “Tenho!...” – respondeu com a mesma firmeza, Maria Bonita.
A fisionomia do “Rei das Caatingas” iluminou-se de alegria:
– “Você sabe o que está dizendo, menina? Você me acompanha mesmo? Olha que a minha vida é cruel. A minha vida é constante luta. Matando
pra não morrer. Cruzando o Nordeste. Hoje aqui, amanhã ali. Até o nosso
próprio sono é cortado ao meio várias vezes, à noite. Você vive tranquila.
Sei que seu marido é um sapateiro. Vive e trabalha sem preocupação.
Você vai fazer uma troca terrível, Maria Bonita. Sim, terrível em querer
acompanhar um homem perseguido pela polícia e pela população de cinco
Estados. Hoje eu estou vivo, e amanhã posso estar morto. Ninguém nasceu
pra semente. Logo de já, você querendo ficar comigo fica. E se seu marido
lhe vier buscar?”
Maria Bonita teve um sorriso estranho. Um sorriso que todos nós
compreendemos.
– “Coitado do José. Então não é aquele”.
E todos nós sabíamos que Lampião fizera aquela pergunta para saber
em toda a extensão o afeto que aquele a mulher mostrava lhe dedicar. Mas
o chefe insistiu ainda:
– “Mas se ele vier, Maria Bonita?”
A sertaneja aí, teve um gesto nervoso e quase irritado:
– “Eu não vou. Só se você quiser. Essa resposta decidida e clara da
mulher do sapateiro de Santa Brígida, impressionou vivamente o capitão
Virgulino. Nesse instante a sua mão estava pousada no ombro da jovem, e
sua voz, saiu trêmula:
– “Por mim, você nunca irá. Fique comigo pra toda a vida, Maria Bonita. Mas eu lhe torno a fazer essa pergunta: E se eu chegar a morrer?”
– “Ficarei com os outros até ver os resultados”.
Maria queria dizer com isso, que além de se entregar incondicionalmente a Lampião, abraçava a pesada carreira do cangaço, e daquela tarde
em diante, Maria Bonita mudara de homem. E nessa noite, muito sertaneja, porque estava muito clara e estrelada, ela dormiu na tenda de Lampião. Ficamos ainda trinta dias na fazenda. Não é preciso dizer ao senhor,
que o marido, o José de Neném não tomou conhecimento da troca que a
esposa fizera, em que o único prejudicado era ele. E assim começou uma
nova fase da vida do capitão Virgulino Ferreira da Silva. E foi nessa noite,
que todos reunidos, sem a presença de Lampião e de Maria Bonita, que
“Arvoredo” contou-nos a sua história, a triste história que o transformou
em cangaceiro.
						__
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A HISTÓRIA DE “ARVOREDO”
Eu nunca vi aquele homem chorar. Quando ele chegou ao fim do seu
caso, as lágrimas escorriam lhe pelo rosto abaixo. Conta ele, que era um
lavrador honesto. Recebera a enxada da mão do pai que a entregara depois da velhice, que não lhe permitia mais manejá-la. Um dia em que ele
fora ao povoado fazer compras, os volantes, chegaram à fazenda em que
ele viviam. Queriam à viva força saber o paradeiro de Lampião. O pai de
“Arvoredo” era um homem de palavra, e a palavra do sertanejo tem raízes fortes e profundas. Não há riqueza no mundo, não há promessa, por
melhor que seja que possa abalar essas raízes, meu amigo. E como meu
pai se recusasse a denunciar Lampião, os volantes espancaram-no barbaramente. Arrastaram-no até o terreiro, junto a um pequeno curral que
tínhamos a poucos passos da casa. Aí explodiu a selvageria desses homens
que vestiam indignamente a farda da Lei. Não pense que eles são odiados
apenas pelos cangaceiros. Quase todo o mundo os odeia. Rasgaram os
vestidos da mãe e das irmãs de “Arvoredo”, e quando as infelizes mulheres
ficaram inteiramente nuas, colocaram em seu pescoço, cangas de boi, e jogaram-nas no curral, como se fossem vacas. E a soldadesca, embriagada,
entrou no curral, mugindo como bois.

						______
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CORISCO QUANDO BRIGAVA SE PARECIA COM O DEMÔNIO
CAPÍTULO VI

Aprendi as primeiras aulas de cangaço na garupa do cavalo de Corisco. O Diabo Louro era o homem mais valente do
bando. Cada bala de seu fuzil valia dois cadáveres
ESTA reportagem é feita sem preciosismo literário. Transmitimos conforme ouvimos, o que nos contou “Volta Seca”, que durante um ano serviu
no bando de Lampião, o temível cangaceiro que teve um fim trágico na
grota dos Angicos. “Volta Seca” nessa época encontrava-se preso, pois fora
capturado pela polícia volante, logo após o morticínio de Queimadas, onde
oito soldados foram massacrados pelos homens de Virgulino. “Volta Seca”
conta-nos passagens até então desconhecidas pelo público, sobre a vida
do “Rei das Caatingas” e as atividades do bando que obedecia cegamente
ao seu comando. Até hoje é seriamente comentada a situação desse remanescente do sinistro bando do “rei do Cangaço”. “Volta Seca” é considerado perigo social, pois não foi sentenciado, e mesmo que fosse, seria ilegal
qualquer julgamento que se fizesse, pois nessa época, a que foi preso, ele
contava menos de 14 anos de idade. Essa desajustada medida das autoridades que o lançaram à prisão, veio prejudicar profundamente a situação
desse homem, pois desde a juventude que vive encarcerado, tendo como
companheiros de prisão os piores delinquentes, retido nas várias prisões
porque passou. Reagiu contra o terrível ambiente que o cercou durante
dezoito anos. “Volta Seca” é um detento de comportamento exemplar conforme atesta a sua conduta na Penitenciária em que se encontra na capital
baiana. Continuemos a ouvir a sua história para melhor avaliarmos o erro
judiciário que o prejudica e que lhe rouba os melhores dias de sua existência. Com a palavra “Volta Seca”:
OS VOLANTES, não conseguindo fazer com que o velho sertanejo
falasse, foram de uma crueldade sem limites. Após espancarem o velho
rasgaram os vestidos da mãe e das irmãs do cangaceiro que mais tarde
espalharia o terror pelas “caatingas” do Nordeste. As mulheres ficaram
inteiramente nuas. Eles então apanharam no barracão onde o fazendeiro
guardava os apetrechos da lavoura, e de lá tiraram várias cangas e as colocaram no pescoço das mulheres nuas.
						___
OS HOMENS FICARAM NUS E MUGIAM COMO BOIS
AS POBRES mulheres foram empurradas para o curral a força de pontapés e golpes de relho. Elas choravam desesperadamente. O velho estava
completamente impossibilitado de defende-las. Imagine o senhor a maldade desses homens que são pagos para manter a lei. O pai de “Arvore22

do” ainda tentou arrastar-se mas a força lhe faltou. E ele assistiu ao mais
nojento dos espetáculos. Os volantes nus, entraram no curral, mugindo
como bois, e as infelizes se contorceram no chão, de dor e de vergonha.
Eles fizeram isso, meu senhor. “Arvoredo”, quando chegou à fazenda, encontrou a mãe completamente louca. As irmãs, choravam, o corpo rasgado, como se os arranhões tivessem sido feitos a ponta de punhais. Elas
eram moças, antes dessa selvageria dos soldados. “Arvoredo” não pôde
falar com as irmãs. Elas não tinham coragem de olhar o irmão nos olhos.
Ficaram chorando desesperadamente, o rosto enterrado na lama do curral.
“Arvoredo” custou a acreditar no que via. Não era possível. A desonra não
podia entrar na casa de uma criatura e arrasar inteiramente a família. O pai
quase louco, a mãe perdera inteiramente a consciência das coisas e não
mais reconhecia o próprio filho. O sangue subiu à cabeça de “Arvoredo”.
Esse sangue era uma espécie de bandeira vermelha que lhe acenava para
a guerra. Guerra contra os carrascos de sua família. Entrou na como um
tufão. Ao arrancar o fuzil da parede, ouvia chegar dentro de casa os lamentos de sofrimento da mãe e das irmãs. O ódio explodiu no coração desse
homem. Conflito tremendo se aninhara em seu íntimo de homem simples.
A troca tremenda se fizera – a enxada pelo rifle.
					___
NASCE MAIS UM CANGACEIRO NO NORTE
“ARVOREDO” atravessou a porteira do curral, amparou a mãe e as
irmãs lavadas em lágrimas. Os facínoras que ultrajaram o seu lar deram
uma nova e violenta direção ao seu destino. Arriou o seu cavalo e largou
estrada afora em procura de Lampião, o “Rei das caatingas”. Nunca mais
viu a família. Esqueceu a tudo e a todos, menos a farda dos volantes. Nos
combates, só havia um homem capaz de superá-lo na fúria e na sede de
derramar sangue – era “corisco”. Eu era muito criança, é verdade, mas
ainda me lembro da fisionomia de “Corisco” nos combates que travávamos. Eu tinha a impressão que seu rosto se transformava e ficava com
as feições do demônio, iguaizinhas aquelas que eu via nos livros santos.
E Lampião gostava desses dois homens, pois que os dois sozinhos representavam quase toda a força do bando. Não quero dizer que o resto da
turma não fosse gente brava, mas era muito inferior no espírito de luta e
na selvageria a “Arvoredo” e “Corisco”. O punhal de “Arvoredo” tinha mais
de três palmos de comprimento. E sua lâmina se embebera no sangue de
muita gente. Era um homem calado e o seu silêncio, talvez ligado à grande
dor que sofrera no seu passado, era respeitado por todos nós. Nunca em
palestras, se mencionava o caso que jogara “Arvoredo” no Cangaço. Contei
ao senhor, um pedaço da história de “Arvoredo”, o homem que escolheu o
cangaço para vingar a desonra de uma família inteira.
						__
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OS MEUS PRIMEIROS DIAS NO BANDO DE LAMPIÃO
Comecei lavando os cavalos dos homens da quadrilha. Quando fui
arrastado para esse meio, eu ainda não completara doze anos de idade.
Eu saía para as excursões montado na garupa do animal de “Corisco”. E
foi na garupa de seu cavalo que eu recebi as primeiras lições de cangaço.
“Corisco” era um homem de boa altura, forte, peito largo, braços musculosos, olhos azuis e cabelos louros. Era impetuoso como um raio. Foi o
próprio Lampião quem lhe deu o apelido de “Corisco”. Era respeitado por
todos do bando. Eu gostava muito de “Corisco”. Ele me tratava muito carinhosamente. Eu como disse ao senhor, montado no mesmo cavalo desse
homem, talvez o mais valente e corajoso da sociedade, é que eu comecei a
compreender melhor como agiam os homens de Lampião. Vou explicar ao
senhor, já que me perguntou, como era que o capitão Virgulino praticava
os seus assaltos.
						
