APRESENTAÇÃO
O ex-cangaceiro Antônio dos Santos, conhecido por VOLTA SECA, oriundo das
hostes de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, perdeu a conta das vezes que falou
à imprensa nacional, escrita e falada, sobre sua vida e seu tempo no cangaço, seja na
prisão, em Salvador, de 1932 a 1952, e quando em liberdade, na cidade do Rio de Janeiro, onde viveu até o fim de sua vida.
Por exemplo, em 1932, concedeu entrevista à revista O Malho (RJ) e ao ao jornalista Victor do Espírito Santo, para o Diário da Noite (RJ). Falou ao jornal A Noite (RJ),
em 1934. Em 1944, a Joel Silveira, no Diário de Notícias (RJ). Ao radialista e ator Berliet
Júnior, em 1950, uma grande reportagem, publicada no Diário da Noite (RJ). Em 1958,
foi entrevistado pelo repórter Bruno Gomes, matéria intitulada “Como se forja um cangaceiro”, editada pelo O Globo (RJ) e outros jornais brasileiros. Em 1962, teve contato
com Nonnato Masson, matéria trazida a lume pelo Jornal do Brasil (RJ). A Sergio Bitencourt, no Correio da Manhã, em 1963. A Jorge Audi, na revista O Cruzeiro, em 1968. A
Hildeberto Aleluia, no O Jornal (RJ), e a Rosinha Sarda, no Diário de Notícias (RS), em
1969. Ao Correio da Manhã (RJ), em 1971. Aos jornalistas Ziraldo e Millôr Fernandes,
em 1973, para o Pasquim.
Escolhi “COMO SE FORJA UM CANGACEIRO”, texto produzido pelo já mencionado
jornalista BRUNO GOMES (autor de grandes reportagens, na década de 1950, no periódico carioca, Mundo Ilustrado), matéria publicada nas edições dos dias 4 a 28 de novembro de 1958, em 21 capítulos, no, já também citado, jornal O GLOBO, para compor
este e-book, por entender tratar-se de obra de conteúdo histórico, e que, salvo engano,
não foi, posteriormente, impresso em livro, tendo condenado, com isso, ao ostracismo
por falta de leitor, já que, excluido os que a leram, em 1958, quando da sua circulação,
esta reportagem foi lida apenas, na sua integralidade, nesses mais de 60 anos de edição, por alguns poucos pesquisadores, e por um ou outro interessado, frequentador de
acervo de jornais antigos.
Aliás, considero toda a narrativa de Volta Seca, sobre sua vida antes, durante e
depois do cangaço; suas impressões e pareceres em relação a pessoas, fatos e acontecimentos; enfim, as coisas que afirmou ter sido por ele vividas, presenciadas ou
ouvidas, seja de colegas cangaceiros, ou de terceiros, ou mesmo por ele lidas, considero um caudaloso rio de histórias, uma formidável fonte de pesquisas. Visto que são
informações, ainda que, mais das vezes, contraditórias, vagas, imprecisas, mas que
justificável em parte em razão da dura, impactante, terrível e impressionante realidade, a da saga cangaceira, vivida por este senhor, porém quando era uma criança, um
pré-adolescente, e como sabemos, fase do desenvolvimento humano onde o raciocínio,
o discernimento ainda em construção, são afetados ou mesmo obscurecidos pelo imaginário, pelo mundo da fantasia. Entretanto, são informações trazidas por um Antonio dos
Santos, Volta Seca, aquele que um dia foi cangaceiro do rei Lampião, esteve sob suas
ordens e com ele conviveu, interagiu, igualmente com Maria Bonita e com cangaceiros
outros, formadores do núcleo central do célebre grupo de bandoleiros. Considerar, outrossim, o fato de ter sido Volta Seca, entre todos os sobreviventes deste banditismo,
o que mais vezes discorreu sobre o cangaço, mas que nada foi escrito diretamente por
ele, motivo também de muitas das inconsistências do seu dizer. Assim é construída a
história.
Dizer, para concluir, que procedi da mesma forma, ou seja, fiz um e-book também
com outra excelente entrevista, a concedida por Volta Seca ao radialista e ator Berliet
Júnior, levada a público pelo Diário da Noite, do Rio de Janeiro, em 1950, quando este
ex-cabra de Lampião cumpria pena na Penitenciária de Salvador.
Agradeço ao jornal O GLOBO, por disponibilizar seu acervo digital, ao mesmo
tempo que faço aqui registrado, que o objetivo exclusivo deste livro virtual, é estimular a leitura da história do cangaço, possibilitando um acesso mais fácil e um conteúdo
compactado, num formato tipográfico moderno, disponível em PDF, gratuitamente.
Antonio Corrêa Sobrinho
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COMO SE FORJA UM CANGACEIRO
Por Bruno Gomes
____
					Capítulo I
MISÉRIA E ABANDONO É QUE GERAM O CANGAÇO
“Volta Seca” Ainda Teme a Justiça, e Com Certa Razão – A
Culpa do Cangaço Não Está Apenas no Coronelismo – O
Fenômeno Existe Pelo Menos Desde o Século XVIII.
Duas foram as razões que me fizeram escrever a vida de Antônio dos
Santos, o Volta Seca. A primeira, humana, em sua essência, foi a pena
de vê-lo passando miséria com mulher e quatro filhos, sem outra fonte
de renda além de três mil e oitocentos cruzeiros mensais, proveniente do
seu emprego de servente da Estrada de Ferro Leopoldina. A segunda, foi a
vontade de escrever alguma coisa interessante e que pudesse ter utilidade
para os estudiosos do fenômeno cangaço.
Tenho lido bastante a esse respeito e creio que muito ainda falta dizer
para que os prósperos possam ter uma ideia mais exata do que foi aquela
terrível época de banditismo que abalou o norte do País.
Não foi fácil, porém, convencer Volta Seca a contar-me sua vida. E
isso porque ele ainda teme o passado. Não as vinditas apenas, mas especialmente a Justiça. Por mais incrível que pareça, apesar de ter passado
vinte anos trancafiado na penitenciária da Bahia, Volta Seca ainda tem
medo da Justiça. Medo compreensível não resta dúvida, já que sua própria
condenação não passou de uma arbitrariedade que só mesmo no Brasil,
onde tudo é possível, poderia acontecer.

O ERRO CLAMOROSO
VOLTA SECA ingressou no bando de Lampião aos onze anos de idade.
Ainda não tinha completado quinze quando foi preso e remetido para Salvador. Com essa idade, de acordo com o Código Penal Brasileiro, jamais
poderia ser julgado, no que concordaram as autoridades baianas, mas es-

peraram que o rapaz completasse 21 anos atrás das grades e assim, seis
anos após a sua captura, submeteram-no a julgamento numa cidadezinha
do interior do Estado, por onde Lampião deixara rastro de sangue e dor.
O júri dessa cidade condenou-o a 145 anos de cadeia! Retornando a Salvador, a pena foi reduzida para trinta anos, dos quais Volta Seca cumpriu
vinte, tendo sido indultado pelo Presidente Getúlio Vargas, em 1954.
Aí está a razão pela qual Volta Seca ainda tem medo da Justiça, de
nada valendo dizer-se que era menor naquele tempo, pois a cadeia ainda
lhe está bem viva na memória. Tem sofrido o diabo por aí afora, e só mesmo a miséria e a confiança depositada em mim fizeram-no contar a sua
vida para que eu a escrevesse.
Penso que destas memórias muita coisa poderá ser aproveitada pelos
estudiosos. Não me iludo pensando que todos concordarão com as histórias de Volta Seca, mas é preciso que se diga desde o início que, a respeito do cangaço, existem muitas contradições. E quero ressaltar que nesta
narrativa tive todo o cuidado em não recorrer à fantasia. Não é o meu
estilo que se verá aqui, mas uma forma simples e jornalística de contar
os fatos. Muitas vezes preferi reproduzir “litteratim” frases de Volta Seca.
Não procurei tampouco ir a arquivos ou coleções de jornais para conformar
fatos com nomes e datas: escrevi o que Volta Seca narrou. Se ele não se
lembrava do nome de certa cidade, mas acrescentava que ficava perto de
determinada localidade, era assim que eu punha no papel. O que ele não
sabia ou não se lembrava, eu não inventei, nem procurei completar.

O APELIDO DE “LAMPIÃO”
A HISTÓRIA de Lampião, por exemplo, transcrevi conforme Volta Seca
disse que a ouviu do próprio Virgulino Ferreira. Não sabe qual a origem do
apelido de Lampião, e assim ficou na narrativa.
Preferi não recorrer a José Lins do Rego, que explicou o apelido de
Lampião desta forma: “No
fogo do tenente Levino, o rifle do menino
Virgulino parecia um Lampião na noite escura. O bicho atirava que só metralhadora. Veio daí o apelido que por mais de dezesseis anos encheu os
sertões de pavor. ”
Com a devida licença, cremos que o grande José Lins fantasiou um
pouco a origem do apelido.
Mas o que ele disse já não é o mesmo que outros escritores disseram,
e o que existe, afinal, é uma grande confusão em torno do assunto. Como
cada um diz uma coisa e Volta Seca tem também o direito de dizer, pois é
a única testemunha dos acontecimentos ainda viva, vamos dar um pouco
de crédito ao rapaz.
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QUEM TEM CULPA?
NÃO concordamos com os que põem a culpa do cangaço exclusivamente no coronelismo, nos famosos senhores de engenho, como se desses
indivíduos viesse todo o mal do banditismo dos sertões. A meu ver, não
passaram os coronéis de simples efeito da verdadeira causa das desgraças daquela parte do País. Todo o mal dos sertanejos está na miséria que
assolou e assola ainda aquela região. Num lugar onde ainda hoje, devido
à seca, um pai troca uma filha por uma mula para poder alimentar o resto
da família, tudo pode acontecer. Que dizer de gente que atualmente vem
comendo as mais extravagantes comidas, como jaca verde cozida? E, finalmente, que pensar de um Governo que ainda atualmente permite que políticos inescrupulosos, diante de toda essa desgraça, manobrem as verbas
votadas para auxiliar os flagelados em campanhas eleitorais?
Naquela época ainda era pior, graças à política que também andava
pior (será possível?) do que hoje. E para se saber o que era a lei então,
basta ler a vida dos cangaceiros. Basta ler a do próprio Lampião, cujos pais
foram assassinados por tropas estaduais que assim procederam em causa
própria, em disputa de terras. Quem se dispuser a ler as crônicas e reportagens daquele tempo, saberá das atrocidades narradas pelos repórteres,
dos crimes praticados por sargentos e soldados, e mesmo por oficiais.

O CANGAÇO É ANTIGO
Pôr culpa de tudo isso nos “coronéis” é um pouco de exagero. A culpada é a miséria, o abandono que o Governo inexplicavelmente sempre
votou àquela região. Digo sempre, porque o cangaço é muito antigo, visto que
o primeiro cangaceiro de que se tem notícia remonta ao fim do Século XVIII, era
conhecido por Cabeleira. Depois dele, muitos vieram, mas sobre todos se
destacou (já no século XIX), Jesuíno Brilhante. Era um nunca acabar de bandidos,
mas sobressaíam os protegidos pelos políticos. O que mais tempo durou como
cangaceiro foi Antônio Silvino, que chegou a ganhar fama de bom bandido. Dizem mesmo que no fim da vida se converteu religioso e pregava o
protestantismo. Silvino cumpriu quase trinta anos de prisão e, se vivesse,
estaria com mais de noventa anos.
O mais famoso de todos os cangaceiros, porém, foi Lampião. Tanto
pela ferocidade, como pelos conhecimentos de tática de combate, pois
centenas de vezes derrubou as tropas regulares, muitas delas com inferioridade de homens e atacado de surpresa. Lampião inscreveu seu nome na
história do Nordeste da forma mais brutal que um ser humano seria capaz
de fazê-lo. Tudo que se imaginar de cruel, Lampião seria capaz de executar. E, no entanto, por dar de quando em vez esmolas aos pobres, em certos lugares, a lenda o transformou em bom moço. Já li inúmeras histórias
9

em verso de poetas nordestinos, dizendo que ele era o “grande protetor da
pobreza”...
PASTO PARA A PSICANÁLISE
Não iremos mais além. O cangaço já não existe, felizmente, naquelas
regiões, muito embora a miséria ainda perdure. Os que têm vocação para
cangaceiro preferem emigrar para as capitais, onde abraçam a carreira do
crime. Mas, nas memórias de Volta Seca, uma coisa ficará para estudo.
São os tipos que compunham o cangaço e um pouco de sua vida,
para que se possa fazer uma ideia de como se tornavam bandidos. São
histórias muito parecidas, mas que sempre diferem um pouco no que toca
à formação moral de cada um. Veremos que naquele amontoado de criminosos, existiam os que não matavam padres, nem maltratavam crianças,
nem mulheres. E existiam os que faziam tudo isso, eram ótimos maridos e
não podiam ver um animal sofrer... Um psicanalista que leia esta narrativa
deliciar-se-á com os “cabras” Lampião.
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Capítulo II

O DESTINO VAI ME EMPURRANDO
Infância de Volta Seca – Influência da Madrasta – O Menino Foge de Casa – De aldeia em Aldeia, até o Arraial de
Guloso – Em Contato Com Dois “Cabras” de Lampião
A RAZÃO pela qual meu pai me pôs o nome de Antônio nunca me foi
contada. Aliás, não sei por que me chamo Antônio, nem também porque
meu apelido, no bando de Lampião, era Volta Seca.
O fato é que eu era o sexto de treze filhos. Meus irmãos, pela ordem
de nascimento, se chamavam: Maria, Felismina, Laura, Otília, Fausta, José,
Marcolino, João, Pedro, Francisca, Jovelina e Santa. Éramos uma família
grande, coisa muito comum onde nasci, em Itabaiana, cidadezinha distante umas quinze léguas de Aracaju. Todos naquela localidade tinham família
numerosa, sendo que o recordista do local era um vizinho nosso, seu Manuel Tenório, pai de 22 filhos, dos quais, vinte do sexo feminino e apenas
dois homens.
Meu pai, que se chamava Manuel Antônio dos Santos, era proprietário de um pequeno sítio que dava para sustentar a família, muito embora
nada sobrasse para amealhar. Ele negociava com o que o sítio produzia:
algodão, cana, feijão, milho, banana e frutas. Minha mãe, que se chamava
Arminda Maria dos Santos, era uma santa! Ajudava muito meu pai, além
de cuidar com carinho de todos os filhos.
Nós nos sentíamos felizes, vivendo bem à moda nordestina, e todos
os anos, também à moda nordestina, aumentando de número... De todos,
fui eu que mais trabalho dei para nascer. Vim ao mundo no dia 18 de março
de 1918.
TEMPERAMENTO DORMENTE
POUCO lembro dos meus primeiros anos. Uma ou outra recordação
passa desbotada, imprecisa, pela minha lembrança, muitas quase desconhecidas, tal a margem de anos que me separam delas. Mas sei de uma
coisa: sempre fui um menino calado e que gostava de brincar sozinho.
Jamais gostei de grupinhos, e isso me valeu a pecha de sonso. Era,
porém, meu temperamento.
Nunca fui brigão. Não me lembro de nenhuma briga com meus irmãos
ou com meninos da vizinhança.
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E seria difícil que isso sucedesse, pois, solitário como sempre fui, não
haveria jamais oportunidade. Mas por trás desse temperamento pacato,
sempre fui genioso. É que não se apresentava o momento de me mostrar.
Sem motivo ninguém se zanga, e eu vivia bem, feliz, não precisando lançar mão da violência. Só vim a dar pelo meu gênio quando já era crescido.
Descobri essa faceta do meu temperamento aos nove anos de idade. Eu já
era então bem desenvolvido, ainda que miúdo. Por esse tempo já auxiliava
meu pai nos serviços leves do sítio. Aconteceu então um fato que até hoje
me causa um nó na garganta, sempre que o recordo: minha mãe morreu!
Eu gostava demais dela, e sua morte foi um choque muito violento.
Mamãe foi-se com 36 anos de idade, deixando-me com nove apenas. Ela
morreu cedo e me deixou cedo demais... Vivíamos muito bem e ela me
compreendia como ninguém me compreendeu até hoje. Aliás, compreendia a nós todos, mas falo por mim. Ela adivinhava tudo que eu pensava e
queria. A lembrança de seus carinhos ainda é a coisa mais pura que trago
no coração. Pobre mãe... Não imaginava que seu Toninho, cuja cabeça com
tanto carinho ela acariciava, ia ser arrastado pelo turbilhão do mundo e
tornado pelo destino no famigerado “Volta Seca”... Não, boa como ela era,
não poderia jamais supor uma coisa assim. Mas tenho certeza de que ela,
de onde está, pode ver o que foi a minha vida e saber que, de tudo que fiz,
fui talvez o menos culpado. E vivesse ela mais uns dez anos, provavelmente eu não me teria tornado cangaceiro.
A GÊNESE DO ÓDIO
DESCOBRI o ódio em mim quando meu pai, após a morte de minha
mãe (três meses apenas), pôs uma mulher em casa. Naquela época, sua
decisão foi encarada por mim e por meus irmãos como a mais antipática
possível, mas hoje em dia compreendo o desespero do velho ao ver treze crianças sem mãe. Minha madrasta chamava-se Maria e não era uma
mulher feia. Podia dizer-se até que era bonita. Era de uma energia à toda
prova e tinha consciência da sua função de madrasta.
Logo se fez senhora absoluta da casa e vivia a manobrar meu pai, que
não a contrariava em nada. Era violenta, e desde cedo começou a bater
nos meus irmãos, que aceitaram a nova vida. Eu, o mais calado de todos,
não gostei... Eu não podia aceitar a ideia de ela bater em gente que não
pôs no mundo. Com resmungos e atitudes ofensivas, eu ia demonstrando a
minha reação, até que um dia, diante de minha resistência às suas ordens,
ameaçou bater-me. Ameaçou, apenas! Mas foi o bastante, pois senti o que
jamais havia sentido: ódio! Como não pude fazer nada, pois meu pai estava perto, limitei-me a olhá-la fixamente. Eu estava passando mal. Corria
pela minha espinha um calafrio e os cabelos chegavam a arrepiar. Perdi o
apetite e não consegui dormir direito. Passei a odiar minha madrasta, a
que me ameaçou bater, coisa que minha mãe nunca fizera antes.
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Num ambiente assim, com o sentimento novo que surgiu em mim, a
coisa não poderia ir muito além. E não foi mesmo. Chegou ao máximo num
dia em que ela bateu em Jovelina, a irmã que eu mais gostava. Ao vê-la
espancando Jovelina, pus-me entre as duas e, espumando de raiva, falei
-lhe: “Não bata mais nela. Se quiser bater, ponha gente no mundo. Não
bata nos filhos dos outros”.
Ela me olhou surpresa, mas como era disposta e sabia que era a dona
da casa, respondeu-me: “Você apanha, quanto mais ela...” – “Por que não
tenta?” respondi em desafio, passando a mão num tamanco que estava no
chão, próximo de mim. Ela não esperou mais e investiu furiosa.
Mas foi investir e levar com o tamanco na cara! O choque deixou-a
tonta e o sangue que jorrou de sua testa chamou-me à realidade. Ao vê-la
sangrar, recobrei a razão e pensei logo nas consequências.
Garoto, com apenas nove anos de idade, logo imaginei a reação que
meu pai teria. Ele era um homem bom, mas, açulado por minha madrasta,
virava fera. Foi quando decidi fugir e me dirigi para a casa de um tio, em
Pinhão, seis léguas dali.
A FUGA
NA CASA de meu tio passei pouco tempo. Meu pai foi buscar-me e,
apesar de meu tio tentar impedi-lo de levar-me, eu acabei regressando
a casa. Tenho a impressão de que o velho preferia me ver longe da minha madrasta, pois o incidente deixara uma marca na testa dela, e marca
na cara ninguém esquece facilmente, pelo menos enquanto houver espelhos... Mas levou-me de volta, e atendeu ao pedido de meu tio para não
me espancar. Deu-me um sermão longo e exaltou as virtudes de minha
madrasta, que ele insistia em me impingir como mãe. Quando me deixou
em paz, pus-me a pensar e cheguei a dolorosa conclusão de que não continuaria em casa. Ir-me-ia para longe, pois não conseguiria mais afinar com
a mulher de meu pai.
Assim pensei e assim fiz. Nem um mês se passou e, graças à carona
de um caminhão, fui para Aracaju. Meu pai tentou encontrar-me, mas não
foi feliz, pois a cidade não é um arraial. Mesmo porque não fiquei perambulando pelas ruas. Arranjei, no mesmo dia da chegada, um emprego na
casa de uma senhora, D. Joana, doceira das melhores que já conheci. Meu
trabalho consistia em vender, num tabuleiro, os doces que ela fazia, sendo
meu ordenado de trinta mil réis mensais.
Vendi doces para D. Joana durante seis meses. Meu pai depressa se
esqueceu de mim, pois não me procurou mais. E mais tempo eu ficaria
vendendo doces, não fosse D. Joana ter o mau hábito de não pagar os empregados. Nunca tinha dinheiro trocado para me pagar.
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– Dona Joana, dizia eu, preciso de dinheiro pra comprar roupa.
– Não tenho miúdo, meu “fio”, era a resposta da velha. Nunca tinha
miúdos. Dos seis meses de trabalho, consegui receber dois apenas, e assim mesmo sabe Deus como. Não vendo futuro naquilo, resolvi mudar de
pouso. Ia fugir novamente. Tracei um plano. Fugiria, mas levaria algum dinheiro do que D. Joana me devia. Como ela não pagaria de forma alguma,
certo dia falei-lhe: “D. Joana, amanhã faça bastante doce. Faça doce de
leite, de groselha, de ovos, muito, mesmo, porque vai chegar um trem da
Bahia e eu vendo tudo. O trem vai a Propriá e volta”. O trem voltaria, eu é
que não. D. Joana, diante disse, trabalhou aquela noite com uma rapidez
nunca vista.
Encheu o tabuleiro, que tinha dois andares, (...) fui falar com o Delegado, seu Josias, a fim de explicar o caso dos doces, pois sabia que D.
Joana não tardaria a aparecer. O delegado ouviu tudo e desse que eu fizera
bem, que não tivesse medo, e acabou me oferecendo um emprego na casa
dele. O serviço constava de pôr barris com água no lombo de um burro,
para consumo da casa.
Serviço duro demais para um garoto de dez anos. Faltavam-me forças, e o delegado compreendeu.
Assim mesmo fiquei na casa de seu Josias ajudando. Um ou dois meses depois chegou o Natal. A cidade estava em festa e eu passeava pela
feira quando vi D. Joana em minha frente, juntamente com um soldado.
– “Sordado”, pode “prendê” esse “minino” aqui, ordenou ela.
– Que fez o menino? – perguntou o soldado.
– “Me robou”.
– Você é mais ladrona que eu, respondi zangado. Diante disso o soldado levou-nos à Delegacia, onde seu Josias, ao ver-nos entrar, logo compreendeu tudo. Fez-se, porém, de desentendido e ouviu a queixa de D.
Joana, para, em seguida, dirigir-me a mim.
– Então? Que me diz o “senhor” da queixa que esta senhora veio dar?
O “senhor” era empregado dela e sem motivo algum “arribou” com o tabuleiro e os doces. Que fim o senhor deu ao tabuleiro?
– Ora, seu Josias, perdido pela metade, perdido de vez, respondi. O
tabuleiro eu joguei dentro da maré. O caso é que ela me devia dinheiro,
não pagava... Quer dizer, na justa razão, eu ainda tenho prejuízo.
– Ele não teve paciência de esperar, falou D. Joana. Eu ia pagar tudo.
É que... não tinha trocado na hora...
O delegado olhou-me sério e disse:
– Quanto apurou nos doces?
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– Cem mil réis, respondi; mentindo, é claro.
– Quanto ela lhe devia?
– Cento e vinte mil réis.
O delegado olhou para D. Joana e falou:
– Dê ao menino os vinte mil réis que falta. Você é que é ladrona.
– Mas... e o meu tabuleiro? – reclamou d. Joana.
– Joguei no mar, deve estar boiando, respondi cinicamente.
A pobre mulher ainda quis protestar, mas vendo que seu Josias já
estava decidido a fazê-la pagar-me, puxou vinte mil réis da bolsa e pôs na
mesa, seu Josias então disse para ela:
– Pode puxar daqui que eu não quero vê-la mais!
Bom homem, seu Josias. Gostava de mim e eu muito dele, mas eu
não queria ficar em São Cristóvão.
Queria viajar, mudar de lugar, muito embora ele insistisse para que
eu ficasse. Mas, tanto insisti, que ele me deu passagem para a cidade de
Simão Dias.

