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Nota
Todas as falas dos personagens, menos as de
Elói, devem ser lidas com acentuação cabocla.
Por exemplo: quando estiver escrito não, deve
ser lido "num", estou —• "to", você — "ocê",
e assim por diante. A sintaxe já está errada de
propósito.
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PERSONAGENS:
ZECA
RAIMUNDA — mulher de Zeca
ROSENDO — filho de Zcca (15 anos)
ZULMIKA — filha de Zeca (16 anos)
JUCÁ — filho de Zeca (8 anos)
CARMELITA — mãe de Zeca
ELÓI —• caixeiro viajante, da idade de Zeca.

l» ATO

Sítio do interior do Estado do Amazonas. Pátio limpo em frente a uma casa, àe caboclo, com um paiol ao
lado. Tarde. Céu cinzento. Ouve-se o choro de uma criança nova, vindo da casa. No paiol estão sentados, falando
baixo, Jucá e Carmelita. Vem chegando Zeca e Rosendo,
ambos carregando sacos nas costas. Rosendo pára em
frente à casa e põe >o saco no chãa.
BOSENDO — Que calor!
ZECA •—• Aqui não. Vamos levar pró paiol.
BOSENDO — Estou com sede. Vou tomar água.
ZECA —• Pode esperar um pouco, não pode? Leva o
milho, depois você toma!
BOSENDO — É só um tiquinho, pai...
ZECA — Já disse. Leva o milho!
BOSENDO — Está bom! (torna a pegar o saco e
acompanha o pai até o paiol. Deixam os sacos sem verem Jucá e Carmelita. Tornam a sair para o pátio.')
ZECA —• (olhando o céu) —• Daqui há pouco está
aqui. Vai ser daquelas!
BOSENDO •— Ainda não está no tempo!
ZECA — É. Não está no tempo, mas que vem chuva,
lá isso vem! E não demora!
(Os dois entram em casa. Zeca senta-se. Rosendo vai
para dentro.)
ZECA —• Zulmira! Ô Zulmira!
ZULMIRA — (entrando) — Que é, pai?
ZECA — O que tem essa criança?
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ZULMIRA - - Não sei. Faz horas quo não pára do
chorar!
ZECA — Pegue um pouco.
ZULMIRA -- Já fiquei um tempão com ele no colo.
Estou com os braços doendo.
ZECA — Cadê sua mãe?
ZULMIRA — No rio. Foi lavar roupa.
ZECA — Prá quê? Não está vendo que vai chover?
Não vai dar prá secar...
ZULMIRA — É cedo prá começar a chuva!
ZECA — É, este ano veio cedo...
RAIMUNDA •— (entrando com um cesto de roupa)
— Você viu só, Zeca, a chuva que vem?
ZECA — (fazendo um cigarro de palha) — É!
RAIMUNDA — De manhã o tempo estava limpo. Agora veja só! Até parece que é prá atrapalhar a vida da
gente! Vou pôr a roupa prá secar na cozinha...
ZULMIRA — Mãe, o Bentinho não parou de chorar!
EAIMUNDA — Traz ele enquanto preparo a janta.
ZECA -- Será que está doente?
RAIMUNDA — Está não. O que ele quer é colo...
(Zulmira sai. Zcca acende o cigarro. A criança pára de
chorar.)
RAIMUNDA — E o Jucá?
ZECA — Não vi. Deve estar por aí com a mãe...
RAIMUNDA — Ouvindo aqueles casos! É só o que
sua mãe sabe fazer! Encher a cabeça do menino com besteira ...
ZECA — Ele gosta!
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RAIMUNDA - - Rosendo já não quer trabalhar,
vai pelo mesmo caminho...
(Começa a tempestade.)
ZECA — Começou. Êta chuvão!
(A criança começa a gritar.)
RAIMUNDA — Zulmira, olha o menino gritando!
ZULMIRA — (fora de cena) — Já peguei ele, mãe.
(Entram Juoa e Carmelita.)
ZECA — Vocês estava no paiol?
JUCÁ —• Nós vimos quando você e o Rosendo entrou ...
RAIMUNDA — (pega o cesto e vai saindo) — Não
sei que tanto faz lá. O dia inteiro! Até parece que não
tem trabalho prá fazer...
(Raimundo, sai. Zeoa continua fumando. Carmelita senta-se no chão a um oanto. Juoa senta-se ad lado. A criança pára de chorar.)
JUCÁ — Conta o resto.
CARMELITA — Acabou.
JUCÁ — Então conta outra!
CARMELITA — (olha para Zeca que parece não ouvir) — Agora n ã o . . .
JUCÁ — Conta, vó!
CARMELITA — (em voz baixa) — Antes de nós vir
prá cá, quando eu morava nas bandas do Cariri, conhecia uma moça, uma tal de Mercedes... Já falei dela prá
você?
JUCÁ — Ainda não.
CARMELITA — A Mercedes garrou a namorar um
padre que um dia resolveu ir fazer uma capela por l á . . .
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JUCÁ — Padre namora, vó?
CARMELITA -- Não pode. Foi por isso que a Mercedes virou mula sem cabeça...
JUCÁ — Mula sem cabeça! (entra Roscndo e vai até
a janela)
CARMELITA -- Pois então! Foi castigo. Todo mundo
avisava ela "olha Mercedes, toma jeito! Tanto moço por
a í . . . Deixa o padre em paz! Padre é de Deus, não pode
ser de mulher!"
ROSENDO - - Ih, vó! Esse caso outra vez?
JUCÁ - - E a Mercedes não escutava...
ROSENDO - - Você sabe o resto, Jucá! Todo o dia a
vó conta a mesma coisa...
JUCÁ — Não sei, não! Conta, vó!
CARMELITA -- Acabou.
JUCÁ — Tem o resto!
CARMELITA — Não tem, não. Acabou!
JUCÁ — (para Rosendo) - - Por que você não ficou
lá dentro?
ROSENDO — Porque não quis. Quero ficar é aqui!
JUCÁ — Agora a vó não fala mais!
ROSENDO - - Melhor! Não é prá falar mesmo. Todo
o mundo já sabe essa estória...
JUCÁ — (gritando) - - Eu não sei!
ROSENDO -- Mentiroso! Sabe sim.
JUCÁ — Sei nada!
ZECA - - Vocês quer parar?
JUCÁ -- É ele, pai, que fica amolando a gente!
ROSENDO — Eu, é?
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ZECA - - Vamos parar? Já disse. De barulho, chega
a chuva!
(Ouve-se alguém gritando-, ô de casa!)
ZECA - - Vê quem é, Rosendo.
(Rosendo abre a porta. Entra Elói, todo molhado, com
uma, maleta na mão.)
ELÓI — Posso entrar?
ZECA -- Entra. A chuva pegou você, é?
ELÓI -- Nem fale! Estou todo ensopado!
ROSENDO — Está pingando...
ZECA — Tire o casaco, moço, que a gente leva prá
cozinha. Seca logo ao pé do fogo.
ELÓI -- (tira >o paletó) -- É uma boa idéia!
ROSENDO — Não é desses lados?
ELÓI -- Não. Sou de Manaus.
ZECA — Manaus... Você vem da cidade!
CARMELITA — Lá é que é bonito! Cheio de gente...
ELÓI — A dona esteve lá?
(Carmelita, não responde e se encolhe mais.)
ZECA. — A mãe diz que quando era moça, foi passear
na Capital.
ELÓI — Ah!
ZECA - - Ô Rosendo, você não está vendo o casaco