						_____
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MEU APELIDO FOI A MINHA DESGRAÇA
CAPÍTULO VII

Recebi de Lampião o apelido de Volta Seca em homenagem a um dos maiores bandidos dos sertões de Pernambuco. Ludibriar, mesmo com palavras, e chefe do Cangaço
era assinar, com o próprio punho a sua sentença de morte.
Como se processavam os assaltos planejados por Lampião.
ANTONIO DOS SANTOS, conhecido na vida do cangaço pela alcunha
de “Volta Seca”, fala ao Diário da Noite, revelando pormenores bem íntimos, não só do seu antigo chefe Lampião, como de todos aqueles que
integravam o seu bando. Aspectos impressionantes das atividades dessa
quadrilha organizada de bandidos, que durante muitos anos espalhou o
terror pelos sertões de cinco Estados nordestinos. “Volta Seca”, numa linguagem simples, faz retrospectos impressionantes até hoje não fixados
pelos cronistas que incansavelmente se ocuparam desse assunto. Com a
palavra “Volta Seca”:
						__
LAMPIÃO não assaltava propriamente dito. Ele primeiro determinava
a Fazenda ou então o povoado onde pretendia arrancar dinheiro. Visada a
fazenda, ele fazia uma carta, pedindo a quantia que desejava, e mandava
entregar em mão. O portador, na maioria das vezes, era um homem do
bando. O resto da turma ficava nas proximidades aguardando a resposta.
Lampião muito poucas vezes errava o seu golpe. Era logo atendido e o
próprio fazendeiro levava o dinheiro. Que é que o senhor disse? Se o fazendeiro recusasse? É que o senhor não conheceu pessoalmente Lampião.
Quando o cujo recusava, ele e seu bando iam pessoalmente buscá-lo. Um
grupo de homens ficava vigiando os arredores enquanto Lampião e o seu
Estado Maior, estado maior aí, eu quero dizer, a turma do peito, entrava
feio e forte na casa do fazendeiro. Aí ele, davam um balanço nos haveres
do homem. Quando o capitão tinha a certeza de que o fazendeiro não tinha
dinheiro, ele o deixava em paz. Mas coitado daquele que mentisse, meu
amigo. Do homem não ficava nem semente.
						__
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COMO SE ATACAVA UMA FAZENDA
CERCAVAM a fazenda e pegavam o dono da mesma. Às vezes, o fazendeiro manhoso avisava a polícia antes da chegada do bando, e verdadeiras batalhas se tratavam entre os cangaceiros e os soldados do governo, pendendo sempre a vantagem para o nosso lado. Não. Maria Bonita ou
outras mulheres não entravam nos combates. Escreveram a esse respeito,
mas não é verdade. Quando as batalhas se travavam, elas ficavam à distância, e guardadas de qualquer perigo. Assisti a muitos assaltos praticados pelo bando. Quando eles entravam na cidade, procuravam o prefeito
ou o chefe político. A um ou outro, então, ia a intimação para arranjar dinheiro, e eles obedeciam. Chegou uma época que uma ordem de Lampião
tinha força de lei. E bem garoto, eu ia me temperando nestes combates,
sempre montado na garupa do cavalo de “Corisco”. Muitas coisas contam a
meu respeito, mas o senhor calcula, o que poderiam contar, quando nesta
época, eu ainda tinha doze anos de idade. Dizem que eu, sendo devolvido
à liberdade me tornaria um perigo social. Minha família? Sobre ela nada
posso lhe dizer. Perdi minha mãe muito criança. E de meu pai, desde que
fui raptado pelos “cabras” de Lampião, nunca mais ouvi falar nele até hoje,
e se está vivo, é bem capaz de não saber que me encontro preso. Logo
que o senhor começou a conversar comigo, me perguntou sobre a origem
do meu apelido de “Volta Seca”. Ele foi dado por Lampião em homenagem
a um seu antigo subalterno de Pernambuco que foi morto em combate
na fazenda de Molumbu, no estado de Pernambuco. Esse meu apelido foi
a minha desgraça. Com a idade de doze anos, eu já cruzava as “caatingas”, trazendo o peso de um nome de guerra. Lembro-me sim, senhor,
não de todos. Mas de alguns que pertenceram ao bando na minha época.
“Gato”, “Nevoeiro”, “Moita Brava”, “Moitinha”, “Azulão”, “Zé Baiano”, “Cirilo”, “Antonio de Engracia”, “Antonio de Seu Nário”, “Chumbinho”, “Meia
Noite”, “Coqueiro”, “Medalha”, “Suspeita”, “Revoltoso”, “Pó Corante”, “Sabiá”, “Catingueira”, “Quina”, “Mourão”, “Português”, “Arvoredo”, “Corisco”,
“Sexta-Feira”, “Baliza”, “Mormaço”... Esses homens, na maioria, faziam-se
acompanhar de suas mulheres. Elas, durante a campanha, cuidavam dos
serviços domésticos, e esse negócio de elas brigarem como homem, é patacoada. Nunca aconteceu o menor gesto de indisciplina entre os homens
em disputa entre si. As mulheres viviam numa harmonia celestial. Lampião
detestava mexericos e conversinhas. E ai daquelas que desobedecessem.
O amante recebia ordens do chefe para uma surra a moda das “caatingas”.
O dinheiro e as joias conquistados nos assaltos, não eram repartidos, ficando tudo para o capitão Virgulino, e ele dava direito a qualquer de seus
homens a agir por conta própria. O que eu vi no sertão, é o que se vê hoje,
miséria, miséria, e miséria. Se não endireitou antes do cangaço, pode estar
certo, meu amigo, hoje em dia, continua na mesma coisa.
					__
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LAMPIÃO ERA UM HOMEM CRUEL
ATRIBUIR bondade a Lampião é a maior mentira de todos os tempos.
Ele era mau. E era ele em pessoa que ordenava as barbaridades. E muitas
delas eu assisti com esses olhos que a terra há de comer. E quando ele
dava ordens para matar uma pessoa, não adiantava choro nem vela, como
diz um samba carioca. O “cabra” esticava mesmo. E não havia formalidades, não. Os homens do bando, interrogavam o chefe com os olhos. Lampião dizia apenas isso:
– “Estora esse cara!”
E o pobre diabo recebia logo uma carga de chumbo no peito. E se a ordem
era para a família toda, o sangue daqueles infelizes pulava até nas paredes. Isso eu assisti muitas vezes.
Não, de Maria Bonita já não posso dizer o mesmo. É verdade que mulher quando dá pra ser ruim, até o diabo deve sair debaixo. Mas essa infeliz moça, cuja cabeça está ao lado do meu antigo chefe, na Faculdade de
Medicina da Bahia, possuía bons instintos. Mesmo o amor dessa sertaneja,
não modificou a crueldade de Virgulino Ferreira da Silva. Eu vou lhe contar
o que foi que ele fez uma vez com um fazendeiro.

					_______
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SÓ VI MISÉRIA NO SERTÃO
CAPÍTULO VIII

“Gato”, antes de chumbar a sua vítima, fazia questão que
ela sorrisse. Uma família inteira exterminada sob a ordem
cruel de Lampião. “Não quero que fique nem semente dessa família” – foi a ordem e a palavra de comando para a
chacina.
TRANSMITIMOS ao nosso público passagens inéditas sobre a vida do
maior bandido que já teve. “Volta Seca”, um dos últimos componentes desse sinistro bando que espalhou o terror e a morte pelo nordeste do Brasil
revela-nos fatos ainda desconhecidos e não registrados pelas crônicas. Ele
foi preso aos treze anos de idade, uma criança, e sobre ele pesa ainda a
tremenda acusação de haver sangrado oito soldados num lugar do interior
baiano, denominado Queimadas. Antonio dos Santos, que é o verdadeiro
nome de “Volta Seca”, nega a autoria de tão nefando crime, alegando que
na ocasião em que foram sacrificados os soldados do posto policial, ele se
encontrava ferido num botequim da povoação. Foi julgado com treze anos
de idade, e considerado indivíduo perigoso até hoje, já decorridos quase
vinte anos. Ele não fala atualmente ao público de um jornal, mas à consciência coletiva, para que compreenda a sua penosa situação e que ela,
num arranjo de justiça que muito se aproxima a de Deus, interceda pela
sua liberdade. Desde os treze anos, encontra-se encarcerado e sabe que a
sua detenção é mais um produto de influência política de algumas figuras
de destaque dessa mesma localidade de Queimadas, que tudo fazem para
que ele atravesse a maturidade e se decline na velhice entre os muros de
uma Penitenciária. Esse apelo traz muito do MINUTO TRÁGICO de um homem que o próprio Conselho Penitenciário da Bahia não reconheceu a mínima parcela de periculosidade social. E nesse ponto entregamos a palavra
a “Volta Seca”:
						__
MASSACRE DE UMA FAMÍLIA DE FAZENDEIROS
DIZER como dizem, que Lampião era um homem de coração não passa de lenda. Ele era um homem de maldades extremas. Matar, para ele,
era o ato de menor responsabilidade na sua vida. Vou lhe contar o que ele
fez com um fazendeiro. Lembro-me ainda, como se tivesse acontecido ontem esse triste caso. O velho tinha dois filhos e uma filha. A moça, apesar
da minha pequena idade, eu salvei com o risco da minha própria vida. Ela
era ainda meninota, mas estava busando. O senhor não sabe o que quer
dizer ‘busando’? Busando é um modo muito usado no Nordeste de dizer
que a moça já está criando seios. Pois bem, ele pegou o dono da fazenda
e os dois filhos e entregou-os a “Gato”. “Gato” era um bandido completo.
Tinha seus caprichos. O senhor vai avaliar a qualidade dos caprichos desse
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homem sem o menor vestígio de sentimento humano. Antes de puxar o
gatilho, ele berrava, soltando os mais pesados palavrões, ordenando que
a sua vítima sorrisse. Ele não gostava de matar ninguém com cara feia ou
chorosa. Dizia ele, que o céu é uma coisa muito gostosa, portanto, antes
de levar chumbo no peito a pessoa devia embarcar rindo de satisfação.
Esse homem tinha uma filosofia de esfriar o sangue nas veias. À ordem de
Lampião, “Gato” friamente matou os dois rapazes e o velho, pois Lampião
foi muito claro, antes de ordenar a morte dessa pobre gente:
– “Mate todo mundo, “Gato”, para que não fique nem semente da
raça”.
A mocinha, quando viu seu pai e seus irmãos tombarem sob as balas
assassinas do rifle do cangaceiro, pôs-se a chorar e ficou me rodeando,
como se me pedindo proteção. Então eu disse ao capitão que não matasse a menina. Ela agora estava abraçada à minha cintura, fazendo do meu
corpo ainda de garoto, uma trincheira. Os cabelos caídos até à cintura, os
olhos cheios de lágrimas, soluçando nervosamente, levando seus olhares
aos corpos de seus pais e de seus irmãos, estirados no chão, inteiramente avermelhados pelo sangue que ainda jorrava dos ferimentos, e para
“Gato”, que esperava a segunda e mortal ordem de Virgulino. Eu comecei
a sentir as unhas dos dedinhos da moça se cravarem na minha cintura, tal
era o seu pavor e o sofrimento que lhe enchia o coração. Eu então disse a
Lampião. Eu mesmo não sei como criei essa coragem. Disse que preferia
que ele me matasse do que assassinar a pobre menina.
– “Então toma conta dela”, disse secamente o chefe, e com o olhar,
deu ordem a “Gato” que abaixasse o fuzil. Levei a moça para o terreiro
para que ela não visse mais os corpos de seu pai e de seus irmãos. Levei
quase duas horas para fazer com que ela falasse. Perguntei se ele tinha
parentes ali por perto. E ela respondeu que sim. Tinha uma tia que morava
no brejo do Burgo, a pouca distância da fazenda onde se dera a tragédia.
Nessa mesma tarde pus a menina na garupa do cavalo de “Corisco”, pois
ele não fizera objeção de me emprestar o seu cavalo, e noite alta eu chegava à casa da tia dessa menina, e em poucas palavras, contei àquela família
apavorada o que acontecera aos pais daquela moça. Eu não estou inventando uma história, senhor Berliet Junior, e eu sei a responsabilidade que
levam as minhas declarações. Até hoje, se os parentes dessa moça forem
vivos, se os parentes dessa moça forem vivos, poderão ser testemunhas
desse meu gesto. Tem uma passagem muito dolorosa e que define bem
os sentimentos desse homem, cuja cabeça até hoje está no Museu Nina
Rodrigues. O velho fazendeiro, morreu como homem, embora pedindo que
não o matassem, pois ele tinha filhos. E Lampião respondeu-lhe que lhe
poupava a vida se visse na palma da mão dele a imagem de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Ele não mataria mediante esse milagre. Virgulino tinha ódio
dele porque era um dos muitos que denunciavam o bando a polícia. Agora,
é justo também que desminta outras espécies de barbaridades que foram
atribuídas ao meu padrinho, capitão Virgulino. Não é verdade que ele invadia os povoados praticando maldades como estas: violentar as mulheres e
mutilando-as. Zé Baiano, sim. Esse era um dos “cabras” maus de natureza.
Seus requintes de perversidade eram conhecidos em quase todo o Norte.
Quando ele pegava as mulheres, o seu maior prazer, depois de cortar os
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cabelos das infelizes, mandava esquentar até ficar em brasa o ferro de
marcar gado. Isso eu assisti muitas vezes. Amarrava as moças em estacas, e rasgava os seus vestidos a ponta de punhal. Depois que o ferro de
marcar o gado estava vermelho, ele então ferrava-as no rosto e na perna,
principalmente as moças que caíam na asneira de seguirem os figurinos
parisienses.
						____
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AS MULHERES ERAM MARCADAS COM FERRO EM BRASA
CAPÍTULO IX

Lampião ditava a moral do Nordeste. Vestido curto e rouge valia quase uma sentença de morte. Zé Baiano recebe
o castigo que merecia.
ATRAVÉS as declarações de “Volta Seca”, o público começa a se inteirar sobre a vida do bando de Lampião. Narrativa sincera que nos faz
esse ex-componente dessa quadrilha de bandidos que durante muitos anos
assolou o sertão de quase cinco Estados. Fizemos uma devassa na vida
desse sentenciado e chegamos à conclusão serena e muito ponderada de
que até hoje, justamente, esse moço está desfrutando, para não dizermos,
está sendo esmagado, pelo prestígio sinistro e sem fundamento, de um
cangaceiro cruel e de mais perversa índole. “Volta Seca”, verdade que participou do bando do capitão Virgulino, assistiu a inúmeros ataques durante
um ano, incursionou pelo Nordeste, mas apenas como mero participante,
mas nunca como bandido. Ele foi raptado quando criança pelos homens de
Lampião e sua tarefa na quadrilha era apenas cuidar de animais. E isso,
como dissemos, durante um curto período, pois mesmo antes de completar
14 anos, foi capturado pela polícia até a presente data, cumpre uma pena
a mais injusta das penas, pois segundo ele foi submetido a um julgamento com treze anos de idade. Verdadeiro atentado às leis penais. Deixemos
“Volta Seca” elucidar esses detalhes nas posteriores reportagens, e entregamo-lhe a palavra:
						__
		