OS “MENINOS” DE LAMPIÃO
NESSA cidade trabalhei num armarinho quase um ano. A loja era de
propriedade de seu Adauto, boa criatura, que juntava o dinheiro. Quando
resolvi, depois de um ano, deixar o lugar e internar-me no mato, seu Adauto deu-me seiscentos mil réis, fruto do meu trabalho, e mais trezentos mil
réis de gratificação. Deixei Simão Dias e andei muito. Estava farto da vida
de cidade e queria voltar para o mato. Andei tanto, que saí do estado de
Sergipe e entrei na Bahia, precisamente a 25 léguas de Simão Dias, no
arraial de Guloso.
Pouca gente sabe onde fica esse arraial, mas posso dizer que está
localizado no interior da Bahia, a umas cinco léguas da cidade de Antas.
Guloso estava reservado pelo destino para mim.
Estava à minha espera para arruinar-me a vida. Quando cheguei, porém, não tive essa impressão.
Pelo contrário, achei um lugar ótimo pra ficar. Gente boa, hospitaleira.
Logo arranjei trabalho numa fazenda com uma família pequena, constituída de quatro pessoas. O dono era seu Danilo e a fazenda ficava afastada
do arraial um quilômetro, mais ou menos. Tinha duas filhas, Lindaura, de
dezoito anos e Rosália, de dezesseis. Foram as moças que me convidaram para ficar, no dia em que passei por lá e pedi água para beber. O pai
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aprovou a ideia e comecei no mesmo dia a trabalhar. Trabalhei bastante,
fiz uma roça, plantei milho, feijão, abóbora, melancia. Seu Danilo e sua
esposa gostaram muito de mim, e eu fui ficando com eles. Quase um ano
se passou, até que um dia aconteceu o que eu nunca podia esperar.
Seu Danilo havia saído para o campo, e não voltaria senão dali a alguns dias. Eu disse a Rosália e Lindaura:
– Vamos à roça que preciso colher umas melancias para vender.
A roça ficava a uns duzentos metros da casa e eu e as moças fomos
até lá. Enquanto eu apanhava as melancias, as moças ficaram um pouco
distantes, em baixo de um pé de umbu. Elas cantavam, ainda me lembro
bem. Eu, enquanto trabalhava, me afastava das meninas, mas de repente
elas pararam de cantar e correram para o meu lado.
– Veja, Toninho! Disseram.
Dois homens a cavalo aproximaram-se de nós. Pensei que era a força
volante, famosa pelas tropelias que fazia nas fazendas. As moças quiseram
fugir, mas eu lhes disse que nada adiantaria.
Eu estava assustado.
Os dois homens estacaram os cavalos perto de nós e vi então que
usavam chapéu de couro, roupa mescla, cinturões de balas cruzados, parabélum e fuzil. Ao ver-nos assustados, um deles disse:
– Não corre ninguém que aqui é os “meninos” de Lampião. Não tenham medo que não vamos fazer nada com vocês. Só queremos um animal pra viajar.
Longe de nos tranquilizar, a ideia de que Lampião estava no arraial
mais nos assustou...
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Capítulo III

MEU PRIMEIRO COMBATE
Como Ingressei no Bando de Lampião – Fui Praticamente
Raptado – Não Foi Difícil Habituar-me à Vida do Bando –
Encontro Com a Força Volante
QUANDO me vi frente a frente com os dois “cabras” de Lampião,
me apavorei. Como todo nordestino, eu tinha medo dos cangaceiros, da
mesma forma que da força volante, em nada melhor do que eles. Sempre
ouvira falar de Lampião, e só o seu nome me punha assustado. Eu tinha
apenas onze anos de idade e estava naquele momento à frente de dois
“cabras”, desarmado, e ainda tendo que defender duas moças. Rosália e
Lindaura não sabiam o que fazer e agarravam-se a mim com força. Os dois
cangaceiros resolveram conversar. Um deles perguntou:
– De quem é isso aqui?
– De meu pai, respondeu, trêmula, Lindaura.
– Me diga uma coisa, retornou o cangaceiro, seu pai tem um cavalo
ou um burro?
– Tem, sim senhor, prosseguiu, Lindaura. Tem um cavalo, mas ele
está campeando. O cangaceiro olhou-nos firme de novo e disse: – Era só
isso que nós queria. E já se iam embora, quando o que esteve sempre calado fitou-me fixamente e falou: – Garoto, siga a gente até o arraial. Não
tive remédio senão segui-los, pois não ousava desobedecê-los. Mandei que
as moças voltassem para casa e fui caminhando atrás dos cavalos até o
arraial de Guloso.
Lá chegando, levaram-me para a casa do delegado, seu João Guerra,
homem covarde como ele só. A sala de visitas estava cheia de “cabras”,
todos mal-encarados, e que voltaram a olhar para mim logo que entrei.
Ninguém falava e eu olhei curioso um por um, para ver qual era o Lampião.
Ali se encontravam Corisco, Arvoredo, Virginio, Luiz Pedro, Ezequiel,
Mariano e Mergulhão. Um dos “cabras” que me trouxeram disse: – Espere
aqui, garoto. Vou chamar o capitão Virgulino.
FACE A FACE COM LAMPIÃO
E foi para o interior da casa. Ouvi a voz dele no cômodo vizinho: –
Seu Capitão, nós trouxemos um garoto aqui que está bom para lavar os
nossos animais. Não ouvi a reposta, apenas passos em direção à sala, até
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que surgiu um homem alto, bem alto, magro, de óculos, chapéu grande
de couro e todo equipado à moda dos cangaceiros. Seu equipamento era
bonito, coberto de moedas de ouro e prata. Usava cavanhaque, mas sem
bigode. Andava como pêndulo, balançando o corpo e tinha a fisionomia
zangada. Quando chegou mais perto, reparei que um dos seus olhos tinha
uma belida, uma névoa bem em cima da pupila. Parou na porta, olhou-me
e veio em minha direção. Ficou uns segundos estudando-me de alto a baixo e depois, num tom grave de voz que impunha respeito, perguntou:
– Cumé teu nome, menino?
– Antonho...
– Antonho de quê?
– Dos Santos.
Ele me olhou novamente nos olhos e sua fisionomia carregada se
abrandou, para dizer: Do diabo ninguém quer ser, não é, meu filho? E deu
uma gargalhada. Foi o bastante para todo mundo rir, inclusive o delegado,
que bajulava e dizia:
– É mesmo, capitão, ele é dos Santos, mas não quer ser do diabo...
ka! ka! ka!
E as risadas duraram alguns segundos. Mas em dado momento Lampião parou de rir e todos o imitaram. Chamou um “cabra” e disse:
– Vá à venda e compre uma caixa de sabão “calór” e um vidro de loção perfumada.
O “cabra” foi e voltou rapidamente com uma caixa de sabonete Eucalol e um vidro de loção que entregou a Lampião. Este os passou a mim,
recomendando:
– Vá lavar os animais bem lavados e depois ponha loção neles. Bem
lavados e perfumados, está ouvindo?
E mandou que dois “cabras”, Mariano e Luiz Pedro, me seguissem.
Saímos da casa e os “cabras” mostraram-me os animais, que eram oito,
entre burros e cavalos. Levei-os para um riacho distante uns cem metros
da casa, e lavei-os um por um. Eu sabia fazer aquilo muito bem, pois tinha
prática, mas jamais o fizera com sabonete. Os animais, depois de bem lavados, ficaram lindos e com o pelo lustroso. Em seguida joguei loção nos
bichos e, aliás, eu tanto jogava extrato neles como em mim. A verdade é
que ficamos todos, eu e os animais, cheirando bem...
Mas enquanto eu os lavava, não se afastava de mim a ideia de fugir
daquela gente, pois qualquer coisa me dizia que algo de mau estava me
aguardando. Mas onde arranjar coragem para tanto?
Depois, não me davam folga, eu estava sempre bem vigiado. Quando
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terminei a lavagem, entreguei os animais aos “cabras”, que acharam bom
o serviço e me levaram de volta a Lampião.

ANEXADO AO BANDO
Diante de Virgulino os “cabras” elogiaram o meu trabalho: dizendo
que eu sabia lavar bem um animal. Lampião gostou e, puxando cinquenta mil réis do bolso, entregou-me. – Está bom? Perguntou. – Está, sim,
senhor, respondi. E criando coragem atrevi-me a perguntar: – Estou desocupado,capitão? Lampião olhou-me e disse: Está, mas vamos almoçar
primeiro.
Não tive remédio senão ir. O almoço foi numa pensão, e na mesa só
se sentou o bando e eu. Eu era o único estranho, ou melhor, um dos únicos,
pois o delegado não saía do lado de Lampião.
Comemos bem, mas não houve muita conversa na mesa. Terminado
o almoço, Lampião fumou um charuto. Deixei passar um tempo e manifestei novamente vontade de ir embora. Lampião dessa vez nem me fitou
e respondeu: – Pode ir. Foi quando os “cabras” resolveram intrometer-se
para aconselhá-lo a ficar comigo, pois sabendo eu lavar bem os animais,
poderia ser-lhes de grande utilidade. Eu quis afastar-me enquanto discutiam, mas Lampião mandou-me esperar. Depois de ouvir as razões apresentadas pelos “cabras”, deu um soco na mesa e bradou, apontando para
mim: – Bem, você vai ficar comigo pra lavar os nossos animais. Pareceu
que o mundo tinha se aberto a meus pés. Desesperado, pedi que não me
levassem, pois queria ficar. Apelei para o fato de o fazendeiro precisar de
mim, aleguei que tinha uma roça para tratar, que as moças necessitavam
de mim, mas nada demoveu o capitão Virgulino. Por outro lado, os “cabras” me aconselhavam a seguir com eles e, mais do que os “cabras”, o
delegado João Guerra também me incentivava: – Vai, meu filho, dizia o
cínico delegado. O capitão é uma bela pessoa e você só terá a lucrar. Não
vai faltar-lhe nada e você tem muito futuro com o capitão.
Eu não queria ingressar no bando de forma alguma. Não que soubesse o que me esperava, mas doía-me deixar a fazenda de seu Danilo,
sua esposa, Lindaura e Rosália, aos quais já me tinha afeiçoado. Aquele
ambiente fazia sentir-me como se estivesse com a minha família. Por que
iria deixá-lo, para viver com um bando de cangaceiros? Não, eu não iria!
Protestei com toda a energia que era possível a um garoto de onze anos.
Mas os meus protestos só serviram para irritar Lampião, que em dado momento se levantou e me perguntou de cara ameaçadoramente: Responda:
quer ir ou quer morrer?
Estava tudo decidido. Muito embora eu nada respondesse, a minha
atitude acovardada evidenciava que eu não queria morrer. Eu iria, mas já
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com a ideia de fugir na primeira oportunidade. Não ficaria no bando. Haveria de voltar para a fazenda de seu Danilo.

JÁ NÃO ERAM ANTIPÁTICOS
Foi assim que ingressei no bando do Capitão Virgulino, como lavador
de cavalos, à espera de uma oportunidade para desertar. Em poucas horas
aprontei minhas coisas, despedi-me da família de seu Danilo e segui amargurado e chorando. Não havia animal para mim, razão pela qual fui sentado na garupa do burro de Corisco. A viagem era dura e desde o início senti
que a fuga ia ser difícil, pois aquela gente era esperta e talvez estivesse
pressentindo o meu desejo. Seguimos pela estrada do Ouricuri e só acampamos na fazenda que tem o mesmo nome, algumas léguas além. No dia
seguinte prosseguimos, e agora eu montava um cavalo que Lampião comprara para mim. Antes de partir, Lampião chamou-me e, sem se aperceber
das minhas mágoas, disse-me que, já que eu estava no bando, precisava
conhecer e respeitar o regulamento. Entre várias observações, lembro-me
destas palavras: – “O regime é duro. Nada de andar com paisanos, para
eles não terem gosto. Quando alguém andar errado com você, meta o pau!
E não esqueça que exijo respeito!”
Continuamos a viagem. À medida que prosseguíamos, a minha ideia
de fuga ia desaparecendo.
Andamos muitos dias! Cruzamos vários arraiais: Zanguê, Banzaê, Buracos, Mirandela...
Pouco a pouco fui deixando de antipatizar com os “cabras”. As caras
amarradas, algumas foram-se tornando simpáticas para mim e a camaradagem foi nascendo, pois todos me tratavam bem.
Fui aprendendo novos modos, novas músicas, e até comecei a admirar a valentia daquela gente.
Com um mês de bando eu já me sentia ambientado e gostava daquela
vida de comer bem e ser respeitado onde chegava. Fazia-me bem ser olhado com temor pela gente sertaneja, que via em mim um cangaceiro, um
“homem disposto”, apesar de minha pouca idade. Aos poucos, eu já olhava
para os “cabras” com certa inveja de suas façanhas, e Lampião não demorou a ser para mim um verdadeiro ídolo. Ia também odiando a sociedade,
graças às histórias desajustadas de meus companheiros. Cada injustiça
que eles me contavam era como se tivesse sucedido a mim.
Aprendi a odiar a polícia, e isso tudo sem a conhecer, pois até àquela
altura ainda não tinha visto um combate, nem podia fazer ideia do que era
a minha nova vida. Entrei em guerra com o mundo gratuitamente.
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Sem dar por isso, passei a apreciar também o meu novo nome, o apelido que Lampião me deu – Volta Seca. Até hoje, como já disse, não sei a
razão do apelido.
Com dois meses de bando, Lampião, sentindo que eu já estava preso
a ele, chamou-me e, mostrando-me um rifle, perguntou-me: – Volta Seca,
você já atirou com esta arma? Eu nunca havia pegado num rifle, muito embora soubesse atirar bem com um “pica-pau” fabricado por mim mesmo.
– Não sei atirar, não senhor, respondi. Lampião então me deu uma
aula completa de como manejar uma arma de fogo. Deu vários tiros antes
e mandou-me imitá-lo. Ensinou-me a (...), isto é, prender o gatilho com
o dedo, ajudado por um lenço, enquanto a outra mão acionava a alavanca, o que fazia da arma uma verdadeira metralhadora. Terminada a aula,
deu-me a arma de presente, mandou-me praticar bastante e recomendou:
– Não esqueça que arma é sempre perigosa.
Muito cuidado! A arma só vive com a boca pra baixo... O que valia
dizer que não devia facilitar com ela.
Treinei muito tiro e, com outras lições dadas pelos companheiros,
acabei um exímio atirador, fato de que muito me orgulhava. Todavia, nunca
entrara num combate e nem de leve me passava pela cabeça que teria de
matar. Entendam-me os leitores: eu estava orgulhoso daquela nova vida
de aventuras, de rasgos ousados, mas só da parte ostensiva. O cangaço,
até àquela altura, para mim, era uma brincadeira, pois nem por sonho eu
podia atinar com as verdadeiras finalidades do bando. E tanto não pensava
nisso, que o meu batismo de fogo me pegou ingênuo na matéria.
Vale a pena narrá-lo para que se veja como o crime pode nascer na
alma de uma criança aos doze anos de idade, de forma que se torna dificílima uma explicação.

MACACO NÃO VI, NÃO...
Já tínhamos deixado a fazenda Abobreiras, ainda no estado da Bahia.
Eu sempre ouvia falar de “macacos”, mas não sabia que “macacos” na gíria
cangaceira queria dizer soldado. Suspeitando que a força volante o seguia,
Lampião mandou que eu me atrasasse, ficasse sentado numa pedra e, caso
visse passar uns “macacos”, corresse a lhe avisar. Os “macacos” teriam que
passar pela estrada e o bando estava afastado dela em sentido diferente.
Para melhor esclarecimento, o que eu tinha a fazer era sair do bando, ver
os “macacos” passarem pela estrada e voltar para avisar Lampião. Assim
fiz, e vinha distraído pela estrada quando observei atrás de mim um grupo grande de soldados cantando, e que passaram por mim sem me dar a
menor importância. Na certa não supunham, um garoto como eu ser can21

gaceiro, visto que eu estava mesmo desarmado e sem equipamento, pois
Lampião me mandara deixar o rifle e o cinturão com ele. Os soldados passaram e eu nem liguei, da mesma forma que eles não me ligaram. Quando
desapareceram numa curva, como eu não vira nenhum “macaco”, voltei
por onde tinha vindo e depois de algum tempo encontrei o bando. Lampião
logo me interpelou:
– Viu algum macaco?
– Nhor não. Não tinha um macaco nem pra remédio, respondi orgulhoso como
quem havia cumprido bem a missão.
– Não viu mesmo nenhum macaco? Retornou o capitão.
– Não tinha não senhor, nenhum. Pela estrada só passou uma porção
de sordados.
Todos se entreolharam de olhos arregalados. Ninguém riu, porque a
surpresa era forte demais, mas Lampião compreendeu minha ingenuidade.
-me.

– E... e macaco, meu filho, não é o mesmo que sordado? Perguntou– Não sei, não, senhor. Macaco que eu conheço é um bicho de rabo...

– Pois aqueles sordados, meu filho, só não tem rabo, mas são macacos. São piores do que macaco. Aqueles é que são os verdadeiros macacos. Aquilo não presta! Aquilo é pior do que cobra, e só serve pra matar
gente covardemente, tá me entendendo?
Entendi rápido. Aqueles soldados não mereciam a menor consideração e eram eles a causa de todas as desgraças do mundo, conforme me
contaram várias vezes meus companheiros.
Lampião não perdeu mais tempo com conversa. Só quis saber a direção que a volante tomara e deu ordem a todos que mudassem o rumo,
pois iriam surpreender os “macacos”. Aceleramos o passo e, não sei como,
uma hora depois estávamos entrincheirados numa elevação próxima à estrada. Eu nada via, mas logo percebi que os “macacos” não demorariam a
aparecer, pois havíamos cortado caminho e estávamos adiante da tropa.
O BATISMO DE FOGO
Lampião distribuiu o pessoal e deu suas instruções, advertindo que
só começasse a atirar depois que ele começasse. Depois me deu o rifle novamente e mandou que eu ficasse entre dois cangaceiros, sendo que um
deles era o preto Bom-Deveras, um dos que atiravam melhor no bando.
Fumava cachimbo e não o tirava da boca, nem para atirar. Bom-Deveras estava bem entrincheirado e eu procurei imitá-lo ao máximo. Meu coração batia descompassado, pois não precisava ser muito inteligente para
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perceber que o “tiro ia comer” e não demorava muito.
De fato, poucos minutos após despontou já em baixo a volante. Os
soldados vinham alegres e cantando, o que valeu uma piada de Lampião:
A macacada está contente, louca pra levar chumbo.
À frente da tropa vinham dois rastejadores bem atentos, alguns
metros adiante dos demais. Um desses rastejadores, então mais adiantado
do que o outro. Era “Cobra-Preta”, famoso por sua valentia, um rastejador
respeitado e preto, como “Bom-Deveras”.
A tropa aproximava-se sem saber que a morte a esperava de tocaia.
“Cobra-Verde” vinha atento, fuzil preparado, e sua figura chamou a atenção de “Bom-Deveras”, que colocou logo sob a mira e disse uma frase muito sua em momentos idênticos: – “Aquele negro ali já tá fedendo...” Queria
ele dizer com aquilo que “Cobra-Preta” já estava mais do que morto, sob
sua pontaria...
Todos estavam atentos.
O momento era solene, próprio para demonstração de bravura. A volante avançava e o bando a aguardava. Todos estavam fazendo pontaria,
todos menos eu. E por que não eu? Foi o que me perguntei. E de repente,
sem saber por que, enchi-me de brios e fiz também pontaria. Eu era do
bando, eu estava ali para aquilo, era o que minha consciência mandava! A
poucos metros da volante, com “Cobra-Preta” a menos de dez metros de
nós Lampião deu início ao combate, abrindo fogo. Uma saraivada de balas
se seguiu, e “Cobra-Preta” foi o primeiro a cair com a cabeça despedaçada por projeteis. Quase todos o tinham sob a mira. Os soldados surpresos
com a fuzilaria, deitaram no chão para reagir, mas, bem entrincheirados,
os meninos de Lampião iam dando cabo deles um a um. Foi tiro para valer
e eu atirei bastante, mas tão emocionado estava, que creio não ter atingido a ninguém. Os soldados, em número de cinquenta, foram dizimados.
Uns dez fugiram apavorados, e Lampião, ao vê-los correndo, gritava: “Não
adianta perseguir, pois macaco corre muito... Corre, macaco... Corre, macaco...”
Alguns soldados que haviam sido atingidos, muitos deles já agonizantes, receberam tiros ou punhaladas de misericórdia. Um soldado que havia
sido atingido com um tiro numa das pernas, ao ver um “cabra” se aproximar com um punhal na mão, pôs-se a gritar: – “Não me mate, pelo amor
de Deus! Não me mate!” Pareceu que aquelas súplicas mais enfureceram
o “cabra” que, rilhando os dentes, enfiou o punhal no coração do soldado,
que tombou fulminado. Eu olhava aquilo tudo admirado, mas o ódio com
que meus companheiros mataram os soldados feridos calava forte em minha mente. Quando partimos dali e todos contavam vantagens, que mataram este ou aquele “macaco”, eu ouvia tudo curioso e, por que negar?,
tinha mesmo inveja de não poder contar nada. Infelizmente, o futuro me
traria coisas para contar, muitas mesmo, tantas, que preferiria calar.
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Capítulo IV

O AMOR DE LAMPIÃO
Quando as mulheres invadem o bando – Maria Bonita
era uma mulher destemida – Orgulho dos pais quando a
filha abandonou o marido para seguir Lampião – Todos, no
Bando, tinham motivos para ingressar no cangaço
QUANDO ingressei no bando de Lampião, ele era composto de oito
homens. Todavia, pouco depois, ficou reduzido a sete, pois Mergulhão foi
morto em Abóbora, no interior da Bahia. O bando estava bem reduzido, diferente dos primeiros anos (que não alcancei), quando, segundo o próprio
Lampião, chegou a ter um efetivo de duzentos homens. Foi nessa época
que tentaram tomar conta de Mossoró, cidade grande demais para as ambições do Capitão Virgulino. O resultado é que o povo todo veio para a rua
e rechaçou a bala os cangaceiros, numa luta terrível que, durante muito
tempo, foi comentada pelos “cabras”. Depois que ingressei no bando, porém, nunca mais Lampião conseguiu reunir tanta gente, pois, na melhor
fase, atingimos ao máximo 95 “cabras”.
E assim mesmo esse grupo foi reunido em andanças pela Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Ceará e Bahia, este último o Estado por onde mais
andei com o bando. Andei muito, mesmo. Nossa vida era dura, fugindo
das estradas e de certas fazendas, mas procurando sempre ficar próximo
dos “caldeirões”, pois aí havia água para nos abastecermos. Dormíamos
em barracas e sempre vestidos, equipados da cabeça aos pés, pois nunca
se sabia como seria o despertar, se com a luz do sol ou com o pipocar das
balas da volante.
O equipamento era o que havia de mais útil para nós. Todos usávamos roupa mescla, com alpercata ferrada, chapéu de couro, cinturões
de balas cruzados, punhal, facão, cantil do exército, cabaça para guardar
água, parabélum ou revólver e mosquetão 1908. No cantil nunca levávamos
água, pois as cabaças conservavam melhor o líquido, e, numa temperatura
agradável de beber.
No cantil levávamos conhaque, que, na falta de água, alivia a sede.
No bornal, a maioria levava cachaça, carne de sol, farinha etc. Quase todos
bebiam bem, inclusive Lampião, que não recusava “trago”.
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MULHERES NO BANDO
O bando era disciplinado, e Lampião, um chefe enérgico que não gostava de repetir ordens. Antes de eu ingressar no bando, nunca houve mulheres, mas depois várias andaram em nossa companhia seguindo seus
homens. Lampião não se importava com isso, mas a ninguém era dado o
direito de ter mais do que uma mulher. E apesar de nossa vida dura pelo
solo ingrato e seco do Nordeste, das caminhadas exaustivas, pelas caatingas, as mulheres nos seguiam sem desânimo, ora a cavalo, ora a pé ou em
marcha forçada.
Tínhamos, também, cachorros a serviço do bando e que, como nós,
adaptavam-se àquela vida de fora da lei. Eram cachorros notáveis, inteligentíssimos e não falavam porque Deus não queria.
Farejavam gente a grande distância e sabiam distinguir um “macaco”
de um tropeiro. Se pressentissem uma tropa da volante, rosnavam e acocoravam-se e, inquietos, chegavam a ganir. Sabiam seguir uma pista com
precisão de pasmar. Eram amigos de todos nós, compreendendo-nos e estimando-nos, obedecendo ordens de todos. Só se revelavam “cangaceiros”
ao verem um cachorro estranho. Aí então se transformavam e, enfurecidos, estraçalhavam o pobre animal, cuja única culpa era não os conhecer...
A mulher mais importante do bando, como não poderia deixar de ser,
foi Maria Bonita, a amante de Lampião. Sua popularidade em todo o Brasil
é enorme, superior à de muitos “cabras” que teriam, a meu ver, histórias
mais interessantes para narrar. Mas Maria Bonita tornou-se uma figura
curiosa e, sendo assim, vou contar como ela ingressou no bando, tomando
de assalto o coração do nosso chefe.
Maria Bonita chamava-se Maria Deia, era filha de José Filipe e uma
senhora de quem eu só me lembro se chamar Deia. Seu pai era o dono da
fazenda de Malhada da Caiçara, na Bahia, e, além de Maria Bonita, tinha
mais dois filhos, uma menina que conheci com quatorze anos, cujo nome
era Antônia, e um menino bem mais moço, chamado José Bueno. Maria
Bonita era a mais velha, e quando o bando chegou nessa fazenda, ela já
era casada e morava pouco distante dali, em Santa Brígida, no município
de Jeremoabo. Era casado com um homem pacato, sapateiro, conhecido
por José de Neném. Como do município à fazenda a distância era pequena,
seguidamente Maria Bonita vinha ver os pais.
Quando chegamos em Malhada da Caiçara, Maria Bonita estava fora,
em casa, e apesar de quase todos os dias visitar os pais, levou três dias
sem aparecer. O bando foi muito bem recebido por todos, e o nome de
Lampião ali não era pronunciado com medo, mas, sim com respeito e admiração. Como Lampião gostava disso, tudo correu bem e passamos na
fazenda como se estivéssemos em casa. Eu me dei bem com os irmãos de
Maria Bonita e estava sempre com eles passeando e conversando.
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A CONVERSA DE DONA DÉIA
Com Lampião a coisa era diferente. D. Deia, sempre amável, começou
a contar certas coisas ao Capitão Virgulino, que ficou intrigado. Disse-lhe
que tinha uma filha que o adorava e a todo instante falava em seu nome.
Gostava de ouvir histórias do bando e vibrava com as façanhas do seu
chefe. Lampião era um Deus para a menina. Casara-se com um sapateiro,
é verdade, mas seu coração era de Lampião. “Ela, porém, não me conhece”, observou Lampião. E dona Deia confirmou, mas era um amor desses
inexplicáveis, “coisa feita”, pois não é admissível gostar sem conhecer. E,
no entanto, Maria Bonita o “adorava”. E ela é bonita mesmo? quis saber
Lampião. A mãe então disse que o apelido de Maria Deia estava bem justo,
pois era a cabocla mais bonita da localidade. Lampião quis saber a idade
de Maria Bonita e ficou sério ao saber que poderia ser seu pai.
Dona Deia parecia disposta a estragar o lar da filha e unir sua família
ao “Rei do Cangaço”, pois perguntou-lhe: “Quer que eu a mande chamar
para conhecê-lo? ” Lampião estranhou e rápido respondeu: “Nem a chame,
nem diga a ninguém que estou aqui. Deixe ela lá com o marido, que deve
estar bem”. E afastou-se. Estava, porém, curioso. Tão curioso, que, quando a velha voltou à carga, não se zangou. No dia seguinte talvez estivesse
ansioso, esperando que ela chegasse de repente. Mas a moça não chegou.
Só no outro dia Maria Bonita apareceu e, quando deu com o bando,
ficou surpresa. Era uma morena de pequena estatura, cheinha de corpo,
cabelos lisos e compridos, castanho-escuro, e uma bela dentadura. Era,
de fato, uma cabocla bonita, e eu até hoje não vi um retrato dela que lhe
fizesse justiça. Quando ela viu Lampião, parecia ter ficado abobalhada,
como quem vê um fantasma.
E ele não deve ter-se sentido lá muito bem, pois ambos se entreolharam algum tempo antes de apertarem as mãos. Lampião era alto, ela bem
pequena, não alcançando seu ombro, mas tenho a impressão de que um
se julgou feito para o outro naquele momento.
NAMORO DE CABOCLOS
O amor dos dois foi uma coisa séria. O bando demorou-se mais tempo
na fazenda do que estava planejado. Vários dias se passaram e Lampião
e Maria Bonita, bem em frente a casa, num respeito digno dos namoros
provincianos, conversavam. O que falavam, não sei, mas o que transpirou
mais tarde, contado por ambos, era que, desde o primeiro momento, Maria
Bonita manifestou estar entediada do marido. Mas todos os dias ela voltava para casa, à tardinha, regressando pela manhã do dia seguinte. Deve
ter dado qualquer desculpa ao marido e ele, com seu temperamento bom,
aceitou, pois nunca apareceu na fazenda, e creio mesmo que Lampião jamais o conheceu.
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À medida que os dias corriam, mais se fortalecia o namoro. Eles
andavam sempre juntos, e o bando conheceu naquela época um Lampião
diferente e menos bruto. Era um Lampião apaixonado.
A mãe de Maria Bonita exultava por ver a filha namorando Lampião,
e o pai não escondia um certo orgulho.
Mas tudo não passava de um idílio, passeios de mãos dadas.
O caso só se resolveu mesmo quando Lampião marcou o dia da partida. Aí Maria Bonita fez pé firme em seguir o amado a todo custo. De nada
adiantava Lampião dizer com seu espírito prático:
“Menina, a minha vida é de perigo e sem futuro. Vivo brigando com os
“macacos” e trocando bala a toda hora, você tem um marido e isso é bem
melhor do que o que eu posso oferecer. Ao meu lado você só vai encontrar
o perigo ou a morte”.
Maria Bonita respondia: “Não quero mais viver com meu marido. Se
tenho que morrer amanhã, morro hoje ao teu lado”. E assim Lampião resolveu levá-la, mas fez questão de que todos víssemos que ela ia por sua
vontade, pois me parecia que ele receava ser tomado como “sedutor”.
Quando saímos de Malhada da Caiçara, o bando levava um componente a mais: Maria Bonita.
E nossa partida foi triste, pois os pais de Maria choravam, apesar de
satisfeitos por terem ganho mais um “filho”... Só dois meses depois, talvez
para que ninguém soubesse que o bando estivera por aquelas paragens,
Lampião mandou uma carta, por intermédio do irmão de Maria Bonita, ao
marido dela. A carta foi lida em voz alta antes de ser remetida e eu ainda
me lembro de que pedia desculpas ao José de Neném por lhe ter levado a
mulher, mas justificava explicando que fora ela quem quisera...
Tenho a impressão até hoje de que, como o marido de Maria Bonita
era bom, educado e conformado, deve ter compreendido o Capitão Virgulino e até lhe perdoado. Quem sabe lá...

