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Ao meu avô, Paulo Carvalho, in memoriam, que me contou esta história. 

Olho a poltrona vazia no canto da sala, parece errado sentar no lugar dele, é errado,                

vai contra a natureza. Ao lado, num tacho de cobre escurecido, a carteira de cigarro e dois                 

livros antigos sobre cangaço. Meu avô morou por dez anos no centro do Recife depois que                

minha avó morreu, mas não parecia ter saído do interior. Se perguntassem, dizia não vivo               

aqui, vim cuidar da saúde, só isso. E não voltou mais. Nem voltará.  

Agora tenho de juntar o que restou no apartamento. Encontro a cama forrada, o              

escapulário de ouro sobre o travesseiro. Na cabeceira terço, moringa d’água e copo. Tiro as               

roupas do armário, coloco no sol para arejar, acho um chapéu meia-lua de couro empoeirado               

e punhal de prata. Punhal não, peixeira. Na parede da sala o retrato de meu avô mais novo                  

com uma senhora de cabelos brancos, na estante os livros que ele leu durante a vida, menos                 

os que ficaram na casa de Floresta. Lia de Direito a Literatura, nunca passou na porta duma                 

universidade. Quando alguém se dizia entendido num assunto, convidava para um café e             

puxava conversa para a tarde toda. Se a prosa estivesse boa mandava colocarem outro lugar à                

mesa no jantar, esse aí sabe das coisas, se estivesse ruim despedia-se logo e voltava a fumar,                 

esse só fala bonito. 

Sento no sofá e relembro a conversa, ele na poltrona à minha frente fumando o cigarro                

com calma, a brasa brilhando no escuro, Lampião morreu envenenado. Pergunto o porquê.             

Busca algo muito distante na memória, há coisa de muito tempo um amigo de teu pai                

conheceu uma cangaceira que morava em São Paulo, o nome dela era, não, não é aí que a                  

história começa, é antes, muito antes. 



Havia um menino, não lembro por qual nome atendia, que morava para o lado de               

Sergipe, os pais dele eram coiteiros. Um dia o bando de Lampião passou por perto e se                 

hospedou na casa deles. Gente humilde, moravam em casa de taipa, mas fartaram a mesa,               

mataram um boi, ofereceram até a cama ao capitão. Lampião agradeceu, disse que não              

dormia em cama para se precaver de tiro. Catou uma garrafa do bornal e tirou cem mil réis                  

em espécie de dentro dela. Hoje em dia isso é coisa de mil reais. O coiteiro não aceitou, para                   

amigo favor é de graça. No outro dia os cangaceiros haviam ido embora, o único rastro foi a                  

garrafa que o capitão deixou na soleira da porta. Está aí uma coisa curiosa, quando se lê sobre                  

história é preciso fazer uma média, repare: tem autor que diz que Lampião era bandido,               

sanguinário, outros, que era revolucionário, herói. Revolucionário ou herói eu não sei, só sei              

que não era tudo o que diziam ser. Pois bem, na garrafa tinha muito dinheiro, cerca de um                  

conto de réis. À tarde o coiteiro foi na bodega e contou o ocorrido ao compadre dono do                  

estabelecimento. Um novato da volante ouviu, foi correndo contar ao tenente que Virgulino             

Ferreira da Silva deixou uma botija cheia de dinheiro para o coiteiro esconder, foram              

averiguar. Antes do sol quebrar bateram na fazenda, a mãe mandou o menino se esconder               

dentro dum saco de milho. Era magrinho, tinha uns onze anos, ninguém notou. Quando os               

macacos da volante chegaram, o menino viu só as botas por um furo no pano. O tenente                 

gritava onde está a botija? O pai entregou a garrafa, não tem botija aqui não, tem este                 

dinheiro que guardo há muito tempo. Mentira, tem mais, Lampião deixou uma botija para tu               

esconderes, que eu sei, meu cabra escutou você dizendo. Acharam a filha do casal tentando               

escapar pelo mato, trouxeram de volta. O menino ouviu um tiro, depois o grito da mãe.                

Arrastaram as duas para a cozinha. Testemunhou tudo em silêncio, passou a noite vendo              

somente os pés da mãe estirados numa poça de sangue. Saiu ao amanhecer, cavou três covas,                

fez três cruzes. Colocou flores de flamboyant nos cabelos da mãe e da irmã, pediu a bênção                 

ao pai. Acomodou um por um. Jogou a primeira pá de terra três vezes.  