Essas perversidades praticadas por “Zé Baiano”, eu sei que correram todo o Brasil. De fato, ele tinha esse prazer maldoso de ferrar as
moças no rosto, na barriga e nas pernas, com ferro de marcar o gado. “Zé
Baiano” era um tipo alto, forte, e a cor da pele quase roxa, muito mais
escuro do que eu. Naquela época devia estar com os seus quarenta e cinco anos. Trazia sempre com ele uma mulher, uma sertaneja bonitona; de
atitudes resolvidas. Chamava-se Lídia. “Zé Baiano”, o que tinha de paixão
pela mulher, tinha também de ciúmes. E numa dessas explorações, ela foi
assassinada por ele no estado de Sergipe. Nós mesmos não sabíamos, ou
melhor não tínhamos certeza se os ciúmes de “Zé Baiano” tinham ou não
fundamento. Seu ciúme foi provocado por um paisano de nome Chiquinho.
A morte de Lídia foi também a sentença de morte de “Zé Baiano”. Pouco
tempo depois do assassinato da amante, Chiquinho reuniu um grupo de
homens que conseguiu pegar desprevenido “Zé Baiano”. E o perverso cangaceiro foi justiçado no mesmo estado de Sergipe. Foi uma luta tremenda
desse homem, para não morrer. Homenagem seja feita à sua valentia. Resistiu como um leão. Resistiu a uma força muito superior em número e em
armas, mas foi estraçalhado a punhal.
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O SAQUE DE QUEIMADAS
ESSE é o ponto principal que eu quero que seja esclarecido, porque
é justamente nele que se enterram as raízes das injustiças que venho sofrendo por parte das autoridades que até hoje me prendem entre os quatro
muros de uma Penitenciária. Eu participei, confesso, do saque de Queimadas. Como participei em outros assaltos praticados pelo bando de Lampião.
Eu tinha treze anos nessa época. Contaram coisas bárbaras a meu respeito. Que depois que os soldados do destacamento foram fuzilados, eu, de
punhal em punho, fui sangrando os cadáveres e lambendo o sangue na
lâmina do punhal, grosseira mentira dos meus acusadores. Juro por tudo
quanto há de mais sagrado que isso não aconteceu. Não aconteceu, porque nem cheguei a ver os corpos desses infelizes, após o seu fuzilamento.
A verdadeira história de Queimadas é esta: Lampião entrou nessa localidade e prendeu os soldados que ali haviam. Deixou cinco “cabras” rondando,
tomando conta do local onde se encontrava o destacamento. Eu tinha nessa época treze anos. Eu estava na Sociedade, mais “Antonio de Engracia”,
“Cirilo” e “Zé Baiano”. Sociedade, é uma espécie de Bar, onde tem bilhares
e outras diversões. Lampião chegou a esse bar, dizendo que já havia matado os soldados e soltado os presos da cadeia local. Ora, eu não estava no
lugar da chacina nem assisti, porque eu estava baleado. Eu fui ferido num
combate que se travou na fazenda do Riachuelo à noite. Recebi uma bala
no fígado e essa bala ainda se encontra alojada em meu órgão. No Hospital
onde fui a pouco tempo, recusaram-se a extraí-la, e até hoje sinto dores
nesse local. Os verdadeiros chacinadores do destacamento de Queimadas,
composto de seis soldados e um sargento, foram – Lampião, Ezequiel, Luiz
Pedro e Virgínio.
Eu sei que esse caso teve uma repercussão tremenda em todo o Brasil, e “Volta Seca” ocupou o primeiro plano e teceram as mais contraditórias
versões a meu respeito. Confundiam-me com o terrível “Volta Seca”, que
foi uma das figuras proeminentes do cangaço nordestino, mas é muito fácil
provar tomando por referência a data em que esse aconteceu, e a minha
idade atual, e o tempo de meu encarceramento. Ora, nunca poderia ser
esse cruel bandido que tanto pavor inspirou ao mundo com a idade de uma
criança. Até hoje, eu sofro na prisão, não maus-tratos, mas moralmente,
por parte de influentes políticos da própria localidade de Queimadas. Eu
sei que dali partem constante pedidos para que não me devolvam a liberdade. Querem vingar em mim, um crime cometido por quase uma dezena
de homens. Tanto que, ficou averiguada a minha inocência nesse caso, que
o próprio Conselho Penitenciário opinou pelo meu livramento condicional.
Mas por que não me libertaram até hoje? É um outro ponto melindroso
(...) porém uma série de injustiças patrocinadas por um representante da
autoridade. Eu explicarei mais tarde, com mais pormenores, esse ponto.
Falarei agora sobre os hábitos particulares de Lampião.
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LAMPIÃO NA INTIMIDADE
CAPÍTULO X

A morte de Ezequiel custou a vida a mais de vinte homens.
O combate da Lagoa do Touro. Não é verdade que os cangaceiros raptavam as mulheres das cidades que invadiam.
APRESENTAMOS aqui o relato de “Volta Seca” que ainda muito criança, integrou o bando de Lampião e foi testemunha ocular das inauditas
barbaridades praticadas pelo “rei do cangaço” quase em cinco Estados
nordestinos. É um documento de grande valor as declarações desse moço
que ainda hoje se encontra na Penitenciária do estado da Bahia, segregado da sociedade e detido, pode-se dizer, ilegalmente, porque o Conselho
Penitenciário já decidiu pelo livramento condicional. Através as palavras de
“volta Seca”, vamos conhecendo ângulos inéditos dessa quadrilha sinistra
que espalhou o terror e a morte pelos sertões do Norte do país. Novamente
entregamos a palavra a “Volta Seca”.
						__
HÁBITOS PARTICULARES DE LAMPIÃO
QUANTO amanhecia o dia, com o mesmo (...) de autoridade de um
oficial comandando, primeira coisa que Lampião fazia era distribuir instruções ou ordens de serviço. Logo pela manhã os homens praticavam tiro
ao alvo. Verdadeiro exercício militar. Todos eles estavam bem armados e
municiados. Mosquetão, revólver, parabélum, eram as armas usadas pela
turma. As instruções eram copiadas do regulamento militar e parecia-me
que Lampião era bem entendido nesse difícil assunto. Ele empregava as
mesmas disposições e técnicas de defesa e de ataque. Vanguarda, retaguarda e flanco. Quando o bando incursionava pelo sertão, era seguinte a
disposição de marcha. Dez “cabras” na frente como esclarecedores. Dez na
retaguarda. Dois grupos de cinco homens cada um protegendo os flancos.
Marchavam cantando a canção predileta do bando:
É Lamp, é Lamp, é Lamp,
É Lamparine, é Lampião,
Eu me chamo Virgulino
Me tratam por Lampião.
Era essa a canção predileta do bando cantada por todos nós, quando
marchávamos e dedicada ao “Rei do Cangaço”. Virgulino tinha dois filhos
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de Maria Bonita. No meu tempo ainda eram bem garotinhos. Usando da
sinceridade, eu não posso falar mal desse homem, pois fui sempre bem
tratado por ele. É verdade que ele era um indivíduo frio, cruel, e para quem
a vida humana pouco ou nenhum valor tinha.
						__
GANHEI MEU CAVALO DE COMBATE
DOIS meses depois de ser capturado pelo bando, foi então que eu
ganhei a minha montaria. Era um cavalo russo já em primeira muda. Deram-me então um rifle. Mas eu invejava aqueles homens muito bem armados. E não descansei enquanto não consegui um punhal. E este me foi
oferecido pelo próprio Lampião. Quando me entregaram o rifle, foi o próprio Virgulino quem me deu as instruções. E sobre a instrução de Ezequiel
comecei a praticar o tiro ao alto. É verdade que eu participei de muitos saques. Puxei muitas vezes o gatilho do meu fuzil, mas nunca matei ninguém
a sangue frio. Não podendo dizer o mesmo nos muitos combates que era
obrigado a travar. Tomei parte no combate da Lagoa do Touro. Fugimos
da polícia volante. Mas fugir era um modo de dizer, fazia parte da estratégia de Lampião. Em questões de combate ele era muito ardiloso, e sabia
precisamente quando devia recuar ou atacar. E foi nessa batalha com a
polícia que morreu Ezequiel Ferreira, irmão do padrinho. Quando Ezequiel
tombou ferido de morte, o ânimo do capitão subiu assustadoramente. E aí
travou-se realmente uma luta de vida e morte. Uma luta de hora e meia,
em que quase todos os volantes foram furiosamente massacrados. A morte de Ezequiel feriu profundamente o coração do chefe. Logo mais tarde,
no mesmo estado da Bahia, na fazenda do Riacho, houve um outro grande
tiroteio. Morreram seis soldados, tendo nós apenas uma baixa, que foi o
“cabra” Gavião.
							__
COMO ERAM ASSALTADAS AS VILAS
ANTES de atacar uma vila de importância, Lampião estudava detalhadamente a sua capacidade de resistência. Não era um imprudente, ao
contrário, era um homem calculista. Antes de mais nada, ele procurava
saber o número de soldados que a defendiam e recolhendo todos esses
conhecimentos, ele então ordenava o saque. A primeira coisa que ele fazia,
ao invadir uma cidade ou um povoado, era colocar todos os seus homens
em posição estratégica. Os ataques eram combinados e os homens agiam
com verdadeira tática militar. Não é verdade que contam que os cangaceiros raptaram as mulheres das cidades que invadiam. Essas coisas não
aconteciam de forma alguma, pois eu participei de muitas dessas invasões.
É verdade que o bando se compunha de bandidos dos mais baixos sentimentos, mas os impulsos desses homens escarravam diante da autoridade
indiscutível do capitão Virgulino, e todos se submetiam a mais férrea das
disciplinas. Mesmo muito criança, eu observava com grande clareza a personalidade desse homem, que tinha seu lado escuro e seu lado claro. Pode
dizer no seu jornal, que esse negócio de raptar mulheres e crianças, não
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passam de grosseiras mentiras. Agora falarei dos mais ferozes cangaceiros
que faziam parte do bando. “Zé Baiano” e “Gato”.
						_____
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LAMPIÃO CHOROU COPIOSAMENTE A MORTE DO PADRE CÍCERO
CAPÍTULO XI

Lampião dava festas de meses a fio no sertão! Manejava
tão bem uma sanfona como um fuzil. Muitos cangaceiros
do bando de Lampião estão espalhados pelo país, e tornaram-se homens pacatos e trabalhadores!
VOLTA SECA falou ao Diário da Noite, da Penitenciária do Estado da
Bahia onde se encontra. Aspectos interessantes sobre a vida de Lampião e os homens que fizeram parte do terrível bando que durante
muitos anos assolou o Nordeste, nos é revelado por esse moço que há
dezoito anos se encontra encarcerado. Com a palavra, “Volta Seca”.
							__
EU prometi falar ao senhor sobre os dois cangaceiros que eu
considerei os mais ferozes e cruéis do bando – “Gato” e “Zé Baiano”.
“Gato” ganhara esse apelido porque de fato era ágil como esse bicho.
Era de um fôlego extraordinário, e o que mais resistência oferecia nos
longos combates que se travavam com a polícia. Era um homem, como
diziam todos, que custava a dar o prego. Ele aguentava uma batalha
de cabo a rabo. E como pulava esse homem, saltando de obstáculo
em obstáculo, procurando melhores posições para atacar os volantes.
Nós mesmos custávamos a localizá-lo, tal era a sua mobilidade, não
respeitando a saraivada de balas que zunia de todos os lados. Era
mais valente do que cruel. Enquanto “Zé Baiano” se destacava mais
pela perversidade diante do inimigo em luta, ou então vencido. Ele
era de uma imaginação fértil e era cabeça que inventava os mais terríveis suplícios. Dizia-se mesmo, que o sujeito que caísse na mão de
“Zé Baiano”, antes de morrer definitivamente, passava por uma série
de sofrimentos que eram muito piores do que a própria morte. “Gato”
morreu em combate a beira do rio São Francisco e o seu fim trágico,
abalou profundamente Lampião, pois era muito estimado por ele. Enquanto “Zé Baiano”, morreu, conforme já disse em reportagem anterior, estraçalhado a punhal por um grupo de paisanos, chefiados por
Chiquinho que se supõe ter sido amante de Ligia, mulher de “Baiano”
e por ele assassinada, por motivos de ciúmes”. Com a morte de Zé
Baiano, na falta de Lampião, assumia automaticamente o comando,
Mariano, também conhecido pelo apelido de Pernambucano. Era um
homem duro, falava pouco, valente como o quê, olhar de aço e de
decisões fulminantes. Era também instrutor do bando, e na instrução
meu amigo, ele era zarro. E como exigia presteza dos seus coman36

dados. Mariano, combatendo, pouco perdia em bravura para Corisco.
E muitas vezes, que eu me arrastando de posição em posição, reabastecendo os homens em combates, de munições e cartuchos, vi a
fisionomia de Mariano, nos momentos mais altos da luta. Ele se batia
sempre sorridente. É pena, eu digo terem recebido influências do mal,
porque esses tipos, senhor Berliet Junior, dariam grandes soldados.
Mas quem é que vai discutir as misteriosas ordens do Destino?
						__
A DOENÇA DA VISTA DE LAMPIÃO
SOFRIA de vebide em um dos olhos. Não enxergava nada. Não
é verdade que ele procurava médicos nas cidades. Apesar da gravidade da moléstia, e o muito que a mesma lhe incomodava, Lampião
pouco ligava. Era maravilhoso o seu bom humor. Até hoje não posso
compreender como, uma criatura feroz como ele era, de quando em
vez se deixava empolgar pela alegria de um sertanejo pacato e ingênuo. Uma das suas manias era organizar bailes nos sertões, e festas
essas que duravam meses a fio. E ele mesmo, era o tocador de harmônica, que aqui na Bahia, nós chamamos de sanfona. Poucas pessoas acreditam que o capitão Virgulino fosse um católico fervoroso.
Onde ele soubesse haver uma missa, mesmo que lhe dissessem que
o caminho estava patrulhado de volantes, ele não a perdia de forma
alguma. Talvez esse seu sentimento de religião fosse influência da
pessoa, ou melhor, da única pessoa que ele respeitava no mundo –
o padre Cícero do Juazeiro. Padre Cícero também gostava muito do
capitão Virgulino. E lhe digo mais, era uma estima de pai para filho.
Sim, senhor, eu também sou afilhado do Padre Cícero. E posso dizer,
que o velho sacerdote, gostava de nós todos. Quando morreu o Padre
Cícero, nós não fomos ao enterro porque não soubemos da sua morte.
Nem Lampião mesmo teve conhecimento do triste ocorrido. Quando
levaram a notícia ao chefe, aqueles homens, temperados pela dureza
do sertão, e afinados na carreira do crime viram lágrimas descerem
pelas faces encovadas e escuras do rei do Cangaço. Durante muito
tempo a tristeza causada pela morte de seu protetor, não se afastou
de sua fisionomia. Ela se refletia nos seus olhos empanados.
Como vivíamos no sertão? Da maneira mais simples e calma desse mundo. À noite, quando acampávamos, era o nosso passatempo, lembrar casos, ou então jogando cartas. A cozinha, era feita por
escala, porque não havia um só cangaceiro que não conhecesse os
segredos de uma boa panela. As mãos de Maria Bonita não criaram
calos em companhia de Lampião. E os que ela trouxe da companhia
do marido, perderam-se no sertão. Ela de nada se ocupava, a não ser
uma costura ou trabalhos caseiros muito leves. Lampião fazia questão
de não estragar os encantos da mulher em trabalhos rudes ou pesados. Ela era muito comunicativa. Em certas épocas, brincava muito
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com a gente e isso não desagradava o capitão. Uma, que ele confiava
na lealdade dos homens que ele comandava, e outra, mais importante, ele considerava a fidelidade da mulher com quem vivia. De mês
em mês, Lampião passava pela cidade onde residia o marido de sua
amante, mas ninguém via o sapateiro, ou tinham muito bom juízo ou
então muito amor à pele. Porque eu tenho a certeza, que o dia que os
seus olhos batessem em Maria Bonita, ele deixaria de ser sapateiro –
era um homem morto.
Quando as mulheres dos “cabras” engravidavam, eram imediatamente levadas para a casa dos pais, porque Lampião mesmo dissera
que maternidade ambulante não dava jeito no sertão. Depois de nascerem as crianças, elas voltavam, entregando os bebes para serem
criados por outras pessoas, ou então da própria família. Eu sei que
um filho de Lampião se acha atualmente no Rio e está sendo carinhosamente criado pelo tenente-coronel Costinha. Depois que fui encarcerado, nunca mais recebi notícias de meus antigos companheiros de
cangaço. Sei que alguns se regeneraram. São homens ordeiros, prestativos e de muito gênio. Por que não tiveram esses homens situações
como as de hoje, antes do cangaço? Bem vê que nem todos nascem
com alma de criminosos.
						_____
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OS COITEIROS FORAM EXTERMINADOS BARBARAMENTE
PELOS VOLANTES
CAPÍTULO XII