do moço todo molhado? Leva prá cozinha!
ROSENDO — Estou indo...
(Rosendo pega o casaco e sai.)
ELÓI - - Desculpe o trabalho que estou dando...
ZECA — Que nada! Se isso fosse trabalho, a vida
até que era boa! Mas vamos sentando.
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ELÓI -- (senta-se em frente a Zeca) -- Espero não
incomodar muito. Logo que a chuva passar, vou indo...
ZECA - - Vai demorar! Essa não passa logo. Quando começa assim, entra dia, sai dia, sempre chovendo!
ELÓI — Ih, então estou mal de sorte!
ZECA — Você ia prá onde?
ELÓI - - Bem, queria ir até Aruanã. O senhor conhece?
i
ZECA — É longe! Não estive lá, mas sei que leva
15 dias de cavalo, em marcha apertada.
ELÓI — Foi o que me disseram. Mas com esta chuva...
(Rosendo entra.)
ZECA — Tem pressa de chegar?
ELÓI — Se desse prá estar no tempo que tinha previsto ...
ZECA — Tem alguém esperando?
ELÓI -- Não. Era para aproveitar a feira. Queria
ver se vendia alguma coisa por lá.
ROSENDO — Vender o que?
ELÓI — Vendo quase tudo. Querem ver? (abre a
maleta) —• Olhem só que beleza de relógio!
ROSENDO — (pegando) — B o n i t o . . .
ZECA — Deixa ver! (começa a examinar)
ELÓI — É um relógio de precisão. Todo folheado a
ouro...
ZECA -- Qual é a serventia disso, moço?
ELÓI — É um relógio. Serve para ver as horas.
ZECA — Ver as horas prá que?
ELÓI — Ué, para saber que horas são!
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ZECA - - Ê só olhar pró céu que a gente sabe!
ELÓI - - Para o senhor talvez seja fácil, mas tem
gente que não sabe fazer isto. Para descobrir as horas
precisa de um relógio...
ZECA — (ainda, com o relógio na mã>o) -- Pode não
ter serventia, mas é bonito...
ELÓI - - Ponha no pulso! Dê aqui que ajudo.
(Zeca estende a mão.)
ZECA -- É . . . Bonito!
ELÓI - - Encoste no ouvido! Assim, (põe o relógio
no owfléo de Z eco)
ZECA — (rindo) — Ainda tem música!
ELÓI —• Não é bem música! É tique-taque!
ZECA — É! Tique-taque, tique-taquc...
ROSENDO -- Deixa ouvir, pai?
ZECA — Tique-taque... tique-taque...
(Carmelita e Jucá também se aproximam.)
ROSENDO — Põe na minha orelha!
ZECA -- Espera aí! Deixa ouvir primeiro.
JUCÁ — Na minha, pai!
CARMELITA -- Também quero escutar!
ZECA — Vocês quer ficar quieto? Com esse barulho nem se pode escutar nada!
(Entra Raimunda.)
RAIMUNDA — Que gritaria é essa?
ZECA - - Vem ver, mulher!
RAIMUNDA - - (aproximando-se e vendo o relógio)
— Que é isso?
ZECA — Como é mesmo o nome, moço?
ELÓI — Relógio. Serve prá ver horas.
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EAIMUNDA — Ah!
ZECA — Escuta só a música!
(Zeca encosta o relógio no ouvido da mulher, que fica
ouvindo, at&nta.)
ROSENDO — Deixa eu escutar também!
JUCÁ — Primeiro eu!
ZECA -- Vocês quer dar paz? Vão lá prá dentro!
ROSENDO — Vai, Jucá, vai logo! Criança só serve prá
atrapalhar quando não entende as coisas.
JUCÁ — Não vou, não! Quero escutar também!
ROSENDO — Vai logo! (empurra o irmão]
JUCÁ — Olha ele, mãe!
ZECA — Já falei. Vão prá dentro!
ROSENDO — (para Jucá) - - Não está ouvindo o pai
falar?
JUCÁ — Pára de empurrar, seu!
ZECA — Vocês dois some daqui! Senão já vão ver!
JUCÁ — Vem vó. Eles não quer que a gente vê...
(Saem os três oontrafeitos.)
ZECA — Está ouvindo, Raimunda?
RAIMUNDA — Estou.
ZECA — Não é bonito?
RAIMUNDA — Bonito é...
ELÓI — É dos melhores! À prova dágua. Pode molhar que não estraga...
ZECA — Dentro d'água também faz tique-taque?
ELÓI — Claro! Continua funcionando do mesmo
jeito!
ZECA — (pensatwo) — Dentro d'água, não! Dá
pena pôr uma coisa dessas prá molhar...
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Bem, lá isso é! Mas se quiser...
ZECA - - No braço ê melhor! Se fosse meu, ficava
com ele aqui! Sem tirar! Dia e noite!
ELÓI — Sc quiser ficar com ele...
ZECA - - Querer a gente quer...
ELÓI — Posso até fazer um abatimento no preço!
RAIMUNDA — Essas coisas são muito caras. Não dá
prá gente como nós!
ELÓI — Não é tanto assim, dona. Este, por exemplo,
posso deixar por... por dez contos!
RAIMUNDA — É muito dinheiro!
ELÓI — O relógio é muito bom! Garanto que nestas
redondezas não tem outro igual...
ZECA - - L á isso é verdade!
ELÓI — E o preço está baixo. Ninguém mais compra tão barato!
RAIMUNDA -- Nós é pobre, moço.
ZECA —• Dez contos, é?
ELÓI — O valor é muito maior. Está valendo quase trinta!
ZECA — Dez contos... Está fechado! Raimunda,
busca o dinheiro.
RAIMUNDA - - Que dinheiro, Zcca?
ZECA •— O da caixa que está debaixo do santo.
RAIMUNDA — Aquele não!
ZECA — Í3 aquele mesmo! Anda, mulher, vai buscar.
RAIMUNDA -- Nós tinha combinado...
ZECA — Está desmanchada a combinação. Pega o
dinheiro, já disse!
(Raimunda sai.)
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ELÓI - - Tenho certeza que fez um bom negócio.
ZECA - - (alisando o puteo) - - É . . . Nem fale!
ELÓI -- Está vendo esta bolinha? Todo o dia o senhor faz assim, (dá oorda no relógio) É para não parar. Precisa dar corda. Não vai esquecer?
ZECA -- Não tem perigo. De manhã eu viro aqui.
ELÓI -- Isso!
(Entra Rã/imunda.)
RAIMUNDA - - O dinheiro. Dez contos... Agora só
ficou mais três.
ZECA — (dando o dinheiro para Elói) -- Pode contar.
ELÓI -- (guarda na carteira) -- Está certo. Agora
se me dão licença, queria tomar um pouco d'água...
ZECA - - Pode entrar. Zulmira está na cozinha, É
só pedir.
(Elói sai.)
RAIMUNDA — Até quando vai ficar aqui?
ZECA — Até a chuva passar.
RAIMUNDA -- Não vai passar logo. É coisa prá uma
semana!
ZECA -- É. Que se vai fazer?
RAIMUNDA —• Não temos nem prá nós e ainda vamos receber gente de fora...
ZECA — Não está vendo o temporal? Não posso mandar ele embora!
RAIMUNDA - - Você ainda vai comprar este negócio
que não serve prá nada!
ZECA - - Me deixa, mulher! Sei bem o que faço!
RAIMUNDA — Mas nós tinha combinado guardar prá
levar a Zulmira na cidade, na festa do santíssimo!