O menino caminhou por não sei quantos dias até cair nos pés de Lampião. Quando               

acordou, viu uma mulher perto do fogo, cabelos presos, rosto iluminado. Serena. Serena             

mulher de Olímpio. O capitão não quis deixar, no cangaço menino pequeno não fica, mas               

Serena pediu, Maria Bonita interveio, tão bonito, galeguinho, olho verde, deixe ela criar,             

parece ter boa índole. E assim ficou. Acordava no meio da noite suado, chorando, Serena               

ninava. Deitava ao lado dele debaixo de pedra, xique-xique, mandacaru, juazeiro; quando            

podiam estendiam a rede. Olímpio queria ensiná-lo a atirar, a mulher desaprovava, o menino              

não consegue nem segurar o rifle. Mas desarmado não pode andar, vai que encontra um               

macaco. Então dê uma mauser. Podia não ser forte, mas era esperto. Numa vez foram               

emboscados pela volante nos confins da Bahia, antes de Olímpio disparar o primeiro tiro, o               

menino viu um rebanho de bodes, sugeriu pegar os chocalhos e dar a volta pelo leito do rio. A                   

volante não entendeu o que houve, os cangaceiros sumiram no vento. Só as cabras que não                

paravam de passar pelos matos, blém, blém, blém.  

À noite Serena lembrava da família, o menino ficava quieto, ouvindo, quando eu era              

novinha, mãe morreu não sei de quê, dizem que foi de nervoso, fui criada por pai e meus dois                   

irmãos. Cresci escutando as histórias, era doida para ver os cangaceiros. Quando tinha             

quatorze anos, o bando passou pela nossa fazenda, meus irmãos mandaram eu me esconder.              

Deram água e comida, quando os cangaceiros montaram nos cavalos, que iam sair, botei a               

cabeça para fora da porta. Dei de cara com Olímpio, chefe daquele bando. No outro dia ele                 

apareceu no açude onde eu ia buscar água, me deu um anel, recusei. Beijou minha mão, volto                 

em sete dias para lhe carregar, não adianta fugir nem contar a ninguém. Passei sete dias sem                 

conseguir dormir com a angústia presa na garganta. Na última noite a lua brilhava, parecia à                

tardinha, ele apareceu na janela. Saí com a roupa do corpo, não olhei para trás, minhas                

lágrimas pingavam na estrada enquanto íamos embora. Quando Lampião me viu, deu bronca             

em Olímpio, mas rapaz, uma menina. No início eu só chorava, Olímpio me cobria todas as                



noites e se deitava perto de mim no sereno, com o tempo fui deixando ele se chegar até que                   

aceitei ser mulher dele. 

Quando o menino dormia, Serena parava, ficava olhando ele, depois ia aonde estava             

Olímpio. Passaram as semanas, o bando andou para o lado de Pernambuco perto de Floresta,               

ela enjoada, a barriga crescendo, fez o enxoval de opalina todo no bordado. Não podia triscar                

o pé no chão, só andava em lombo de jumento, inchada com uns rolos de perna deste                 

tamanho. Véspera de São João vieram as dores de menino, quem fez o parto foi Maria Bonita                 

debaixo dum pé de tamarindo. No outro dia Lampião foi banhar a criança nas águas do São                 

Francisco, rezou o pai-nosso e a ave-maria, batizou de João do Mato. Dois dias depois um                

coiteiro de confiança chegou para levar o recém-nascido. Serena passara a noite dobrando as              

roupinhas, beijou a testa de João e viu ele sumir num barco nos braços dum estranho. Os                 

peitos demoraram a secar, ela parou de comer, passava horas de cócoras olhando o rio, o céu,                 

os galhos sem folhas. O bando se dividiu, a mata foi se acinzentando, os passarinhos pararam                

de cantar.  

Passaram uma semana fugindo dos macacos nas Alagoas, foram emboscados perto           

dum açude. Mataram Zé Moreno irmão de sangue de Olímpio. Depois disso ele passou a usar                

dois chapéus, o dele e o de Moreno, um por cima do outro. Os dias foram passando, o                  

mandacaru aflorou, o menino andava de rifle, cartucheira e lenço vermelho no pescoço.             

Chegaram em Juazeiro do Norte no final do mês, quando a volante recebia o ordenado na                

Bahia. Padre Cícero tinha morrido coisa de quatro anos antes. Era outra figura curiosa, o               

padre. Repare: padre Cícero foi para Roma, ficou morando no Vaticano com acesso a livros               

de astronomia, geografia, geologia, botânica, tudo coisa que não tinha aqui, quando voltou             

virou milagreiro. Vinham reclamar da plantação, o padre perguntava se havia determinada            

árvore no terreno, um juazeiro, por exemplo. Se houvesse, mandava cavar um poço a tantas               

braças de distância na direção do nascente com tantos pés de profundidade. Adivinhe.             



Milagre, brotava água. O padre também era metido a ter visões. Sabia quando mulher ficava               

prenhe ou alguém estava mal de saúde. Também, surrupiava correspondência dos outros,            

botava o envelope no bico da chaleira, a cola de goma derretia, lia a carta, botava de volta,                  

lacrava e devolvia ao carteiro. Aí chegava para coronel, sua filha está de menino no bucho. O                 

pai não sabia, quando chegava em casa, a notícia. Grande adivinho. 