Para o delator, Lampião tinha o mínimo sentimento de comiseração. Torturava a família inteira, não escapando nem
as crianças, e incendiava a casa e depredava as benfeitorias. Depois da chacina, o capitão Virgulino fazia uma original oração fúnebre sobre os corpos de suas vítimas.
CONTAMOS aqui a história real de um moço que saltou da infância para a maturidade angustiante que é a sua atual condição de presidiário. Trata-se de Antonio dos Santos, o famoso “Volta Seca”, nome
de guerra terrível e que perante a sociedade, esmagou inteiramente
todo e qualquer conceito que junto a ela poderia desfrutar, vivendo
em seu seio ordeira e pacatamente. “Volta Seca” aguarda o instante de sua libertação, pois que o Conselho Penitenciário do Estado da
Bahia, opinou favoravelmente, mas até hoje encontra-se preso, não
se justificando mais perante o próprio espírito da Lei a sua condição
de segregado social. Esperamos que mesmo antes de acabar a presente série de reportagens sobre esse homem, abram-se os pesados
portões da Penitenciária do bairro de Santo Antonio e a fama de cangaceiro, que desde os treze anos de idade ele carrega às costas como
tremendo e injusto castigo para sempre seja alijada e reconhece a
vida normal que tanto pleiteia. A “Volta Seca” passamos a palavra:
							__
O SENHOR há pouco perguntou-me pelos coiteiros. Agora vou
lhe responder a respeito desses homens. Não me lembro dos seus
nomes, e acredito que nenhum esteja vivo hoje, pois foram exterminados pelos volantes. A atitude dos coiteiros em relação aos cangaceiros, era mista de medo e de simpatia. Sim. Muitos deles receberam
o terrível castigo consequente das denúncias ou pelas vagas indicações que davam à polícia a respeito dos homens do cangaço. Para o
delator, não havia mercê, e Lampião mesmo, talvez tenha sido o mais
implacável dos inimigos, quando os mesmos traiam a confiança depositada por ele e pelo seu bando. Antes de mata-lo, a família inteira
do denunciante era torturada aos seus olhos. Não escapavam nem
os filhos menores. O ódio se estendia às criaturas e às coisas. Depois
de mortos, o bando incendiava a casa do coiteiro e destruía todas as
benfeitorias do sítio, tornando aquilo que fora uma propriedade prós39

pera e feliz, num campo árido e desolador. Lampião, logo após as chacinas e a depredação, mesmo falando pouco como era o seu hábito,
não deixava de fazer um pequeno discurso justificando a violência,
pois aplicava, assim se expressava, ao falso amigo o mesmo que nós
sofreríamos por desgraça caíssemos na mão da polícia volante. Ninguém desconhece os métodos aplicados por esses representantes da
Lei nas suas batidas pelo Sertão.
							__
ORDEM – MATAR!
SIM, essa era a missão dos vigilantes. Não havia meio termo na
aplicação da justiça. O cangaceiro morto era imediatamente decapitado no lugar e a sua cabeça, numa procissão macabra, ia sendo exposta, desde os mais pequenos povoados até alcançar a capital. Há
de compreender, meu amigo, que a nossa situação em face da Lei, era
incondicionalmente a defesa da nossa pele. Eis porque Lampião fazia
inteira questão de não deixar fugir ou cair ferido qualquer soldado que
nos perseguisse. A ordem também do bando era – matar! E muitos
ficaram estirados nas “caatingas” para banquete dos urubus. Como
eram recebidos pelos coiteiros?
Logo que chegávamos à casa de um deles, ele informava completamente a Lampião do movimento e dava em seguida, todas as instruções para a segurança do bando. Todos nós tratávamos com o máximo respeito o coiteiro. Geralmente era um fazendeiro ou vaqueiro.
Quando nós chegávamos, já estava tudo arrumadinho. As munições
de boca constavam dos seguintes elementos alimentícios: requeijão,
rapadura, farinha de mandioca, carne assada, sardinhas em lata, farinha de trigo, charque, milho, etc.. Nós dormíamos na “caatinga” ou
em mato fechado, mas o melhor pouso era a “caatinga”, pois para nela
pernoitarmos, não precisávamos de sentinelas, pois essa espécie de lugar
oferece bastante segurança.

						__
OS FILHOS DE MARIA BONITA
OS dois filhos de Maria Bonita nasceram na casa paterna, sob
os cuidados da mãe da moça. O nascimento das crianças não foi comemorado, pois o chefe manteve sobre o acontecimento a maior discrição. Mas gostava imensamente dos filhos. Sentia-se sob a capa
daquela frieza, ou melhor, falsa indiferença, o seu grande amor pelas
crianças. Muitas vezes, Lampião deixou transparecer que era o seu
intuito assegurar aos filhos, um futuro que contrastasse com a vida
de banditismo que ele levava. Muitas vezes, ouvi ele e Maria Bonita conversarem sobre os meninos. Falaram em interna-los num bom
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colégio, no Recife ou em Salvador, e conseguir para eles mais tarde,
uma carreira digna, e isenta de toda e qualquer influência da vida dos
pais perdidos nas “caatingas”, assaltando, roubando e matando. Maria
Bonita, sentia saudade dos rebentos. A separação a angustiava bastante. Mas não obstante, vencia o amor conjugal, e ela vivia atrás dos
passos do seu amante na vida acidentada que escolhera, troca terrível
que fizera, pelo seu antigo lar construído pelo seu marido o sapateiro
José da Neném. Não é verdade que Maria Déa acompanhava Lampião
armada de rifle ou outra espécie qualquer de arma.
Falei há pouco sobre os cangaceiros que escaparam do sertão e foram

procurar trabalhos honestos, em toda a parte do Brasil. Bem se vê que a
maioria não era criminosa por índole. Posso dar um exemplo. Hoje aqui em
Salvador, vive Ângelo Roque, também conhecido na roda do cangaço pelo
vulgo de “Labareda”. Está regenerado. Trabalha no Conselho Penitenciário.
A princípio “Labareda” pertenceu ao nosso bando, saindo mais tarde para
formar uma quadrilha por conta própria. Depois que nos separamos,

nunca mais ouvi falar desse velho companheiro de cangaço. Somente agora é que vi saber que é funcionário do Conselho Penitenciário,
onde goza de grande consideração, pois a sua regeneração foi completa. Vou lhe contar agora o primeiro choque que houve entre Lampião e um cangaceiro que queria disputar com ele a chefia do bando.
O senhor talvez nunca tenha ouvido falar na espécie de duelo que foi
travado entre os dois homens no interior escuro de um capoeirão.

						_____
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LUTA ENTRE DOIS GIGANTES
CAPÍTULO XIII

“O sertão é pequeno demais para dois imperadores”! –
clamou Virgulino. Impressionante episódio entre o cangaceiro “Sabino” e “Lampião”. Homem como esse não se
mata, deixa-se viver para tirar a raça.
Aos poucos, a nossa reportagem conseguiu ganhar a confiança de
“Volta Seca”, obtendo do ex-membro do bando do capitão Virgulino, dados
inéditos e interessantes por ele testemunhados na sua vida de cangaceiro, embora trouxesse um rifle e um longo punhal com seu físico franzino
e muito juvenil. Continuamos martelando a mesma tecla. “Volta Seca” foi
preso aos treze anos de idade. Julgado por um tribunal constituído às pressas em Queimadas, local onde foram massacrados sete soldados de um
destacamento. Dali em diante, menino ainda, foi cambiado para diversas
prisões do Estado, quando na sua condição de menor, o seu destino era
o reformatório, que trabalharia eficiente e socialmente pela sua readaptação. Mas nada disso aconteceu. O menino “Volta Seca” foi considerado
delinquente comum, atentado direto e imperdoável à legislação penal e
um libelo terrível aos magistrados que permitiram tamanho agravo. Esperamos, pois, continuarmos martelando esse ponto, que a Justiça baiana
reconsidere a sua ilegal atitude e desfaça tão lamentável erro judiciário.
Voltamos novamente a entregar a palavra a “Volta Seca”:
EU prometi ao senhor falar sobre um original duelo travado pelo meu
antigo chefe (que Deus o tenha na Santa Glória, caso seja possível o perdão dos seus pecados). Lampião foi um homem muito mau, mas diante da
generosidade Divina, todos os nossos erros devem ser escurecidos. Antes
de entrar no caso que ele teve com outro cangaceiro, de nome Sabino Gomes, eu preciso dizer qualquer coisa a respeito do capitão.
						__
O PRIMEIRO PASSO DE VIRGULINO NO CANGAÇO
VIRGULINO fez-se bandido indiretamente por questão de terras. O
mais forte é quem sempre leva vantagem. Lei primitiva. Peixe grande, com
fome ou sem fome come peixe pequeno. Lei do trabuco e do bacamarte.
Coronel no sertão, quando dá um espirro com raiva, estica as divisas das
suas terras, e o pequeno é quem recebe as suas consequências. Esse negócio do Brasil ter muita terra e pouca gente é conversa fiada. A minoria
constituída de coronéis continua fazendo as maiores iniquidades com o
braço e o suor sertanejo. Foi o que fizeram com o pai de Lampião. Ele era
dono de um pequeno sítio e seu vizinho era um poderoso fazendeiro. Do
alto duma colina ele levou não sei quantos anos a namorar a pequena nes42

ga de terra onde nasceu o homem que um dia encheu de terror as “caatingas” nordestinas. Esse senhor encheu a palma da mão de moedas e quis
anexar o sítio do pai de Lampião às suas terras tão vastas e paralelas à
sua ambição. O velho não quis vender. O coronel ficou vermelho de raiva,
largou as moedas no fundo do bolso, deu seis chicotadas na bota enlameada, soltou uma praga surda e virou as costas, e algumas horas depois de
seu cavalo desaparecer na primeira curva do caminho, o pai de Virgulino
Ferreira da Silva recebia na cabeça e no coração, uma boa carga de calibre
44. Já que não pudera conseguir o sítio resolveu acabar com o vizinho.
Virgulino nessa época tinha doze anos de idade. Segundo alguns, ele fitou
demoradamente a fisionomia ensanguentada de seu velho pai, sem uma
lágrima nos olhos. É terrível, meu amigo, quando as lágrimas da revolta,
não encontrando saída pelos olhos, recolhem-se ao coração. E a víbora do
banditismo encontrar um ninho bem acolchoado com essas lágrimas no
coração dessa criança, que mais tarde seria o maior bandido do Brasil. E
assim nasceu o cangaceiro Lampião.
Contou-nos Virgulino que, desde criança, começou a trabalhar alucinadamente, a fim de juntar algum dinheiro. E quando as suas economias
alcançaram a quantia de um rifle ele passara a si mesmo o seu diploma
de cangaceiro. A sua sede de vingança era tamanha que até mesmo aos
bandidos mais experimentados impôs respeito e temor. Era o primeiro degrau para a chefia. E cinco Estados do Brasil conheceram a fúria desse
homem, saqueando fazendas, incendiando casas, chacinando famílias inteiras. Eram ainda as lágrimas que ele não havia chorado que se transformaram em dinamite. Cinco Estados mobilizaram a sua polícia. Os prêmios
mais vultosos foram oferecidos para quem o trouxesse morto ou vivo. Ele
sentiu-se perdido. E daí em diante então, mais aumentou o seu vandalismo. Há um provérbio no Nordeste que diz: – “Homem perdido, Deus é pai
dele”. Mas Lampião escolheu para padrinho o diabo. É essa a história que
nos revela a origem do “Rei do Cangaço”. Mas em todos os setores da vida
a concorrência surge. E apareceu mais um homem para governar com o
rifle e o banditismo as “caatingas” do Nordeste.
						__
SABINO GOMES, O TERRÍVEL
ERA esse o nome de um dos cangaceiros mais famosos do sertão de
alguns Estados. Era um caboclo forte e destemido, cruel como o veneno
de urutu. Agia Sabino Gomes quase nas proximidades onde Lampião dominava com o seu bando. Dois imperadores disputando o mesmo trono do
sertão. Nós sabíamos que o encontro entre os dois gigantes, um apenas ficaria vivo. E durante muito tempo, vivemos nessa apreensiva expectativa.
Quem mandaria no sertão? Sabino Gomes ou o capitão Virgulino Ferreira
da Silva? E um dia, eu mesmo trouxe a notícia que daria o desfecho, de um
dos casos mais emocionantes por mim assistido. Indo buscar os animais
num pasto bastante distante onde estava o nosso acampamento, avistei
alguns homens do bando de Sabino Gomes. O ódio dos dois já fazia divisa.
A menos de uma légua de distância se encontravam os dois gigantes da
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“caatinga”. Quando eu dei a notícia no acampamento, em menos de um
segundo, todos os homens do bando já tinham os fuzis na mão. “Corisco”,
rápido como uma centelha, caracolava no seu fogoso animal. Lampião deu
um berro: – “O negócio é comigo! Matarei o primeiro de vocês que tocar
num cabelo de Sabino Gomes!”