MULHER DECIDIDA
Aquele amor foi profundo e teve a duração da vida de ambos, pois
encontraram a morte no mesmo dia e por intermédio das balas da volante.
Maria Bonita era uma mulher decidida e que sabia muito bem o que queria.
Logo aprendeu a atirar e, embora não tivesse temperamento violento, não
era covarde. Tomar atitudes de força não era para ela, porém não tremia
na hora da refrega e enfrentava a situação com serenidade. Não atirava
nunca, embora soubesse fazê-lo razoavelmente.
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Ela era o meio termo entre o gênio terrível de Lampião e os demais
cangaceiros. Muitas vezes ela conseguia contornar um incidente, ainda que
Lampião não fosse homem de dar ouvidos a ninguém, quando zangado.
Mas pelo menos adiou certas situações, conforme veremos mais tarde. A
união de Lampião com Maria Bonita produziu dois filhos que, se não me
engano, ainda estão vivos. Foram o fruto de um amor de cangaço.
As duas mulheres que passaram pelo bando não eram do tipo de
Maria Bonita, ainda que algumas fossem valentes, mas as demais eram
apenas mulheres, nada mais... Vários cangaceiros viviam acompanhados
de suas amantes e, em várias ocasiões, alguns resolveram deixar o bando
para formarem um bando próprio. Elas os seguiram, e várias encontram a
morte junto ao amado. Uma, a mulher de José Baiano, teve fim nas mãos
dele mesmo, que foi um dos homens maios violentos que eu já conheci.
José Baiano era preto, e a mulher, branca e muito bonita. Por incrível que
pareça, o ciúme dela era terrível e foi isso que decretou o seu fim.
A vida do bando, fora da luta, era alegre, e todos gostávamos de comer bem e cantar. Toda a ferocidade dos “cabras” acabava nalguma canção nordestina e, mesmo os mais cruéis, sempre aderiam à cantoria. José
Baiano, que, como disse, era um demônio, cantava muito bem e ensinoume inúmeras músicas. Muitas delas vim encontrar no Rio de Janeiro, assinadas por compositores de nome, que mudaram um pouquinho a letra ou
a música e ganharam bom dinheiro à custa do que não produziram.
Todos cantavam, até Lampião. Havia mesmo quem cantasse nas horas bravas de tiroteio com a volante, numa prova de que a música era um
complemento do cangaceiro. Eu tive oportunidade de gravar recentemente
um long-playing com oito músicas que eram bastante cantadas por nós.
Infelizmente, apesar do sucesso que a gravação alcançou, chegou às
minhas mãos pouco dinheiro, pois esse negócio de direito autoral, no Brasil, é muito pior do que cangaço...

TODOS TINHAM MOTIVO
Eu, como já disse anteriormente, em poucos meses já estava familiarizado com o bando. Tornei-me um cangaceiro, um bruto, um desajustado,
um filho da miséria, a serviço da ignorância e do crime. Entendia muito
bem aquela gente e eles também me entendiam. Com o tempo percebi que
todos tinham um motivo forte para ter ingressado no cangaço e gostavam
de contá-lo. Entre nós não havia um que gostasse de ser cangaceiro, levar
aquela vida desagradável, sempre sem saber se veria o dia seguinte. Éramos criminosos, sim, mas lamentávamos ter chegado àquela situação. Eu,
de todos, era o que não encontrava de cinturões cruzados e odiando a lei.
Mas hoje em dia vejo que eu era o mais infeliz de todos e com o motivo
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mais justo para me ter tornado cangaceiro. Todos ali chegaram pelo ódio;
eu cheguei pela inocência, pois aos onze anos o que pode uma criança pensar? Se nessa idade é que os pais procuram orientar os filhos para a vida,
eu munido do analfabetismo e da inocência, ingressei no crime.
Do próximo capítulo em diante contarei, uma por uma, a vida dos “cabras” que mais me impressionaram no bando, iniciando por Lampião. São
vidas terríveis, que hão de estarrecer os leitores.
E a minha? A minha é a de todos eles.... Talvez eu fosse pior do que
eles, ou melhor, mas, de qualquer forma, eles foram meus mestres, os
professores que eu, aos onze anos, tive, quando ingressei na escola do
cangaço.
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Capítulo V

A FERA HUMANA
Lampião Era Mau e Perverso Como Ninguém. Mas Demonstrava Possuir Sentimentos Humanos – Espírito Profundamente Religioso – Ascendência Dos Capuchinhos Sobre o
Rei do Cangaço – O Caso de Sabiá
Chamava-se Virgulino Ferreira o homem que foi por muito tempo o
“rei do cangaço”. Era um homem alto, muito alto mesmo, talvez o maior
do bando, do qual o menor era eu. Magro, mas de compleição forte, e de
raça branca, apesar de queimadíssimo pelo sol. Sua pele era muito escura, mas os cabelos negros e lisos atestavam sua origem racial. Era cego
de um olho, e depois de muito matutar para descobrir qual dos dois seria,
cheguei à conclusão que devia ser o direito, pois ele dizia sempre que “sua
pontaria já estava feita eternamente”. Como era canhoto, devia ser mesmo
o direito. Notava-se que ele não enxergava desse olho, porque lhe encobria
a pupila uma pele branca, uma belida. Às vezes usava óculos, e aí está um
detalhe curioso. É que em todas as fotografias ele aparece de óculos, mas
na realidade, poucas vezes o vi assim. Seus óculos não tinham grau, eram
usados para “descansar a vista”, coisa muito comum no bando. Era mesmo
elegante o uso deles, razão pela qual, na hora das fotografias, ninguém
aparecia sem óculos. A rigor, mesmo, ninguém no bando usava óculos de
grau. Lampião, apesar de só ter um olho, dizia sempre: “Eu só tenho um
olho, mas enxergo por dez...”
VALENTE COMO FERA
ERA homem de uma resistência espantosa, capaz de andar um mês
sem parar, alimentando-se mal e bebendo pouca água, o que lhe valeu a
alcunha de “alpercata mais ligeira do sertão”. Era esquisitíssimo e vaidoso,
gostando de usar muitos anéis (aliás, como todos nós), e seu equipamento era todo enfeitado de libras. Era mal-humorado, mas às vezes ria para
nós e até contava casos engraçados. Tinha a noção do que era ser chefe, e
tanto estava alegre como ficava furioso um segundo após. Quando estava
zangado, era o diabo em figura de gente, pois era mau até onde a maldade
pode ir. Era homem valente e posso afirmar que nunca vi outro igual. Não
tinha medo de nada, nem de ninguém.
Na sua esquisitice, às vezes gostava de ser caridoso e proteger infelizes, sem contar que se julgava justiceiro. “O homem mais justo do
mundo”. Essa parte de bondade, eu penso ser remanescente de sua antiga
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vida, quando ainda nem sonhava em ser cangaceiro. Ele mesmo se cansou
de contar a sua vida, e quando o fazia não podia esconder o ódio de que
ficava possuído. Pelo que ele contava, seus dados biográficos são os que
passo a narrar.

O MÓVEL
NASCEU em Vila Bela ou Matinha de Água Branca, no estado de Pernambuco. Desde pouca idade era tropeiro, e carregava peles de cabra e
criações, transportando-as de Matinha de Água Branca para Delmiro Gouveia, em Alagoas. Seu pai possuía umas terras e, quando ele tinha dezesseis anos de idade, soldados comandados pelo então sargento Lucena,
mataram-lhe o pai.
Havia uma briga em torno de terras e esse militar decidiu resolver o
caso pelo caminho da força.
Ao saber da morte do pai, Virgulino enfureceu-se, pois gênio ruim
a gente traz do berço. Os parentes, porém, aconselharam-no a dar parte
às autoridades, e ele, julgando ser a medida mais certa, assim fez. Mas a
volante retornou à fazenda e, tal qual da primeira vez que Lampião lá não
estava, destruiu tudo e matou-lhe a mãe. Os soldados ainda dessa vez foram comandados pelo sargento Lucena.
Um homem do gênio de Lampião não podia conformar-se com o assassínio do pai e da mãe. Calculo o que não passou pela sua cabeça quando
se consumou o segundo crime. Mas Lampião de uma coisa se convenceu:
não era mais possível ficar naquelas terras, pois os soldados voltariam e
então seria a sua vez de morrer. Esses pensamentos, juntamente com o
ódio que passou a ter do mundo, foram os incentivos para que ingressasse
no cangaço.
Quando comunicou o fato a família, encontrou quem o quisesse seguir: Ezequiel, Antônio Ferreira e Virgínio, este mais conhecido como “Esperança”. Ezequiel era o seu irmão mais novo, Antônio, o mais velho, e
Virgínio, seu cunhado, casado com uma de suas irmãs. O cangaço começou
com os três e aos poucos foi aumentando, até que se tornou o mais poderoso bando que já cruzou as caatingas nordestinas. Como veremos adiante, os dois irmãos morreram antes de Lampião, em combate, e, Virgínio foi
dos últimos a ser trucidado pela volante. Quando Antônio morreu, eu ainda
não era do bando, mas me contaram que Lampião não chorou, só deixou
crescer o cavanhaque, por um ano, em sinal de protesto. Foi assim que eu
o vi pela primeira vez. Já quando Ezequiel morreu, o choque que ele teve
foi fortíssimo. Desse dia em diante Lampião ordenou que não se poupasse
mais a vida de “macaco” algum. Se fosse soldado, tinha que morrer, e creio
que, com raríssimas exceções, soldado que não fugiu, morreu mesmo...
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Pouco depois da morte de Ezequiel, o bando dizimou a tropa inteira de um
tal tenente Alceno, sendo que este não morreu porque fugiu. Dizem que
quando ele chegou à primeira cidade, estava abobalhado e dizia: “Acabaram com a minha força... Não deixaram um homem vivo...” Só restou
mesmo ele para contar a história.

O CORONEL MORREU NA CAMA
A TÍTULO de curiosidade, vale a pena dizer que Lampião jamais conseguiu pegar o sargento Lucena. Nem quero pensar o que faria se conseguisse... Lucena morreu coronel e chegou a ser prefeito de Maceió. Sua
morte, por incrível que pareça, foi numa cama macia... O castigo do céu
parece não ter funcionado desta vez. E dizer que esse homem contribuiu
com a sua maldade para que tanto crime fosse praticado! Sem o sargento
Lucena, talvez não existisse Lampião, e sem este, eu ainda era capaz de
estar em Guloso com minha roça e a família de seu Danilo. Não teria levado a vida que levei, sem contar a que vivo agora. Mas, apesar de tudo, por
minha parte, já perdoei o coronel Lucena...

UM OU MIL
PELO que mais tarde pude deduzir, Lampião teve várias fases em sua
vida. É possível que, de início, quando não era ainda cangaceiro, fosse um
homem pacato e bom. Eu não o conheci nessa época, e os que o conheceram,
como seus irmãos e o cunhado, não comentavam esse fato, que, aliás, para eles,
não tinha muita importância, pois se modificação houve, atingiu-os também. O fato é que, dando crédito ao que se diz de Lampião, ele foi ficando
pior com o correr do tempo, e à medida que aconteciam coisas em sua vida. Um
fato, porém, posso garantir: já o encontrei mal e perverso como poucos. Era a
maldade tranquila, sem alarde, aliada a uma audácia surpreendente.
Gostava muito de dizer: “Se tem que matar, mata logo. Para mim tanto faz matar um como mil. É a mesma coisa”.
De fato, ele era assim. Também não era muito de mandar matar, só
o fazendo quando estava indisposto. Regra geral, ele mesmo eliminava a
pessoa que devia morrer.
Era esquisitíssimo, como já disse. Nas sextas-feiras não falava com
ninguém, nem mesmo com Maria Bonita. Ficava solitário, com o cano do
fuzil voltado para o chão, afastado de tudo e de todos, meditando, ora balbuciando, ora olhando o céu... Ai de quem falasse com ele nessa hora...
Não comia, nem bebia nesse dia da semana. Nunca pude saber a ra32

zão dessa solidão, mas tenho cá minhas desconfianças que devia ter um
fundo religioso.
Sim, pois Lampião era muito religioso... Peço aos leitores que não se
riam, mas Lampião, apesar de sua crueldade, estava sempre pensando
na religião. Não admitia que se falasse mal dos padres, pois, para ele, os
sacerdotes eram santos. Os frades capuchinhos que viviam pelo sertão tinham grande ascendência moral sobre ele, e eu, até hoje, tenho a impressão de que, se não o tivessem matado, ele se teria regenerado e apresentado às autoridades pela mão de um padre qualquer, pois os “cabras” que
o acompanharam até o fim me contavam que dia a dia mais se afervorava
o seu espírito religioso. Aliás, existe um ditado em minha terra que diz:
“Quanto mais religioso, mais perigoso...”

MANIAS DE LAMPIÃO
FORA das sextas-feiras, porém, ele gostava de se dirigir aos seus comandados, e até pilheriava.
Quando nos ouvia falar mal da vida (é claro que comedidamente),
ele dizia: “Meus filhos, vocês estão num tempo mole. Um combate hoje,
um amanhã... Antigamente é que era duro. Vocês calcular que em Serra
Grandes, Serra do Nã e Serrote Pelado a coisa foi feia de lascar. Em Serra
Grande, então, basta dizer que eram seiscentos soldados bem contados e
só regressaram cinquenta...
Mas hoje a coisa está mole...”
Nessas “fases boas”, o capitão Virgulino era até alegre. Gostava de
cantar e tocava bem sanfona, aliás, tocava melhor do que cantava.
Lampião tinha também suas manias. Não gostava de mulher com cabelo curto e punia “o crime” com uma dúzia de bolos. Vestido curto também
era punido com uma dúzia de bolos, sem contar que ainda era chamada
de “sem-vergonha”. E ele fez escola com isso, pois um dos “cabras”, José
Baiano, preferia marcar com um ferro em brasa que trazia as suas iniciais,
as mulheres que estivessem na “infração”. Se era cabelo curto, José Baiano marcava o rosto da infeliz; se era vestido curto, a marca era feita na
barriga da perna. Contarei adiante como José Baiano fazia as mulheres de
gado e as marcava com o seu ferro em brasa, especialmente confeccionado para essas ocasiões. Aliás, Lampião achou tão eficiente o “sistema” de
José Baiano, que acabou com os bolos e passou a entregar todos os casos
ao JB.
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CAÇA AO SABIÁ
ALÉM de religioso, Lampião tinha-se na conta de homem decente.
Gostava de mostrar isso quando se tratava de mulheres violentadas. Ele
podia admitir as crueldades de José Baiano, mas nunca admitiu que um
“cabra” violasse uma mulher e continuasse vivo. O amor era livre, mas o
amor correspondido, nunca o amor forçado, amor de violência...
Vou, aliás, encerrar este capítulo contando um fato desses, que se deu
com o bando em Lagoa do Rancho, no interior da Bahia. O bando estava
acampado nesse local, quando, após alguns dias, estourou um escândalo:
o dono da fazenda onde estávamos queixou-se a Lampião de que um de
seus “cabras” havia estuprado sua filha. Lampião, seguido pelo bando, foi
ver a filha do fazendeiro, e o quadro a que assistimos era triste: a mocinha
(pouco mais de treze anos), horrorizada, chorava e estava num estado lamentável. O autor do ato bárbaro fora “Sabiá”, um rapaz forte, com seus
dezoito anos, mais ou menos, e novo no bando.
Praticado o atentado, Sabiá, provavelmente caindo em si, fugira para
o mato a uns quinhentos metros da fazenda, quando muito. Lampião, depois de ver o estado em que ficou a filha do fazendeiro, falou secamente:
“Volta Seca e Gavião... Vão buscar Sabiá!”
Eu e Gavião saímos à procura de Sabiá, e fomos encontrá-lo entrincheirado atrás de uma pedra grande. Não quis fugir para longe, e estava
apavorado. Quando nos aproximamos, ele gritou:
“Não avencem mais um passo que abro a cabeça dos dois a bala!”
Olhei para Gavião e certifiquei-me de que faria mesmo o que prometera, mas falei-lhe: “Sabiá... O capitão quer lhe falar, e nos mandou buscar
você”. A resposta não tardou: “pois eu não vou e vocês não se aproximem.
Se o capitão quer falar comigo, que venha ele mesmo me buscar.”
Achei muita ousadia, mas não tentei capturá-lo. Seria loucura, pois
estando num ponto ideal para defender-se, matar-nos-ia facilmente. Olhei
para Gavião e retornamos à fazenda. Lampião, quando nos viu sozinhos,
perguntou intrigado: “Cadê ele? Fugiu? – Não, senhor, respondi. “Sabiá
está entrincheirado ali embaixo, atrás de uma pedra”. – “Por que não trouxeram ele”? Retornou Lampião.
– “Porque ele nos mata. Nós dissemos pra ele se entregar porque o
capitão queria falar com ele. Mas ele disse que o senhor vá buscar ele, se
quiser”.
Foi a conta! A testa de Lampião franziu-se, os lábios se comprimiram
e, trilhando os dentes, falou: - “Cachorro, pois vou buscar esse cão...” E
mandou que eu e Gavião o guiássemos até o local onde Sabiá se encontrava.
Sabiá estava ainda no mesmo lugar, como se nos esperasse. Quando
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já estávamos a uma boa distância, distância esta aconselhada pela prudência, eu e Gavião paramos, mas Lampião continuou andando no mesmo
passo, sem se abalar e sem dar a menor importância a nós dois. Sabiá, ao
vê-lo cada vez mais próximo, berrou: “Pare, capitão, que eu atiro... Pare!
Pare!” Lampião só parou a uns cinco metros da pedra. Segurava o fuzil com
as duas mãos, na posição de soldado que se prepara para uma carga de
baioneta. Eu e Gavião, a distância, estávamos admirados com o que víamos e, por mim, digo que julguei ter chegado o fim de Lampião, pois Sabiá
era um rapaz valente.

VOCÊ NÃO ATIRA EM NINGUÉM
– “Não avance nem mais um passo, capitão, que eu atiro! Ninguém
vai me pegar! ”, dizia Sabiá.
Lampião olhou-o por um momento e, de repente, falou: “Você não atira em ninguém, menino”. E avançou. Avançou resoluto, com Sabiá fazendo
pontaria para ele. A todo instante eu esperava o estampido assassino do
fuzil de Sabiá, mas o tiro não saiu. Frente a frente com Sabiá, Lampião gritou: “Atira, cachorro! Atira! ” E Sabiá não atirou... Pelo contrário, arriou o
fuzil. Foi seu fim, pois Lampião, rápido, deu a coronha de seu fuzil na cara
do rapaz, que rolou pelo chão, ensanguentado.
Eu e Gavião aproximamo-nos depressa do local e Lampião mandou
que o levássemos a fazenda.
Desarmei Sabiá e, eu de um lado e Gavião do outro, levamo-lo de
volta, enquanto Lampião ia a frente, a passos rápidos. Sabiá estava tonto,
com a boca arrebentada e todos os dentes da frente quebrados. Sangrava
muito e vinha amparado por mim e Gavião.
Na fazenda, todos se acercaram de nós. Eu sabia que a coisa ia ter
um trágico, pois Lampião estava furioso. Foi feito um círculo de gente e, no
meio dele, Sabiá, ladeado por mim e Gavião, com Lampião na frente, que
olhava sem afastar por um segundo sequer os olhos de Sabiá. Olhava-o
com ódio, sem dizer nada, e o silêncio era completo, pois ninguém ousava
falar. Sabiá mal se aguentava em pé. Estava vencido. Vencido e convencido. Lampião, então, pôs-se a falar:
– Vais morrer porque não prestas, cão. É por causa dessas coisas que
falam mal da gente por aí.
Mas eu te dou um exemplo, pra todos saberem que o bando de Lampião tem vergonha.
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FUZILADO
E, APONTANDO para dois empregados da fazenda, ordenou: “Vocês
dois aí, cavem um buraco para enterrar esse cabra”. Os homens obedeceram e, de enxada em punho, puseram-se a abrir a cova. Sabiá não falava,
e tenho até a impressão de que não compreendia o que se passava. Depois
de alguns minutos, a cova pronta, isto é, dada como pronta por Lampião,
apesar de não ter mais de dois palmos de profundidade, mandou ele, que
os dois homens parassem e, apanhando uma “Berbere”, apontou para a
cara de Sabiá, que nem moveu a cabeça. Quem estava atrás de Sabiá correu para se abrigar. Lampião fez a pontaria e gritou: “Vai-te pros infernos,
cão!” E deu no gatilho! Sabiá caiu morto, mas Lampião continuou a atirar.
Houve quem contasse quinze tiros...
Aquela expressão: “Vai-te pros infernos!” era muito comum a Lampião, quando matava alguém naquelas condições. Saciada sua fúria assassina, Lampião ordenou aos dois empregados que abriram a cova: “Joga
este peste aí! Cachorro se enterra de qualquer jeito!”
Mas a coisa não acabara ainda. Lampião virou-se para mim e Gavião e
disse: – Vocês dois são os culpados, pois eu mandei vocês vigiarem Sabiá.
Eu sabia que esse rapaz era malucão”. Enquanto falava, segurava ameaçadoramente sua “Berbere”, e eu senti que ele pretendia matar-nos.
Mas eu não morreria como Sabiá, pus logo a mão no parabélum e
respondi: – “Nós estávamos tomando conta dele, mas ele fugiu. Que é que
podíamos fazer? O fazendeiro, pai da moça, talvez horrorizado com o que
assistiu, veio em nossa defesa dizendo que, de fato, ninguém deu pela coisa, pois Sabiá agira premeditadamente... “Todo mundo foi enganado, seu
capitão... disse o fazendeiro.
Parecia que já tinha passado o ódio de Lampião, pois ele deu as coisas
e afastou-se. Eu respirei aliviado. Sabia muito bem o que significava a sua
frase: “Tanto faz matar um como mil”. Ele não parece ter ficado zangado
comigo, pois no dia seguinte já me dava ordens. Aliás, a morte de Sabiá foi
dramática, mas não foi a única motivada por estupro. Outros “cabras” encontraram o mesmo fim, uns nas mãos de Lampião diretamente, e outros
nem essa chance tiveram, pois Virgulino mandou que outros os exterminassem.
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Capítulo VI

A “JUSTIÇA” DE LAMPIÃO
O Rei do Cangaço Gostava de Dizer-se Justiceiro – O Caso
de Taboca – Repercutiu Mal no Bando o Castigo de Pau
d’Arco – Respeito à Mulher e às Crianças
JÁ FALEI da vaidade de Lampião, mas cabe ainda mais alguma coisa
a respeito, pois duas coisas eram fortes nele: a vaidade e a maldade. Ele
gostava de se sentir importante, e era muito comum dizer que o “o governo mandava na capitá”, mas ele era “o governo do sertão”. Não dizia apenas, tinha plena convicção disso. Sentia-se mesmo como o “Interventor do
Sertão”, o maior homem daquelas regiões.
Referi no capítulo anterior que Lampião gostava de fazer justiça, mas
justiça à sua moda, tal como lhe ditava a sua complexa consciência. Vou
contar um caso terrível a que assisti e que servirá para fortalecer a minha
afirmação de que Virgulino gostava de ser “justiceiro”.

O SEDUTOR DE TABOCA
FOI no interior de Sergipe, na Taboca, uma fazenda de gente amiga
de Lampião. O fazendeiro gostava muito de Virgulino e este nutria grande
estima por todos da casa. O bando estava nessa época com 45 homens, e já
fazia alguns anos que Lampião não aparecia por aquelas paragens.
Quando chegamos, o dono da fazenda estava triste. Era pai de três
moças, uma das quais se casara.
Casara mal, pois o marido, terrível “conquistador”, acabara por seduzir uma das cunhadas e fugira para sempre do local. Depois que ele desapareceu, deixando a cunhada e abandonando a mulher com um filho por
nascer, vieram a saber a boa bisca quem era o rapaz, pois já havia seduzido várias moças e não se emendava. Seu mal eram as donzelas.
O fazendeiro contou o caso a Lampião, que, após ouvi-lo, perguntou:
“Quer que eu mate esse sem-vergonha?” O bom homem não queria tanto,
limitando-se a responder: “Matar, não, seu capitão, mas se fosse possível
dar uma surra...”
Lampião pensou um pouco e disse: “Deixe ele comigo. Eu vou fazer
um serviço bom com ele...
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Eu pego ele, deixe comigo...”
E o bando partiu alguns dias depois. Lampião ouvira o nome do homem e o guardara muito bem na memória. Guardou tanto que, seis ou
sete meses depois, e passadas tantas coisas, tanto combate com os “macacos”, tantas novidades, ainda se lembrara do nome do homem. Eu é que
não me lembro mais.