l
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ZECA - - Fica pró ano que vem...
RAIMUNDA - - Assim não pode ficar! Zulmira está
uma inoçona, no tempo de arrumar noivo!
ZECA — Tem tempo!
RAIMUNDA — Tem não! Aqui não tem ninguém prá
casar com ela... Precisa ir na cidade.
ZECA — Nós levamos...
RAIMUNDA — Sem dinheiro? De que jeito?
ZECA - - Eu arrumo pró ano.
RAIMUNDA — Está querendo que a Zulmira fique que
nem a sua irmã?
ZECA —• Não tenho irmã!
RAIMUNDA — Tem sim! A Rosa é sua irmã!
ZECA — Já falei que não quero que fale nela! Rosa,
prá mim morreu.
RAIMUNDA — Não adianta falar assim. Ela não morreu. Está bem forte até...
ZECA — Está certo, mulher! Não morreu, mas não
quero ouvir mais este nome aqui em casa!
RAIMUNDA - - Não sei porque tanta raiva! Ela até
que não era ruim...
ZECA — Vamos parar com o assunto? Mulher da vida
não tem família!
RAIMUNDA - - A culpa não foi só dela.
aparece ninguém... O primeiro que veio e
ela...
ZECA — Não precisava ir! Somos pobres,
da sempre teve!
RAIMUNDA -- Não é isso, Zeca! Mulher
homem vive muito triste!

Aqui não
quis levar
mas comimoça sem
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ZECA — Se ela prestasse podia ter procurado marido, em vez de fugir com aquele coisinha!
RAIMUNDA — Procurar marido onde? Aqui não tem
ninguém!
ZECA — Está bem! Está bem!
RAIMUNDA — Se não levar a Zulmira, prá ver se arranja algum moço...
ZECA - - Você fala muito! Chega! Não quero ouvir
mais!
RAIMUNDA - - Está passando da idade. O mês passado completou 16...
ZECA -- Pára, Raimunda! Já sei, não precisa falar
mais! Vai fazer a janta que dá mais certo.
(Raimunda sai furiosa. Zeca começa a preparar outro
cigarro resmungando. Entra Elói.)
ZECA - - Sabe, moço? Estava aqui pensando... Se
a gente pudesse desmanchar o negócio...
ELÓI — Não quer mais o relógio?
ZECA — Não é bem isso! É que... Pensando bem
não me serve prá nada... Nem sei olhar as horas...
(tira o relógio) Se pudesse desmanchar o trato...
EL.ÓI — (abre a carteira e tira o dinheiro) — já que
o senhor quer...
ZECA -- (pega o dinheiro) -- O moço desculpe, mas
sabe como é...
ELÓI — Não tem importância. Vou tentar vender na
feira. Talvez alcance preço bem maior...
ZECA — É. Acho que assim é melhor. Quem sabe pró
ano que vem... Vamos deixar isso prá lá! Vamos trabalhar que dá mais certo... (levanta-se) Rosendo! Rosendo!
ROSENDO - - (fora de cena) - - Estou aqui.
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ZECA - - Vamos levar a ração dos porcos.
ROSENDO - - (ainda fora de cena) — Agora?
ZECA — Anda, vamos logo!
ROSENDO -- (entrando) -- Está chovendo muito...
ZECA -- E daí? Chuva não mata ninguém!
ROSENDO — Nós vamos ficar todo molhado!
ZECA -- É até bom, assim espanta sua preguiça!
ROSENDO — Mas pai...
ZECA -- (saindo) -- Pega os baldes.
ROSENDO - - Que coisa! Nunca damos comida prós
bichos a esta hora. Justo hoje, com este aguaceiro, que o
pai vai inventar!
ELÓI — Quer que ajude?
ROSENDO — Não. Não precisa! Já estou acostumado.
ELÓI — Posso dar uma mãozinha...
ROSENDO — Que nada! O pai não vai gostar. Já está
bravo...
ELÓI — Não está, não. Estava falando com ele. Estava bem calmo...
ROSENDO - - É o que pensa! Conheço ele... Quando começa inventar trabalho fora de hora... O pior é
que sempre quem tem que ir junto é eu!