Estavam há duas semanas comendo farinha com rapadura. Olímpio, Serena e o            

menino foram caçar. Encontraram os ninhos dos preás vazios, não havia nem rolinha nem              

asa-branca nas árvores, até o buraco do teju estava oco. O menino ouvira falar nos milagres                

de padre Cícero, colocou a carabina de lado e se ajoelhou, valei-me padrinho padre Cícero e                

nosso senhor Jesus de Nazaré na cruz morto crucificado filho de Maria e afilhado de José,                

rogai por nós pecadores agora na fome e na hora de nossa morte, amém, o pão nosso de cada                   

dia nos dai hoje, mas não precisa ser pão, pode ser macaxeira, inhame ou batata-doce.               

Quando abriu os olhos, ouviu a voz de Olímpio, pega o peba, peste! Ficou cara a cara com o                   

bicho, correu para um lado, o tatu correu para o outro. Olímpio abaixou o rifle, era tatu-peba                 

ou tatu-galinha? Serena montou na égua e puxou o menino, se é peba ou se é galinha eu não                   

sei, mas que é de comer, é. Se embrenharam no mato, duas horas depois voltaram com um                 

bode. 

O bando de Olímpio desceu do Ceará, foi se encontrar com o do Capitão Lampião em                

Sergipe. Dois dias antes receberam a localização exata, tinham de ir até uma grota em               

Angico. No caminho não encontraram volante, os coiteiros estavam tranquilos. Final da tarde             

avistaram o capitão sentado na beira do São Francisco olhando as águas, o sol refletindo nos                

óculos. Parecia mais magro, quieto. Abraçou Olímpio e mandou Amoroso avisar a Luís Pedro              

e Zé Sereno que teriam um particular. O menino foi comer com Serena, Maria Bonita disse                

que pensava em ir para o Mato Grosso ou Goiás, algum lugar longe, mas Lampião não                

queria, estava abatido há semanas, mal comia ou bebia. À noite acenderam a fogueira, um               



realejo cantava solitário. O fogo morreu. O menino viu uma luz no meio da mata, chamou                

Serena. Deve ser algum vaga-lume, volte a dormir. No outro dia acordou cedo, Lampião              

terminou as orações com os homens e seguiu para o rio sozinho. O menino foi logo depois,                 

encontrou o capitão caído nas margens, de rosto no chão. Chamou por ajuda. Amoroso veio,               

deu de cara com um macaco que espreitava no mato de rifle na mão. Graúnas voaram, o                 

sangue avermelhou a terra, o São Francisco fez silêncio. Serena puxou o menino, correram              

ladeira acima debaixo de tiro, se esconderam detrás duma pedra, ela o beijou e pôs um                

trancelim de ouro no pescoço dele, este escapulário foi de minha mãe e antes disso de minha                 

avó, vai lhe proteger, não tire do pescoço por nada neste mundo, ouviu? As costureiras               

emburacavam um tiro atrás do outro. Costureira é como Lampião chamava as metralhadoras.             

Havia quatro naquele dia. O menino abraçou Serena, ela tirou os anéis, brincos e colares,               

meteu num papo-de-ema e entregou a ele, guarde isto, use no que for preciso para sobreviver,                

se não nos virmos mais, vá para Floresta do Navio e encontre João do Mato por mim. A                  

volante se aproximava, Serena gritou e os atraiu para o outro lado, correu pelos xique-xiques               

rasgando o vestido. O menino ficou quieto, não soube por quanto tempo. Depois ouviu dizer               

que não se passaram nem vinte minutos de tiroteio. Foi uma vida. 

Na fuga topou com Zé Sereno, o capitão foi morto, Maria Bonita também. Sila estava               

banhada com os miolos de outra cangaceira. Ninguém sabia de Serena, ou Olímpio.             

Caminharam por dias em silêncio, depois se separaram. O menino foi bater em Floresta,              

Pernambuco. Soube que João do Mato pegou uma doença silenciosa, seis meses depois             

morreu a morte dos puros, no sono.  

A lembrança de meu avô torna-se menos nítida, o cigarro some, fica o escuro. Na               

poltrona não há ninguém. Fecho os olhos e ouço a voz dele em meus ouvidos, e é por isso                   

que digo que Lampião morreu envenenado, mas não acaba aí, anos depois um amigo de teu                

pai foi para São Paulo, encontrou uma velha que contou esta mesma história e dizia se                



chamar Serena. Ele disse que conhecia o menino, ela contou que depois da anistia de Vargas                

mudou de nome e fugiu para o sul com Olímpio, que morreu anos depois de infarto. O amigo                  

de teu pai a levou para Floresta, o menino havia montado um comércio e criou família, morou                 

lá a vida toda. O reencontro esperou por mais de cinquenta anos, durou uma tarde. Quando                

Serena entrou na bodega, ficaram se olhando em silêncio por muito tempo. Ele mostrou o               

escapulário e ela pôs as mãos no rosto dele, deixou uma única lágrima escapar. Fecharam as                

portas. Ela saiu ao anoitecer, entrou no carro sem olhar para trás e foi embora.  

O retrato antigo na parede, agora compreendo. Me vejo outra vez criança perguntando             

o que ela e o menino conversaram, meu avô dá a última baforada no cigarro antes de jogá-lo                  

fora, o que foi dito foi dito, Serena me contou que já poderia morrer em paz. 

 