O ENCONTRO
ESTÁVAMOS num pequeno povoado quando, ao interrogar um estranho, o bando foi de repente interrompido por Lampião, que estava perto:
“Como é mesmo o teu nome, paisano? ” O homem repetiu o nome. Lampião
até ardilosamente insistiu: “Antão você é genro do meu cumpadre...” e foi
por aí afora, até que identificou bem o homem. Era o sedutor da cunhada,
que, a essa altura, já estava assustado. Lampião disse ironicamente: “Mas
antão você é o tal... o conquistador que eu estava procurando...” E sorriu,
naquele seu sorriso terrível. Era a maldade calma que estava em cena, era
o verdadeiro Lampião. “E a tua mulher? Você não presta! Mexeu com a tua
cunhada...”
Eu já tenho a tua informação há tempos... Há muito tempo que quero
te encontrar. Eu prometi fazer um serviço, e vou fazer... Vou te castrar! ”
O homem ficou apavorado. Não me lembro de ter visto ninguém tão assustado. Era um homem com menos de trinta anos, bem apessoado (como
todo bom conquistador), e estava branco como cera. Lampião continuava
a martiriza-lo:
“Faz de conta que você é um boi magro que eu tenho no meu pasto...
Você, inteiro, não pode engordar... Depois... um boi quando é bão assim
como você a gente tem que castrar...”
O homem não se mexia, olhos arregalados, sem ousar dizer nada.
Abriram um círculo grande, de uns três metros de diâmetro, e os “cabras”
todos (45 homens) estavam vigilantes.
Lampião, depois de muito debochar, mandou que as mulheres se afastassem, tanto as do bando como as do povoado, e decidiu: “Vou te castrar!
Despe-te! ”, berrou Lampião. O homem obedeceu, conformado. Lampião
sacou de um canivete e correu o dedo pelo fio, a fim de se certificar de que
estava amolado. Não estava, conforme verifiquei depois e ele mesmo disse
mais tarde. Mas cortava, e era o bastante. E aproximou-se do homem, que
agora estava com a cabeça arriada, tremendo covardemente de medo.
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CASTIGO
FEITA a “operação”, Virgulino, ainda não satisfeito, ordenou: “Senta!”
O homem sentou-se no chão, ou deixou-se cair sentado. Dos seus olhos
corriam lágrimas entrecortadas de soluços de dor. Lampião prosseguiu:
“Vou fazer uma mossa na tua orelha, para quando te encontrar saber que
tu és o meu boi...” E tirou um pedacinho da orelha do infeliz. Em seguida,
dirigindo-se a um fazendeiro que, por sinal, não lhe era muito simpático,
falou: “Leve esse homem. Trate bem dele.
Bota água fria na ferida e depois um bife bem quente. Quero ele vivo!
Vivo, ouviu bem? Vivo!!” E com a fisionomia carregada, concluiu: “Se eu
souber que ele morreu, volto aqui e não escapa um!
Mato todo o mundo! ”
Estava feita a “justiça” ao terrível D. Juan dos sertões, que, aliás, ainda vive na Bahia, gordo e pacato. Os leitores hão de estranhar que um homem se deixe castrar assim desamarrado, sem reagir, conformado, enfim.
Mas o fato sucedeu, e não foi a primeira vez que assisti a cenas dessas.
Há muita gente covarde neste mundo. Já vi homens passarem por
momentos piores e nenhum deles reagia.
Cada vez me convenço mais de que ser valente é uma coisa difícil,
que requer, antes de tudo, não ter amor à vida.
É preciso acrescentar ainda que ninguém deu a menor importância a esse fato.
Os “cabras” assistiram ao “espetáculo” sem se impressionarem, como se fosse algo rotineiro...
Tampouco Lampião era de se impressionar com os crimes que praticava. Nem mesmo se referia a eles, parecendo que o assunto terminara onde
devia terminar. Era o seu senso de “justiça” que falava mais forte.

TRAIÇÃO
LAMPIÃO não gostava de ser traído. Quem o enganasse e caísse em
suas mãos, dificilmente escapava.
O traidor, então, ainda que a traição não fosse com ele, nunca ficava
sem punição. Aconteceu certa feita um caso que iria bem contado neste
capítulo. Foi uma traição, ou, pelo menos, o que Virgulino julgava traição.
Nós havíamos dado um combate à volante, em Pau-d’Arco, interior da
Bahia. O bando tinha naquela ocasião uns 56 homens, mas, apesar de ter
sido forte o tiroteio, não perdemos ninguém. A refrega fora à noite, e o fato
é que conseguimos nos afastar dos soldados.
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Depois de muito andar, fomos dar numa fazenda, cujo proprietário
tinha mulher e dois filhos. O bando estava faminto e a fazenda vinha a calhar. Há dias não comíamos nada que prestasse e eu, confesso, até milho
cru comi. Chegando à fazenda, portanto, a alegria foi imensa. Matamos e
comemos toda a criação do fazendeiro, inclusive dois bois. Todo o mundo
saciado, Lampião chamou o casal e, recolhendo quinhentos mil réis de cada
um, juntou mais cinco contos de sua parte, entregou-lhe, dizendo: – “Aqui
está mais do que nós comemos. Com este dinheiro vocês poderão comprar
muita coisa e cobrir os prejuízos. Mas, atentem bem: não digam à volante,
quando ela passar, que eu estive por aqui. Ouviram? O casal concordou,
e Lampião, antes de partir, reforçou a recomendação: “Se vocês falarem
qualquer coisa, volto e não fica ninguém vivo!”
De nada valeu a recomendação, pois mais adiante quase fomos dizimados pela força volante, perdendo vários “cabras”. Lampião, diante das
baixas, ficou intrigado, pois não costumava enganar-se, e ele se julgava seguro quando fomos surpreendidos pelos “macacos”. Bem informado
como era, não tardou a saber que o casal o havia denunciado. E soube
mais detalhes, pois fora a mulher quem metera na cabeça do marido procurar as autoridades e dizer que Lampião estivera na fazenda, comera e
bebera e, ainda por cima, nada pagara.

A VOLTA
NÃO preciso perder tempo em dizer que Lampião voltou ao local...
Chegamos de surpresa, um mês depois, isto após afastar com artifícios
os soldados das proximidades. O casal, depois de capturado, como todos
os que caíam nas mãos de Lampião, estava com o pavor estampado nos
olhos.
Era de tarde, e entramos na casa sem que nos percebessem. Frente a
frente com os dois “traidores”, Virgulino falou: “Mas então os dois sem-vergonha estão de novo em meu poder...” E dirigindo-se à mulher: “A você,
não matarei, porque é mulher. Mas teu marido vai morrer! ” A mulher do
fazendeiro olhava-o estupefato, sem nada dizer. Mas Lampião prosseguiu:
“Mas, mulher faladeira... tu vais tomar uma lição que nunca mais esquecerás...”
E depois de meditar um pouco, mandou que dois “cabras” raspassem
a cabeça dela, o que foi feito rapidamente, deixando o crânio reluzente. A
mulher não era bonita, e de cabeça raspada mais esquisita ficou. Estava
horrorosa! A seguir, Lampião mandou a infeliz despir-se inteiramente. Ela
obedeceu prontamente, ficando tal como veio ao mundo. O bando todo
olhava intrigado aquele espetáculo diferente e grotesco, tal seja o de contemplar uma mulher careca e, ainda por cima, desnuda.
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O EXEMPLO
AQUILO era o começo da vingança de Virgulino, que em seguida mandou trazer dois cavalos.
Num deles mandou montar o marido, no outro, a mulher, sendo que
esta ia na frente. O povoado ficava perto da fazenda e Lampião mandou
que o casal desfilasse, impondo que todos os moradores contemplassem
aquele quadro triste.
A mulher ia cabisbaixa, o homem, indiferente, talvez certo de que teria pouco tempo de vida.
Quando o cortejo passava em frente a uma casa, Lampião dizia: “Esta
mulher é uma faladeira.
Vou matar o marido dela e quero que vocês saibam que a língua não
adianta a ninguém. Quem fala demais sempre morre cedo”.
Durou quase uma hora a humilhação, até que, no centro do arraial,
Lampião resolveu acabar com aquilo. Mandou primeiro que desmontassem
o marido e o trouxessem até ele. Assim foi feito e, sacando do parabélum,
deu um tiro na cara do infeliz, sem deixar de dizer o seu clássico: “Vai-te
pros infernos, cão!” O homem caiu morto instantaneamente, com uma bala
entre os olhos, e a mulher, sempre de cabeça baixa, prostrada, nem se
mexeu.
Lampião então ordenou que a desmontassem e, dando-lhe uma chicotada nas costas, mandou que ela se pusesse a andar e não olhasse para
trás. A mulher obedeceu sem reagir, como sempre, e atravessou nua o
povoado, sem se importar que a observassem. Nem chorou sequer.
CARÁTER NORDESTINO
POR INCRÍVEL que pareça, “cabras” não gostaram do que Lampião
fez, o que serve para demonstrar o que é o nordestino, mesmo quando
está atolado no crime, como nós. Eu também, como meus companheiros,
achei que Lampião havia exagerado, mandando a mulher despir-se.
Houve mal-estar no bando, que comentou o fato por muito tempo.
Bem curioso é o sertanejo... Um homem foi castrado e ninguém ligou. No entanto, despir uma mulher em público teve péssima repercussão. Deve ser o remanescente do pudor, que sempre persiste no coração
de um nordestino...
Lampião, entretanto, não ligou muito o fato e, se não voltou a fazer
o mesmo com outra mulher, é porque não tornou a apresentar-se oportunidade.
Ele faria o mesmo novamente, já que matar uma mulher não era de seu feitio.
Posso mesmo afirmar que Lampião nunca assassinou gente de saia, nem
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tampouco crianças. Esse respeito pela vida das mulheres, nunca cheguei a
compreender.
Admitia que se “ferrassem” as que usavam vestido curto e cabelo cortado, mas nunca matá-las.
E não é dizer que não fosse homem dado a conquistas. Antes de conhecer Maria Bonita, gostava de vez em quando de galantear uma mulher,
mas fazia-o com comedimento. Da mesma forma com que bebia, pois se
bebia bem, jamais alguém o viu bêbado. Tal comportamento é que lhe
granjeava grande autoridade moral sobre o bando.
Depois de Lampião unir-se a Maria Bonita, nunca mais se aproximou
de outra mulher, nem mesmo quando ela se afastava do bando para dar à
luz em casa, ou quando queria simplesmente visitar os pais. Lampião foi
de uma fidelidade a toda prova a Maria Bonita.
Mas não foi esse amor que o fez ser sempre magnânimo com as mulheres. Os que o conheceram antes de entrar no cangaço diziam que ele
sempre respeitou as mulheres e as crianças. Era, talvez um dos poucos
predicados que esse homem possuía, entre tantos defeitos.
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Capítulo VII

MASSACRE EM QUEIMADA
Invasão do Arraial – Lampião Protege um Sargento – Matança de “Macacos” – Conversa Secreta Antes de Partir
APESAR da união existente entre os componentes do bando, muitas
coisas que se passavam entre nós, até hoje, ainda são um verdadeiro mistério para mim. Lampião não gostava de nos deixar cientes de tudo que
fazia ou pretendia fazer. A subsistência do bando era um desses mistérios.
É verdade que eu não desconhecia o objetivo empregado, o que eu não
sabia era como o plano era traçado, pois na maioria das vezes eu não tinha
oportunidade nem de ver os intermediários.
Não era sempre que Lampião obrigava o bando a praticar a pilhagem
nos povoados. Ele gostava mais de mandar pedir aos fazendeiros uma certa quantia de dinheiro, o que raramente era recusado.
A quantia pedida variava sempre de cinco a vinte contos de réis, conforme as posses da vítima.
Quando havia recusa, o fazendeiro pagava caro a “ousadia”. E se
Lampião não conseguisse chegar à fazenda, vingava-se nos empregados, era
cortando dedos e até as mãos dos infelizes. Se conseguisse entrar na fazenda,
liquidava os que lá estivessem, salvo as mulheres e as crianças.
O que me intrigava, porém, era que certos fazendeiros não davam
dinheiro e viviam bem com Lampião.
Em certas fazendas, nós nem chegávamos perto. Só ele mesmo ia lá.
A memória, porém, falha-me agora para recordar os nomes desses coiteiros, e eu creio que isso suceda pela pouca atenção que na época eu dava
ao fato.
A “CARIDADE” DE LAMPIÃO
DINHEIRO, no bando, só entrava pelas mãos de Lampião, e ele então
dava aos “cabras” o que julgava conveniente. Não guardava dinheiro em
banco, e o que tinha estava todo em dois bornais que não largava nem
para dormir. O dinheiro e as armas estavam sempre com ele. Eram pacotes
de notas de conto de réis e que muitas vezes ultrapassavam a casa dos
duzentos contos! Quando Maria Bonita entrou no bando, dada a confiança
que ele depositava nela, permitia-lhe carregar parte do “tesouro”. As notas
menores, de cem e duzentos mil réis, ele as trazia nos enormes bolsos das
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calças e do dólmã. Quando encontrava um pobre coitado passando necessidades, gostava de meter a mão no bolso e, sem contar, trazê-la cheia
de notas pequenas e entrega-las ao infeliz. Fazia isso ostensivamente, na
frente de todos, e gostava que o tivessem na conta de caridoso. Quando
qualquer um de nós precisava de dinheiro, não se recusava a dar, salvo se
a importância fosse exagerada. Mas a verdade é que nunca houve briga
por causa disso entre os componentes do bando, visto que o dinheiro sempre foi abundante para nós.
Mas Lampião não era tão protetor dos pobres assim. Às vezes gostava de fazer a caridade à custa dos outros. Se entrava num povoado e não
simpatizava com certo negociante, abria as portas da casa e mandava os
pobres invadi-la e saqueá-la.
A verdade é que Lampião tinha muita coisa de misterioso e, conquanto naquela época isso não me importasse, hoje me intriga. Houve um fato
que até agora não pude explicar direito a mim mesmo. Foi quando entramos em Queimada, no município baiano de Bonfim.
Queimada estava fácil para ser tomada por nós, pois, como sempre,
chegamos de surpresa. O rio do Peixe, que banha a localidade, estava na
enchente, razão pela qual tivemos de atravessá-lo de canoa, e entramos
na cidade sem o menor embaraço. Ninguém tentou deter-nos, e a população, ao ver-nos, fugia assustada e trancava-se em casa.

TOMADA DO QUARTEL
FOMOS diretamente ao quartel, onde surpreendemos um soldado cochilando numa cadeira e um sargento deitado na rede. Com o barulho
que fizemos, o sargento deu um pulo da rede e, vendo Lampião, bateu
marcialmente os calcanhares e disse, mais teso do que jau: – “Pronto,
seu Capitão. Entrego o serviço sem alteração”. Achei graça na palhaçada,
mas Lampião não riu e mandou-nos logo segurar o soldado e desarmá-lo.
O sargento, mesmo se ele mandasse tirar as armas, não era preciso, pois
estava de pijama. Mas o fato é que ele não mandou sequer prendê-lo, e
isso começou a intrigar-me.
raial.

Calmamente perguntou ao sargento quantos soldados havia no ar-

– São oito, contando com aquele ali, disse, apontando para o que estava sendo vigiado por nós.
– E onde estão os outros sete? Quis saber Virgulino.
– Basta dar três apitos de alarma e aparecem todos aqui, seu Capitão,
respondeu o sargento.
44

Lampião mandou que ele apitasse, e em poucos minutos estávamos
com os oito soldados trancafiados no xadrez do arraial. Lampião tirou os
presos da cadeia e mandou que eles vigiassem os soldados. Aliás, se não
me engano, na cadeia só havia dois presos.
Lampião mandou que todos apanhássemos bastante armamento e
munição e ordenou ao sargento que fosse trocar de roupa e o encontrasse
numa determinada casa. Durante todo esse tempo, a população não veio
à rua, preferindo permanecer trancada em casa.
Quando o sargento voltou, eu pensei que havia chegado a hora de
matá-lo, pois ele nada mais era do que um “macaco” graduado. Qual não
foi a minha surpresa, porém, ao ver o sargento fardado entre nós e Lampião ainda entregar-lhe um rifle, dizendo: “Para você não andar desarmado
por aí...”

CARNIFICINA
A ESSA altura eu e os demais “cabras” já estávamos sem entender
nada, com aquele tratamento tão cortês... À tardinha, nós bebíamos alegremente nessa casa, quando Lampião disse que ia à cadeia, mandando
que Luiz Pedro e José Baiano o seguissem. Lá se foram os três, e dentro
de uns dez minutos começamos a ouvir tiros. Corri à janela e, vendo que
vinham da cadeia, fui para a rua e fiquei observando à distância. Na cadeia, Lampião punha um por um os soldados na rua, a pontapé e bofetão,
e, assim que cruzavam a porta, Luiz Pedro e José Baiano matavam-nos a
tiros de fuzil. Os pobres soldados saíam de braços para o ar, escorraçados
por Lampião, e levavam bala na cabeça e no peito. Quando os oito estavam
mortos na porta da cadeia, Lampião saiu e ordenou que Luiz Pedro e José
Baiano providenciasse o enterro, voltando ao local onde nos encontrávamos à sua espera.
Quando cruzou a porta, um dos “cabras” disse: “Nós já íamos, lá,
capitão. Ouvimos tantos tiros...” Lampião respondeu, zangado: “Matei todos os ‘macacos’ por causa de um deles, um negro sem-vergonha. Negro
nunca foi gente! Negro é a imagem do diabo! Me disse umas grosserias e
mandei matar a “macacada” toda...”
O que o soldado de cor lhe dissera ninguém soube jamais. O sargento ouviu tudo sem dizer nada, e é preciso que se diga que ele era mulato
escuro... Não gostei da cara do sargento, e resolvi saber até onde ia a
“proteção” de Lampião. Fingi-me aborrecido e, agarrando o sargento pelo
braço, falei para todos: “Já que os soldados morreram, agora é a hora do
comandante...”
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Lampião, rápido, tirou o sargento das minhas mãos e gritou: “Quem
tocar neste sargento eu arrebento os miolos! Se vocês não sabem de nada,
não se metam a falar...” Compreendi que qualquer tentativa para liquidar
o sargento poderia ser o meu fim. O homem era mesmo protegido dele,
e até hoje não descobri por quê. Antes do anoitecer saímos do povoado e
Lampião conversou bastante com o sargento na hora da partida. Mas conversaram longe de nós, e ninguém pôde ouvir nada.

FERRUGEM MATA GAVIÃO
O BANDO deixou o arraial de Queimada em duas turmas, e carregamos dois moradores para servirem de guias. Andamos muito, e tal foi a
desorganização da retirada, que o bando ficou dividido em vários grupos.
No último grupo vínhamos um guia, eu, “Ferrugem” e “Gavião”, mas é
bom não confundir este Gavião com o que mencionei na história de Sabiá.
Aquele ainda não tinha aparecido, e era um rapaz. O Gavião a que me refiro era um caboclo já maduro, veterano do bando, mau como cobra cascavel, e uma das criaturas mais sórdidas que já conheci.
O guia que vinha com o nosso grupo a todo instante reclamava, pois
o seu cavalo estava estrompado e mancando, além de tudo, implorou para
que o deixássemos ir embora, mas Gavião, por perversidade, não permitiu.
Eu então observei-lhe que já não precisávamos mais de guia, mas ele não
ligou. Ferrugem aborreceu-se e disse também que o guia já podia ser dispensado. Gavião enfureceu-se, disse que o guia continuaria e, se o importunassem muito, ele mataria o infeliz. E acrescentou que, quando o cavalo
cansasse de vez e caísse morto, o guia continuaria a pé!

O FIM DE GAVIÃO
OLHEI para Ferrugem e ele compreendeu meu olhar. Nenhum de nós
gostava do Gavião, e aquela era a hora ideal para ajustarmos contas. Então eu disse: - “Gavião, o guia vai voltar daqui e você não vai fazer nada!
”Gavião olhou-me ironicamente e, quando fez menção de levantar o fuzil,
Ferrugem acertou-o no peito, não me dando tempo de participar.
Gavião ficou estirado no chão, morto, e eu perguntei a Ferrugem o
que diríamos a Lampião. A coisa não estava boa, pois Virgulino não admitia
brigas no bando, dizendo que nós éramos todos irmãos. Depois, ele gostava de Gavião.
De tanto pensar eu tive uma ideia. Chamei o guia e disse-lhe que
apanhasse as armas de Gavião, cortasse suas orelhas e montasse no seu
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cavalo. Quando chegasse ao povoado, dissesse que matara o Gavião e,
provavelmente, ele ganharia um prêmio. O guia sorriu com a ideia, agradecendo de joelhos a mim e a Ferrugem por lhe termos salvo a vida. E fez
o que lhe disse.
Tirou o equipamento de Gavião e, com a faca do Ferrugem, cortou-lhe
as orelhas e as pôs no seu bornal. Em seguida, montou no cavalo dele e,
depois de muito agradecer nossa interferência, lá se foi. Eu e Ferrugem
continuamos a avançar até que encontramos, ao fim de um dia, o resto do
bando. Lampião, mal nos viu, perguntou logo: – “E o Gavião? ” Respondi:
– “Ele se atrasou e vem por aí com o guia”...
Os dias se passaram, e Gavião não apareceu. Um mês ou mais depois,
um jornal de Salvador caiu nas mãos de Lampião, trazendo na primeira
página, em manchete, a história de um rapaz improvisado em guia e que
liquidara o “perigoso cangaceiro Gavião”... Trazia até a fotografia do rapaz
com o equipamento e as orelhas de Gavião, uma em cada mão. Lampião
leu e enfurecido bradou: – “Ah! Se eu pego esse cão...”
Eu e Ferrugem nos entreolhamos e nunca mais, nem eu, nem ele,
tocamos no assunto. O rapaz “matador de cangaceiro”, que não era bobo,
nunca mais voltou ao mato.

A ESTRATÉGIA DE LAMPIÃO
A vaidade de Lampião fazia-o crer que era um grande estrategista
militar. Não que ele entendesse de tática guerreira, mas possuía um raciocínio rápido e que sabia fazer bom uso nas horas de tiroteio. Calculava
como ninguém as evoluções da força volante e era capaz de dizer que dentro de tantas horas estaríamos numa refrega. O bando, tal era a precisão
de seus atos na hora da luta, devotava uma confiança ilimitada nas suas
ordens. Ele nunca se enganava, e os soldados que nos combatiam sabiam
muito bem como era difícil surpreender Lampião. Mesmo depois de cercado, Lampião era difícil de ser dominado.
Sua esperteza para fugir dos inimigos era tão impressionante, que
relatarei uma delas, que presenciei e não consegui esquecer jamais. Certa
feita, quando andávamos perseguidos, Lampião, depois de fugirmos muito,
resolveu pregar uma peça aos soldados e mandou que catássemos cascas
de Ouricuri. Essas cascas assemelham-se bastante a uma canoa de pescador, só que são mais curvas e muito menores, é claro, do tamanho de um
chapéu, mais ou menos.
De posse das cascas, Lampião ordenou que se colocassem as mesmas sobre várias casas de cupim, mandou armarem algumas trempes e
fez fogo. Era noite e, terminado o trabalho, batemos em retirada sem que47

rer saber do resultado na hora. O aspecto que apresentavam os cupins
com as cascas por cima era o de um cangaceiro de chapéu de couro com
aba virada na frente. O recurso psicológico da noite, bem como do fogo,
ajudaram bastante ao plano de Lampião.
Muito longe do local, em nossa retirada, ouvíamos os estampidos de
uma violenta fuzilaria. No dia seguinte, soubemos que os soldados, julgando que se tratava do bando em torno do fogo, puseram-se a atirar e acabaram entrando em confusão, havendo até morte entre eles, sem contar
os feridos... E os comentários entre eles era de que enfrentaram Lampião,
causando-lhe baixas.

PORQUE O CEARÁ ESCAPOU
LAMPIÃO gostava muito de atacar pela retaguarda. Se perseguido, fazia tudo para adiantar-se e surpreender o adversário pelas costas, andando em círculos. Surpreendido, porém, ordenava aos “cabras” “queimar só
numa direção”, o que equivalia a dizer que atirar para todos os lados seria
perder tempo. Atirando só para uma direção, aquele ponto era dizimado e
oferecia uma brecha para a fuga.
A pouca idade e o tempo decorrido não me permitiam uma melhor
compreensão para explicar as táticas usadas para tomar uma cidade de
assalto. É bem verdade que poucas vezes tivemos que agir assim, pois
quase sempre Lampião pedia ao prefeito ou ao delegado para entrar com
o bando. Se houvesse recusa, ele entrava pela violência, mas antes fazia
com que vários homens se infiltrassem no povoado. Ele sabia comandar,
e na hora do tiroteio era um gigante, sempre à frente. Sua coragem não
faltava nunca, e ele sabia que ela era a sua fiadora junto ao bando. Era
sempre quem atirava primeiro e, se ainda há tempo para acrescentar um
detalhe, convém dizer que Lampião possuía uma pontaria espantosa.
Mas geralmente não atacávamos povoados, entrávamos pacatamente
e tomávamos conta de tudo. O bando entrou em muitas cidades, inclusive
em Juazeiro, a cidade do Padre Cícero, que tudo fez para converter Virgulino. Lampião tinha grande admiração pelo Padre Cícero, a ponto de o santo
homem lhe pedir para não “fazer estripulias no Ceará”. Lampião atendeu
quanto pôde a esse pedido, pois, de fato, o Ceará foi, nos estados nordestinos, o que menos sofreu os efeitos do cangaço do “capitão” Virgulino.
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Capítulo VIII

O BANDO SABIA ADMIRAR OS CORAJOSOS
Com Valentia Tudo é Possível – A Bravura Diante da Morte
Salvou o Coronel Nunes – A Simpatia do Bando – Lampião
Curva-se à Vontade do Bando
SÓ QUEM viveu num bando de cangaceiros pode saber como é diferente aquela vida. Se hoje um está vivo, amanhã pode estar morto, tanto
pela volante como pelos próprios companheiros.
Tudo é incerto, muito embora existam amizades fortes em grupinhos.
Pena que elas não durem, pois de combate em combate os próprios grupinhos vão-se findando, um a um.
Não é uma vida civilizada, porém. Os predicados, especialmente os
morais, para serem ali aceitos, necessitam de certas restrições, e o maior
predicado que um homem pode ter entre cangaceiros é ser valente. Com
valentia tudo é possível, até a admiração ou a inveja do bando inteiro.
A respeito de valentia, contarei um dos casos mais curiosos que presenciei na minha vida de cangaceiro. Antes, porém, vai bem uma explicação. Até aqui os leitores não têm lido “maldades” praticadas por mim. Não
sei se os decepciono, o fato é que não procuro passar por santo no meio de
tantos demônios. Tive meus erros, e os leitores puderam ver como ingressei no cangaço.
Naquelas condições, eu não poderia ter dado boa coisa, mas faço
questão de deixar claro: se não fui dos melhores, o pior não fui. A rigor,
mesmo, fui um cangaceiro, e acho que basta. Conjuguei o verbo matar em
alguns tempos, mas houve ocasiões em que fui bom. Quero dizer, que me
julguei bom, pois até hoje, calmo e civilizado, a minha consciência, quando
se recorda desses momentos, alivia-se um pouquinho. Uma dessas ocasiões vale a pena recordar, pois está ligada ao início deste capítulo.