						____
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DUELO ORIGINAL
CAPÍTULO XIV

O escuro interior de capoeirão foi palco de uma tragédia e
só Lampião conheceu o enredo. Os dois homens se caçavam espetacularmente. Episódio impressionante que nos
contou “Volta Seca” a respeito desses dois terríveis cangaceiros.
RESPONDEMOS aqui as inúmeras cartas recebidas a respeito de “Volta Seca”. Este homem, atualmente, não oferece algum perigo social. E
sobre esse ponto manifestaram-se conhecidos criminalistas e criminólogos da Bahia e de Pernambuco, que o estudaram cuidadosamente. Nunca
“Volta Seca”, chamemo-lo pelo seu verdadeiro nome, Antonio dos Santos,
foi lugar tenente de Lampião, pois o próprio calendário é uma testemunha
vigorosa de que nessa época ele não passava de um pirralho. Não é possível acreditar que um garoto de doze anos de idade, pudesse assumir provisoriamente a chefia de um bando de cangaceiro, terríveis e sanguinários,
como eram os homens chefiados pelo bandoleiro Lampião. Fantasias e lendas coroaram nefastamente a cabeça de um adolescente. O próprio vulgo
que deram a Antonio dos Santos, trazendo uma eufonia delinquente, fez
com que mais rapidamente o colocasse num plano negativo que se tornaria fortemente nocivo à sua personalidade como mais tarde ocorreu. Conversamos com “Volta Seca” durante sete dias. Informamo-nos sobre ele e
obtivemos as melhores referências. Em dezoito anos de encarceramento
um homem não pode dissimular ou ocultar os seus maus instintos, mesmo
que fosse um artista à altura de Zoconi. Quem visitar a Penitenciária do
Estado da Bahia é fácil verificar o que nós estamos apresentando nessa
ligeira introdução dessa reportagem. “Volta Seca” quer voltar à sociedade.
Durante todo esse tempo de prisão adquiriu várias profissões, portanto,
capacitado para enfrentar honestamente a vida e apagar na memória dos
contemporâneos o sinistro renome que ainda perdura sobre o seu nome e
sobre a sua pessoa. Entregamos a palavra a Antonio dos Santos:
						__
QUANDO eu dei a notícia no acampamento que havia visto alguns
homens do bando de Sabino Gomes o maior inimigo de Lampião nas “caatingas”, rebentou um verdadeiro tumulto no acampamento. Em menos de
um segundo, todos os homens já tinham os fuzis na mão. “Corisco”, rápido como uma centelha, de um salto, ganhara a garupa do seu cavalo e
caracolava menos nervoso de que seu dono. Quando Lampião percebeu o
ânimo e a intenção de seus homens, soltou um tremendo berro:
– “Diabos! O negócio é comigo! Matarei o primeiro de vocês que tocar
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num fio de cabelo de Sabino Gomes!”
Olhei Maria Bonita. Não percebi o mínimo movimento nervoso dessa
mulher. A sua fisionomia manteve-se serena, apenas os seus olhos é que
expressavam um carinho maior do que o costume olhando o amante.
						__
“MINUTO TRÁGICO” DE LAMPIÃO
QUANDO os homens ouviram a furiosa ordem de seu chefe, entreolharam-se interditos e quase desorientados. Virgulino pousou a mão sobre
meu ombro e disse:
– “Tem certeza, Volta, que os homens que você viu à beira do córrego
são do bando de Sabino Gomes?
Amedrontado sob o olhar terrível do chefe e a situação que se criara,
eu só pude fazer um trêmulo movimento com a cabeça.
– “Maria Déa, traga o meu fuzil!”
Um silêncio de morte pesou sobre as nossas cabeças. Maria Bonita
saiu do acampamento trazendo o rifle de Lampião, sem uma palavra, mas
denunciando uma ligeira angústia nos olhos, entregou a arma ao amante.
Brusco, Lampião empurrou-me na sua frente e surdamente ordenou:
– “Mostra-me o lugar onde você viu os homens do cachorro Sabino
Gomes”...
Caminhei à frente de Lampião. Não tinha coragem nem de erguer a
cabeça porque tinha medo da máscara que aquele homem naqueles instantes, trazia no rosto. Nunca vi Lampião com tal fisionomia. Caminhamos
através um plano de mato rasteiro e espinhoso. Subimos uma pequena
elevação. Atrás de nós, fuzis pendentes nas mãos, vinha todo o bando. E
quando chegamos ao alto da colina, com a mão indiquei um dos homens
de Sabino Gomes lavando um cavalo à margem do córrego. Um ligeiro sorriso esgarçou o canto da boca de Lampião.
– “Você não se enganou, moleque. Aquele é cabra de Sabino Gomes”.
E virando-se para o resto da turma, ele tornou a observar:
– “Fiquem sabendo todos, que essa questão é exclusivamente comigo. Ninguém se meta! E aconteça o que acontecer!”
Não se ouviu uma palavra de nenhum desses homens, mesmo de
“Corisco”, que era o mais temível e impetuoso. E Lampião a passo firme e
decidido, começou a descer a colina, expondo-se às vistas do “cabra” de
Sabino Gomes, que ainda lavava o animal e não se apercebera da presença
do “Rei do Cangaço”. Lampião aproximou-se do cangaceiro, e esse, só a
pequena distância é que o reconheceu. Ficou apavorado quando viu o numeroso grupo que acompanhava o chefe. A escova que tinha na mão, caiu
sem que ele sentisse. A mão pesada de Virgulino, bateu sobre o ombro do
“cabra” e a sua voz, fê-lo tremer dos pés à cabeça:
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– “Cabra” sem vergonha, leva-me à presença do cachorro do teu patrão!!”
Se Lampião não o empurrasse talvez não saísse do seu lugar, pois
ficara preso ao chão pelo medo. E andamos mais de z minutos. Confesso,
senhor Berliet Junior, que eu estava com medo. Eu sabia, embora com
a pouca idade que eu tinha, como a gente do cangaço resolvia as suas
questões, quando o ódio entrava no meio. O grupo de Sabino Gomes era
também constituído de homens capazes de topar qualquer parada, e tão
sanguinário quanto os nossos.
E mais alguns minutos, o bando de Lampião defrontava-se com a
quadrilha chefiada por Sabino Gomes. Ao fundo, à sombra de um grande
capoeirão, se projetava até nós. E aquele capoeirão seria o palco de uma
tragédia, cujo enredo ninguém conhece, e que só poderia conta-la hoje, a
cabeça murcha e embalsamada de Lampião que se encontra guardada no
Museu Nina Rodrigues. E assim começou o primeiro ato dessa tragédia.
					
						_____

47

O CAPOEIRÃO DA MORTE
CAPÍTULO XV

O que tinha de cruel tinha de bravura o rei do Cangaço.
Durante três horas tiros de fuzil sacudiam o silêncio do capoeirão. Os cangaceiros dos dois bandos, do lado de fora,
assistiam com os corações murchos, o tremendo duelo
que se travava entre os dois chefes do banditismo.
RELATAMOS aqui o episódio inédito que nos contou “Volta Seca” a
respeito da rivalidade que existia entre Lampião e o cangaceiro Sabino Gomes. Ele nos relatou, com todos os seus detalhes essa terrível tragédia que
poucos conheciam, mas quem pertenceu aos dois grupos, se ainda estão
vivos alguns deles, gravou nitidamente na memória, pois o impressionante
episódio terminou com a morte de um deles. Luta feroz conduzida inteiramente pelos instintos e pelo sentimento de luta e de destruição. Coragem
inaudita, não a serviço, não a serviço do banditismo, mas puramente em
função de ódio e de rivalidade. Novamente com a palavra “Volta Seca”:
							__
Quando Lampião entrou nas divisas do acampamento de Sabino Gomes, o mesmo se encontrava no interior de sua tenda, tirando a sesta
costumeira. Sabino foi acordado às pressas. Lembro-me da cabeça desse
homem quando surgiu à entrada da tenda. Cabelos emaranhados, e a fisionomia completamente transtornada pela surpresa. Creio que esse homem,
quando viu Lampião julgou estar ainda mergulhado num pesadelo. Mas
Sabino Gomes era homem macho. Reprimiu o espanto e o ligeiro temor
que não conseguiu ocultar e deu dois passos à frente. Lampião tinha o fuzil
na mão, com o cano quase roçando à terra, e o dedo bem colado ao gatilho. Sabino Gomes tinha na cintura dois revólveres. Um de cada lado, e o
punhal de quase meio metro do lado dos rins. Bati os olhos nos homens
dos dois bandos. Estavam todos parados, mas todos os olhares tinham a
mesma direção – a de Sabino Gomes e Lampião, que estavam à distância
de meio metro um do outro. Foram essas as primeiras palavras de Lampião
para Sabino Gomes:
– “Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!”
Sabino, no mesmo tom, respondeu:
– “Para sempre seja louvado!”
– “Sabino Gomes – disse Lampião, mas dessa vez o tom de voz estava carregado. – Preciso falar com você! E é assunto muito sério.
– “Estou às tuas ordens, capitão Virgulino!” – respondeu Sabino sem
48

tirar os olhos do gatilho do fuzil do chefe.
– “Sabino Gomes, pra falar franqueza, não estou satisfeito com você!”
– “Por que? – perguntou Sabino já com o ânimo ajustado.
– “Porque dois homens como nós não podem trabalhar na mesma faixa de terra. Eu já mandei um recado pra você. Recebeu?”
Aí começou então a luta em palavras, entre os dois grandes do Nordeste. Sabino Gomes não se acovardou com as primeiras falas de Lampião,
e foi essa a resposta:
– “Recebi o seu recado, capitão Virgulino, mas não podia tomar em
conta!”
– “Por que?”
– “Porque eu trabalho onde muito bem desejo!”
Lampião olhou dos pés à cabeça o valente cangaceiro, Sabino Gomes. Os
homens dos dois bandos começaram denunciar um certo nervosismo. À
essa altura, “Corisco” estava ao lado de Lampião. A inquietude era geral. E
Lampião tornou a atacar o ponto delicado da questão:
– “Acho que você ouviu o que eu disse! Posso repetir! E não estou de
acordo que você trabalhe nessas regiões!”
Aí Sabino Gomes tomou conta da situação, e destrelou a língua:
– “Tu num tá de acordo? Grande novidade, capitão Virgulino. Que é
que eu posso fazê? Você tem algum documento aí no bolso que me agaranta que cangaço é privilégio? Nem eu nem tu paga licença ou imposto?”
– “Sabino Gomes, eu mandei um recado pra você. Eu, capitão Virgulino Ferreira da Silva. E você acaba de dizê que recebeu meu recado. Acho
que fez muito mal que num tomou em conta”.
– “Já sei onde você quer chegar” – atalhou bruscamente Sabino Gomes. – “Quer briga?”
Pensei que tinha chegado a hora, senhor Berliet Junior. Murmúrios entre aqueles cinquenta homens. Ouvi até o ruído metálico das armas, mas
a voz vibrante de Lampião fez voltar o silêncio:
– “Quietos, cabras! Não se afobem”.
Para o senhor melhor ter impressão do que foi aquela conversa entre
aqueles dois homens naquela tarde trágica, eu vou reproduzir o que eles
falaram, pois tudo o que eu ouvi naquele tempo, me ficou perfeitamente
gravado na memória.
E Sabino tomou novamente a palavra:
Sabino – Tu então me escorou no caminho pra dizer que quer brigar,
Virgulino Ferreira?
Lampião – Não escorei você. Não escoro ninguém. Eu tô te procurando há muito tempo!
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Sabino – Pra decidir?
Lampião – Isso mesmo. O sertão não pode ter dois chefes. Eu ou
você!
Sabino – Pode chegar até o fim. Que quer dizer com isso?
Lampião – Tu trabalhou comigo e sabe o jeito de eu dizer as coisas.
Sabino – Como quiser. Mas pro seu governo, capitão Virgulino, não
pense você que eu estou com sobroço do seu pessoal. Sabino Gomes só
pode tremer contra a vontade, e assim mesmo na hora da morte quando
recebe chumbo nos peitos.
Lampião – Tu começa a falar asneira, Sabino. Os nossos homens nada
têm que ver com o negócio. Olha pro lado da tua costa. Está vendo aquele
capoeirão?
Sabino – Tô! Que é que tem.
Lampião – Vamo fazê um negócio de home pra home. Ninguém duvida de tua valentia, e quero também que todos não duvidem da minha.
Pega teu rifle e eu pego o meu. Tu entra pelo lado que corre o corgo, e eu
entro pelo lado daquelas pedras avermelhadas.
Quando Lampião disse isso, fez-se uma longa pausa entre os dois
homens, e todos nós fitávamos o sombrio capoeirão. Sabino Gomes ficara
ligeiramente pálido. Esperava por tudo menos por essa espécie de desafio.
Deu uma sacudida com a cabeça e enterrou o olhar nos olhos de Lampião
e disse:
– Sabino – E depois?
– Lampião – Despois que a gente estive dentro do mato, um caça o
outro!