•

ELÓI — Serviço de sítio até que é bom!

ROSENDO — Prá quem não vive fazendo, pode ser..
Mas prá mim...
ZECA — (fora de cena) — Rosendo, você vem ou
não vem?
ROSENDO -- (saindo) — Estou indo!
ELÓI — Não quer mesmo que ajude?
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ROSENDO — Não. Daqui há pouco nós voltamos (sai)
(Elói começa a andar pela sala. Vai até a janela, fioa
olhando durante alguns minutos. Torna a andar pela
sala. Vai até a porta, abre e fioa olhando para fora.}
ELÓI - - Que azar pegar esta chuva! Imagine se
custar prá passar! É . . . Vou ter que ficar a q u i . . . Me
disseram que era tempo de seca... Agora não tem outro jeito... É agüentar! O pior é que não conheço esta
zona direito...
(Enquanto Elói fala sozinho, entra Carmelita e o
fica observando sem ser percebida.)
ELÓI — Chove... Chove... (suspira fecha a porta
e vira-se dando de cara com Carmelita)
ELÓI -- Acho que vou ter de continuar aborrecendo... Com este tempo não me arrisco a sair por aí...
(Carmelita não responde e vai se senhor encolhida a um
canto.)
ELÓI -- (tentando estabelecer conversa) — Pretendia ir até Aruanã. A dona já esteve lá?
(Carmelita finge não escutar.)
ELÓI — Tem uma feira grande... Não sei se já ouviu falar...
(Carmelita continua muda. Elói desiste e senta-se em
silêncio. Entra Jucá.)
JUCÁ —• Vó! O que você está fazendo?
CARMELITA — Nada.
JUCÁ - - Vamos pró paiol?
CARMELITA —• Está chovendo!
JUCÁ - - Então vamos prá cozinha?
CARMELITA — Quero ficar aqui.
JUCÁ -- (sentando-se ao lado da vó) — Conta uma
estória?