A CORAGEM DO CORONEL
O BANDO encontrava-se pelo interior de Alagoas, e, sem que eu soubesse como, fomos bater numa fazenda. Era uma dessas florescentes propriedades muito comuns no interior nordestino. A memória me trai quando
procuro recordar-me do nome do local e mesmo como fomos parar naquelas bandas. Mas a verdade é que quem sabia de tudo era Lampião, e eu,
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naquela época, com pouco mais de treze anos, não me interessava muito
por detalhes. Fiquemos, pois, apenas nisto: o bando encontrava-se pelas
cercanias de uma próspera fazenda.
Lampião foi informado que a fazenda era do coronel João Nunes e,
por incrível que pareça, ele estava em casa e... sozinho! O coronel era um
militar brilhante e conhecidíssimo por sua atuação na repressão ao cangaço. Há muitos anos perseguia o nosso bando e conseguira infligir lhe sérias
baixas. Lampião votava-lhe um ódio cego.
Quando Lampião soube da situação, sorriu de contentamento e seus
instintos se aguçaram. Ficou animalescamente interessado, e preparou rapidamente uma investida sobre a casa, sem tiros nem barulho algum, a
fim de surpreender o Coronel. E, de fato, tudo saiu certo, pois pegamo-lo
sentado numa cadeira de balanço, lendo um livro.
O coronel ficou espantado, de início, mas logo recobrou a calma, embora fortemente seguro por dois “cabras” e com vários fuzis ameaçadores
à sua frente. E foi com calma espantosa que disse, olhando Virgulino:
“Lampião, você é e será sempre um covarde. Sempre agindo à traição...
Por que não me avisou de sua chegada? Não tenha dúvida de que se eu sei
de sua presença em minha casa, você só entraria passando sobre o meu
cadáver!”
O coronel João Nunes falou com voz pausada, mas a entonação que
dava às palavras, denotava sua forte personalidade e fazia-nos ver que só
um bravo poderia falar assim. O bando inteiro gostou da atitude daquele
homem baixinho. E eu, mais do que todos, pois é diante da morte que um
homem revela a sua coragem. Lampião deve ter gostado também, mas seu
ódio era forte demais para admirar o inimigo. Sorriu e respondeu, ironizando: “É, coroné, isso tudo está muito bonito, mas vosmecê vai morrer... Não
aqui, pois vosmecê é um macaco graduado e pode dar complicações.
Vamos andar bastante por essas estradas que vosmecê conhece muito bem, pois matou vários cabras meus, e quando chegar a sua hora, eu
mesmo farei o serviço... Não tenha dúvida que vai morrer mesmo!”

VOCÊ VAI MATAR UM HOMEM!
O CORONEL ficou impassível enquanto Lampião falava, depois deu
um sorriso e sua fisionomia continuo calma, para dizer: “E que tem isso,
Lampião? Você vai matar um homem!”
Lampião ordenou que eu tomasse conta dele e que o amarrasse bem.
Cumpri as ordens e o coronel não procurou me causar embaraços, ficando
tranquilamente conformado com o que se passava.
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E era o que tinha de fazer. Franzino, fraco e já de idade, não podia
tomar atitudes violentas, pois logo seria dominado. Mas não tinha medo,
isso me impressionou seriamente.
O bando partiu pouco depois, e daí por diante foi só andar, andar, andar. Lampião queria sair do Estado de Alagoas para que não descobrissem
o crime logo, pois, sendo sua vítima um militar da alta patente, a reação
seria das mais violentas. Andamos dois dias, eu sempre tomando conta
do coronel, que parecia gostar de mim, pois conversava sempre comigo e,
por incrível que pareça, nunca falava a respeito de sua situação. Eu, pouco
habituado a lidar com gente ilustrada, fiquei gostando dele, e, no segundo
dia de marcha, disse-lhe: – “Coroné, eu não vou deixar que o matem”.
O coronel olhou-me espantado e parece ter gostado do meu gesto,
pois respondeu: – “Não creio que você consiga evitar isso e, francamente, não me assusta tanto a minha situação, pois, se eu morrer, morre um
homem! Fique tranquilo, portanto, e não vá se meter em dificuldades por
minha causa...”
O homem era homem, mesmo! Os demais cabras, que ouviam tudo,
iam, como eu, se convencendo disso, e, apesar do ódio que todos votavam
aos “macacos”, com o coronel a coisa ficou diferente. Afinal, não era um
“macaco”, era um coronel. Até Corisco e José Baiano passaram a apreciar
a calma do coronel João Nunes. Ninguém zombava dele, pelo contrário, até
que o respeitavam muito. Se não o desamarravam é porque Lampião não
queria, e talvez mesmo temendo que o coronel, com uma arma na mão,
não fosse lá muito interessante...

PARLAMENTAÇÃO
DEPOIS de promoter que tudo fara para que o não matassem, fui
procurar Virgínio, cunhado de Lampião, e expus-lhe o caso. Virgínio ouviu
e disse que também ele não aprovava muito aquela morte, mas Lampião
não voltaria atrás, pois estava furioso. Virgínio, mais cauteloso, porém, obtemperou que, afinal, Lampião tinha sua razão, pois se soltassem o coronel
ele logo se poria a perseguir novamente o bando.
Na minha ingenuidade de garoto argumentei que, ainda que solto,
“uma andorinha só não faz verão”. Depois, com coronel ou não, nós sempre
seríamos perseguidos. Virgínio, porém, escusou-se de interferir no caso,
e mandou que eu fosse me entender com o chefe diretamente, pois ele
preferia ficar a distância. Foi o que fiz, mas antes convidei Corisco e José
Baiano para falarem junto comigo, e eles aceitaram...
A “conversa” foi diante de todos, inclusive do coronel, que estava de
pé. Assim que fiz o pedido a Lampião para não matar o coronel João Nu51

nes, ele demonstrou estar furioso, respondendo com grosserias. Corisco
e José Baiano, entretanto, reforçaram o pedido, logo sendo seguido pelos
demais cabras. Virgulino, porém, resistiu e disse que mataria o coronel e
não ia demorar muito.
Estava zangado! Foi quando o coronel interrompeu a discussão e disse para mim: – “Deixe pra lá, menino. O homem quer me matar... Por que
vocês vão brigar com o seu chefe por minha causa? ”Deixe pra lá, pois este
homem só se sente feliz matando covardemente”. Lampião olhou-o fixamente e eu senti que por trás daquela resistência estava algo de anormal
com ele. Se tal não estivesse acontecendo, já teria posto um ponto final na
discussão e liquidado ali mesmo o coronel.
Mas não era esse o caso, pois ouviu, afinal, os pedidos de José Baiano
e Corisco. Depois de alguns minutos, fingiu-se zangado (é o que suponho)
e disse: – “Pois bem, soltem lá o apaixonado de vocês. Quem poupa inimigo, nas mãos lhe morre. Soltem ele...”.
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Capítulo IX

LAMPIÃO O “JUSTICEIRO”
O “Show” do Coronel Nunes Agradou ao Rei do Cangaço
– A Despedida – Como Virgulino Aplicava a “Justiça” – Os
Cangaceiros Não Sangravam
NÃO esperei segunda ordem de Lampião e desamarrei o coronel Nunes, que estava admirado, e lhe disse que ia atravessá-lo pelo rio. Tratei
de encilhar logo o seu cavalo, enquanto o coronel esfregava os pulsos
marcados pelas cordas. Quando tudo estava pronto, avisei o coronel e ele,
dirigindo-se ao bando, que o ouviu em silêncio, falou:
– Vou-me embora, mas quero dizer que fico agradecido pelo que vocês fizeram por mim. Não merecia tanto! Minha gratidão, porém, será eterna. Vocês podem dispor de minha fazenda quando quiserem, mas... vocês
apenas, pois Lampião, se aparecer por lá, será recebido a bala!
APERTO DE MÃOS
LAMPIÃO ouviu e sorriu, naquele seu riso superior. Ele estava gostando do “show” que o coronel estava dando diante da morte. E antes que sua
quase-vítima se dirigisse novamente a ele, apanhou no bornal o parabélum
do coronel e entregou-lhe, armado e tudo. Fez isso com tranquilidade, sem
o menor receio, o que me surpreendeu, pois até eu, que gostava do coronel, não me atreveria a tanto. Todavia, o coronel era um homem decente,
pois a primeira coisa que fez quando recebeu a arma foi descarrega-la e
guardar o pente com balas no bolso. E não deixou de se despedir de Lampião:
– Adeus, Capitão. Por você, eu estaria morto. Mas Deus é grande.
– É mesmo, Coroné, respondeu Lampião, e estendeu-lhe a mão. O
Coronel respondeu ao cumprimento e em seguida partiu. Levei-o, juntamente com alguns “cabras”, para o outro lado do rio e, já distante, o Coronel acenava. Ninguém mais comentou o fato, nem mesmo Lampião, que
pareceu ter ficado contente pela primeira vez quando foi contrariado por
seus comandados. Ele só admirava a bravura nos homens, o maior gesto
de audácia para ele era alguém enfrentá-lo. Infelizmente, nem todos que o
tentaram deram-se bem. O próprio Coronel, não fosse eu e o bando, seria
morto, ainda que contra a vontade de Lampião, pois de qualquer forma seu
“slogan” era “Tanto faz matar mil, como um, ou como nenhum. É a mesma
coisa”.
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Não sei que fim levou o coronel João Nunes. A última vez que tive notícia dele foi há vinte e tantos anos, quando fui preso e contei o fato, que
foi publicado nos jornais. Ele apareceu para confirmar a história e dizer que
eu não era tão feio como me pintavam. Infelizmente, não valeu de nada,
pois “comi cadeia” durante vinte anos, vinte longos e terríveis anos.

O “JUSTICEIRO”
JÁ tive oportunidade de frisar que as amizades no bando sempre
existiram. Mas, entre cangaceiros, a amizade pode desaparecer de uma
hora para outra, com a maior facilidade. Dois “cabras” amigos, amanhã
poderiam deixar de se respeitarem, apenas com uma ordem de Lampião.
Quando contei o caso de Sabiá, esqueci de frisar que eu era seu amigo,
mas fui busca-lo, sabendo qual seria o seu fim. Poderia até ter sido eu o
seu assassino, caso Lampião decidisse que eu deveria matá-lo. Vi vários
companheiros serem exterminados por amigos, pois quando Lampião determinava: – “Desarme ele!” ninguém ousava desobedecê-lo. Felizmente,
conforme também já assinalei, Lampião não era muito de mandar fazer as
coisas, pois, geralmente, ele tomava a iniciativa.
É preciso, porém, ficar esclarecido que nem sempre Lampião usava do recurso
de matar os outros a tiros. Ele gostava, também, e muito, geralmente de
matar os outros a tiros. Ele gostava, também, e muito, de mandar dar surras, que, aplicadas conforme ele determinava, geralmente matavam. As
surras eram dadas por três ou quatro “cabras” que, empunhando terríveis
“umbigos-de-boi”, davam com vontade no infeliz, até que ele perdesse os
sentidos.
Lampião gostava de ver e mesmo de espancar um “sem-vergonha”,
termo com que ele designava os que não o obedeciam à risca. Lembro-me
de um fazendeiro que, apesar de bem recompensado financeiramente, assim que o bando deixou suas terras, correu a notificar às autoridades. O
bando passou maus momentos lutando com os soldados, mas, retornando tempos depois às propriedades do delator, Lampião, depois de ironizar
bastante o desgraçado, mandou que o desnudassem e, empunhando um
“umbigo-de-boi”, ordenou que mais três “cabras” fizessem o mesmo.
Deram uma sova terrível no homem, que, sendo muito forte, resistiu sem desfalecer quase meia hora de pancada. Os sádicos espancadores
gritavam, e especialmente Lampião: “Toma, cão, pra tu falar melhor da
próxima vez! Toma, miserável, patife! Apanha pra aprender, danado! ”
Quando o homem desfaleceu, seu corpo era sangue a sair pela boca,
pelo nariz e pelos ouvidos.
Esse desgraçado não viveu até o dia seguinte, e Lampião, ao saber de
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sua morte, disse: “Este foi bem exemplado. Recebeu o que merecia. Então,
como é que se recebe dinheiro de um homem e logo depois se trai esse
homem? Cachorro! ”
As surras, no Nordeste, são muito comuns, mesmo entre o povo. Não
é só cangaceiro que gosta de surrar e de castrar gente. O povo honrado da
minha terra simpatiza muito com essas duas modalidades de fazer justiça
por si. É comum, mesmo, depois de uma surra valente, dar-se um purgante de cabacinho, para garantir a vida do infeliz. Esse purgante é tão violento, que a pessoa que a toma depois de uma surra de pau deita sangue
durante vários dias.
A surra, portanto, era também muito usada por Lampião, menos, é
claro, do que o tiro. Surra, a seu ver, era “exemplo”, ao passo que tiro, o
melhor dos castigos.

A FORMA IDEAL DE MATAR
O BANDO não tinha preferência. Qualquer coisa que Lampião decidisse estava bem decidido e era apoiado por todos. Todavia, eu ouço muito falar de “sangrar” gente e até afirmam que essa era a forma ideal dos
cangaceiros para eliminar suas vítimas. Puro engano. O nordestino prefere
outros meios, muito embora no bando houvesse alguns cangaceiros que
gostassem de matar com punhal. Corisco, José Baiano e Gato não desprezavam uma ocasião dessas. Mas não sangravam, preferindo desfechar logo
um golpe certeiro no coração, introduzindo o punhal pela clavícula.
Mas, em regra geral, o tiro era a “solução ideal”, especialmente para
Lampião, que, quando tinha que matar, não gostava de perder tempo. No
filme “Cangaceiro”, o Sr. Lima Barreto colocou um personagem que era o
“sangrador do bando”, e houve até uns infelizes que julgaram ver naquele
ridículo personagem a minha pessoa. Posso garantir que não existiu nunca
um tipo daqueles, “implorando” a todo instante para que o deixassem sangrar um prisioneiro. É uma tolice inoportuna, bem diferente dos costumes
dos cangaceiros.
Mas deixemos o filme do Sr. Lima Barreto para mais adiante, pois dedicarei um capítulo especialmente a ele, visto que, de qualquer forma, eu
fui “conselheiro técnico” do mesmo. E é bom não esquecer que, sem esse
filme, talvez eu não tivesse vindo para o Rio. Continuemos, porém, descrevendo os tipos mais curiosos do bando de Lampião e, no próximo capítulo,
tratarei de um dos mais sanguinários “cabras” que conheci, o diabo louro,
ou, como é mais conhecido, Corisco.
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Capítulo X

O DIABO LOURO
Corisco Chamava Atenção Pelo Cabelo Alourado e os Olhos
Azuis – Porque se Interno no Mato – Crueldades Sem Limites – O Ódio Crescia com o Tempo
FISICAMENTE, Corisco era o mais interessante e curioso do bando,
pois chamava a atenção.
Entre tantos mamelucos, mulatos e até pretos, a figura de Corisco
destacava-se, pois era forte, de boa estatura, corpulento, mesmo, louro e
de olhos azuis. Era o único com aspecto europeu, mas, apesar disso, era
um sertanejo, como qualquer de nós. Fortíssimo, valente, de uma resistência fora do comum e, mais do que tudo, mau e perverso ao máximo que
pode atingir a espécie humana.
Quando eu entrei no bando, ele devia ter uns 26 anos de idade e já
era veterano, pois ingressara no cangaço muito jovem. Era homem alegre
e, conversando, não demonstrava do que era capaz, sendo mesmo possível, a quem não o conhecesse, passar por bom moço. Mas tudo aquilo era
fingido, pois tenho quase a convicção de ter Corisco nascido criminoso, tal
a sua disposição para matar. Era, porém, como Lampião, cínico nestas horas, pois, como seu chefe, formava entre os que são maus com calma, e o
deboche aflorava sempre que a oportunidade de maltratar se apresentava.
Corisco tinha um predicado, que era o de saber chefiar. Aprendeu
bem as lições de Lampião e, após a chacina de Angicos, em que Virgulino
perdeu a vida, ele prosseguiu com outro bando, só parando quando bem
quis. Para seu azar, porém, no dia em que deixou de ser cangaceiro, foi
morto pelas balas da volante.
ARBITRARIEDADE PERIGOSA
EU nunca soube todo o nome de Corisco, mas o primeiro sei que era
Cristino. Era baiano, e sua história é das mais curiosas, pois pertencia ao
grupo dos “socialmente desajustados”. Não sei também por que o chamavam de Corisco, mas sua vida sempre foi na miséria. Trabalhava desdemenino na sua cidade natal como camelô de feira, negociando com carne.
Assim viveu até os dezoito anos, mais ou menos, e, apesar das necessidades, o que ganhava dava pra viver e ajudar os pais. Já devia, porém, ser
homem violento, muito embora o negasse. É que a “grande oportunidade”
não se apresentara ainda...
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Essa oportunidade surgiu com a mudança de um delegado em sua
cidade natal, que era Vila Nova da Rainha. O delegado chamava-se Herculano Borges e era um homem mau e pouco habilidoso, metido a valente,
mas cuja valentia só se apresentava quando estava bem acompanhado.
Esse homem resolveu modificar muitas coisas na cidade, mas como
essas modificações sempre cambam para o lado dos mais fracos, acabou
perseguindo os que negociavam na feira.
Um dos fiscais do delegado Herculano Borges foi cobrar certa vez o
imposto a Corisco, que não se negou a pagar. É bom frisar que os impostos, nesse lugar e nesse tempo, não tinham recibo e não custavam mais
do que quinhentos réis, uma quantia razoável para a época. O fato é que
no dia seguinte passou outro fiscal e quis receber novamente o dinheiro do
imposto. Corisco dessa vez negou-se a pagar, e o fiscal foi até a delegacia
comunicar ao delegado, que, zangado, fez-se acompanhar de dois soldados e mandou prender Corisco, ofendendo-o com todas as palavras que
lhe vieram à mente. Na entrada do xadrez, enquanto Corisco, seguro pelos
dois soldados, protestava inocência, alegando já ter pago o imposto, o delegado deu-lhe um pontapé, empurrando-o assim porta adentro. Fecharam
as grades e Corisco ali ficou, chorando de raiva, pois havia apanhado umas
bordoadas da feira até a cadeia. Mas o pontapé do delegado foi o que mais
o enfureceu. Chorando de ódio, disse: “Quando eu sair daqui, o senhor me
pagará! Nem que eu tenha de viver cem anos, o senhor me pagará, seu
Herculano! ” O delegado não deu ouvidos ao que Corisco disse, e fez mal,
conforme veremos adiante...
NÃO CONSEGUIA ESQUECER
DOIS dias Corisco ficou detido, alimentando-se mal e sendo maltratado. Naquelas dezoito horas, entretanto, seu cérebro não parava de funcionar e, segundo ele mesmo disse, não conseguiu dormir um minuto sequer.
Posto em liberdade, vendeu o que tinha, comprou um rifle e internou-se no mato, acabando por se tornar cangaceiro e “cabra” de Lampião.
Tentou sempre encontrar o delegado Herculano, mas a oportunidade não
se apresentava, pois nessa cidade Lampião não entrava, visto ser bem protegida por soldados.
Corisco foi um “cabra” conforme Lampião apreciava, pois era valente
e gostava de matar. Era amigo de todos, mas quando se tratava de tirar a
vida a alguém, ele não pestanejava. Era calmo, porém, e só se enfurecia
quando se lembrava do delegado Herculano.
Quando entrei no bando, a lembrança da injustiça do Herculano ainda
estava bem viva em sua mente, e ele sempre dizia: “Um dia eu acerto as
contas com ele...”
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Corisco gostava de usar faca para dar cabo de um desafeto. Era mesmo dos poucos que não deixava nunca de lado o seu longo punhal, que
mais parecia uma espada e que trazia às costas, preso ao cinto. Quando
queria desembainhá-lo, era só erguer a mão até o ombro.

SE O NEGÓCIO É DE CABEÇAS...
TINHA mulher, que chamavam Dadá e que o acompanhou até a morte, e ela ainda vive, se não estou enganado. Ele gostava muito de Lampião,
e creio que essa amizade era recíproca, mas houve uma desinteligência
entre ambos, depois que eu fui preso, e pouco tempo antes de matarem
Virgulino. É que Corisco, na sua sede de dar cabo dos outros, acabou matando um dia um fazendeiro amigo e coiteiro do bando. Virgulino não gostou e reclamou a Corisco, que, vendo suas relações estremecidas com o
chefe, resolveu abandoná-lo e formar um bando próprio. Mas parece não
ter ficado com raiva de Lampião, pois seguidamente aparecia e esteve presente na chacina de Angicos. Depois da morte de Lampião pela tropa do
tenente Bezerra, enfureceu-se e, com o seu bando, passou a caçar quem
tivesse Bezerra no nome ou qualquer relação com o matador de Virgulino. Houve uma ocasião em que mandou ao prefeito da cidade de Piranhas
(Alagoas), um embrulho grande. Quando a autoridade o abriu, deu com
quatro cabeças decepadas e um bilhete, dizendo: “Se o negócio é de cabeças, vou mandar em quantidade...” Queria aludir ao “carnaval” que fizeram
na Bahia com as cabeças de Lampião e seus “cabras”. Corisco ainda viveu
como cangaceiro, chefiando sua própria gente, durante alguns anos, até
que se cansou daquela vida e resolveu abandoná-la, indo com a mulher
para outras paragens. A volante, porém, o surpreendeu e, em meio a forte
tiroteio, matou-o e feriu gravemente sua mulher numa perna, que teve de
ser amputada. Os soldados cortaram a mão de Corisco e a levaram para
a cidade de Salvador, como prova de que ele havia sido exterminado. De
qualquer forma, segundo me contaram, aquele homem mau morreu satisfeito, pois estava vingado! Sim, Corisco vingou-se de Herculano, e vou
narrar agora a mais cruel e horrível vingança de que já tive notícia.
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Capítulo XI

VENDETA DIABÓLICA
Excitação de Corisco ao Sentir Aproximar-se a Hora da
Vingança – Cerco e Emboscada Para Apanhar o Ex-Delegado – O Esfolamento – Alívio do Celerado Com a Morte
do Desafeto
FOI depois da morte de Lampião, alguns anos mais tarde, numa época em que a repressão ao cangaço era forte, que Corisco se deparou frente
a frente com Herculano. Ele fora informado de que o ex-delegado estava
no arraial de Santa Rosa, no interior da Bahia. Ao receber a notícia, Corisco
exultou, e todo o ódio antigo renasceu. Pôs-se a arquitetar um plano para
afastar Herculano do povoado. Se quisesse, teria entrado no arraial, pois
tinha homens suficientes para a empreitada, mas seu desejo era pegar o
desafeto longe de todos. Queria ficar só com ele! Herculano Borges, depois que deixou de ser delegado, comprou uma fazenda e dedicava-se ao
comércio de tecidos e quinquilharias. Era um próspero e feliz negociante,
nem de leve pensando em Corisco.
Sabia, porém, que ele se havia tornado cangaceiro e seu nome era
conhecido e temido em todo o Nordeste. Mas ignorava que o ódio daquele menino que ele prendera fosse tão grande, que, passados tantos anos,
ainda exigisse vingança. Corisco sabia que Herculano tinha que deixar o
arraial e ir para a sua fazenda, que, por sinal, não era muito distante dali.
Herculano tinha mulher e filhas à espera, e não poderia demorar-se muito. Era homem do lar e fora ao arraial apenas a negócio. Alguém, porém,
talvez insinuado pelo próprio Corisco, foi ao arraial. E contou a Herculano
que Corisco sabia estar ele naquele local e cercara todos os caminhos para
apanhá-lo e desforrar-se. O homem, ao receber a notícia, apavorou-se, e
não sabia o que fazer. Aquelas paragens eram pouco protegidas pelos soldados e ele não poderia contar com auxílio. Desesperado, resolveu apelar
para o dinheiro que possuía e mandou que propusessem a Corisco receber
dez contos de réis, com a condição de ter passagem livre. A proposta veio
até Corisco, que mostrou grande interesse pelo dinheiro e mandou dizer
que aceitava. Herculano mandou os dez contos e ele os guardou, mandando dizer que “podia passar”, pois iria embora. O ex-delegado, apesar dos
pesares, preferiu ficar no arraial mais dez dias e, já mais tranquilo quanto
à partida de Corisco, mandou preparar seus burros com as mercadorias e
pôs-se a caminho de casa.
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O ENCONTRO
		
NEM bem meia hora andou, quando se defrontou com Corisco
e seu bando. Desnecessário será falar do horror que se lhe estampou nos
olhos. Corisco olhou-o seriamente e, na sua cama sádica, disse: “Você está
mais velho, Herculano”. O ex-delegado não falava, apenas sorria, atemorizado,
e concordava com tudo, isso sem desmontar do burro, que estava seguro
por Corisco. O máximo que Herculano conseguia fazer era balbuciar uns
monossílabos como “Não..., Sim...” tal como procede um homem acovardado. Mas Corisco se fartou daquilo e em dado momento falou, agressivo: “Desça do burro, Herculano! ” O homem obedeceu-o prontamente. E,
frente a frente, Corisco perguntou: “Cadê tua coragem, Herculano?” Cadê
tua valentia?” E, zangando-se por não obter resposta, deu-lhe uma bofetada que fez Herculano rolar pelo chão: “Tu vais morrer, Herculano!” E
mandou que seus “cabras” lhe tirassem a roupa, deixando-o inteiramente
despido. Em seguida ordenou que o pendurassem de pernas para o ar, mas
com as pernas separadas, em forma de “V”. Cumprida a ordem, Herculano
começou a gritar, pedir, implorar por todos e por tudo para que Corisco o
libertasse. Sem dar ouvidos, Corisco mandou que lhe amarrassem as mãos
chão. A posição das árvores facilitou a tarefa, e tenho para mim que Corisco preparou tudo com antecedência, escolhendo até o local onde agarraria
Herculano.
O homem, desespera, berrava sem cessar, pedindo que Corisco não
lhe fizesse nada. Ignorava o infeliz que ninguém naquele instante poderia
afastar Corisco da ideia de vingança. Ele esperava por aquela ocasião quase vinte anos! Dia e noite Corisco sonhava com aquele momento; portanto,
os rogos de Herculano não o poderiam afetar, pelo contrário, davam-lhe
mais sabor à desforra.
A VINGANÇA
ERA chegado o grande momento. Corisco sacou de uma faca bem
afiada, tipo navalha, preparada com antecedência. Aproximando-se de
Herculano, falou: “Para de gritar, Herculano! ” E calmamente iniciou sua
vingança, que consistia em tirar a pele do homem vivo. Os que assistiram a
essa cena disseram que Corisco estava pavoroso, a esfolar o seu desafeto.
Todo sujo de sangue, olhar fixo e atento no que fazia, parecia alucinado!
Herculano gritava e estrebuchava como louco, e Corisco não parava. Só
dizia de quando em vez frases como estas: “Herculano, desgraçado, é por
tua causa que eu vivo nesta vida miserável pelo mato, que nem bicho. Foi
você que me jogou nesta desgraça, Herculano! Tudo por causa de quinhentos réis que eu já tinha dado ao fiscal, Herculano!
E você ainda me deu um pontapé, Herculano! Daqui por diante, Herculano, nunca mais você vai dar pontapé em ninguém! Nunca mais, Herculano! Eu tenho sofrido o diabo por essas caatingas, Herculano, longe dos
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meus filhos e sofrendo que nem cão leproso. E você é o culpado de tudo!
Você não vai dar pontapé em ninguém, Herculano, porque um homem não
é cachorro e só se dá com o pé em cão sem dono, Herculano!”
Toda a carnagem de Herculano foi acompanhada de lamentações dessa ordem, e aquele pontapé era a todo instante recordado por Corisco. O
suplício durou quase uma hora, e Corisco tomava sempre cuidado para não
atingir as partes vitais do corpo de Herculano. Mas quando a resistência do
desgraçado se findou e ele morreu, Corisco resolveu esquarteja-lo!
ALIVIADO...
TERMINADA a tarefa, o local ficou semelhante a um matadouro, e Corisco andou pendurando os membros e órgãos de Herculano pelas árvores
vizinhas, e a pele, ou grande parte dela, pregou-a no tronco de uma árvore. Quando o bando prosseguiu viagem, ele estava satisfeito, aliviado de
uma coisa que lhe pesava barbaramente na consciência anormal: o ódio!
Dera cabo de seu inimigo, conforme ele queria, fazendo-o sofrer ao máximo. Se houve pecado em Herculano fazer Corisco um cangaceiro e assassino de mais de uma centena de seres humanos, seu castigo foi à altura.
Herculano, a meu ver, deveria ter tido uma vida cheia de crueldades, pois
o suplício porque passou nas mãos de Corisco foi desses que um indivíduo
passa para pagar todos os pecados de uma geração!
Conforme disse anteriormente, Corisco morreu pouco tempo depois,
mas os “cabras” que o acompanharam, e mesmo gente da volante, declararam que ele morreu como sempre viveu: matando!
Sua coragem jamais arrefeceu e abateu vários soldados antes de tombar morto.
O nome de Corisco, no Nordeste, era odiadíssimo, e todos sabiam de
suas crueldades. Uma de suas filhas, infeliz menina de menos de dez anos
de idade foi barbaramente torturada por uma família de malvados que a
criava e julgava correto vingar os crimes do pai na criança. A pobrezinha
ficou pele e ossos, tuberculosa e monstruosa. Há um ditado na minha terra
que diz: “Depois da onça morta, todo o mundo bate nela”. Grande verdade...
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Capítulo XII