					_______
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SENHOR JUIZ, PONHA A MÃO NA CONSCIÊNCIA!
CAPÍTULO XVI

Volta Seca faz um veemente apelo ao juiz, que alega ter
perdido a guia, que indique o seu alvará de soltura, para
que se abram os portões da Penitenciária, onde se encontra. – “Eu quero trabalhar e constituir família”
Mais uma vez entregamos a palavra a “Volta Seca”, para descrever à
sua maneira, a terrível tragédia que teve como personagens Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião e o não menos terrível cangaceiro Sabino Gomes.
Luta selvagem e primitiva que ninguém assistiu, pois apenas dois homens,
de rifles na mão, durante três horas se procuraram, até que um deles caísse definitivamente. Passamos então novamente a palavra a “Volta Seca”,
cujas memórias aqui descrevemos:
							__
E SABINO GOMES aceitou sem pestanejar, embora um pouco pálido o tenebroso convite de Lampião. E cada um deles entrou pelo lado indicado do
capoeirão. “Corisco” ficou chefiando os nossos homens, e Sabino Gomes
indicou um outro “cabra” para substitui-lo durante o duelo que então se
travaria no meio da mata. De quando em vez, nós ouvíamos um tiro saído
de dentro do capoeirão e repercutia com muitos ecos nas quebradas. Nós
íamos a uma distância de quase uns trezentos metros da orla do capoeirão.
Mais um tiro. Mais uma expectativa, e todos os olhares se dirigiam a uma
e a outra saída. Eu imaginava como aquilo devia ser lá por dentro – os dois
homens se caçando entre si, escondidos, emboscados que nem animais
ferozes, por trás dos troncos, evitando o ruído dos passos que gritavam
na folhagem seca que cobria o chão. Sim. O menor ruído ali dentro seria
um ponto de referência mortal para quem estivesse ali dentro. Outro tiro.
Mais um. E as nossas angústias eram sacudidas. E o bojo sinistro do capoeirão, guardava duas figuras que procuravam se exterminar, disputando
a hegemonia do banditismo no sertão. “Corisco”, já ligeiramente nervoso,
consultava o relógio e lançava sobre os homens de Sabino Gomes, olhares
odientos. Eu tinha a certeza de que se Virgulino caísse atravessado pelas
balas de Sabino Gomes, uma verdadeira chacina se daria cá fora, entre os
homens dos dois bandos.
						__
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UM GRITO DE MORTE SACUDIU A SELVA
TRÊS horas depois, sem ouvir tiros, um grito medonho partiu do capoeirão. Um grito de agonia que nunca mais me esqueci. Todos nós temos
a certeza que Sabino Gomes não foi morto a tiros, porque não foi ouvido
nenhum estampido. Como foi morto Sabino Gomes por Lampião? Até hoje
é um mistério. Só o que ficou esclarecido, foi a terrível agonia que aquele
homem sentiu quando o “rei do cangaço” lhe deu a morte no escuro capoeirão. “Arvoredo”, quando ouviu o grito, sorriu. Reconhecera que não
era do seu chefe, e “Corisco” por sua vez, teve um sorriso que esclareceu
a todos. O grito era de Sabino Gomes e a vitória era do chefe. E mais uma
vez, no sertão, ele não tinha rival. De repente, naquele cair de tarde, numa
parte do capoeirão, a folhagem estremece bruscamente e abriu passagem
para o vencedor da luta. Os homens do nosso bando lançaram o chapéu no
ar, e soltaram jubilosos gritos selvagens vivando Lampião. O primeiro que
foi ao seu encontro foi “Corisco”, que lhe apertou a mão e perguntou:
– “Morto, Virgulino?”
Lampião sorriu. Sorriso superior de homem forte, dando uma pancada na nuca de “Corisco”:
– “Só poderia estar morto!” – e virando-se para os homens de Sabino que estavam completamente atordoados pelo sangrento desfecho que
tivera a organização do bando, ordenou:
– “cabras, podem ir buscar o cadáver do seu chefe. Podem enterrar o
homem. O que ele tiver consigo podem partir entre vocês. Podem debandar.”
“Arvoredo” perguntou:
– “O homem tinha alguma coisa?”
Aí Lampião tirou de dentro do blusão de couro uma “bolada” embrulhada num lenço.
– “Diabos, está aqui. Demorei um pouco pra sair pra contar os cobres”.
– “Todo esse dinheiro? – perguntou “Corisco”.
– “Cinquenta contos debaixo da cartucheira! Corisco, esses homens
estão sem chefe. Vamos aumentar os nossos cabras. Toma conta dessa
gente. Toma esses dois contos e reparta entre o nosso pessoal e depois do
enterro, a caminho!”
E assim teve o seu trágico fim, o conhecido cangaceiro Sabino Gomes.
Vendo o cadáver, é que avaliei a morte desse homem. Virgulino, apanhara-o a unha e o degolara. Imagine, ele enxergava mal e conseguiu fazer um
trabalho desses. Sabino Gomes foi enterrado e Virgulino fez questão de lhe
dar uma sepultura católica. Eu mesmo juntei dois galhos de árvore e fiz
uma cruz para enterrar na cova. “Arvoredo” pediu a Lampião que dissesse
duas palavras a respeito do morto e o capitão Virgulino que era muito dado
a fazer discursos, falou nas boas qualidades de Sabino Gomes, no seu bom
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coração e que todos éramos escravos do destino. E como a vida tem saídas esquisitas, o assassino elogiando a pobre vítima. Depois da cerimônia,
uma grande parte dos homens de Sabino Gomes entrou para o bando de
Lampião, e recebia novo chefe. Iniciaram-se então nessa época uma série de ataques violentos que tinham como ponto de partida os sertões da
Bahia e se estendiam por Sergipe, Alagoas e Pernambuco.
Foi nessa época então que se deu o triste caso de Queimadas. E lembrando isso, eu faço mais uma vez um apelo ao juiz que até hoje prende
a minha guia, embargando a definitiva decisão do Conselho Penitenciário
que acaba de me conceder o livramento condicional. Deste jornal, senhor
juiz, eu faço um apelo – ponha a mão na consciência. Há dezoito anos que
eu estou encarcerado por crimes que não cometi.

					_____
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O JUIZ QUEBROU A SUA PALAVRA
CAPÍTULO XVII

“Fui julgado e condenado com a idade de quinze anos. Pulei de prisão em prisão, escondido pela própria Justiça até
completar dezoito anos de idade” – Impressionantes revelações de Volta Seca sobre o ilegal juramento de Queimadas.
Agora é que nós nos aproximamos do término dessa história real
contada pelo seu principal personagem, que atualmente se encontra encarcerado na Penitenciária do Estado da Bahia. Não duvidamos na sinceridade das declarações desse moço feitas à reportagem e transmitidas
ao público. Hoje, leitores do Diário da Noite já conhecem através dessas
mesmas declarações aspectos íntimos da vida de Lampião e Maria Bonita e
dos homens que constituíam o sinistro grupo, que durante anos estendeu
o terror e a morte pelas “caatingas” nordestinas. Voltamos novamente a
entregar a palavra a “Volta Seca”.
					____
DEPOIS de contar tanta coisa movimentada, volto a minha atenção
ao meu caso. Eu tornarei a falar sobre a minha interdição, não obstante
haver obtido a minha libertação condicional. O senhor há pouco me disse
que eu quase nada falei sobre a minha infância. Quase não tive infância,
meu amigo. O que eu posso dizer é que desde pequeno eu tenho sofrido.
Desde a idade de nove anos é que eu carrego esta minha triste sina. Eu
tive um lar. Um lar feliz. Meu pai, minha mãe... Eu via desabrochar a minha infância dentro desse sentimento de felicidade que há de sentir toda
a criança, apoiada pela afeição e pelos carinhos constantes dos pais. Eu
tive isso apenas até aos nove anos. Um dia o luto marcou a nossa porta.
Minha mãe, após uma tarefa pesada da lavoura, sentiu-se mal. Eu tive
um pressentimento terrível. E a fatalidade assinou esse pressentimento.
Minha mãe morreu e daí começaram as minhas amarguras. Meu pai, rapidamente arranjou outros amores e levou para o nosso lar, antes tão feliz
e respeitável, uma mulher da vida fácil. Eu senti a presença da intrusa de
uma forma muito desagradável. Aquela mulher de maus costumes, dentro
da minha casa, mexendo nos objetos que passaram pelas mãos de minha
mãe, vivendo com os meus irmãozinhos...
Desde criança, meu amigo, eu comecei a ter as minhas fortíssimas
preocupações. Talvez tenha sido por isso que eu não tenha feito muito
questão em seguir os homens de Lampião, e embora muito criança abraçar
a acidentada vida do cangaço. Depois que saí de casa, nunca mais soube dos meus, inclusive de minhas irmãs. De minha família, só tenho uma
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prima que aqui vem todos os domingos me visitar. É a única a quem devo
gratidão. Porque o resto dos meus parentes, pago com o mesmo indiferentismo. Eu só não farei nada por essa boa criatura que vem me acompanhando com a sua assistência por todos esses anos, se eu morrer ou ficar
inutilizado.
						__
MAIS ALGUÉM LUTA PELA MINHA LIBERDADE
Essa minha prima já escreveu até para o ministro da Justiça e seu
que ele pediu informações a meu respeito. Mas eu calculo como sejam esses corredores de ministério. O papel-ofício entra por uma ponta branco e
sai do outro lado mais negro que papel carbono. Eu acredito mesmo que
não tenha conseguido o livramento condicional porque o juiz se baseia
mais nos pedidos que lhe fazem algumas pessoas notáveis de Queimadas
do que propriamente na Lei e na Justiça. Isso eu sei de fonte limpa, que
o povo de Queimadas, inclusive os notáveis, continuam cultivando o mais
injusto dos ódios pela minha pessoa. E o juiz atende mais a essas pessoas
do que aos sagrados interesses da justiça. Eu quero que todo mundo saiba,
que foram eles que me atribuíram a autoria dos crimes cometidos nesse
lugar. E o público já está cansado de saber através dessas reportagens,
que tudo isso estão fazendo por causa dos oito soldados que foram assassinados e sangrados pelos homens de Lampião. Eu daqui das colunas do
seu jornal, além de lamentar imensamente a infeliz situação em que ficam
os homens sem palavra, levando a minha acusação contra um homem, o
juiz que prometeu a minha prima que daria a guia e até hoje não o fez. Um
juiz quebrar a palavra é uma coisa muito séria e principalmente, quando
o seu acusador que se sente cheio de razões, é um homem que pertenceu
ao grupo de cangaceiros chefiados por Lampião. Senhor juiz, mais uma vez
eu lhe digo, ponha a mão na consciência. Não ouça pedidos de coronéis ou
influentes. Vire as suas orelhas para o lado de dentro a fim de que o senhor
ouça o que lhe diz a sua consciência. Lampião, senhor juiz, realmente era
um homem mau, sanguinário, assassino de muitas vidas, mas nunca um
bandido daqueles, nem de parte nenhuma do Nordeste, sertanejos ou homens da cidade, afirmaram que Lampião quebrava a sua palavra. Eu acho
que há uma diferença tremenda entre a toga de um juiz e o rifle de um
bandido. Esta minha súplica não vai apenas à Justiça da Bahia. Entrego-a
a todos os juízes do país e quero que ela atravesse as paredes do palácio
do governo e cheguem ao conhecimento do presidente da República. Se
o Conselho Penitenciário, órgão de autoridade reconhecida, acha que eu
não mereço mais estar entre as quatro paredes de uma Penitenciária, por
que o senhor juiz alega ter perdido a minha guia, fazendo com que se prolongue a minha estada no cárcere, esquecendo-se que uma grande parte
da minha juventude e uma outra da minha idade madura, foram injustamente perdidas aqui. Mais uma vez, senhor juiz, não ouça essa gente de
Queimadas, que até hoje quer fazer tradição da localidade sobre a minha
liberdade. Sim, enquanto “Volta Seca” estiver preso, lembram-se dos oito
soldados sangrados, e lembrando-se dos oito soldados lembram-se da lo55

calidade. Isso é lamentável. Toda uma povoação a querer fazer cartaz à
custa de uma vida.
Vou contar a odisseia que eu vivi, pulando de prisão em prisão, espancado, passando fome, todas as espécies de castigos me foram infligidos
tendo eu apenas treze anos de idade.