A AMEAÇA VEIO COM A CHUVA

25

(Carmelita faz sinal para Jucá ficar quieto.)
ELÓI - - Pode fazer de conta que não estou aqui.
(Entra Zulmim com pratos na mão e começa a pôr a
mesa. Carmelita e Jucá permanecem mudos.)
ELÓI — Deixe que ajudo.
ZULMIRA - - Não precisa.
ELÓI - - Faço questão! (pega os pratos e começa a
distribuir pela mesa)
ZULMIRA — Pode deixar. Isso não é trabalho de homem!
ELÓI - - Como não? Conheço homens que não só
põem a mesa, como até cozinham...
ZULMIRA — Bem que a mãe diz que na cidade é tudo
ao contrário!
ELÓI — Não tem nada de errado. Nos restaurantes,
os cozinheiros são sempre homens!
ZULMIRA -- Onde?
ELÓI - - N o restaurante. É um lugar que as pessoas
vão para comer.
ZULMIRA -- Por quê? Não têm comida em casa?
ELÓI — Bem... Ter, lá isso t e m . . .
ZULMIRA - - Então por que vão prá êss?s lugares?
ELÓI - - Para ver outras pessoas.. . Você não gostaria de conhecer mais gente?
ZULMIRA — Aqui não aparece ninguém...
ELÓI — É uma pena...
ZULMIRA — A mãe disse que vai me levar na cidade!
ELÓI — Que cidade?
ZULMIRA — Não sei... Na cidade!
ELÓI - - Peça para levarem você para almoçar num
restaurante.
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ZULMIRA — É bonito mesmo?
ELÓI — Se é! Mas não é só isso! Tem muito mais
coisas prá se ver! As ruas são iluminadas... Não esta
luzinha fraca de lampião... Luz mesmo! De noite tem
tanta luz, que até parece dia! E as ruas estão sempre
cheias... Uma porção de gente passando... Gente enfeitada. .. As mulheres com suas roupas coloridas... A
cidade de noite parece uma festa!
(Elói pára de falar. Zulmira o olha embevecida. Jucá e
Carmelita também o encaram espantados.)
ZULMIRA -- Que mais?
ELÓI - - Ah! Tem muita coisa! Quando você for,
você vai v e r . . . Não quero estragar a surpresa!
ZULMIRA — Bem que podia chegar logo a hora...
ELÓI — Não tenha tanta pressa. O melhor da festa
é esperar por ela! A gente fica sonhando... Imaginand o . . . O tempo passa depressa.
ZULMIRA — Não gosto de esperar!
ELÓI -- Ê mal da idade! Quando se é moço, como
você, não se gosta de demora. A gente quer tudo na hora... Só bem mais tarde é que se aprende como é bom
esperar, um pouco, antes de se conseguir o que se quer!
ZULMIRA - - Não acho, não! Se fosse por mim, ia
hoje mesmo!
ELÓI — (pega a maleta e enqwmto remexe nela, vai
falando) - - Olhe, tenho aqui uma coisa prá você. Vai
ajudar a passar o tempo!
(Elói pega, uma fita. Levan-ta-se e oameça a amarrar
no cabelo de Zulmira.)
ELÓI -- Todas as moças na cidade usam assim...
Você pode tentar ver como fica mais bonito em você. To-
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dos os dias, você põe de um jeito, até descobrir qual é
o melhor. Aí já está no dia de ir!
(Enquanto Elói prende a fita, entra Raimunda que
fica ouvindo de cara amarrada.)
RAIMUNDA — Zulmira, já acabou de arrumar a
mesa?
ZULMIRA — (espanta-se) — Já...
RAIMUNDA — Então toca prá cozinha! Tem muita
coisa prá fazer, em vez de conversar fiado...
ZULMIRA — Eu só estava escutando como é na cidade. ..
RAIMUNDA —• E tira este negócio da cabeça, que
você não é dessas mulherzinhas prá andar assim!
ZULMIRA - - Mas mãe, é tão bonito...
RAIMUNDA - - Trata de tirar logo, antes que eu
perca a paciência!
ELÓI — A dona está enganada! As moças usam laço
no cabelo...
RAIMUNDA — Ela foi criada sem essas coisas c quero
que continue do mesmo jeito!
(Zulmira tira a fita. Raimunda peg<a e dá para Elói.
Raimunda empurra Zulmira para dentro. Elói guarda a
fita 'novamente na maleta. Vai até a janela,.)
ELÓI -- Ô! Que bom! A chuva estiou um pouco!
Acho que vou dar um giro pelo rio.
(Elói pega a maleta e tira alguma coisa, põe, no bolso.
Vai saindo, vira-se para Jucá.)
ELÓI -- Você não quer ir comigo?
(Jucá faz que não com a cabeça. Elói sai. Carmelita levanta-se.)
JUCÁ - - Vamos pró paiol?
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CARMELITA —• Não.
JUCÁ — (levanta-se também) - - Então onde?
CARMELITA - - Vou passear.
JUCÁ — Onde?
CARMELITA — Não é de sua conta!
JUCÁ — Ô vó! Eu não fiz nada!
CARMELITA - - (olha pela janela) - - Vou sozinha.
Você fica.
JUCÁ — Mas eu não fiz nada!
CARMELITA - - Vou sozinha!
JUCÁ - - Quero ir junto!
CARMELITA -- (já na porta) -- Não! Se vier atrás,
eu pego você e dou uma surra! (sai apressada)
JUCÁ — Vó! Vó! Eu não fiz nada!
(Jucá abre a porta e sai para o pátio. Fica chutando o
chão durante alguns minutos. Depois corre para o paiol
e senta-se atrás dos sacos. Voltam Zeca c Rosendo. Entram em casa.)
ZECA — Ué, onde se meteu o vendedor?
ROSENDO - - Eu é que hei de saber?
ZECA — Ollia lá como fala comigo...
ROSENDO — Não estava aqui, não é?
ZECA -- Isso eu sei! Vá perguntar prá sua mãe.
ROSENDO — Agora?
ZECA — Não há de ser amanhã! É agora e vê se não
demora!
V
(Rosendo sai e volta Raimunda.)
RAIMUNDA — Ele estava aqui ainda agorinha...
ZECA — Será que foi embora?
RAIMUNDA — Seria bem bom!
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ZECA - - Não precisa mais implicar com o homem!
Já desfiz o negócio...
RAIMUNDA — Ele devolveu o dinheiro?
ZECA — Claro, ué! Se desmanchamos o trato...
RAIMUNDA -- Essa gente da cidade é muito sabida!
O que querem é passar a perna nos outros...
ZECA — Que nada!
RAIMUNDA - - Você é que acredita em todo mundo,
Zeca! Eu sei bem como é essa gente...
ROSENDO — Ele não foi embora, não! A maleta está
aqui. (mostra a "maleta)
RAIMUNDA -- Logo vi! Era bom demais prá acontecer!
(Elói apareoe no pátio e se encaminha para o paiol.)
ZECA -- O Raimunda! Já disse que ele devolveu o
dinheiro! (tira o dinheiro do bolso c dá para Raimunda.
Raimundo, começa a contar. Elói entra no paiol.)
RAIMUNDA — Dez. Está certo...
ZECA -- Não disse?
RAIMUNDA — Mas mesmo assim desconfio muito dêsse homem! Vai chegando... Se acomodando, como se a
casa fosse dele e toca a puxar prosa com todo mundo!...
(No paiol)
(Elói, a princípio não vê Jucá sentado mo< chão, atrás
aos sacos. Começa a andar, de repente vê K> menino)
ELÓI — Ah! Você estava aí?
JUCÁ - - Estava,
ELÓI —• Ahn! E sua avó?
JUCÁ — Sei lá! Por aí...
ELÓI •— Vocês estão sempre juntos...
JUCÁ — Agora não!... Ela não quer mais...