O FEROZ JOSÉ BAIANO
A Crueldade Era Inata Nesse “Cabra” – Marcava Mulheres
Com Ferro em Brasa Para Agradar Lampião – Só Lídia Era
Capaz de Desafiá-lo – O Amor Foi Sua Perdição
Tenho mencionado várias vezes o nome de José Baiano, pelo menos
sempre que me refiro a crueldades. E, na verdade, tenho visto muita gente
má, mas a maldade de José Baiano era diferente, dando a impressão de
que ele era um desequilibrado. Não tinha gênio parecido com o de Lampião ou o de Corisco, que eram calmos e cínicos sempre que se dispunham
a tirar a vida a alguém. Era permanentemente violento e não dissimulava
o gênio. Esquisitão, como todo perverso, estava sempre a imaginar uma
forma diferente de ser ruim, o que sempre conseguia.
Chamava-se Aleixo essa fera humana de que nunca pude saber o sobrenome. Mas devia ter José no nome, e, como era natural da Bahia, ficou
conhecido como José Baiano. Seu nome cruzou o Nordeste inteiro graças
às crueldades que praticou no bando de Lampião. Era alto, forte, de raça
negra, e feio. Raramente ria ou dizia piadas, sendo muito difícil conversar
com ele. Mas gostava de cantar, e como cantava bem! Aquela ruindade
toda sumia-se quando entoava uma de nossas canções bem brasileiras,
e nisso ninguém o superava. Sabia centenas de músicas e fazia também
suas composições, sendo que algumas delas devem andar por este país
afora com outro nome, dado por algum desses aproveitadores de talento
alheio... Muitas das cantigas que sei foi José Baiano quem me ensinou. Não
se recusava a cantar quando pedíamos, pelo contrário, a música exercia
um forte fascínio sobre esse homem, e tenho a impressão de que seus momentos mais agradáveis eram quando matava ou cantava.
COMEÇOU COM UMA BRIGA
A ENTRADA de José Baiano no bando de Lampião foi curiosa. Ele era
do Chorrochó, cidadezinha do interior baiano, e tinha dois primos, Antônio
de Engrácia e Cirilo, que juntamente com ele negociavam na feira daquela
localidade. Tudo começou quando, certa feita, Cirilo se engalfinhou com
um homem. Antônio veio em seu socorro e acabou matando o infeliz. Desesperados com o crime, temendo a cadeia, resolveram fugir do povoado
e terminaram por entrar pela caatinga adentro, fugindo da Polícia.
Dizia José Baiano que ficara depois disso em Chorrochó, mas, por ser
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primo dos irmãos assassinos, passou a ser perseguido pela Polícia, que cismava que ele sabia o paradeiro deles. Tanto a Polícia o perseguiu (segundo
ele mesmo contava), que terminou por ir atrás dos primos e ingressar no
cangaço. De início operavam apenas os três, com seu próprio bando, mas,
depois de algum tempo se uniram a Lampião.
José Baiano fez carreira no bando do Capitão Virgulino, onde ingressou aos 29 anos mais ou menos, e desde o início o chefe viu nele um ótimo
elemento, sempre disposto a matar. E era valente, não se acovardando
nos momentos mais difíceis. Gostava de usar faca, e aconselhava a todos
que o melhor golpe para matar devia ser dado no umbigo, pois “era bater
e valer”! Foi ele que, em Queimada, juntamente com Luiz Pedro, trucidou
oito soldados, conforme narrei anteriormente.
Apesar de falar pouco, nos raríssimos momentos em que sorria, gostava de contar maldades.
Lembro-me de que um dia contou que, encontrando um sujeito “muito falador” e temendo que ele fosse contar à Volante que vira o bando puxou uma faca e cortou a ponta da língua do infeliz.
“Esse não fala mais”, dizia sorrindo. Com efeito, houve quem o visse
cortar a língua de um homem e me contaram que o motivo foi dos mais
fúteis, unicamente porque ele achava que o homem falava demais.
FERRADOR DE MULHERES
O QUE mais popularizou José Baiano, porém, foi a sua mania de “ferrar mulheres”. E isso nasceu da ojeriza que Lampião sentia por mulheres de
cabelos curtos e saias pelos joelhos. Lampião, conforme expliquei, aplicava
bolos nas mulheres, mas José Baiano achava o castigo muito “suave”, pois
falta tão grave não poderia ser punida “apenas” com uma dúzia de bolos. E
mandou fazer um ferro de marcar o gado com as iniciais: JB. Quando apareceu com o ferro e expôs a ideia a Lampião, este logo aprovou, e os casos
de bolos passava-os a José Baiano. A cena de “marcação” era horrorosa, e
existe um número enorme de mulheres marcadas pelo Nordeste afora.
Quando a infeliz usava cabelo curto, a marca era feita no rosto; se o
caso era de vestido pelos joelhos, a marca era feita na barriga da perna.
Dava arrepios ver José Baiano fazendo aquilo, pois enquanto as mulheres
eram seguras por outros sádicos, ele esperava pacientemente que o ferro
avermelhasse no fogo! Quando as iniciais estavam em brasa, experimentava acendendo o cigarro e em seguida encostava-as nas mulheres. Os gritos
que as infelizes desferiam eram lancinantes, e algumas até desmaiavam só
de ver os preparativos. Mas ele as marcava assim mesmo desacordadas, e
não foram poucas as que, não resistindo à queimadura, morreram posteriormente.
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Lampião nunca ferrou nenhuma mulher, mas assistia sadicamente ao
ato de José Baiano. Virgulino tinha horror de vestidos e cabelos curtos, e
ficava enfurecido quando encontrava uma “sem-vergonha” assim. Já quanto a José Baiano, tenho a impressão de que fazia tudo por pura maldade e
para ter uma mania comum com Lampião. Coisa de desequilibrados mentais...
O AMOR DE LÍDIA
UMA das coisas que jamais compreendi é como, sendo José Baiano
um negro feio e mau, podia ter uma mulher branca, bonita e meiga como
Lídia. Essa moça seguia-o sempre e tinha verdadeira adoração por ele. Brigavam muito, pois Lídia era por demais ciumenta e estava sempre criando
casos. Não tinha o menor medo de José Baiano e dizia-lhe o que tinha de
dizer, mesmo apanhando, como sucedeu algumas vezes. José Baiano ficava furioso com as teimosias de Lídia, mas a moça era o diabo em figura de
gente. Era uma morena bonita, muito jovem, de boa estatura e graciosa,
desde que não estivesse às turras com o amado...
E dizer que aquela fera suportava aquilo... ele que era um terror, para
quem a vida humana nada significava, ele que inutilizava um homem com
a maior frieza, ser desafiado pela mulher...
O FIM DE JOSÉ BAIANO
Tantas, porém, Lídia fez com José Baiano, que terminou por enfurecê-lo a tal ponto que ele acabou com a sua vida. Foi no interior de Sergipe,
e ambos já se tinham retirado do bando, bem como Corisco. Estavam num
arraialzinho, desses muitos do interior brasileiro, e de que não me recordo
o nome agora. O pessoal do arraial costumava acoitar o bando e os dois
estavam gozando essa regalia havia já alguns dias. José Baiano, porém,
queria partir para o interior da Bahia, coisa a que Lídia se opunha, e a discussão ferveu. O povo do local assistia à briga e cada vez mais José Baiano
se enfurecia, muito embora Lídia fincasse pé, dizendo que não sairia dali
de forma alguma.
Depois de muita discussão, em dado momento José Baiano ficou fora
de si e, apanhando o mosquetão, disse: “Vou matar essa peste! ” Os que
estavam perto tentaram impedi-lo, mas ele não deu ouvidos e, chegando
perto da mulher, apontou-lhe a arma e varou-lhe o crânio com uma bala.
Até o tiro partir, Lídia não acreditava que José Baiano fizesse aquilo,
razão pela qual se manteve calma e de braços cruzados.
Quando a mulher caiu morta, o facínora ficou transtornado, e o povo,
furioso, aproveitando sua indecisão, tomou-lhe a arma e o linchou a cacete e faca. José Baiano teve uma morte como não contava ter, pois morreu
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como morrem os cães danados, exterminados pelo povo. Tão grande era a
indignação do pessoal, que, antes de enterrarem o cadáver de José Baiano, deceparam-lhe a cabeça, e foi assim que a Volante o encontrou tempos
mais tarde, quando lhe exumou o corpo.
Muitas fotografias foram feitas, e a que mais se vendeu no Nordeste
foi a que mostrava seu corpo estendido e a cabeça pousada sobre o peito.
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Capítulo XIII

O BAILE DE VASSOURA
Brigam os Irmãos – Cirilo Ficou Desconsolado Por Ter Matado Antônio – O Mais Perverso do Bando – A Aparência de
Gato Enganava os Mais Entendidos
OS DOIS primos de José Baiano, apesar de não serem santos, não
eram cruéis assim. Eram irmãos e viviam sempre juntos, entendendo-se
perfeitamente bem. Antônio e Cirilo eram mesmo unidos, e até em combate um estava sempre atento ao outro, pois parecia que não queriam de
forma alguma separar-se. Apesar disso, uma desgraça procurada por eles
mesmos pôs fim àquela união. Vale a pena contar:
O bando encontrava-se na fazenda de Vassoura, no interior da Bahia,
e, certa noite, os “cabras” resolveram organizar um baile. Havia fartura
de tudo nesse baile: bebida, comida, música, cantadores, porém... poucas
mulheres. Essas eram disputadíssimas pelos “cavalheiros” e, horas depois,
com a cachaça subindo à cabeça de todos, começaram a surgir desentendimentos.
Cirilo, desde o começo, dançava com uma cabocla, e seu irmão, sem
sorte, não conseguia par.
Os que tinham dama zombavam dos outros, cujo consolo era beber,
beber bastante, e engolir as zombarias.
Em dado momento, Antônio resolveu arranjar uma dama, e cismou
que essa devia ser a que dançava com o mano. Cirilo não concordou com a
ideia do irmão, que estava bastante bêbado, e protestou. De nada valeram
os protestos, pois Antônio insistia em tomar-lhe o par, a tal ponto que quase deu em briga. Lampião não estava presente, senão a coisa não chegaria
a tanto.
Os outros “cabras” intervieram e Antônio acalmou-se, esperou a música e tirou a dama do irmão, que, sem saber o que fazer, calou. Todavia,
enfurecido, resolveu embriagar-se também. Quando estava bêbado, tal e
qual Antônio, resolveu retomar o seu par. Nova discussão, e Cirilo puxa do
revólver e vara a cabeça de Antônio com uma bala, matando-o quase que
instantaneamente.
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DEPOIS DE ANTÔNIO, CIRILO
QUANDO Antônio tombou, Cirilo deixou a arma ao chão e, aturdido,
saiu, cambaleante e aparvalhado.
Sumiu-se naquela noite e só voltou no dia seguinte, na hora do enterro. Estava alquebrado e chorava muito. Parecia uma mulher, tal o desespero de que estava possuído.
Lampião soube de tudo naquela noite mesmo e depois do enterro de
Antônio, chamou Cirilo e disse-lhe: “Vocês bebem para isso... tirar a vida
de seu irmão...” Mas como Cirilo não parasse de soluçar, com as mãos cobrindo o rosto, arrematou com um tapinha nas costas, ao mesmo tempo
em que se afastava: “Mas que se há de fazer?”
Cirilo levou muito tempo acabrunhado, sem querer comer, chorando a
todo instante. Não se cansava de dizer: “Meu irmão... meu irmão foi sempre meu defensor, e eu o matei...” Daí por diante, Cirilo virou um trapo e
era um autômato de Lampião. Fazia o que lhe mandasse, sem discutir, nem
comentar. Estava sempre triste, até que um dia a Volante teve um gesto
inconscientemente caridoso, matando aquele infeliz fratricida que perambulava pelas caatingas com a alma em farrapos e a consciência corroída
pelo remorso. Cirilo morreu uns seis meses depois de matar o irmão, num
combate que travamos no interior de Sergipe.
“CABRA” RUIM
A FALTA de Cirilo não foi das que Lampião deixava passar sem punição, mas creio que foi o fato da bebedeira, bem como da grande amizade
que unia os dois irmãos, que o fez não intervir no caso. Depois, Cirilo foi
bem castigado pelo arrependimento. Mas o fato é que Lampião não aprovava muito a morte de parentes, estranhando sempre que houvesse gente
com coragem para tanto... Sei disso porque se alguém lhe perguntasse
qual o mais perverso “cabra” de seu bando, ele não lembraria de Corisco,
de José Baiano ou outro realmente mau. Mencionaria um baiano forte, de
boa estatura, caboclo, com cerca de 25 anos (quando ingressou no bando)
e de que só se conhecia o sobrenome Santo e o apelido: Gato. Esse “cabra”, que não ficava muito atrás de um felino em agilidade, tinha Santo no
nome e era um demônio. Valente e ruim como ele só, mas o que fez Lampião arregalar os olhos foi um caso que passo a narrar:
Gato era natural de Brejo do Burrico, interior da Bahia, e nunca se
deu bem com a família. Sempre foi um “incompreendido” em casa e, como
perdera os pais cedo, foi criado pela avó e duas tias. Tinha, porém, vários
irmãos de ambos os sexos, e sua família morava toda no arraial. Um dia
deixou a casa e passou a viver criminosamente, acabando por ingressar no
bando de Lampião.
67

Levou um ano nessa vida, e de quando em vez se ausentava, sendo
que numa delas foi ver a família. Esta, ao vê-lo, denunciou-o à Volante,
que por um triz não o pegou. Ele deixou o tempo correr e, um belo dia,
quando o bando se encontrava na fazenda do Juá, pediu licença para ver a
família novamente, dizendo: “Eles estão me devendo...” Foi e voltou sem
nada contar, e ninguém nada lhe perguntou. Gato, daquela feita, fora a
Brejo do Burrico, e dizimara toda a família. Interrogando-o, ele respondeu:
“É, seu Capitão, eu liquidei todos os que encontrei. Só não morreu quem
não estava lá. Só não matei meu pai e minha mãe, porque eles já são
mortos, mas, em compensação, acabei com minha avó, duas tias, quatro
irmãos e dois primos sem-vergonha que nunca foram comigo! ” Lampião,
admirado, indagou: “Mas... você matou seus irmãos? Por que não deu uma
surra? ” E Gato calmamente explicou: “Eu batia neles, eles fugiam para o
mato, contavam aos ‘macacos’, e eles vinham me matar... Não, o melhor
era mesmo dar cabo logo”.
Lampião afastou-se, intrigado, e de vez em quando comentava o caso.
A mim me parecia que não simpatizava muito com Gato, mas o suportou
por muito tempo, pois ele só morreu anos depois de eu já estar preso. Foi
morto pelas balas da volante nas margens do São Francisco.
Não convém encerrar, porém, sem acrescentar que Gato não aparentava ser o que era, pois sempre foi brincalhão e dava-se bem com todos.
Era mesmo o mais alegre do bando, o que fortalece o ditado: “Quem vê
cara não vê coração”. Aquele coração ninguém viu jamais...
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Capítulo XIV

TIPOS DO CANGAÇO
Azulão Nasceu Bandido – O Amigo de Corisco – A Crueldade de um Sargento de Polícia – Levou Pai e Filho Para o
Cangaço – Minhas Conversas com Pai Véio na Prisão
APESAR de muitos “cabras” do bando terem nele ingressado vítimas
de injustiças, muitos ali foram parar por não prestarem mesmo. Eu nunca
me aprofundei em estudá-los, e no relato que faço de meus companheiros de cangaço procuro ser sempre imparcial. Conto as coisas conforme
as vi e ainda me lembro. Se faltam detalhes, não se deve culpar a minha
memória, pois quando deixei de ser cangaceiro tinha apenas quinze anos
incompletos. Não é uma idade boa para ser recordada quase aos quarenta, especialmente tendo eu sido naquela época um selvagem, menino do
interior, e que aos onze anos deixa a família e passa a viver à sua própria
custa, solto no mundo.

AZULÃO E PORTUGUÊS
ASSIM mesmo ainda me recordo de vários “cabras”, e falarei neste
capítulo dos que mais me chamaram a atenção. Havia um mulato escuro
no bando, conhecido por Azulão, cujo nome era Mariano. Era natural da
Bahia, de Várzea da Ema, e ingressou no cangaço porque nunca foi boa
coisa mesmo, desde menino. Sua família era decente, ainda que pobre,
mas ele era o “galho podre”, a ovelha negra do rebanho, e sempre viveu
como um “incompreendido”.
Quando já tinha seus dezoito anos, Azulão seduziu uma de suas irmãs. Teve que fugir do local para não ser morto pelos moradores do povoado, ou mesmo pelo pai, que era um caboclo direito e enérgico. Da fuga ao
cangaço do capitão Virgulino, foi um passo. Esse fato da sedução da irmã,
porém, não era do conhecimento de Lampião, e Azulão nem por sonho
gostava de comentá-lo.
Eu descobri tudo porque várias vezes o bando passou por Várzea da
Ema, lá ninguém o admirava.
Mas o respeitavam, e ele, tão cínico era, que sempre visitava a família. Todos os parentes falavam com ele, menos o pai, que o detestou até
morrer, mas a mãe e os irmãos, inclusive a irmã seduzida, conversavam
com Azulão. Era um tipo alegre e valente, mas dado a perversidades.
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Não teve muito tempo de cangaço, no máximo três anos, pois as balas da volante puseram-lhe termo à vida numa refrega em Monte Alegre.
Outro “cabra” ruim que conheci foi Português, um caboclo forte que
andava muito com Corisco.
O seu apelido nada tinha a ver com o aspecto físico, salvo a parte de
força. Era calado e perverso, tão calado, que ninguém sabia sua origem.
Durou muito tempo no bando e foi morto pouco antes de Lampião, quando
cercado por soldados, resolveu se entregar. Sua rendição foi a última asneira que fez, pois a volante deu cabo de sua vida tão depressa, logo que o
teve nas mãos. Na prisão, contaram-me que o esfolaram depois de morto.

PAI E FILHO
DOIS tipos curiosos eram o velho Faustino e seu filho Hortensio. Faustino era apelidado de Pai Véio, mas não se trata de outro cangaceiro degolado pela volante, muito conhecido também por Moitinha, e que atendia
pelo mesmo apelido. Seu filho Hortensio era conhecido por Arvoredo, e
deixou nome no Nordeste por suas estripulias.
Era o único caso do bando de pai e filho se entregarem ao crime, e a
razão disso merece ser contada. Faustino era um homem pobre, mas que
vivia bem, trabalhando em Salgado Melão. Era, se não me engano, tio de
Corisco, mas como viviam tão distantes, creio que só foram conviver mesmo no bando.
Faustino cuidava de sua terra, e o que tirava dela dava para sustentar a mulher, filho Hortensio e uma filha. Como o caso de Lampião, um tal
sargento Otaviano resolveu apoderar-se de suas terras e invadiu com a
“força” a fazenda, num dia em que Arvoredo lá não se encontrava. Soldado do Nordeste e cangaceiro é a mesma coisa, pois, para mim, soldado é
cangaceiro com farda...
Eles pegaram o velho Faustino e, sob as ordens do sargento Otaviano,
deram-lhe uma coça daquelas que só se dá no assassino de nossa mãe.
Deixaram o pobre velho quase sem vida e, para tirarem o ânimo dele em
permanecer naquelas terras, agarraram a mulher e a filha e levaram-nas
para o curral. Um a um, todos violaram as infelizes, inclusive o famigerado
sargento, um dos tipos mais nojentos que a Polícia abrigou em suas fileiras. A moça, irmã de Arvoredo, apesar de donzela, resistiu ao monstruoso
ato da soldadesca, mas a velha faleceu logo após. Faustino também recuperou-se e, quando ficou bom, compreendeu não ser possível viver mais
ali, pois tudo fora devastado e os soldados voltariam, sempre numerosos
e sanguinários. Arvoredo compreendeu a desgraça e concordou com o pai,
que findou por propor ao filho ingressarem no cangaço e dali por diante
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não deixarem mais um soldado vivo. O filho, fortemente abalado com a
morte da mãe e a violação da irmã, concordou e, depois de deixarem a
irmã entregue a parentes distantes, entraram com fúria no crime e cedo
estavam sob o comando do capitão Virgulino, ávidos de levar sua vingança
adiante.

FÚRIA SANGUINÁRIA
FORAM dois cangaceiros terríveis Pai Véio e Arvoredo. Não que tivessem ódio de tudo e de todos, mas sempre que se tratava de matar “macacos”, eles estavam prontos. Soldado que caísse ferido, os dois liquidavam
com prazer. Qualquer coisa poderia ser perdoada por eles, salvo a vida de
um soldado. Eram as recordações das crueldades praticadas pelo sargento
Otaviano que mantinham acesa aquela fúria sanguinária, que durou enquanto puderam ser cangaceiros.
Fora disso, porém, eram criaturas calmas, muito embora o cangaço
embruteça qualquer um, e Arvoredo não escapou à regra. No final de sua
vida era um demônio, já fascinado por tirar com crueldade a vida de todos.
Mas Faustino não se alterou. Seu caso era com os soldados. Eram, porém,
tristes, e Faustino costumava dizer, quando se falava em cangaço, que
“Deus não andava com aquela gente”... E era verdade, não andava para
não ver do que eram capazes. Pena é que não viu também as estripulias
do sargento Otaviano...
PAI VÉIO FOI POUPADO
NUMA refrega no interior da Bahia, pegaram o velho Faustino e, talvez por já ser idoso, levaram-no preso. Seu filho morto traiçoeiramente
por “dois amigos” em Canoas, pois sua cabeça estava a prêmio. Encontrei
o velho Faustino na Penitenciária de Salvador, e apesar de ele e eu sermos
caladões, conversávamos muito... Eu gostava dele e ele só me chamava de
filho, não se conformando em que me prendessem, sendo eu um garoto.
Nunca mais soube de sua filha e, quando lhe contaram que Arvoredo fora
assassinado, sofreu muito.
Morreu pouco depois, e fui um dos que pegaram na alça do seu caixão. Teve morte calma, tal como sempre desejou, quando tinha sua fazenda, mulher e filhos. Apenas não pôde morrer em liberdade, o que não
é nada demais, pois ninguém precisa estar livre para morrer. Liberdade só
faz falta a quem está vivo!
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Capítulo XV

UM “CABRA” COVARDE
O Cunhado de Lampião Era um Tipo Curioso – Há Muitos
Elementos do Bando Ainda Vivos – O Irmão de Ferrugem
Era o Bobo da Corte de Virgulino
AINDA me lembro de vários outros cangaceiros, como Medalha, Chumbinho, Bom Divera... Mas, com exceção do último, os demais foram de “ferocidade normal”. Tinham a maldade rotineira dos cangaceiros... Já Bom
Divera chamava a atenção porque era negro e alto. Caladão e valente, era
de uma coragem sem alardes. Fumava sempre cachimbo, e não o tirava da
boca nem para atirar. E como atirava bem! Quando fazia a pontaria, dizia
com um sorriso alegre: – “Aquele ali já está cheirando mal...” Não errava
nunca, e foi um dos que permaneceram mais tempo no bando.
Nunca disse a ninguém porque ingressou no cangaço, mas eu suspeito que devia ter uma história bem curiosa, pois vivia sempre a meditar,
afastado de todos. Foi morto em combate no Mulungu, em Pernambuco,
numa séria refrega que o bando teve com soldados.

O ESTRANHO VIRGÍNIO
UM tipo curioso, também, era o cunhado de Lampião, Virgínio, conhecido como “Esperança”. Era homem sisudo, alourado e simpático. Valente
entre os mais valentes, tinha ideias esquisitas, sendo uma delas esta, de
que sempre me recordo: “Não gosto de bater em ninguém, nem de xingar.
Um homem não se maltrata, mata-se!” Nunca aprovou as crueldades do
cunhado e dos demais, nem assistia à prática de perversidades. Só contassem com ele quando se tratasse de matar...
Virgínio morreu na Bahia, em combate, e Lampião sentiu bastante
sua morte, pois gostava muito dele.

OS “CABRAS” VIVOS
ÀS vezes perguntam-me se sou o único “cabra” de Lampião ainda vivo. Creio
que não. Devem ainda estar vivos por esses sertões afora Balão, Nevoeiro,
Relâmpago e talvez mais um ou dois.
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Foram dos que entraram e saíram logo do cangaço, talvez por falta de
vocação... E tanto não foram maus, que a punição que tiveram foi mínima.
Eu é que aos quinze anos peguei 145 de cadeia, ou seja, a punição do bando todo... Que se há de fazer?