					________

56

NÃO SOU NENHUM PERIGO SOCIAL
CAPÍTULO XVIII

Quero a minha liberdade, pois nela encontrei uma compensação para os vinte anos que sofri encarcerado e sem
a menor proteção. Até a minha idade foi aumentada para
melhor preparar o meu julgamento.
“VOLTA SECA”, agora nos relata pormenores de uma das fases mais
acidentadas de sua existência que foi o julgamento em Queimadas. Durante todo o tempo que o ouvíamos na Penitenciária da Bahia, Antonio dos
Santos protestou contra os atos do juiz que até hoje lhe retarda o livramento condicional, alegando S. Excelência haver perdido a guia. Diz “Volta
Seca”, que o juiz, atende demais aos pedidos das pessoas influentes, dos
coronéis e mandachuvas de Queimadas do que aos sagrados interesses da
Justiça. Entregamos novamente a palavra a “Volta Seca”:
DEPOIS do triste caso de Queimadas, localidade que fica na comarca
do Bonfim, eu fui preso. Eu tinha treze anos nessa época. Fui pra cidade
de Bonfim, interior da Bahia. Fui, pode-se dizer, escondido, porque eles
temeram que eu conseguisse a minha liberdade por habeas-corpus. Aí eu
passei a ser uma espécie de chicote queimado. As autoridades faziam corrida com o tempo. Era preciso que eu chegasse aos dezoito anos, e é claro
que ninguém pode crescer cinco anos em três meses. Que fizeram eles?
Me esconderam em quase todas as prisões do interior baiano. Fui julgado
no tribunal de Queimadas, comarca de Bonfim, e imagine o senhor, condenado com a idade de quinze anos. O juiz, pesando que a minha idade
fosse de borracha, esticou mais um pouquinho e conseguiu mais um ano.
Imagine o senhor, que isso mais tarde há de ser estudado de uma outra
forma e verão quanta coisa se faz neste mundo, digna de muita pena.
Pois bem. O juiz me condenou a vinte anos. O meu advogado recorreu ao
Tribunal e este anulou os vinte anos, e me deixou preso até que eu me
regenerasse. Se eu tenho sentença? Não! Eu não tenho sentença alguma.
Não me deram nem um dia nem cem anos de prisão. E essa bonita indecisão e não clareza judiciária, está me custando até hoje, dezoito anos
de Penitenciária Estadual. Pois bem, como o decreto que existe, que é o
seguinte: Quando o sentenciado cumpre a metade da pena, tem o direito
de requerer o livramento condicional – e eu requeri e obtive o livramento
condicional. Naturalmente, houve o pedido de guia e o promotor público,
deu o voto favorável onde chegou às mãos do juiz das execuções criminais.
S. Excelência negou a guia. Não me conformando, recorri ao Tribunal de
Justiça, então ele decidiu que compreendendo a minha situação de homem
regenerado, poderia requerer diretamente a minha liberdade ao juiz das
execuções criminais. Foi esse o acórdão que o tribunal decidiu.			
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A INCONVENIÊNCIA DE SER ANALFABETO
EU por não saber fazer a petição, pedi ao Dr. Torinho, que me fez essa
caridade – escreveu por mim, e até o momento não tive decisão nenhuma.
Quatro meses mais ou menos, e nada ainda da parte do senhor juiz. Nem
que sim, nem que não. Já pedi a todo mundo, assim posso dizer, de governo a secretário, e só me prometem enquanto estão ali na minha presença,
e logo que viram as costas, engarrafam no esquecimento tudo o que prometeram. Nem todos são assim. Há uma figura nobre que tem olhado esse
meu caso. É a irmã Dulce, freira do Círculo dos Operários.
É a santa criatura, que constantemente intercede por nós aqui na
Penitenciária. Prometem a ela também, mas nada cumprem. O senhor vê
que nem a figura dos santos conseguem ajeitar a boa vontade dos homens.
Mas eu espero que aqui em breve, eu deixarei esta casa onde enterrei uma
grande parte do meu passado. Cuidarei do presente e do futuro nos quais
me confundo. Tenho a agradecer ao doutor Estácio Lima, que muito tem
feito em meu benefício e até hoje continua trabalhando. Também ao Dr.
José Lima. E não posso me esquecer dessa figura moça e dinâmica, estimando por todos aqui dentro, alma nobre e que com facilidade se identifica
com as dores e com os conflitos de cada preso. É o Dr. Carlos Príncipe de
Oliveira. Ele é o homem que não olha o preso nem a natureza dos seus
crimes. Ele olha, apenas, o homem que mais do que nunca precisa de um
apoio. Que Deus o conserve. Porque vivendo como tenho vivido, conhecendo tipos dos mais variados caracteres, é que posso avaliar o que seja um
homem desejando o bem ao seu próximo. Eu não posso esquecer também
a figura do tenente comandante da guarda, Genival de Freitas, grande sujeito e que muito tem trabalhado a meu favor.
E se guardo boa memória de Lampião? Como eu posso guardar boa
memória desse homem, se ele foi o causador do que sou hoje. Ele fica
sempre na minha memória, mas sob um aspecto muito diferente ao da sua
pergunta. É uma recordação tenebrosa. Eu vejo a figura sinistra desse gigante nordestino, que aterrorizou com os seus crimes hediondos, milhões
de almas. Ele fazia uma grande parte da medonha alma do cangaço. Era
o cavaleiro do crime. O homem que matava às centenas, e que se tornou
um espantalho e um ídolo pela sua carreira sanguinária. Lampião, Virgulino Ferreira, este nome, senhor Berliet Junior, ainda ecoa pelas “caatingas”
ensolaradas, deixando-me um rastro de pavor. Seus crimes bárbaros ainda
não saíram da memória desse bravo povo nordestino. Raras são as vezes
que ao me deitar na solidão e no escuro da minha cela, que eu não veja
ainda o capitão Virgulino, igualzinho, quando eu o vi quando eu tinha treze
anos de idade. Amulatado e de meia altura. Magro e meio corcunda, os cabelos são compridos e quase alcançam as espáduas. Percebo através o vidro dos óculos o olho esbranquiçado. As mãos compridas parecem garras.
Ele ainda me aparece como no tempo em que eu o via em carne e osso.
Muito vaidoso. Os dedos de ambas as mãos, cheios de anéis de brilhantes.
Até o anel de grau eu ainda vejo nessas visões. Sim, o capitão Virgulino tinha um anel de advogado. Talvez de um pobre doutor em direito que tenha
caído sob a mira do seu fuzil. Na cintura do lado esquerdo a parabélum e
do lado direito o punhal de setenta e oito centímetros. Eu vejo essa figura
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assim todas as noites. Não sei se é impressão minha ou se de fato é a alma
desse bandido que foi meu padrinho e vem me visitar na cela.
					_______

59

S.O.S À CONSCIÊNCIA COLETIVA
CAPÍTULO XIX

“VOLTA SECA” novamente apela por nosso intermédio para que seu
caso seja solucionado. Vinte anos de encarceramento. Sem sentença alguma e mesmo sem crime. O delito que lhe atribuíam é ter ele, com a idade
de doze anos esfaqueado oito soldados depois de mortos, pelos homens do
bando de Lampião. Em reportagem anterior “Volta Seca” afirmou que no
dia do massacre, ele estava completamente inutilizado, pois fora baleado
no fígado, e fato esse de fácil constatação. Ele apela para a consciência
pública interceder em seu favor nesse caso. Está com trinta e dois anos de
idade, quase vinte de prisão, tendo a sua vida severamente castigada, por
um erro judiciário, também muito fácil de ser fácil de ser averiguado. Nós
esperamos que o Conselho Penitenciário da Bahia, que tem como diretor
a nobre figura de Estácio Lima, uma das preciosas cabeças da Bahia, continue trabalhando como tem vindo até agora, pela libertação desse cangaceiro que morreu no nascedouro. E novamente entregamos a palavra a
Antonio dos Santos:
							__
PARA falar a verdade, senhor Berliet Junior, o senhor poderia ter acabado a reportagem aí, mas o senhor continua insistindo... O senhor quer
saber alguma coisa sobre a vida de Sabino Gomes? Sabino Gomes era um
“cabra” que se Lampião não enfrentasse com a bravura e o sangue frio que
o fez, acredito que ele se teria tornado o dono do sertão e o verdadeiro
chefe do cangaço. A princípio, entre Lampião e Sabino Gomes, chegou a
haver certo entendimento. Mas o senhor sabe, valente não gosta de dar
vez ao outro. E os dois homens, à testa de um bando só, cada um tenho os
seus afeiçoados, aquilo seria uma panelinha de conflitos. E foi essa ambição de conquistar o mando no sertão do Nordeste que levou Sabino Gomes
à sepultura. Ele era um homem que tinha qualidades. Sabino Gomes era
mau, como Lampião, a vida humana para ele não tinha valor. Mas ele tinha
seus rasgos de honestidade e admirava os homens valentes. Covarde, para
Sabino Gomes, ele votava um desprezo sem limites. Vou lhe contar um
caso. O senhor por isso pode avaliar que espécie de caráter tinha o Gomes.
						__
“ZÉ FAVELA” MATA O IRMÃO DE SABINO GOMES
GREGÓRIO GOMES caiu atravessado pelas balas de “Zé Favela”. “Zé
Favela” não era cangaceiro. Era pião de uma fazenda. Quando a triste nova
chegou aos ouvidos de Sabino Gomes foi uma explosão no acampamento.
Em menos de seis dias os “cabras” do cangaceiro localizaram a fazenda
em que trabalhava o assassino de Gregório Gomes. Num abrir e fechar de
olhos a casa foi cercada. Não havia condição de entrar ou sair ninguém,
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sem passar pela mira de qualquer fuzil dos cangaceiros. Os donos da fazenda ficaram apavorados, quando viram a situação em que estavam. Julgaram que iam ser massacrados em massa. A esposa do fazendeiro abriu
sem a menor relutância a porta ao primeiro golpe da pela mão fechada de
Sabino Gomes. O cangaceiro olhou todos os membros da família, silenciosos e paralisados pela apreensão.
– “Onde estão os homens?” – rugiu Sabino Gomes.
O fazendeiro adiantou-se e cobrindo a mulher com seu próprio corpo
respondeu à pergunta de Sabino:
– “Os homens estão na faina. Gente no engenho outros no eito”.
O olhar de Sabino Gomes carregou-se mais ainda. Uma ligeira espuma borbulhava num dos cantos de sua boca. A mulher compreendeu que
chegara o fim dos seus. Avançou para Sabino Gomes, as mãos postas e
suplicantes, os olhos marejados de lágrimas, e rogou:
– “Pelo amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sabino Gomes. Eu já sei o
que é que vai acontecer com nois. Mas nois não temo nada. Trabalhamo
pra viver. Não temo dinheiro. Pôpa a nossa família Sabino Gomes”.
Sabino olhou indiferente para a velha e acalmou-a:
– “Não quero nada contigo, velha, nem com os teus. Mostra-me onde
está “Zé Favela”.
– “Zé Favela”? – perguntou a mulher vagamente, procurando lembrar
alguém que tivesse esse nome e que ela conhecesse.
– “Zé Favela!? Num conheço homem nenhum com esse nome na fazenda, sinhô!”
Sabino Gomes trovejou:
– “Gaivota”!
“Gaivota”, passo bamboleante, fazendo cantar a roseta das esporas
no chão rústico da sala, aproximou-se de Sabino Gomes:
– “Tu viu o homem?” – perguntou bruscamente o cangaceiro.
– “Vi, patrão! Tava limpando o estrume do currá!”
Quando ouviu isso, Sabino Gomes sacudiu a velha pelo ombro e arremessou-a com violência para um canto da sala. A velha caiu chorando
desesperadamente, ocultando as faces entre as mãos. Nesse instante, a
indignação de Sabino Gomes alcançara o seu ponto alto. Aproximou-se da
fazendeira. Três homens já tinham o cano dos fuzis no peito, nas costas e
nos flancos do fazendeiro. Os filhos e as filhas do casal, estavam inteiramente subjugados pelo resto do bando.
Eu, senhor Berliet, conheci a fama desses homens que faziam parte
do bando de Sabino Gomes. Eram tão ruins como os de Lampião. Quando
criança, eu ouvia muito comentarem a respeito da gente desse cangaceiro
que foi degolado por Lampião. Portanto, qualquer movimento de reação
naquela casa seria um motivo e a ordem de comando para o massacre. Sa61

bino Gomes sacudiu a velha, segurando-a pelos cabelos no alto da cabeça.
– “Velha, tu tá mentindo! Tu pode sê muié e véia, num tem importância. Gente mentirosa pra mim não tem idade nem secho. É gente mentirosa”.
Recrudesceram os prantos da velha:
– “Num tô mentindo num sinhô, Sabino Gomes. Aqui num trabaia
gente com esse nome de “Zé Favela”.
– “Então quem é que tava limpando o curral? Como é que se chama
esse home que tá limpando o curral?’
E a velha apontou pela janela, alguém:
– “Lá está ele... lá vem ele agarrado pelos seus companheiros. Não é
“Zé Favela”, o nome daquele homem é Romualdo!”
“Gaivota” teve um sorriso e observou:
– “O cabra usa dois nomes, chefe. Então o senhor usa um balaço pra
cada nome”.

				____________
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ESSE DEIXA FICAR PRA TIRAR A RAÇA
CAPÍTULO XX

O peão Zé Favela, afastando com o dedo o cano do fuzil
de Sabino Gomes, disse: “Quem matou seu irmão fui eu
mesmo, seu Sabino!” O mais impressionante fato da vida
do cangaço revelado à nossa reportagem por Volta Seca.
MUITOS casos ocorridos entre os homens do cangaço e mesmo no
sertão nordestino, em fazendas, povoados, escaparam a argúcia dos repórteres. É verdade que, por mais ativos que eles sejam ainda não lhes
foram conferidos o dom da ubiquidade. Eis, portanto, como se justificam os
“furos” atuais que estamos dando a respeito dos cangaceiros, que durante
muitos anos implantaram o terror e semearam a morte nas “caatingas”
nordestinas. “Volta Seca” nos relata, agora, um caso impressionante cujo
desfecho dramático valorizaria qualquer conto de ficção. O terrível Sabino
Gomes perdeu o irmão Gregório Gomes assassinado a tiros por um peão
de uma fazenda, no interior baiano. Os homens de Sabino Gomes, em menos de uma semana, com a mesma eficiência da nossa polícia técnica, rapidamente localizou o assassino do famoso bandoleiro. Entregamos o resto
da história a “Volta Seca”:
						__
E O HOMEM Romualdo ou “Zé Favela”, que se achava trabalhando no
curral foi conduzido à presença de Sabino. Quando entrou na sala da casa
da fazenda, um dos cangaceiros violentamente deu-lhe um empurrão pelas costas. O sangue do nortista pulou violentamente pra cabeça e para
os olhos. E Sabino Gomes, com o olhar clínico, analisou imediatamente
o temperamento do homem que lhe matara o irmão. “Zé Favela” era um
“cabra” mesmo de disposição. A violência do cangaceiro, mesmo empurrando-o, não o intimidou:
nas!”