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ELÓI — (senta-se no chão ao lado de Jucá) -- Você
gosta muito dela?
JUCÁ — Gosto das estórias que ela me conta... Agora não quer contar mais!
ELÓI — Por quê? Você andou reinando?
JUCÁ — Não fiz nada!
ELÓI — Deve ter uma razão!... Será que você não
fez alguma coisa?
JUCÁ — Não, não fiz nada!
ELÓI — Hum... O que você estava fazendo quando
cheguei?
JUCÁ — Nada...
ELÓI — Sabe... Quando entrei nem percebi que você
estava aqui!
(Jucá não responde.)
ELÓI — Por quê não quis ir até o rio comigo? É
bom dar um passeio...
(Jucá ainda mão responde. Elói também se cala, procurando (tlgwvw coisa para dizer.)
(Na casa)
KvUMUNDA -- Gente que fala muito é sempre desocupada! Trabalhar não gosta! Só pensa em conversar à
toa... E quase tudo que fala ou é mentira deslavada, ou
está tão diferente do caso acontecido, que nem sei...
(No paiol)
ELÓI — Quer que conte uma estória?
(Jucá olha pela primeira vês para Elói.)
ELÓI — Quer?
JUCÁ — Qual?
, ELÓI — Bem... Deixe ver... Você já viu aquele
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JUCÁ — (aborrecido) -- Não vi, não!
ELÓI — Nem me deixou dizer qual era o rio...
JUCÁ -- A gente não sai do sítio!
ELÓI — Ah! É mesmo!... Sua irmã já tinha falad o . . . Então nunca viu um circo?
JUCÁ — Não.
ELÓI — Mas sabe o que é um circo?
JUCÁ — Também não.
ELÓI — Vou ver se dá prá explicar!... É assim...
Tem palhaço! Palhaço, você sabe o que é . . . ?
JUCÁ — Não.
ELÓI — Alui!... Bem... Quando eu tinha o seu
tamanho, morava com minha mãe, numa cidade pequena.
Também nunca tinha visto um circo. Um dia... Era domingo ... Vinha voltando da missa, quando vi uma porção de gente na rua... Era o circo que tinha chegado
na cidade!... Na frente vinham os palhaços... Uns homens com roupa muito grande, cheia de remendo... A
cara toda pintada... O nariz era uma bola vermelha!...
A boca rasgada daqui até aqui!... Vinham fazendo piruetas... dando cambalhotas... um empurrando o outro... tropeçando... caindo.. mexendo com a garotada
que morria de rir!... Atrás, vinham as carroças com moças e homens de roupa brilhante... eles sorriam e acenavam prá nós!... Mais atrás ainda, vinham os bichos!
Leão... Elefante... Tinha até um de pescoço comprido,
chamado girafa! Olhe, o pescoço do bicho ia daqui até o
teto*!... Depois apareciam os homens tocando música e
acabava o desfile... Quando todos já tinham passado,
quis sair correndo atrás deles, mas minha mãe me segurou. Comecei a chorar... Aí ela me prometeu que me
levava no circo, aquela noite, para ver outra vez aquela
gente...
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JUCÁ - - (interessado] - - Levou?
ELÓI - - Levou sim! Nunca mais vou esquecer esta
noite!
(Na casa)
RAIMUNDA — O pior é que tem gente que acredita!
B até segue as bobagens que um tipo desse fala!... Só
porque vem da cidade, fica achando que sabe mais que
todo mundo!... Se mete até de conselheiro, o sabe
tudo!...
(No paiol)
ELÓI — Sabe, Jucá... Toda criança devia ir ao circo, pelo menos uma vez na vida!... Não existe coisa
tão bela, para um menino, como um espetáculo desses!...
A gente cresce, tem desilusões, mas nunca esquece aquela
tenda iluminada, tão cheia de encantamento... Ela pertence a nossa infância, mas segue dentro da gente, por
toda a vida!... O circo!... É um sonho que não pode
faltar na meninice de ninguém!...
(Elói pára, de falar, fica com os alhos distantes, depois
percebe os olhos de Jucá fixos nele.)
ELÓI — Você entendeu o que eu disse?
JUCÁ — Não...
ELÓI — Não tem importância! (ri e passa carinhosamente a mão na cabeça de Jucá) Quando você crescer,
talvez se lembre dessa nossa conversa... Aí, você vai
entender!... Mas eu estava contando...
JUCÁ -- Do noite sua mãe levou você!
ELÓI - - Pois é! Como foi bonito! Tinha um fio
amarrado lá em cima... uma moça loura andava nele
como se estivesse no chão... Seu vestido era azul... Ela
sorria...
JUCÁ — Não tinha perigo de cair?
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ELÓI - - Não. Estava acostumada! Depois no circo
só tem alegria, tristeza não entra!
JUCÁ — E o resto? Como era o resto?
ELÓI -- Bem, quando a luz apaga...
(Na casa)
RAIMUNDA -- Escute o que digo, Zeca! Esse homem
não serve! É gente que anda de um lado pró outro, atormentando quem está quieto em seu lugar...
ZECA - - Pára de falar, Raimunda! Que coisa! Não
sei porque tanta raiva assim do homem!
RAIMUNDA -- Você nunca vê as coisas...
ROSENDO — Enquanto ele não for embora, a mãe não
sossega!
ZECA - - Tanto falatório por nada! Quando passar a
chuva ele segue viagem...
RAIMUNDA — Se não inventar de se acomodar aqui!
ROSENDO - - O que ia ficar fazendo nesse fim de
mundo?
RAIMUNDA - - Sei lá! Essa gente sem casa, é bem
capaz de querer ficar na dos outros!
(Entra Carmelita.)
ROSENDO — Quem disse que ele não tem casa?
RAIMUNDA - - Eu é que sei! Não precisa ninguém
dizer...
CARMELITA - - Ele foi pró rio...
RAIMUNDA — O Jucá?
CARMELITA — O vendedor.
ZECA — Ah! Então está no rio...
CARMELITA — Agora não... Voltou...
RAIMUNDA — Onde é que está?
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CARMELITA — Não sei...
BAIMUNDA — Você não disse que ele voltou?
CARMELITA — E voltou mesmo!
RAIMUNDA — Então, onde é que está?
CARMELITA — Não sei... Fiquei lá no rio. Só vi
ele vindo prá cá...
ZECA — Vai ver está no paiol...
BAIMUNDA — Fazendo o quê?
ZECA — Sei lá! Fazendo nada...
CARMELITA — (sentando-se no chão, como se falasse para si própria) — Ele disse que ia dar uma volta...
Deixei ele sair e fui atrás... Quando cheguei ao rio eu
vi!... Vocês não sabe o que foi que eu vi!
BOSENDO — Lá vem a vó com as estórias dela!
CARMELITA — Não é estória! Eu vi!
BAIMUNDA — Viu o quê?
CARMELITA — O feitiço!
BOSENDO — Não disse? A vó sempre com esses casos. ..
ZECA — Deixa disso, mãe! Essa coisa de feitiço é
bobagem...
CARMELITA — Não é não! O vendedor é feiticeiro!
Vocês precisava ver o que estava fazendo...
BOSENDO — Estava fazendo o quê?
CARMELITA — Feitiço!
BOSENDO — Ah!
CARMELITA — Vocês não acredita! Pois vão ver
quando as coisas piorar...