FALTA DE VOCAÇÃO
JÁ que falei em falta de vocação para o cangaço e estou tratando de
“cabras” do bando de Virgulino, vale aqui mencionar dois bem interessantes. Trata-se de Coqueiro e Baliza.
Coqueiro era um caboclo alto, forte, que entrou no bando por se ver
perseguido pela “força”, que insistia em tê-lo na conta de coiteiro. Esteve
no máximo seis meses no bando, depois desapareceu, não se sabe para
onde. Nunca brigou, pouco falou com os companheiros, e até hoje não sei
se está vivo ou morto. Creio que desapareceu por chegar à conclusão de
que não dava para o cangaço. Lampião dizia que ele era um “bobão”...

O PALHAÇO
JÁ o Baliza tem uma história diferente. F oi o palhaço do bando. Até
hoje não sei como ele pôde pensar em entrar para o cangaço. Baliza era
caboclo, muito alto, fortíssimo e corpulento, mais feio do que uma briga de
foice. O que tinha no aspecto, tinha de covarde. Era frouxo até não poder
mais, tão frouxo, que somente graças a isso era admitido em nosso convívio...
Baliza era irmão de Ferrugem, um cangaceiro valente. Entrou no bando de Lampião porque, como seu irmão estava no cangaço, os soldados
não lhe davam folga e viviam a persegui-lo, sendo que, no final, queriam
até matá-lo. Baliza era dos veteranos, pois entrou para o bando em 1929.
Era um tipo engraçadíssimo, grandalhão, moleirão, brincalhão, mas sem
sangue nas veias.
Ele mesmo dizia que nunca brigara com ninguém, nem fizera mal ao
mais nojento dos animais. E como comia! Era capaz de dar cabo das refeições de cinco homens, e ainda pedia sobremesa...
Sempre desconfiei de que Baliza fosse um débil mental, pois não é
admissível que um homem passe onze anos num bando de cangaceiros
sem sequer usar arma. Ele era incapaz de recorrer a elas. Aos primeiros
tiros da volante, Baliza punha-se a correr, e nessa hora tinha a agilidade de
um felino. Passado o combate, só muito longe dali é que íamos encontrá-lo. Lampião dizia-lhe furioso: “Mas tu, tão grande e tão covarde! Eu devia
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te matar! ” E ele, todo maneiroso, se justificava:
“Minha natureza não dá pra isso, seu Capitão... Faça de mim o que
quiser, mas eu sou assim mesmo... Deixe ao menos eu me acostumar...”
E todos riam, inclusive Lampião, que não admitia covardia, mas suportou sempre a de Baliza. O que dava raiva a Lampião era quando Baliza
fugia e amedrontava os que estavam ao seu lado, levando-os na sua fuga.
Aí Lampião zangava-se: “Miserável, corre, mas corre sozinho. Não leva os
outros, porque eu te meto uma bala nos miolos! ” E ele, imediatamente:
“Mas seu capitão, foi de surpresa que os “macacos” chegaram... Quando
eu sei antes, não acontece nada disso, pois eu dou no pé devagarinho...”
Novas gargalhadas, e Lampião acabava também rindo...

DESGOSTO DE FERRUGEM
DE vez em quando, os “cabras”, para assustarem o palhaço, diziam:
“Chi! Aí vem a volante de Mané Neto...” E ele logo se levantava de um pulo
e dizia: “É... eu vou me esconder, porque essa gente é braba mesmo...
Mané Neto não brinca...”
Ferrugem tinha desgosto de ter um irmão tão covarde. Um dia perguntou a Baliza: “Me diga lá. Se você me vê caído no chão, num tiroteio,
não me apanha?” A resposta de Baliza foi: “Eu? Não! Em lugar de morrer
dois, morre um só...” E o irmão olhava para os demais, que se riam a não
mais poder, como quem diz: “Pode-se com uma coisa dessas?”
Baliza não era inteligente, nem sabia sequer cantar. Sua especialidade sempre foi comer muito e correr mal ouvisse um tiro. Dessa forma
viveu onze anos, e, todas as vezes que Lampião entrava em Pernambuco,
ele não ia, com medo da volante de Mané Neto.
Seu fim, segundo me contaram na cadeia, foi triste, pois numa refrega ele se entregou aos soldados, que o degolaram, julgando estarem
fazendo uma grande coisa. Ele se degolaria sozinho, se eles pedissem...
Na certa, devido ao porte avantajado e à cara feia de Baliza, julgaram estar diante de um perigoso cangaceiro. E como se enganaram! Baliza
não nasceu para o crime, nem para a maldade. Mesmo quando alguém do
bando tinha que punir um “paisano”, Baliza não assistia, pois “não gostava
de ver coisas que seu coração não pedia”... Pobre Baliza, tão grande e tão
inofensivo! Tenho a impressão de que esse rapaz só entrou no cangaço
para alegrar os cangaceiros e ajudar-nos a passar as horas amargas...
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Capítulo XVI

LAMPIÃO MORREU DORMINDO
Onde Está a Verdade Acerca do Fim do Rei do Cangaço?
– Fidelidade de Maria Bonita e Brio de Luiz Pedro – Ferocidade da Força Que Dizimou o Bando – Impossível, Hoje, o
Reaparecimento do Cangaço
EIS um capítulo que eu preferia não incluir nesta narrativa. Trata-se
de assunto de grande repercussão e que é contado de diferentes formas. A
maior parte dessas descrições foram dadas por soldados e, naturalmente,
com cautela, pois os que estão do lado bom não gostam de mostrar certos
detalhes. A morte de Lampião foi um alívio para o Nordeste, mas não creio
que, com seu desaparecimento, cessassem todas as violências por aquelas
bandas. Os abusos dos poderosos sobre os fracos, o desleixo do Governo,
deixando o povo daquelas regiões no analfabetismo e no desamparo, serão
sempre incentivos para o crime. A morte sempre estará rondando esses
lugares, muito embora o cangaço seja difícil de renascer nesta época de
aviação e exército bem equipados. Mas o povo que vive por lá ainda é o
mesmo do meu tempo, só o armamento dos soldados evoluiu, pois a miséria ainda está bem viva, e, de quando em vez, temos a oportunidade de
ver um pouquinho dela aqui na Capital Federal, representada pelos paus-de-arara, essas infelizes vítimas do flagelo das secas.

HISTÓRIA CONTADA
A MORTE de Lampião, na época, era o desejo de todo o país, razão
pela qual as formas empregadas para concretizá-la não pediam justificativas. O fato é que Lampião morreu e está bem morto. Vejamos, porém,
como isso se deu. O que sei da chacina de Angicos foi-me contado por Bananeira, um “cabra” que esteve preso comigo na Penitenciária de Salvador,
e que cumpriu pena curta, graças às acusações que fez contra mim. Muitas
das “acusações”, ele nem presenciou, afirmou por ouvir dizer, inclusive a
matança de soldados em Queimada, na qual, conforme já esclareci, eu não
tomei parte.
Mas Bananeira saiu cedo da cadeia e reuniu-se a alguns “cabras” que
estiveram em Angicos e que conseguiram escapar por terem fugido quando
começou o tiroteio. Entre os que fugiram, estavam Corisco, Gavião, e mais
alguns, inclusive Balão, Nevoeiro e Relâmpago, estes três ainda vivos. Eles
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contaram como o caso se passou ao Bananeira e este tornou público os
fatos. É baseado nessas narrativas que vou tentar reconstituir como se deu
o fim de Lampião.
Seguidamente tenho ouvido descrições de parte de soldados, e a
maioria dos fatos são os movimentos de tropas dos comandados do atual
coronel Bezerra. Este mesmo, recentemente, detalhou o que se passou
naquele dia da morte de Lampião. Infelizmente, o que ele contou não enquadra com o que me contaram os “cabras” presentes à luta. Todavia, de
qualquer forma, é um depoimento. O coronel Bezerra contou algo, e como
quem conta um conto aumenta um ponto...
Vejamos agora como a história se passou, observada por quem era do
bando.

TUDO ERA PAZ
Lampião estava com seus “cabras” na fazenda de Angicos, acampado
e bem protegido por uma teia de coiteiros. Estava tranquilo e nem de leve
imaginava que aquele era seu último dia de vida.
Mal podia supor que naquela data terminaria sua longa carreira de
crimes. Ele tinha armado a rede e estava deitado com o fuzil no chão, bem
ao alcance de sua mão. Os demais “cabras” também estavam despreocupados, descansando, deitados ou sentados no chão.
Todavia, a alguns quilômetros dali, a volante do tenente Bezerra, um
dos “macacos” mais perversos que já perseguiu cangaceiros, desconfiada,
fazia tudo para localizar o bando. Não sei quais os artifícios empregados
por Bezerra, mas o fato é que ele conseguiu pegar um coiteiro de nome
Pedro Cândido. A forma usada para fazer o homem delatar Lampião, não
sei, nem creio que interesse...
Os soldados de Bezerra deviam ter-se movimentado com grande classe militar, pois o fato é que pegaram todos de surpresa. Lampião dormia no
momento em que as metralhadoras começaram a pipocar. Tomados assim
de supetão, alguns “cabras” fugiram, mas Lampião nem acordou! É fato
que foi encontrado no chão, mas já caiu da rede morto e ensanguentado,
com o corpo crivado de balas. Os “cabras” que se levantavam apavorados,
mal ficavam de pé, caíam mortos, pois o ataque da volante foi cerrado e
organizado.
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BRIO DE CANGACEIRO
ASSIM mesmo, houve retribuição de fogo e a refrega ainda durou
alguns minutos, embora vários “cabras” fugissem para salvar a pele. Maria Bonita, ao ver Lampião estendido no chão, correu para junto dele e foi
ferida na perna. Arrastou-se até Lampião e ficou junto do seu corpo, em
pranto.
E a fiel companheira de Virgulino ainda falou para Luiz Pedro: “Você
não disse que morreria com teu compadre? Pois olhe, ele está morto! ”
Luiz Pedro fitou o corpo de Lampião, encheu-se de brios e não bateu em
retirada. Pôs-se a atirar contra os soldados. Durou pouco esse seu gesto
de solidariedade com o chefe, pois uma bala bem endereçada o atingiu e
ele tombou sobre o corpo de Lampião.
Com o chão repleto de cadáveres e alguns “cabras” feridos, a volante avançou. Quem tinha de fugir já estava longe. Os soldados ocuparam
o “campo de batalha”, e o “cabra” que ainda estivesse vivo recebia tiro ou
facada de misericórdia, tal como faziam os cangaceiros... Maria Bonita assistiu, sentada e ferida na perna, à chegada dos soldados. Ao ver um deles lhe apontar o revólver, falou estoicamente: “Pode matar-me! Lampião
morreu e eu não quero mais viver...” Um tiro espocou e ela tombou morta
ao lado do homem que tanto amou e pelo qual abandonou um lar decente
e tranquilo. Com a morte de Maria Bonita terminava um dos idílios mais
sinceros de que já tive notícia: amor que durou enquanto ambos tiveram
vida...
O que se passou a seguir, foi o degolamento de todos os cadáveres.
Explicou o tenente Bezerra, depois, que ordenou aquilo porque era mais
fácil transportar cabeças do que corpos. Num saco caberiam doze cabeças... Tinha razão o tenente. Era o espírito prático e objetivo do nordestino
que mais uma vez se manifestava...

EXPOSIÇÃO MACABRA
FOI grande o show com as cabeças dos cangaceiros, que até hoje estão expostas no Museu da Bahia. A chegada da volante a Salvador foi um
verdadeiro carnaval, e as cabeças, já em princípio de decomposição, foram
colocadas como troféus, na escadaria da chefatura de Polícia. Dava asco
ver aquele espetáculo, mas o povo estava curioso e queria ver as cabeças
de Lampião e Maria Bonita. Ante a fisionomia alterada da companheira de
Virgulino, as mulheres comentavam: “Como ela era feia!...”
A cabeça de Lampião era a mais impressionante. Ele estava com a
fisionomia zangada, de quem morreu com raiva, nem parecendo que fora
apreendido dormindo. Mas aquela era a sua fisionomia ultimamente, pois
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os “cabras” que o seguiram até o fim contavam que cada vez ele estava
mais mal-encarado.
Bezerra, o perverso Bezerra, estava feliz e contava a todos a sua
façanha. Ele só tratava Lampião de “Cego”, e fartou-se de contar como
surpreendeu o bando. Recentemente, porém, deu uma entrevista e contou
tudo bem diferente daquela época. Em ambas as ocasiões, esqueceu-se de
dizer que, após a degola, deu cabo do coiteiro Pedro de Cândido, conforme
é do conhecimento de todos. Nesta sua última entrevista ele disse que eu
não prestava e era um cangaceiro sanguinário. Concordo com ele... Mas
que lucrei eu? Fiz tudo isso e aqui me encontro, depois de cumprir vinte
anos de cadeia, na mais completa miséria, com mulher e quatro filhos, vivendo com salário-mínimo. Ele, Bezerra, não foi menos ruim do que eu, e
hoje está rico, é Coronel e dono de várias fazendas...
O mundo como é... Uns fazem maldades, matam e nada lucram, outros também matam, fazem maldades e acabam ricos e considerados.
O ÓDIO DO CORONEL
NESSA entrevista, o coronel Bezerra referiu-se a mim com ódio e indignação. Nem parecia que da minha prisão até hoje haviam passado quase trinta anos. Parecia que tudo acontecera ontem.
“Esse sujeito não presta!”, disse o coronel, sem atender que eu só
tinha quatorze anos naquela ocasião, nem à forma pela qual me tornei
cangaceiro.
Não levou em conta também a cadeia que paguei; minha dívida, já
saldada com a sociedade, foi excessivamente cobrada, pois, sendo eu menor, não poderia ficar tanto tempo preso. Não quis, finalmente, o Coronel
respeitar sequer a desgraça de quem não tem onde cair morto e precisa
sustentar mulher e quatro filhos.
Nada disso, o Coronel quis saber quando me atacou. “Macaco” infeliz!
Ignoras por acaso que, se tenho pecados horrendos, tu também os tens?
Pensas que só eu irei para o inferno? Que ingenuidade!...
Depois que o bando de Lampião foi dizimado, o cangaço ainda durou
mais uns anos, e Corisco continuou com seu próprio bando, como já disse.
Mas, exterminado Corisco, a vontade de organizar cangaços foi arrefecendo, até que terminou por completo.
É verdade que tenho falado pouco de minhas façanhas, mas podem os leitores
ficar certos de que não estão perdendo nada. O que havia de mais interessante no bando não eram os meus crimes, pois esses constituem uma nota
triste, visto não passarem de façanhas de um garoto pervertido por gente
que só conhecia uma lei – o ódio, e um único direito – o de matar!
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Capítulo XVII

FUGI DE VIRGULINO PARA AS GARRAS DA POLÍCIA
Minhas Duas Rixas Com Lampião – Eu Estava Com as Horas Contadas – Pus-me em Fuga no Meio da Noite a Instâncias Dos Próprios “Cabras” – Refega com a Força: um
Contra Vinte
NÃO me recordo até hoje de ter contado a ninguém como fui capturado pela força volante. Muita gente estranha o fato de não me terem
dado cabo da vida naquela ocasião, visto que não era comum a Polícia fazer prisioneiros em se tratando de cangaceiros. E eu mesmo até hoje fico
intrigado pela forma como fui preso, pois tudo levava a crer que eu fosse
degolado, não só as condições em que me pegaram, como a fama que
eu tinha. Polícia algum me olhava com bons olhos, e minha pouca idade
não adiantava para inibi-los de se tornarem agressivos contra mim. Aliás,
nunca ninguém deu importância à minha idade, nem durante as refregas
do bando, nem tampouco quando me prenderam e me mandaram para a
cadeia. Eu sempre fui para todos um perigoso cangaceiro, apesar de não
ter mais de 1,60 m de altura e nem um fio de barba na cara.
Fui preso porque me indispus com Lampião e abandonei o bando.
Tudo começou em Raso da Catarina, um dos lugares mais horrorosos do interior da Bahia e talvez mesmo do mundo. Lá não havia uma casa sequer;
só mato, e ainda por cima cheio de bichos, inclusive onças e cobras. Cobras, então, devia ser a principal riqueza daquele solo, sendo que poucas
vezes vi tantos ofídios reunidos. Raso da Catarina devia ser uma sucursal
do inferno, pois, além do mais, tudo estava seco; água, havia pouca, e assim mesmo de croatá. Sendo um local tão miserável, é claro que seria bom
para o bando, pois à volante não apeteciam aquelas paragens.
Foi nessa torturante travessia do Raso da Catarina que o bando resolveu descansar. Depois de algumas horas acampado, Lampião decidiu
prosseguir e chamou um rapazinho, mais moço do que eu ainda, quase
um menino, chamado Pocorante, e ordenou-lhe que fosse buscar o burro
em que Lampião vinha montado. Pocorante, que, diga-se desde já, era um
garoto abobalhado, saiu à cata do animal e não o encontrou, porém demorou demais. Quando disse que não o havia encontrado, Lampião mandou
chamar-me e pediu-me que procurasse o burro. Nem bem eu tinha andado
uns cem metros, dei com o animal...
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SITUAÇÃO DIFÍCIL
TROUXE-O de volta e entreguei a Lampião, que olhou zangado para
Pocorante, xingando-o e chamando-o de boboca. O menino demonstrou
não gostar das ofensas e Lampião, enfurecido, deu-lhe um bofetão que fez
Pocorante rolar pelo chão: “Isso é pra tu me arrespeitá, fedelho...”
O menino saiu chorando, e eu me afastei, voltando para o lugar onde
estava meu equipamento.
Pocorante foi ter lá chorando e eu o olhei irritado, pois nunca pude
suportar covardia. Vendo-o choramingar, disse-lhe: “Tu és um frouxe mesmo... Levas um bofetão e não fazes nada. Por que andas com esse fuzil na
mão? Já te esqueceste que isso é arma de homem?”
O garoto ficou meio envergonhado e baixou a cabeça, quando um
“cabra” se aproximou de nós e disse que Lampião o estava chamando. Lá
se foi Pocorante novamente choramingando e quando se aproximou de
Lampião, este já estava aborrecido com ele por outra coisa que lhe mandara fazer e ele se esquecera, mas não me lembro o que era. Lampião agarrou-o pela gola do dólmã e o rapaz, chorando, disse: “O senhor só bate em
mim, Capitão. No Volta Seca o senhor não bate...”
Lampião fitou-o intrigado e disse: “Por que não?” E o garoto, um tanto venenoso e acovardado:
“Porque ele disse que lhe dava um tiro se batesse nele...”
Ao ouvir isso, Virgulino largou o menino e mandou que um “cabra” me
fosse chamar. Quando me foi transmitido o recado, eu fiquei logo sabendo
que a coisa estava preta. Mas fui com disposição e me apresentei a Lampião: “Pronto, seu Capitão.” Virgulino olhou-me de alto a baixo e disse:
– Estou sabendo que você me dava um tiro se eu lhe batesse...
re!

– Não é só o senhor, não, Capitão. Qualquer um que me bater mor– respondi.

Lampião olhou-me zangado e vi então que minha hora estava próxima, mas não demonstrei medo. E ele falou:
– Pois vou dar-lhe um bofetão!
Preparei o fuzil e respondi desafiador:
– Se bater, morre!
Diante disso, Maria Bonita, que estava próximo, segurou Lampião e
pediu que parasse aquilo, o mesmo fazendo os demais. Lembro-me bem
que Maria Bonita dizia: “Não mate ele! Afinal, ele é muito útil. É uma criança
e mais nada. Depois tudo dá certo...” Ainda que contido por alguns “cabras”, e com
Maria Bonita pendurada em seu pescoço, Lampião não tirou um segundo
sequer os olhos de cima de mim. Ele estava mais surpreso do que zangado,
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razão pela qual atendeu aos apelos feitos em meu favor. Ordenou então
que o bando levantasse acampamento e eu, daí por diante, senti que não
estava mais seguro. Agora, além das balas da volante, eu teria que estar
atento ao fuzil de Lampião. Quando eu passava diante dele, notava pelo
canto do olho que ele me fitava com certo rancor. Mas assim mesmo o tempo foi passando e nós íamos saindo daquele lugar amaldiçoado que era o
Raso da Catarina.

BRINCADEIRA DE MAU GOSTO
ANDAMOS muito depois disso, mas Lampião nunca mais me dirigiu a
palavra, o que me indicou que ele me estava marcando. Aquela fora a primeira vez que um “cabra” se atrevera a desafiá-lo e não morrera. Eu mesmo não compreendia a razão de não ter ainda explorado o gênio violento
de Virgulino.
Quando o bando estava em Maçaranduba, na divisa de Sergipe com
a Bahia, um dia Lampião falou para nós todos: “Pode precisar que amanhã
mais ou menos às onze horas a bala vai comer.”
E, de fato, no dia seguinte, mais ou menos a essa hora, estávamos
em combate com a volante.
Eles eram muitos, mais de cem, e nós, uns trinta e dois, no máximo.
Mas não estávamos levando a pior. O tiroteio foi bravo, e ninguém do bando caía ferido, pois as balas dos soldados iam para o alto, cortando a folhagem das árvores... Eu, que nessas horas sempre me empolgava, gritei
para os soldados: “Atira por baixo que as balas estão indo pro céu... Nosso
Senhor não fez mal nenhum a vocês, seus macacos!”
Foi a nossa desgraça essa minha brincadeira, pois os tiros passaram a
vir mais baixo e logo quatro “cabras” foram atingidos, quase que ao mesmo tempo. Olhei para Lampião e senti seu olhar de ódio, mas continuei
atirando contra a força.
Estavam caídos no chão Bananeira, com um tiro na rótula, Quinquim,
com a barriga estraçalhada e o fígado à mostra, mas vivo e consciente,
e Sabonete e Catingueira, ambos mortos com tiros na cabeça. Lampião
aproximou-se de Quinquim e, vendo-o sofrer tanto, sacou do parabélum e
deu-lhe um tiro de misericórdia na testa. O infeliz pareceu até agradecido
pelo “gesto humano” de Lampião, e chegou a sorrir enquanto Lampião se
preparava para mata-lo...
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SEGUNDA DESAVENÇA
O BANDO batia em retirada, mas bem organizado e levando mesmo a
melhor sobre a volante.
Em dado momento, falei com Lampião que Bananeira estava vivo e
ferido, precisando de auxílio, pois não podia andar. Lampião olhou-me friamente e respondeu: “Você não está ensinando os “macacos” a atirar? Vá
você buscar Bananeira”. Foi o que fiz, ajudado por Fortaleza, que colocou-o
sobre o lombo de um burro. Eu vinha atrasado, puxando o animal e cuidando de Bananeira, até que me perdi dos demais. Só à noite é que encontrei o bando, e vinha exausto. Lampião aproximou-se de mim e ordenou:
“Monte de novo e continue com Bananeira, porque os soldados podem vir
no rastro!”
Era falso o que Lampião dizia. O que ele queria era estafar-me por
castigo, mas tão cansado eu estava, que respondi: “Alguém tem que me
ajudar...” Mas Lampião com energia retornou: “Monte sozinho!” Aquilo era
o limite da minha paciência, pois gritei: “Nem meu pai me faz montar outra
vez! ”
“Monta, moleque!” gritou Lampião, agressivo, e bem próximo de mim.
Eu já estava alucinado e respondi: “Moleque é você!”
Foi a conta! Lampião apanhou a pistola e encostou o cano na minha
barriga, mas ao mesmo tempo eu fiz o mesmo nele com o cano do meu
fuzil. Ele me olhava e eu o olhava, mas isso não durou mais do que poucos
segundos, pois os “cabras” e novamente Maria Bonita entraram na briga
e nos separaram, levando cada um de nós para um lado. Lampião estava
furioso e dizia o diabo de mim. Não se cansava de repetir: Criei essa cobra
pra me morder... Mas antes disso eu mato ele! ”
Devo frisar, porém, que não acredito, hoje, estivesse ele naquela ocasião muito zangado. Ele gostava de mim, ele de fato me criou no crime
desde os onze anos de idade e eu já tinha quase quinze. Depois, ele me
conhecia muito bem, assim como conhecia os demais “cabras”. Sabia de
minha utilidade no bando. Sabia que eu era capaz de matá-lo! Eu, porém,
o conhecia também.
E não ignorava que, apesar de ter escapado duas vezes, não poderia
continuar com tanta sorte, pois quando ele chegasse ao seu limite o meu
fim viria.
A FUGA
E DE fato, o meu fim estava próximo, pois ele se acalmou. Era calmo
que ele se mostrava mais perigoso... Eu estava afastado, mas as notícias
vinham até a mim, que não soltava o meu fuzil um segundo sequer, pois
sentia a gravidade da situação.
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O momento mais importante dessa rixa veio quando Lampião, calmo,
determinou o meu fim. Proibiu Maria Bonita de se intrometer, bem como os
demais “cabras”. Fez mais, dizendo: “Vigiem ele bem durante a noite, pois
amanhã vou almoçar ele! Ele não pode mais continuar vivo!”
Era o fim! Vieram me contar, e, ao mesmo tempo, todos me aconselhavam a fugir. Lampião não voltaria mais atrás e me liquidar.
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Capítulo XVIII