– “Num precisa empurrá! Eu posso ainda andar com as minhas per-

“Gaivota, lugar tenente de Sabino, aplicou-lhe um soco na cabeça, e
berrou:
– “Não fala! Boca calada é remédio, cabra!” – e vibrou-lhe uma bofetada em plena face.
“Zé Favela” deu um salto de gato pra trás e olhou o numeroso grupo
armado com furor incrível. As narinas dilatadas, os olhos riscados de sangue. Uma das faces ainda rubra pela violência da bofetada que lhe dera
“Gaivota”, soltou um grito de desafio que impressionou aqueles homens
acostumados a matar.
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– “Cachorrada do inferno, cem homens contra um. Cem fuzis e duzentos punhais... e não tenho nem um alfinete de frarda!”
“Gaivota” alinhou a mira do fuzil aos olhos e Sabino berrou:
– “Larga o home! Baixa o rifle, Gaivota! Deixa ele ficar só. A conversa
é comigo!”
E com um aceno de mão, Sabino ordenou:
– “Chega pra cá, Zé Favela!”
E o caboclo largou os pés descalços e espalmados, ainda cheios de
sujeira do curral pelo assoalho e ficou a dois passos de Sabino Gomes.
– “Tô aqui, Sabino!”
– “Sabe quem sou eu? – perguntou intempestivo Sabino Gomes, estudando as reações do peão.
– “Tua cara até o diabo conhece, sem sair do inferno. Tu foi companheiro de Lampião, respondeu com firmeza o caboclo.
– “Tu num tem sobroço, peste!”
– “Home que é home, num pode té medo de home”.
Sabino Gomes reconheceu que tinha diante dele um homem de têmpera de aço.
– “Cabra”, tu sabe pro que te procuro?”
– “Mesmo que num soubesse o teu jeito me faz adivinhar”.
Sabino Gomes foi se exaltando. Súbito, seus dedos que nem tenazes,
gravaram-se por cima da camisa suja de suor e de barro de “Zé Favela” e
se enterravam na carne.
– “Cabra”, tu vai me dizé uma coisa. Pro que foi que matou meu irmão
Gregório?”
Nem um músculo fibrilou no rosto do peão. Instintivamente Sabino
Gomes já tinha a mão livre fortemente crispada no cabo do seu longo punhal. Tornou a sacudir o peão:
– “Tu num me ouviu, cachorro? Eu tô te procurando! Procurando, que
só tu mesmo pode sabê com que gana se procura um home! Por que tu
matô meu irmão Gregório?”
E serenamente “Zé Favela”, com essa calma extraordinária de abalar
os espíritos mais impassíveis, deixou cair a tremenda resposta:
– “Sabino Gomes, eu matei seu irmão enganado”.
Imprecações explodiram na sala, quando os cangaceiros ouviram a
desassombrada confissão do assassino de Gregório Gomes. Essa interrupção enfureceu o chefe do bando.
– “Silêncio, cabras da peste! O primeiro que meter a colher na minha
conversa eu fuzilo!”
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Sabino Gomes olhou durante cinco minutos, olhou nos olhos, o caboclo “Zé Favela”. E o peão, aguentou o olhar do famoso bandido.
– “Então você matou meu irmão por engano?”
– “Sim sinhô, eu matei seu irmão enganado”.
Sabino sacudiu nervosamente pelo ombro o corajoso rapaz:
– “Além de covarde, mentiroso”.
– “Não sou mentiroso, num sinhô... Desde que me conheço, desta
boca num saiu uma mentira, Sabino Gomes. Eu matei sei irmão enganado.
Matei enganado, proque ia matar o sinhô!...

					______
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BEBIA CACHAÇA NA BOCA DA COBRA VIVA
CAPÍTULO XXI

Jararaca, o Gigante Negro, era uma espécie de talismã do
Rei do Cangaço. Mossoró resistiu ao bando de Lampião,
fazendo barricadas com fardos de algodão.
						
ANTES de terminarmos a presente reportagem, vamos falar sobre o
cangaceiro “Jararaca”, detalhe impressionante por nós colhido durante o
depoimento feito por “Volta Seca”, sobre a sua vida e a vida do cangaço. A
figura de “Jararaca” é impressionante. Mesmo descrita pela forma simples
empregada por “Volta Seca”, há passagens acontecidas com esse tipo que
obrigarão a muitos leitores a duvidar da veracidade das declarações feitas
pelo penitenciário Antonio dos Santos. O negro “Jararaca”, mui pouco foi
focalizado nas crônicas relacionadas ao cangaço e especialmente às atividades do maior dos cangaceiros, que teve o Brasil. É sobre essa figura
bem impressionante que relataremos através da descrição de “Volta Seca”,
a quem entregamos a palavra. Antes terminaremos, é claro, o desfecho do
caso surgido com o peão “Zé Favela” assassino de Gregório Gomes, irmão
do terrível cangaceiro e que chegou a ser um dia – respeitado rival do “Rei
do Cangaço”.
Quando Sabino Gomes ouviu da boca de “Zé Favela”, que ele havia
matado o seu irmão enganado, e era ele, Sabino Gomes, que tencionava
assassinar, ficou pasmado com a coragem do sertanejo. Sabino perguntou
então qual o motivo que o levara a desejar a sua morte. E “Zé Favela”,
numa frieza chocante, sem pestanejar respondeu:
– “Uai, pra ganha cinquenta mil réis, seu Sabino!”
Sabino caiu das nuvens com tão inesperada resposta e pelo tão barato intuito.
– “Cinquenta mil réis pra me matar? – tornou a perguntar Sabino Gomes ainda não acreditando na sinceridade de “Zé Favela”.
– “Sim, eu ia matá o sinhô pra ganha cinquenta mil réis do Joaquim
Manduca de Boa Esperança”.
– “Pessoal, a cavalo! – ordenou Sabino Gomes, fortemente agitado.
“Gaivota” encostou o cano do fuzil em “Zé Favela” mas Sabino desviou a
arma.
ço!”

– “Mas chefe, essa peste vai ficar vivo? Eu faço agora mesmo o servi-

Alguns cangaceiros já tinham os punhais crispados e prontos para a
sangria.
– “Já lhe disse pra deixa o home comigo. Caminha na frente, “Zé Fa66

vela”. Você agora vai me mostrar o caminho pra Boa Esperança”.
E o bando tomou a estrada que levava à fazenda de Boa Esperança
guiado pelo valente “Zé Favela”. Quando chegaram a uma encruzilhada,
“Favela” disse a Sabino:
– “É essa a estrada. Logo na quebrada vão encontrar ainda duas estradas. A da fazenda é da direita. É fácil saber porque tem um bonito imbuzeiro”.
Ainda não acabara as informações quando fez-se ouvir a voz de Sabino Gomes:
– “Zé Favela, desce!”
O bando ficou na expectativa. “Favela” aproximou-se ainda mais do
cavalo de Sabino Gomes e disse:
– “Seu Sabino me dê um rifle que o serviço do Joaquim Manduca
quem faz sou eu. O senhor me aceita na vida da espingarda debaixo da
sua ordem, lhe prometo não fazer vergonha, porque eu cá, sou um “cabra”
determinado. Tanto me faz morrer hoje como na semana que vem”.
Sabino olhou mais uma vez o caboclo. Não podia esconder mesmo
com grande admiração que sentia a respeito do assassino de seu irmão.
– “Não quero o seu serviço. Não poderei esquecer nunca de que foi
você quem matou meu irmão. Num vou te matar, “Zé Favela”. Vai por ali.
Some dos meus olhos, se não quer que eu encha as tuas costas de chumbo! Some!...”
– “Tá bem! Até a vista, respondeu “Zé Favela”, e afastou-se de Sabino
e de todo o bando, num passo calmo, não demonstrando o menor temor,
desapareceu finalmente da vista daqueles homens pasmados por tão inesperado desfecho. “Gaivota”, lugar tenente do bandido Sabino Gomes, não
pôde se conter:
– “O senhor vai deixar escapar o home, chefe? O homem que matou
o seu mano?”
Sabino, calmo, medindo ainda a reação na fisionomia de cada um, do
generoso gesto que tivera perdoando a vida do assassino do seu irmão,
respondeu a “Gaivota”:
– “Vou prestar contas é com Joaquim Manduca. Não pensem que eu
perdoei aquele peste por pena. Perdoei porque ele teve a coragem de dizer
a verdade. Cinquenta homens armados na frente dele, de rifle e facas. Ele
me disse cara a cara sem tremer o beiço – que matou meu irmão por engano, e que era a mim que ele queria matar. Numa hora apertada daquelas,
para um homem dizer o que esse “cabra” como “Zé Favela” a gente deixa
viver pra tirar a raça. Isto é que é home. E eu tenho respeito pelos homens
valentes. Vamos ver o negócio do Joaquim Manduca.
E poeira se levantou na estrada, no galopar desenfreado dos animais,
e uma hora depois, Joaquim Manduca e a família eram massacrados pelo
bando de Sabino Gomes. E pra terminar esta reportagem, falarei sobre
“Jararaca”, o cangaceiro terrível. Homem que foi talvez a maior admira67

ção de Lampião, mesmo mais do que “Corisco”! Resta dizer ao senhor que
nervos de aço tinha esse negro cangaceiro, que chegava a beber cachaça
pela boca de uma jararaca viva. “Jararaca”, assim se chamava, pertenceu
ao bando de Lampião, mas teve vida muito curta. Mas, embora curta, foi
muito marcante a vida desse bandido, pois no meu tempo, ainda era lembrado constantemente nos acampamentos o seu nome e as suas incríveis
proezas.

				_____
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BARRICADAS EM MOSSORÓ
CAPÍTULO XXII

Volta Seca, numa exposição de fatos sinceros e perfeitamente justificados, opinamos pela detenção ilegal desse
homem, mesmo após ser-lhe concedido pelo Conselho Penitenciário da Bahia o livramento condicional, esperamos
que mais tarde ou bem cedo, quem sabe, essa injustiça
seja reparada e Antonio dos Santos que só foi cangaceiro,
dos doze aos treze anos de idade seja devolvido à liberdade e participe sadiamente da sociedade da qual foi afastado. Novamente entregamos a palavra a Volta Seca.
Eu falava sobre “Jararaca”. Ele era um negro forte e tinha quase dois
metros de altura. Tinha um braço que era uma coluna. Contou-me “Moderno” que ele divertia a turma do bando fazendo exibição de sua força. Imagine o senhor que ele botava um coco no meio do braço e rachava o fruto
só em contrair o braço. Parecia até uma moenda, o braço de “Jararaca”. Ele
era uma fidelidade quase doentia com o “Rei do Cangaço”. Até as mulheres
que ele aprisionava, não tocava num cabelo que fosse sem que Lampião
o autorizasse. A morte desse homem foi uma cena espetacular. Morreu no
cemitério de Mossoró.
A SEPULTURA ESTAVA ABERTA À ESPERA DO VENCIDO
“JARARACA” foi morto por um soldado de polícia que travou luta corporal com ele. Estavam os dois no cemitério. Os homens do bando que me
contaram essa história não souberam me explicar porque motivo “Jararaca” foi parar no cemitério no dia de sua morte. O soldado da polícia rio-grandense do norte era também um homem de disposição e a luta entre
os dois foi tremenda. Rolaram por cima das sepulturas, derrubando cruzes
de madeiras, estourando as cabeças nas quinas das carneiras até que os
dois homens ficaram mesmo à beira de uma sepultura aberta. Porque é
costume nos cemitérios do Norte, deixarem sepulturas preparadas. Dizem
que esse soldado gritava:
– “Não! Não é assim não! Eu quero te matar dentro da sepultura pra
não dar trabalho a ninguém! A força de punhos”.
O soldado arrastou até o buraco. E “Jararaca” não pôde evitar, não
obstante a sua grande força física, o trágico fim. Recebeu uma dezena de
punhaladas em pleno peito e rolou para dentro da sepultura. O trabalho foi
só empurrarem a terra que estava do lado de fora. E esse foi o fim mais
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rápido que teve talvez um cangaceiro de Lampião. Ele ganhou a alcunha de
“Jararaca” porque divertiu o bando. Uma proeza horripilante e que duvido
existir um outro homem capaz de repetir isso. Ele segurava a cobra quase
na altura da cabeça com as suas vigorosas mãos. Apertava até que a bicha
quase asfixiada, abrisse a boca. Então ele enchia a boca da serpente de
cachaça e bebia, fazendo da cabeça do animal um cálice. Foi por isso que
lhe deram o nome de “Jararaca”. O soldado que o matou, não sei se está
vivo. Foi imediatamente promovido a cabo, e além da fama que ganhou
por ter matado esse terrível bandoleiro, ganhou o seu apelido – passou
a se chamar “cabo Jararaca”. Dizem que ele antes de apunhalar o negro,
fez questão que ele ouvisse, que não permitiria que dali em diante, qualquer homem do cangaço violasse as fronteiras do Rio Grande do Norte. Foi
profeta na sua terra. Pois que dali em diante, Lampião sempre evitou, em
suas excursões esse Estado nordestino. Pois que dali “Maceline”, que era
um bandido inteligente e que conhecia muito bem os movimentos estratégicos. “Menino de Ouro” – foi outro que morreu atravessado pelas balas
da polícia desse Estado. Ganhara esse apelido, pois que era um atirador de
elite. E “Jararaca” foi o último.
						___
MULHERES E CRIANÇAS LUTARAM CONTRA OS CANGACEIROS NAS BARRICADAS DE MOSSORÓ
QUANDO Lampião determinou saquear a cidade de Mossoró, a população reagiu à altura. As ruas dessa cidade amanheceram com barricadas
de fardos de algodão. Homens, mulheres e crianças, numa luta heroica
de quatro horas, fizeram frente aos homens do “Rei do Cangaço”. E foram
além, fazendo com que ele recuasse e mesmo fugisse. Mesmo no meu tempo, quando se referia a esse fato, Lampião ficava nervoso e não podia esconder as mágoas que essa lembrança lhe causava. Mossoró é uma grande
cidade, mas nessa época era pouco policiada. E eis a razão da audácia de
um grupo de cento e cinquenta bandidos atacando essa importante cidade
nordestina.
E aqui, seu Berliet, termina a minha história. Fui além da minha própria vontade, quando o senhor me pediu uma entrevista para o seu jornal.
Agradeço de antemão a sua boa vontade em divulgar essa situação ilegal
que é a minha permanência numa Penitenciária. Espero que os homens
compreendam, principalmente aqueles que me condenaram, o erro que
está sendo praticado na minha pessoa. Se fui cangaceiro aos doze anos
de idade, considero-me hoje, aos trinta e dois, um bom operário e capaz
de ganhar a minha vida honestamente, como pretendo, pois não há outra
forma, senão pelo trabalho de sustentar o lar que construirei logo ao sair
daqui, com o meu casamento. É essa a minha história. Propriamente, não
tive um MINUTO TRÁGICO – tive muitos minutos, horas e anos, e espero
que Deus me conceda em troca de todos esses sofrimentos que venho tenho desde a minha tenra infância, que Ele me conceda, repito, em troca de
tudo isso alguns anos de felicidade. Seria uma preciosa compensação. E
nada mais tenho a contar. E que seja na sua reportagem a última vez que
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eu ouça esse nome de “Volta Seca” – que foi a verdadeira causa da minha
desgraça.
						
							FIM
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