BOSENDO — Prá quê?
BAIMUNDA — Diz prá ele vir. A janta já vai sair...
CARMELITA — Ele tem um pauzinho encantado!
BOSENDO -- O que?
CARMELITA -- Um pauzinho encantado! É azul!
ZECA — (preparando um cigarro) — Pára com isso,
mãe! O homem pode chegar e ouvir...
CARMELITA — Pede o pauzinho prá ele!
ZECA — Ora, mãe...
CARMELITA —• Pede, Zeca!
ZECA - - (irritado) - - Mas que pauzinho é esse?
CARMELITA — O dele fazer feitiço!... Está no bolso
do paletó...
ROSENDO — Quando a vó começa... Não tem jeito!
(Rosendo sai e se encaminha para o paiol. Raimunda entra para dentro d& casa.)
CARMELITA — Eu queria tanto prá mim!
ZECA - - O pauzinho?
CARMELITA -- É! Se desse prá você...
ZECA — Chega desse negócio! Não quero mais ouvir
falar nesse pauzinho!
CARMELITA — Mas, meu filho...
ZECA — (gritando) — Chega, mãe!

BAIMUNDA — Bosendo, vai ver se o homem está no
paiol.

(Carmelita se encolhe, Zeoa fica fumando em silênoto-.
No paiol, Rosendo chega perto de Elói e Jucá que falam
baixo.)
BOSENDO — A mãe mandou chamar que a janta está pronta...
JUCÁ - - Nós estava falando do circo!
BOSENDO — O que é isso?
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JUCÁ - - É muito comprido! Depois eu conto prá
você...
ROSENDO -- Não quero saber, não! Vai levantando,
que a mãe está esperando!
JUCÁ — Ficou com raiva por que não sabe o que é
um circo, é?
ROSENDO — Deixa de ser besta! Sei muito mais coisa, que você!
JUCÁ -- Mas não sabe o que é circo!
ROSENDO — Não amola, Jucá! Anda, levanta!
(Jucá levanta-se e sai correndo gritando)
JUCÁ — Não sabe o que é circo! Não sabe o que é
circo!
(Elói também se levanta e sai com Rosendo cm direção
à casa.)
(Na casa)
JUCÁ - • (entra pulando) - - Pai, você já foi no
circo?
ZECA - - Não. O que é isso?
JUCÁ - - É um lugar bonito! Tem palhaço...
(Qimndo Jucá está dizendo a última frase, entra Raimunda com um prato na mão.)
RAIMUNDA — Onde você estava?
JUCÁ - - No paiol. Elói estava me dizendo...
ZECA — Elói é o vendedor?
JUCÁ -- É. Ele me contou...
RAIMUNDA - - Uma porção de mentira!
(Entram Rosendo e Elói.)
ZECA — Raimunda!
(Raimunda vira-se e sai da sala.)
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ZECA -- (para Elói) - - Vamos sentando...
ELÓI —• (senta-se) -- Tinha estiado um pouco. Agora começou outra vez...
ZECA — Pode se servir!
(Elói começa a se servir. Riamunda entra com outro
prato. Rosendo senta-se ao lado de Elói e Jucá ao lado
do pai. Carmelita continua no chão.)
ZECA —- Vem, mãe!
(Carmelita faz que não com a cabeça.)
ZECA — E a Zulmira?
RAIMUNDA — Ela janta na cozinha.
(Ramiunda sai novamc>nte e Carmelita vai atras. Zeca,
Elói, Rosendo e Jucá comem em silêncio.)
JUCÁ - - (terminando de comer) - - Conta prá eles
como é o circo, Elói!
ELÓI — Depois...
JUCÁ — Ah! Conta agora!
ZECA — Deixa o moço comer, Jucá!
JUCÁ —• Ele já acabou...
ZECA — Fica quieto! (para Elói) —• Não quer mais?
Não precisa fazer cerimônia...
ELÓI — Não, obrigado.
ZECA — (gritando) - - Raimunda, pode vir tirar!
(Zulmira entra e começa a tirar os pratos.)
JUCÁ - - Zulmira, você sabe o que é um circo?
ZULMIRA — Não!
JUCÁ - • Pede prá ele (aponta Elói) contar prá
você!
ZULMIRA — (para Elói) - - O que é?
ELÓI — É coisa prá criança. Você não vai gostar...
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ZULMIRA -- Conta assim mesmo!
ELÓI
Você gostaria mais de cinema que de
circo.. .
ZULMIRA —• Cinema?
ELÓI — É! Talvez seja difícil de explicar... Mas,
olhe... É...
RAIMUNDA — (entrando) - - Pegou a doença, é?
ZECA — Quem pegou doença?
RAIMUNDA — Estou falando com a Zulmira! Pegou
a doença do Jucá?
ZULMIRA —• Não, mãe! Eu só estava...
RAIMUNDA — Não chega um, agora também você
com essa besteira!
ZECA — Pára de implicar com a Zulmira, Raimunda!
RAIMUNDA - - Implicar, coisa nenhuma! Você não
vê como ela anda! Ainda por cima essa agora! É só me
distrair e lá está ela a vagabundar por aí... Não quer
saber de fazer mais nada! É só conversar fiado... Só
conversa mole... Fica ouvindo bobagem e enchendo a
cabeça com coisa que não presta!
ZULMIRA -- Não é coisa que não presta! É assunto da cidade...
RAIMUNDA - - Dá no mesmo! Essas conversas é prá
gente de lá, não prá você que mora no sítio...
ELÓI — A moça não tem culpa! Quem fica falando
sou eu, ela só ouve...
RAIMUNDA - - Zulmira tem bastante idade prá saber o que deve fazer!
ELÓI — De qualquer jeito eu também sou culpado...
RAIMUNDA — Não precisa tomar as dores! Pode deixar que nós duas nos entendemos!
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ZECA — Raimunda! Você está destratando o vendedor!
RAIMUNDA -- Não estou destratando ninguém! Estou só dizendo que eu sei muito bem do que a Zulmira
precisa! Ela não vai ficar que nem a Rosa, não!
ZECA - - Cala a boca, mulher!
RAIMUNDA — É isso mesmo! Não vai ficar como a
Rosa!
ZECA - - (levanta-se) -- Cala a boca! Já disse prá
não falar dela! Quantas vezes quer que repita a mesma
coisa?
RAIMUNDA — (fica encarando o marido, os dois permanecem em silêncio durante alguns segundos) — Vamos lá prá dentro, Zulmira!
ZULMIRA — Estou indo, mãe.
(Saem as duas. Os outros ficam em silêncio, sem saber
o que dizer)
ELÓI - - (levanta-se) - - Acho que fui eu o culpado...
ZECA — Que nada! É coisa de mulher! Raimunda é
assim mesmo... Daqui há pouco já está boa de novo!
ELÓI - - Í3... Ainda é cedo prá dormir, acho que
vou até o paiol...
JUCÁ -- Eu vou junto!
ZECA — Leva o lampião! Já deve estar escuro lá...
ELÓI — É mesmo.
JUCÁ -- Espera que vou pegar na cozinha...
ZECA - - Traz um prá nós também.
JUCÁ — (saindo) — Está bom.
(Jucá sai e volta com os dois lampiões acesos. PÕe um
em cima da, mesa e sai com Elói levando o ouim. Rosen-
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do VOA com eles. Zeca senta-se. Entra Carmelita e começa n examinar o chão.)
ZECA — Perdeu alguma coisa?
CARMELITA — Não...
ZECA -- Então o que está procurando?
CARMELITA — Ah! Está ali!
(Carmelita pega a maleta de Elói.)
ZECA — Larga isso, mãe!
CARMELITA -- Deixa primeiro eu encontrar o pauzinho. ..
ZECA -- Que pauzinho, nada, mãe! Larga a maleta
do homem!
(Carmelita parece não ouvir e começa a remexer na maleta. Zeca toma a maleta da mãe e fecha.)
CARMELITA — Dá aqui!
ZECA -- Não. Isso não é seu!
CARMELITA - - Dá aqui!
(Entra Raimunda.)
ZECA - - Já disse que não...
RAIMUNDA - - Que é que cia quer, Zcca?
CARMELITA — O pauzinho!
ZECA -- Estava remexendo nas coisas do homem!
RAIMUNDA — Quem manda ele largar?
CARMELITA — Dá a maleta, filho!
RAIMUNDA - - Dá de uma vez!
ZECA -- Isso não se faz. Nas coisas dos outros não
se mexe sem ordem.
CARMELITA — Por que você não pediu prá ele?
ZECA — Deixa de bobagem... Não existe esse pauzinho!