TRAÍDO E CAPTURADO
Volta Seca Escapa de um Cerco de Vinte Homens – À Procura de Honorina – Refúgio na Fazenda Dos Irmãos Roxo
– Traição dos Coiteiros
EU estava numa situação bem desagradável, cercado por mais de
vinte soldados dispostos a dar cabo de mim. Comandava o destacamento
o tenente José Joaquim, um militar valente e cumpridor de suas obrigações, coisa rara em se tratando de polícia estadual. Eu me entrincheirei
atrás de uma pedra e resisti ao tiroteio, com Maria Honorina ao meu lado,
assustadíssima. A mocinha estava acostumada às refregas do bando, mas
aquela situação não era nada boa, tipo de “fim de carreira” para quem
anda fora da lei. Eu mesmo tinha pouca esperança de me salvar, mas não
desanimei; pelo contrário, pus-me a matutar um meio de sair daquela situação. A minha sorte era os soldados serem covardes. Valentia, ali, só a
do comandante, que logo a pôs à mostra. Mandou que eu me entregasse,
isso a uns cinquenta metros de mim. Respondi que viesse buscar-me, e o
tenente José Joaquim levantou-se, empunhando um parabélum, e gritou
aos comandados: “Avança!”
Mas não deu um passo, pois eu já o tinha sob a mira do meu fuzil e fiz
fogo. Atingi-o no peito e ele caiu ensanguentado. Eu gritei de cá: “Levanta
pra levar outro tiro, macaco!...” Mas ele não levantou, e seus comandados
não quiseram imitá-lo, preferindo atirar de onde estavam.
ESCAPO
ENQUANTO as balas passavam por cima ou batiam nas pedras, fazendo um ruído irritante, eu continuava a estudar um meio de fugir. Eu me
encontrava no limite das terras dos irmãos Roxo e havia uma cerca de arame farpado. Do outro lado, o mato era alto. Se conseguisse atravessar a
cerca, sem que os soldados percebessem, estaria salvo. Rastejando como
cobras, eu e Honorina chegamos até a cerca e, cavando rente ao último
fio de arame, conseguimos passar sem que os soldados dessem pela fuga.
Uma hora depois estávamos longe. Tenho a impressão de que a covardia
dos soldados era tanta que eles ficaram lá, atirando de longe, o dia inteiro...
Resolvi então tomar um rumo para enganar a volante. Arranjei dois
cavalos e mandei que Honorina fosse para a casa da avó e que não saísse,
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pois depois eu iria buscá-la. Ela me obedeceu e eu rumei para o outro lado,
para Salgadinho.
Nesse lugar passei vários dias, até que resolvi buscar Honorina, já
supondo estar tudo mais calmo. Vim pelo mesmo caminho da ida e passei
pelo ponto onde Leobino fora morto. Os soldados haviam enterrado o rapaz
numa cova rasa e nem uma cruz puseram. Algumas pedras em cima, para
indicar que era uma sepultura, e nada mais. Leobino era um bom menino,
um futuro Volta Seca, iniciando-se na carreira do crime. Era dócil e obediente como todos nós quando estávamos praticando para cangaceiro. Não
tardaria, porém, a assimilar nossa ferocidade com a convivência que teria
e, então, para o futuro, estaria à altura de ser “cabra” de Lampião. Pobre
Leobino... Talvez fosse melhor morrer assim no início, pois o fim de todo
cangaceiro é triste.
CILADA
PROSSEGUINDO, porém, fui para a casa da avó de Maria Honorina e
não a encontrei. Informaram-me que ela se encontrava na casa de uma
tia, e para lá me encaminhei, mas qual não foi minha surpresa ao me informarem que Honorina estava na casa da avó... Compreendi então que os
parentes da moça queriam afastá-la de mim.
Com essas andanças, eu não me afastava das proximidades da fazenda dos irmãos Roxo. Como já disse, esses irmãos sempre acoitaram o
bando de Lampião, mas, sem eu saber, após o combate que travei com o
tenente José Joaquim, os irmãos foram apertados pela Polícia para dizerem
onde eu estava ou, pelo menos, me delatarem, caso eu voltasse ao lugar.
Sem saber do que se passava, dirigi-me para a fazenda e fui pedir comida. A família Roxo estava reunida, justamente estudando a possibilidade de me apanhar... Quando apareci, ficaram surpreendidos, mas fizeram
tudo para ocultar e eu, ingenuamente, nem desconfiei. Quem me atendeu
foi Adão Roxo, com quem eu tinha muita intimidade. O cínico fingiu-se de
contente:
– Então o tiroteio com a tropa do tenente José Joaquim foi forte,
heim?
– É, foi brabo mesmo, respondi.
E ele com sorriso:
– Você feriu o tenente e ele quase morreu, sabia?
– Que pena não morrer – lamentei eu, preparando-me para beber
água.
– Você chegou a fazer calo na mão de tanto atirar, Volta Seca? – perguntou-me ele, querendo ver minha mão. Deixei que ele me pegasse a
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mão e então, segurando-a firmemente, seu semblante passou de alegre a
zangado, dizendo:
– Você está preso, Volta Seca!
Olhei para ele, intrigado, e arrisquei:
– Não brinque, Adão...
Mas ele, mais sério ainda, retornou:
– Está preso, mesmo.
Com um sorriso de ironia eu disse: Adão, pra brigar com você não
preciso nem da ajuda de Deus... e, dizendo isso, dei-lhe uma rasteira e
puxei o parabélum.
Mal Adão saíra, surgiram várias pessoas, que pude depois contar serem quinze. Compreendi logo a cilada, apontei a arma para Adão e dei no
gatilho. Pela primeira vez um parabélum falhou na minha mão! Adão Roxo
respirou aliviado, enquanto sua família me agarrava.
ENTRE A VIDA E A MORTE
NÃO foi difícil para tanta gente me dominar e em seguida me amarrar. Um deles propôs que me matassem e cobrassem o prêmio de minha
captura. Os irmãos Roxo logo toparam a ideia, incentivados pela mãe, uma
velhota ruim como cascavel. Essa velha, por dinheiro, fazia tudo, e, aliás,
tudo que aquela família possuía era à custa dos cangaceiros, pois ser coiteiro, para eles, era uma profissão rendosa. Só me denunciaram porque,
não só eu estava sem dinheiro, como pela pressão que o tenente José
Joaquim fizera contra eles. Felizmente, entre tanta gente ruim, havia duas
mocinhas boas que não concordaram com a ideia de me matarem, e tanto
se opuseram, que seu ponto de vista prevaleceu.
Fui levado então para o arraial Duas Barras, do município de Santo
Antônio da Glória, amarrado e tratado como bicho. Quando cheguei, os
soldados, ao me verem, quiseram logo dar cabo de mim, e tê-lo-iam feito
se não surgisse o tenente José Joaquim, o mesmo que eu baleara. Esse
militar estava enfaixado e ainda enfraquecido pela perda de sangue, mas,
ao me fitar, não se alterou.
Com serenidade, falou: “Ninguém toca neste homem. Ele está preso
e garantido pela lei! Quem tocar num fio de cabelo dele, terá que se ver
comigo! Tratem ele bem, e o que tocar nele, ponho na cadeia. Estamos
entendidos?” Todos entenderam, e o tenente mandou que me desamarrassem e me pusessem na cadeia. Em seguida, telegrafou ao chefe de Polícia
do município, capitão Facó, que mandou me transferissem imediatamente,
recomendando também que não me maltratassem.
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FERA ACUADA
DAÍ por diante fui sempre transferido de local, mas sempre bem tratado. Do arraial de Duas Barras fui para Santo Antônio da Glória, levado
pelo tenente Douradinho, e em seguida, sempre demorando pouco nesses
locais, mandaram-me para Jeremoabo. Até aí eu fui sempre livre, mas daí
por diante me levaram com as mãos amarradas. Em todo lugar onde eu
chegava era alvo de curiosidade, e todos me fitavam como se eu fosse uma
fera. É possível que fosse mesmo...
Lembro-me de que, desde que fui preso até um ano depois, mais ou
menos, não conversei com ninguém! Só respondia por monossílabos, e
queria estar sempre só. A solidão me atraia, e a presença de qualquer pessoa me irritava.
Tão zangado eu era que, quando entrava num trem, amarrado e bem
guardado por soldados, estes pediam aos passageiros que não me olhassem, pois eu não gostava e ficava furioso... De fato, revoltava-me ver alguém me fitando muito. Um homem não quis respeitar essa observação
e, sentado em frente a mim, não parava de me fitar. Aqueles olhares tão
penetrantes me incomodaram tanto que, na impossibilidade de agredi-lo,
dei-lhe uma cusparada na cara!... Isso causou um mal-estar terrível no
trem, e daí por diante ninguém mais olhou para mim, pelo menos que eu
percebesse. Eu devia ser mesmo uma fera...
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Capítulo XIX

VINTE ANOS DE CADEIA
Lampião Dizima os Delatores – Há Mais Sordidez Nas Prisões do Que Entre os Cangaceiros – Condenação Exagerada e Injusta – Sonhos e Esperanças Desfeitos
Recebido como raro animal de circo em todas as localidades a que
chegava, acabei em Salvador, depois de uma longa viagem de mãos amarradas. E não me fizeram, durante todo o percurso, nenhuma maldade. Na
capital da Bahia, a minha chegada constituiu um verdadeiro carnaval, principalmente por parte dos repórteres, que não me deixavam em paz. Procuravam-me todos os dias para entrevistar-me, mas, como eu nada dizia,
eles imaginavam tudo. Redigiam sozinhos as “minhas” entrevistas. Eu era,
de fato, um bicho raro, e até fui examinado por médicos que se detinham
cuidadosamente no meu crânio, medindo-o e tentando descobrir o que havia lá dentro...
Eu era um monstro que precisava ser bem estudado. E como o fui...

FIM DOS ROXOS
ANTES de passarmos adiante, entretanto, convém dizer que, quinze
dias após minha prisão por delação de Adão Roxo, Lampião passou com
o bando pelo local. Foi informado de tudo e parece não ter gostado muito. Digo que “parece” porque imediatamente matou ele mesmo Adão, e o
bando acabou com o resto da família, exceto, é claro, as moças e a própria
velha que queria a minha morte a todo custo. Em seguida incendiou a fazenda, destruiu as plantações e as criações e seguiu viagem. Só escapou o
irmão de Adão porque estava fora.
Não acredito que Virgulino tenha feito isso por não ter gostado do
que fizeram a mim. É que ele nunca admirou delatores e, de mais a mais,
aquela família sempre gozou de vantagens com ele.
Intimamente, porém, depois do que fez, Lampião devia estar satisfeito, pois me sabia preso e, ainda por cima, livrou-se daquela família “ingrata” e que, para o futuro, só complicações lhe poderia causar.
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A PRISÃO É PIOR
DEPOIS de toda a algazarra provocada pela minha chegada, fui mandado para a Penitenciária de Salvador, na Feira do Curtume. Deram-me
uma roupa listrada e entrei num novo mundo, numa nova vida, da qual
supus jamais me livrar. A cadeia é um ambiente terrível e, para um garoto
com quinze anos incompletos, então, nem se fala. Sempre andei, desde
que ingressei no bando, entre gente à-toa, mas na cadeia a sordidez é
maior. E como é triste olhar pelas grades, ver gente em liberdade e não
poder sair. Não ter dinheiro para comprar nem cigarros e às vezes ter que
pedir pela janela aos que passam pela rua. Quando se pede e não há recusa, ainda passa, mas pedir e ouvir: “Se tu estás aí é porque não prestas!”
Aí é que a humilhação maltrata mais do que pancada.
Dentro, porém, do regime penitenciário da Bahia, fui bem tratado,
muito embora já chegasse analfabeto e de lá saísse da mesma forma vinte
anos depois. Nunca ninguém fez muita força para me ensinar a ler, talvez
pelo meu temperamento rude ou porque, de fato, era difícil mesmo ensinar a alguém desinteressado e bronco. O fato é que nos primeiros anos de
cadeia eu só pensava em fugir. Pensei muito numa forma de me evadir e
custei a cair na realidade de que dali só se sairia morto, indultado ou depois de cumprir a pena. Afinal, conformei-me.
Mandaram-me para a marcenaria, e eu consegui aprender alguma
coisa, mas onde me destaquei foi nos trabalhos feitos com o chifre de boi.
Sei fazer figas, fivelas, botões, bilhas de água, navios, uma infinidade de
coisa com chifres, e ainda hoje ganho uns cobres com isso. Pagavam-me
pelo o que eu fazia, e quando me puseram em liberdade eu tinha oito contos de réis. Não utilizei esse dinheiro, pois havia feito uma promessa de
que, se me soltassem antes de cumprir a pena a que fui condenado, daria
tudo como auxílio aos pobres. A pobreza de Salvador no dia de minha libertação, passou bem, à custa do fruto de meu trabalho de vinte anos...

145 ANOS
NA cadeia, éramos três em cada cela. Conforme disse, levei um ano
sem falar com ninguém, mas depois fui-me civilizando, e conversava com
o velho Faustino, o Bananeira e outros mais. Bananeira, nem dois anos de
cadeia pegou, pois soube inocentar-se e lançar a culpa de todos os crimes
do bando sobre mim.
As autoridades baianas sabiam que eu não poderia ir a julgamento
com quinze anos incompletos, por isso esperaram que eu completasse 21 e
me transferiram para Queimadas, a fim de que eu respondesse por crimes
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do bando naquele local. O julgamento foi uma vergonha e uma infinidade
de testemunhas depôs contra mim, até que, no final, o juiz me condenou
a 145 anos de cadeia!
Lembro-me de que, na minha ignorância, ao ouvir aquela condenação
tão longa, disse para o juiz:
“Estudaste, estudaste, e continuas burro! Onde já se viu um homem
viver tanto tempo assim”...
Eu pensava que eles queriam me fazer viver tantos anos preso quantos os da sentença... Quando me trouxeram de volta para Salvador, a pena
foi reduzida para trinta anos de reclusão.

ILUSÃO
FORAM vinte anos cruéis os que passei na penitenciária, cumprindo
uma pena de que, a rigor, eu não tinha consciência de merecer. Sofri muito, e não desejo a ninguém, nem a meu maior inimigo, castigo igual. Quem
passou tanto tempo atrás das grades, sabe muito bem que a pena de morte não é castigo e que ninguém pode ser feliz dentro da cadeia. Duvido
mesmo que a felicidade consiga penetrar numa penitenciária. Lá só vive o
remorso, o ódio, a desgraça e, como não pode deixar de ser, a esperança...
De fato, a esperança acompanhou-me nesses longos e tristes vinte
anos de cárcere. Um belo dia, sem dúvida, no ano de 1952, o presidente
Getúlio Vargas insultou-me e eu deixei a cadeia finalmente.
Lá entrei com quinze anos incompletos. Foi o dia mais feliz de minha
vida, e eu supunha que, deixando o cárcere, tudo seria mais fácil e iria,
enfim, encontrar a felicidade.
Ilusão... Até hoje ando a procura da felicidade e não a encontrei. A
cadeia envelheceu-me o corpo, e quem me vê atualmente me dá mais dez
anos. De qualquer forma, porém, estou solto e, se não sou feliz, pelo menos não sou desgraçado.
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Capítulo XX

A LEI DO NORDESTE
Não Melhorou a Vida no Rio de Janeiro – A educação Nordestina é Muita diferente – Dois Exemplos do Que é o Nordeste – Difícil Adaptar-se ao Modo de Vida Carioca
MUITA gente desejava escrever a minha biografia e me oferecia vantagens, mas eu nunca tive vontade de conta-la, até que um vespertino carioca me fez uma proposta interessante e eu resolvi embarcar para o Rio.
Um repórter foi encarregado de escrever minhas aventuras, e eu ganhei
alguns contos de réis. Se as reportagens não agradaram, não foi apenas
culpa minha. Eu poderia ter falado mais do que falei, mas só me perguntavam coisas sobre Lampião, e sempre perguntas tolas, sobre fatos de todos
conhecidos. Não me deixaram falar livremente, e eu andava ainda com receio de ter que voltar para a cadeia. Não sei por que, mas até agora ainda
não me sinto muito seguro. Por mais que me digam que eu não posso ser
punido por coisas que fiz dos onze aos quatorze anos, não me tranquilizo,
pois a verdade é que já passei vinte anos atrás das grades...

PROPOSTAS TORTUOSAS
EU pensava que no Rio minha vida ia melhorar, mas tal não se deu.
Sempre desperto curiosidade, mas, no fundo, ninguém tem vontade de me
ajudar. É bem verdade que não sei ler, mas sei fazer tanta coisa... Infelizmente, para quase todos a minha especialidade ainda é matar. Não me faltaram propostas para ser guarda-costas de gente graúda e andar armado.
Conheço bem essas coisas, pois isso acaba sempre em crime e, enquanto
os graúdos ficam soltos, os miúdos vão para a cadeia.
Não sou homem dado a crimes, e a prova tem sido esses anos de liberdade que tenho gozado.
Saibam os leitores que oportunidades não me têm faltado para fazer
umas asneiras, mas a minha natureza é pacata, apesar do meu gênio não
ser dos melhores, quando provocado. Eu só me tornei cangaceiro por uma
fatalidade e creio que, conforme já narrei, qualquer garoto naquelas condições teria ingressado no crime.
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O NORDESTE É DIFERENTE
A EDUCAÇÃO nordestina é diferente da que se adquire nas grandes
cidades. Pouco depois de me libertarem, um homem assassinou um de
meus irmãos no Nordeste, onde minha família vive.
O criminoso não foi condenado, tal a razão que tinha. Pouco depois
cheguei à cidade em que se dera o crime, e estive frente a frente com o
homem que matara meu irmão. Ele estava assustado, mas eu logo o tranquilizei, pois me informaram meus outros irmãos como as coisas se tinham
passado. A luta foi leal e o rapaz matou para não ser morto, o que, para
um irmão, pode ser doloroso, mas era preciso ser justo, e eu até agora me
orgulho de assim ter procedido.
Já o mesmo não se passou com outro crime em minha família, este
bem recente. Uma de minhas irmãs pôs-se a namorar, no interior de Sergipe, um rapaz que não estava à altura de se casar com ela, que era menina
decente e muito prendada. Um de meus irmãos compreendeu a situação
e tratou de desfazer o namoro, que já estava se tornando sério. Energicamente interveio, e minha irmã, obediente, aceitou a decisão e deu o seu
caso amoroso por terminado.
O rapaz, porém, não se conformou, e, enciumado, armou-se e matou no mesmo instante meu irmão e minha irmã! Quando me escreveram
contando o caso, fiquei alucinado, pois o assassino estava vivo e solto. As
regras morais de um nordestino não admitem isso. Quem procede assim
tem que morrer, segundo aprendi desde menino. Que confirmem os meus
conterrâneos se isso não é norma para nós. O crime foi brutal e covarde. O
assassino estava solto e gabava-se do que tinha feito. Além do mais, o que
me contrariava é que meus irmãos são pacatos e eu sabia que nenhum deles teria coragem para vingar os dois mortos. Teria que ser eu o vingador!

É DURO VIVER ASSIM...
POR outro lado, a ideia de voltar a ser assassino me apavorava, agora que tenho mulher e quatro filhos pequenos, sendo que, na ocasião, o
quarto estava para nascer. Este infeliz iria conhecer o pai na cadeia! Sim,
porque o assassino de meus irmãos estava solto, mas se Volta Seca o matasse, seria preso e condenado! Todavia, era preciso eliminar o assassino!
Foi durante esse torturante dilema que um de meus irmãos, o mais
pacato de todos, matou o assassino. Esse meu irmão devia ter pensado
muito em mim, na minha família, na minha situação delicada. Não tenho
dúvida de que pensou, pois, antes de liquidar o rapaz, mandou-me um
telegrama que dizia: “Não precisa mais vir, Antônio. Matei o assassino de
nossos irmãos”.
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Eu nem cheguei a dizer que ia ajustar contas com o rapaz, mas eles
sabiam que “essa era a minha obrigação”... E só Deus sabe como sofri para
tomar uma resolução que, afinal, nem foi tomada.
Tudo depende da forma como se é educado. Onde eu nasci, um soco
na cara, ou mesmo uma ofensa brincalhona à mãe de alguém, é caso de
morte. Nas cidades tudo é suportado com esportividade e eu, aos poucos,
vou me acostumando com a vida de cá. Mas que é duro viver assim, depois
de ter aprendido a viver de outra forma, lá isso não tenha dúvida que é...
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Capítulo XXI

O SOFRIMENTO CONTINUA... ATÉ QUANDO?
Miséria e Ignorância de Mãos Dadas – Serviços Duros e
Mal Pagos – Sonho Simples de um Homem Humilde – Razão Desta História
EIS-ME chegado ao final desta narrativa. Foi quase tudo de minha
vida e que eu contei, e se existe o “quase” é porque ainda tenho alguns
anos pela frente para viver. Poucas pessoas, ao chegarem à minha idade –
39 anos –, têm tanta coisa para contar, e isso levando em conta que, dessa idade,
ainda têm que ser descontados vinte anos de cadeia. Eu às vezes sinto a
sensação de que já vivi demais, pois o sofrimento que o mundo me tem
imposto envelheceu-me bastante.
Minha vida, desde que deixei a cadeia, tem sido dura e até perigosa.
Poucos meses depois de sair da penitenciária da Bahia, escapei por pouco
de ser assassinado, e, o que é mais curioso, sem saber quem foi e por que
me queriam matar. Devia, porém, ter sido uma vindita, remanescente do
tempo do cangaço, que não tinha sido ainda de todo esquecida. Mas eu não
tenho mais nada a me acusar na consciência, pois, o que tinha, os vinte
anos de reclusão apagaram e me deixaram bem disposto, para enfrentar o
mundo.

FOME E HUMILHAÇÃO
INFELIZMENTE, tenho a impressão de que as contas com Deus ainda
não estão de todo saldadas, pois tenho sofrido bastante. Desde que cheguei ao Rio, não faço outra coisa senão trabalhar nos piores serviços, percebendo os mais baixos salários... Tenho passado por momentos que jamais
julguei capaz de suportar. Certa feita, estando desempregado e sem dinheiro, caí de cama com uma febre de quarenta graus. Fiquei inconsciente
durante dois dias, e, quando comecei a melhorar, por obra e graça de meu
organismo, despertei com o choro de meus filhos. Olhei em volta e tudo
estava turvo, até que divisei o rosto de minha mulher, sentada na cama a
me fitar com lágrimas nos olhos. Aos poucos fui recobrando a consciência,
e perguntei o que se havia passado. Respondeu-me que eu dormia com febre havia dois dias, e então me apavorei. Como meus filhos não parassem
de chorar, perguntei a razão daquilo, e minha mulher, baixando a cabeça,
respondeu: “É fome, Antônio... Estão chorando de fome...”
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Uma crise de choro me ficou entalada na garganta e eu disse baixinho para mim mesmo: “Está certo... Chorar de fome! E logo meus filhos...”
Levantei-me cambaleante e, embora minha mulher não me quisesse deixar sair, fui até à padaria e pedi pão ao padeiro, pois meus filhos queriam
comer. Eu devia estar pavoroso, pois não esmolei, não supliquei, e o dono
da padaria era homem de maus bofes, mas olhou-me meio desconfiado e
deu-me um quilo de pão. E, mais, ofereceu-se delicadamente para que, se
eu necessitasse de mais alguma coisa, não tivesse receio de pedir...
Repito: eu devia estar medonho, devia parecer o homem mais perigoso do mundo, com meus filhos chorando de fome e eu pedindo pão fiado...
Essa foi uma das maiores humilhações que já passei na minha vida.

A DESGRAÇA DO ANALFABETISMO
DE quando em vez encontro uma alma caridosa que se compadece
de minha miséria, mas é sempre difícil arranjar alguma coisa para mim.
Embora eu seja um homem honesto, não sei ler, e isso tem sido a minha
maior desgraça. Sei fazer tanta coisa, menos ler... E dizer que perdi vinte
anos de vida numa cadeia sem que ninguém se interessasse em me alfabetizar! Bastava que me ameaçassem de que eu não sairia de lá sem saber
ler, e eu me teria esforçado bastante. Mas não existe grande interesse nas
prisões pela alfabetização dos presidiários, e, assim, o máximo que faço
até hoje é assinar muito lentamente o nome. E não digam os leitores que
ainda há tempo, pois o que me sobra do trabalho é um cansaço terrível.
Depois, papagaio velho não aprende mais a falar...
Filho meu, porém, não passará por essa desgraça de não saber ler,
nem que eu tenha que sofrer o dobro do que já sofri...

TRABALHO SERVIL
QUEM vê meu retrato quando eu andava no cangaço e me vê atualmente, bem pode avaliar o que tenho passado. Dos empregos que tenho
ocupado, com exceção do último, no qual me encontro (na Estrada de Ferro Leopoldina), todos os demais foram com salários abaixo da tabela mínima. E isso sem comida ou qualquer outra vantagem. Cheguei a trabalhar
ganhando dois mil cruzeiros mensais, sendo o salário-mínimo de três mil e
oitocentos. Além do trabalho, sempre ia fazendo nas horas de folga minhas
figas de chifre e vendendo-as a preço vil. Como moro longe, muitas vezes
só ia em casa uma ou dias vezes por semana, pois só quem sabe o que é
a condução de trem para Santa Cruz pode avaliar o que eu até hoje passo
para regressar ao lar...
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UM SONHO: SER GUARDA-FREIO
TODAVIA, a tentação para o que não presta sempre tem aparecido.
Não me faltaram as repostas para participar de ações desonestas, o que
eu sempre repeti com energia. Nunca aceitei nada que minha consciência
condenasse, nem mesmo as inúmeras propostas a que me referi para ser
capanga de gente importante. Preciso trabalhar e ganhar dinheiro, mas
tem que ser em coisa honesta.
E, depois, só há uma forma de provar que, conscientemente, eu jamais seria cangaceiro: é proceder honestamente.
No emprego em que estou, vou indo bem, sendo meu maior desejo,
no momento, ser guarda-freio. Não é muito, é o sonho de tanta gente vai
tão longe, que, creio, querer ser um simples guarda-freio não é querer ser
muito.

CANTOR E COMPOSITOR
ALÉM disso tudo, aqui no Rio adquiri uma nova profissão: sou compositor de músicas populares.
Sempre gostei de música e já disse como o bando em peso gostava
de cantar. Desde menino eu tinha a mania de pôr em música o que se passava comigo, e não tinha dificuldade em fazer versos.
Certa feita, o diretor artístico de uma fábrica de discos pediu-me que
eu gravasse algumas músicas que o bando cantava. A ideia seduziu-me e
eu cantei várias, das quais foram escolhidas oito.
Fizeram um long-playing e a gravação foi narrada pelo Dr. Paulo Roberto. Antes do canto por um ótimo coro, eu cantava sem acompanhamento, e
na gravação evitaram-se ao máximo arranjos modernos, razão pela qual tudo ali
é autêntico, tudo é puro. Tenho ouvido muitos elogios à gravação, e é pena
que o dinheiro proveniente dos discos não equivalha aos elogios... Enfim,
como já me explicaram que o compositor é o que menos ganha na fabulosa
indústria do disco, já vi que me espera um triste futuro. Nada mais justo
para quem sempre viveu na miséria do que ingressar numa classe que faz
da miséria a sua inspiração...
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ASSIM é que espero chegar aos meus últimos dias como guarda-freio,
fazendo figas e músicas nordestinas. Conforme disse o Dr. Paulo Roberto
na gravação, “aos poucos vou pagando a minha dívida com Deus”. Espero
que reste muito pouco para saldá-la.
Com a presente narrativa, eu queria tirar um pouco da lenda e das
mentiras que existem em torno de mim. Não sou tão ruim como me pintam, e frequentemente encontro gente pior do que eu, pelo menos fazendo
coisas que nem no tempo do cangaço eu teria coragem de fazer. Se consegui atingir meu objetivo, sinto-me feliz, e só faço questão que todos compreendam de que fui vítima do destino: nasci numa localidade brasileira
onde a miséria fez das suas com os homens.
Não estamos livres de ver casos como o meu se repetirem. Há muito Volta Seca pelo Nordeste, meninos com onze anos de idade, longe da
família, sem saberem ler e prontos para ingressar no crime. Pois se aqui
mesmo, nas favelas cariocas, tenho visto coisas horrorosas, o que se dizer
dos que vivem nas regiões assoladas pelas secas, onde um sargento de
polícia tem autoridade para se apossar à bala das terras dos outros?...E se
esta narrativa não trouxer para mim lucro algum, que fique como modesta contribuição para uma das piores fases porque o Nordeste já passou, o
reinado do cangaço de Virgulino Ferreira, o famigerado Lampião.
Fim
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