
O DOURADO E O LAMPIÃO 

                                                                 O Queba, que verte no Roncador,  

                                                                    que verte no Canabrava, que verte 

                                            no Rio Preto, que verte na Paracatu, 

                                            que verte no São Francisco. 

  

                                                 João Guimarães Rosa 

 

 

                    Alaor Chaves 

 

 

 As histórias interessantes acontecem em muitos lugares. Pois elas 

correm de boca em boca, e cada narrador a situa em sua cidade, talvez em 

algum saudoso lugar onde um dia viveu. Esta historieta, ouvi-a algumas vezes. 

Uma delas, contada por um amigo que a teria ouvido de Rolando Boldrin, que 

nas apresentações musicais gostava de divertir a plateia também com seus 

causos. Se bem adivinho, amigos e fãs levavam a Boldrin histórias curiosas de 

muitas partes, que ele selecionava e incluía nos seus shows. Histórias de São 

Paulo, de Minas, do Mato Grosso, de outros confins. 

 Conto-a de novo, na sua integridade e, pelo que me costa, inteira 

veracidade. Os fatos se deram em Unaí, cidade calorenta de Minas na fronteira 

com Goiás, e envolvem dois amigos, um bar, um ribeirão e um rio. O dourado e 

o lampião, como veremos, são fantasias dos dois amigos, ambos pescadores, 

ambos desmedindo suas façanhas. O cenário, magnífico, é fragmento do 

sertão de Minas, que muitos conhecem pela epopeia de Guimarães Rosa, 

Grande Sertão: Veredas. A epopeia, infinita e múltipla, é uma saga de serrados 

sobrevoados por papagaios, de jagunços, de espingardas, de mortes frívolas 

ou heroicas, e de um grande amor não consumado. Já esta história, narra um 

episódio, na sua essência minúsculo, que alguém me contou nos anos 1960, e 

me afirmou ser coisa recente. Conto-a por suspeitar que ela seja ilustrativa de 

um gênero literário, oral, repentista e criativo. Descrevo o cenário com detalhes 

talvez excessivos porque o sertão é minha terra e uma das minhas paixões.  

 Unaí é margeada pelo Rio Preto, um dos muitos rios que Riobaldo e 

Diadorim cruzam nos seus périplos infindáveis. Esse rio específico nasce à 

altitude de mais de novecentos metros na Lagoa Feia, oriunda de nascentes 

próprias e do Biquinha, minúsculo riacho oriundo de minas d’água e da Lagoa 

Formosa, azul e espraiada, que ações humanas acabaram levando à 

sazonalidade, hoje talvez à extinção. O Biquinha era um cristal que fluía, antes 

que o homem também o corrompesse. O riacho e as duas lagoas ficam em 

Goiás, no Planalto Central, e bem perto da Lagoa Formosa fica o alto vértice 

em que as bacias do Amazonas, do Paraná e do São Francisco se encontram.  



Minha lembrança clara sobre a lagoa e adjacências decorre em parte de 

uma aventura da adolescência que o tempo não apagou da memória.  Do alto 

de uma pequena elevação pedregosa, eu e mais três amigos de vadiagem 

podíamos avistar a Lagoa Formosa e à direita a mata ciliar do ribeirão Prainha, 

cujas águas terminam no São Bartolomeu, que após ganhar alguns confluentes 

desagua no Paranaíba, que se junta ao Rio Grande para formar o Paraná. Às 

nossas costas ficava o vale do Paranã, rio cavernoso e alcalino que sobe para 

desaguar, depois de acaudalar-se ganhando tributários, no Tocantins.  

O Paranã bebe água do planalto sem conhecer sua altitude. Acima dele, 

fica o planalto, mais abaixo e ao sudoeste, na imaginação se pode ver a grande 

bacia do São Francisco, que o sertanejo chama vão, em vez de vale. 

Transverso, o Paranã escorre para o norte. Bem mais ao fundo, oblíquo no 

rumo do Velho Chico, corre o Urucuia, deslumbramento de João Rosa, do 

urucuinano e de todos que o viram volteando-se sobre o leito forrado de pedras 

que as águas claras permitem enxergar. 

Daquele ponto em que eu e meus amigos estávamos, a descida para o 

vão do Paranã começava com um leve declive que continuamente aumentava. 

Fomos ver. Caminhamos acho que menos de um quilômetro e chegamos a 

uma ribanceira. À nossa frente, o vão se agigantava e ficava mais fundo com a 

distância. Não conseguimos avistar o rio e ruidosamente competimos para 

achá-lo, sem sucesso. Mas havia muitas pedras grandes, e juntando nossas 

forças conseguimos mover uma delas, que rolou e despencou no abismo. 

Ouvimos o ruindo de árvores sendo destroçadas pelo medonho projétil, e nos 

assustamos. O que mais aquela pedra monstruosa poderia ter destruído? Com 

os olhos, cada um indagou o medo dos outros. 

Retornamos para perto da lagoa, onde as três grandes águas do 

continente se encontram. Como sempre nosso grupo tinha um líder. Ele pegou 

três seixos semelhantes de pedra alva e atirou cada um deles na direção de 

uma das vertentes, assim os separando pela eternidade. Todos nós o imitamos 

no gesto simbólico, de quem sabia estar no elevado vértice das águas. Eu tinha 

treze anos, pela primeira e última vez em minha vida. O rio de Heráclito me 

arrastava sem reversos para a vida adulta.   

 Todos os rios, não só o de Heráclito, compõem um belo tecido de 

bifurcações. Subindo o rio magno, o vemos esgalhar-se em rios menores, e 

estes em outros ainda menores que se esgalham em ribeirões, e esses em 

riachos, finalmente esses em regos que nascem de olhos d’água. Matemáticos 

se encantaram com esse tipo de tecido, e outros afins, e lhes deram o nome de 

fractais; em sua introspectiva perplexidade, descreveram as belas formas 

concretas por meio de belas fórmulas abstratas.  

 O rio Preto, cuja nascente já conhecemos, escorre para o sudoeste e, 

após recolher as águas do ribeirão Bezerra e de outros que não recordo, desce 

as ásperas quebradas que separam o planalto do vão, quase trezentos metros 

abaixo. Já no vale, ele recebe o Canabrava e outros ribeirões e córregos; em 

Unaí já é um rio encorpado cujas enchentes atormentam os ribeirinhos. 



Naquele tempo ele era rio de muitos peixes, hoje quase dizimados pelos 

defensivos agrícolas aplicados nas lavouras que cobrem grande parte da sua 

bacia. 

 Mas chega de divagações, saudades e lamúrias, e vamos à prometida 

história. Firmino e Osvaldo, compadres e amigos, nos finais de semana 

costumavam pescar no rio Preto ou algum ribeirão tributário. Iam juntos, a 

menos que não chegassem a um acordo sobre onde pescar. E tinham 

discordado naquela semana. Osvaldo foi pescar no ribeirão Roncador e 

Firmino rumou com sua tralha de pesca para um ponto do rio Preto, não 

distante, a jusante da cidade. Domingo, no final da tarde, encontraram-se no 

bar do Ferreirinha, que a cidade chamava bar da mentira, pois era lá que o 

compadrio de pescadores se encontrava para uns tragos e o bom papo. 

Levavam pequenos peixes pro Ferreirinha, que os fritava e servia com 

torresmo para tira-gosto. Nas tardes e noites de domingo era grande o 

burburinho, cada um contando sua história. O tamanho dos peixes aumentava 

conforme ao volume de cerveja e cachaça que Ferreirinha servia. 

 Peço desculpas por mais um parêntesis, mas não resisto a manifestar 

reprovação ao nome que deram ao bar. Grêmio Literário seria um bom nome, 

ou talvez Clube de Literatura Fantástica. A ficção foi criada porque a realidade 

é pequena, e é imperativo dar tratamento igual a todos os contribuintes para 

essa digna arte. Homero, Cervantes, e mais recentemente Garcia Marques, 

Jorge Luís Borges e outros são aclamados como gênios, enquanto os 

pescadores, anônimos em sua criação e fantasia, são chamados mentirosos? 

O Velho e o Mar é uma desmedida “mentira” de pescador, e por ela 

Hemingway mereceu o Nobel de Literatura. Isso só porque a narrou na terceira 

pessoa? Hemingway é o velho, e também é outros personagens que criou. Um 

amigo meu, que o leitor mais grave suspeitará nunca ter existido, confessava 

praticar a pesca principalmente para liberar sua imaginação e fantasia.   

 Chegou a hora de Osvaldo falar da sua pescaria. Peixes e mais peixes 

dos melhores, alguns bem grandes. Um dourado media sete palmos. “Sete 

palmos?”, indignou-se Firmino. “Sete palmos” confirmou Osvaldo, “o Hernani 

do açougue é prova, vendi pra ele; logo o compadre vai duvidar de mim? 

Ferreirinha, desce mais uma branquinha e põe na minha conta”.  

 Os causos prosseguiram e Firmino estava humilhado, pois sua pescaria 

tinha sido um fracasso. Pretendia ficar calado, mas não tardou que Osvaldo o 

provocasse com um “E como foi lá na Forquilha, tava bom de peixe, 

compadre?”. Firmino teve até de molhar a palavra com um golo antes de 

admitir que não tinha pescado nada. “Nada?” “Nada, nadica de nada”, 

confirmou Firmino, e prosseguiu. Teve uma hora que senti uma coisa pesada 

no anzol e puxei firme pensando que era peixe grande. Mas saiu um lampião 

aceso, devia estar meio atolado no barro. 

 O murmúrio foi geral, bocas entreabertas cessaram o mastigar do 

torresmo. “Aceso?” exclamou Osvaldo, a quem Firmino, impassível, respondeu 

“Tira três palmos do seu dourado que eu apago o meu lampião”.  