l
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CARMELITA -- Existe sim. Eu vi! Ele estava na beira do rio espumando com a boca cheia de baba, com o
pauzinho na m ã o . . .
RAIMUNDA -- O vendedor eslava espumando?
CARMELITA -- Estava sim. Eu vi!
RAIMUNDA - - Você está ouvindo, Zeca? O homem
estava espumando!
ZECA - - Que nada, Raimunda! Isso é conversa da
mãe...
CARMELITA - - Não é não! Estava com o pauzinho
na mão e a baba corria pela cara!
RAIMUNDA -- Bem que eu estava desconfiada! O homem é louco...
ZECA -- Louco coisa nenhuma!
RAIMUNDA - - Quem espuma é louco!... Eu já vi
um homem morrer assim... Babou e gritou até morrer ...
ZECA — Louco não fala como ele. Só diz bobagem...
Não fala coisa com coisa...
RAIMUNDA - - Você não prestou atenção nas coisas
que ele diz. Você já viu alguém contar os casos que ele
conta? Já viu as coisas que ele diz que tem na cidade?
ZECA - - Ver, eu não vi, n ã o . . .
RAIMUNDA - - Não tem, Zeca! É tudo invenção da
cabeça dele!
ZECA —• Não sei, n ã o . . .
RAIMUNDA - - Cada louco é de um jeito. A mania
desse é mentir.
ZECA — Mãe, como é que ele estava espumando?
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EAIMUNDA - - Então vai. Ele está no paiol.

CARMELITA -- Com um pauzinho azul na mão.
ZECA — Não é isso que estou perguntando!
EAIMUNDA - • Você precisa mandar ele embora!
ZECA — Com essa chuva, eu não posso!
RAIMUNDA — E nós vamos ficar com um doido dentro de casa?

ZECA — Mas vai ser amanhã!
EAIMUNDA — Ele vai passar a noite aqui?
ZECA — Amanhã eu invento qualquer coisa e digo
que ele não pode ficar...
EAIMUNDA — E se acontece alguma coisa de noite?
ZECA — Não vai acontecer nada!... Vou ficar de
olho nele!
EAIMUNDA — Se está com medo dele, pode deixar
que eu falo!
ZECA — Quer ficar quieta?
EAIMUNDA -- (aproxima-se da porta) — Pode deixar que vou falar!

ZECA — Será que ele é louco mesmo?
EAIMUNDA - - Espuma, fala bobagem e ainda não
é maluco? O que mais você queria que ele fizesse?
ZECA — E se ele não quiser ir?
EAIMUNDA — Tem que ir! A casa não é dele!
ZECA -- Mas se ele é louco, é capaz de ficar pior
se for mandado embora...
EAIMUNDA — É pior demorar. É melhor mandar
logo!
ZECA — Você quer que eu mande ele embora, agora?
EAIMUNDA — Claro! Vai falar com ele.

ZECA — (segura Raimunda) — Fica quieta, mulher! Isso é negócio meu! Já disse que vou falar. Vou
resolver isso amanhã. Agora vê se vai lá prá dentro e
me dá paz!
EAIMUNDA — Se acontecer alguma coisa ruim, a
culpa é sua!
ZECA — Cala a boca! Eu sei o que estou fazendo.
(Raimundo, sai,. Zeca vai até a porta, fica imdecw, volta
e senta,.)

ZECA - - Espera um pouco.
EAIMUNDA -- Esperar o quê? Ele ter um ataque e
matar todo o mundo aqui?
ZECA - - Ele não vai ter ataque nenhum.
EAIMUNDA — Como é que você sabe? Doido costuma ficar furioso por qualquer coisa...
ZECA — Esse é calmo...

CARMELITA — Você vai mandar o vendedor embora?
ZECA — Já disse que vou!
CARMELITA — E aí você me dá o pauzinho?
ZECA — (gritando) — Não!
CARMELITA — É tão bonito! Eu queria prá mim...

EAIMUNDA — Isso é o que você pensa! Eu sei como
é essas coisas. Quando ninguém está pensando...
ZECA — Está bom! Não precisa falar mais. Vou
mandar ele embora..

ZECA — Vai prá dentro, mãe!

I
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CARMELITA - - Você me dá?
ZECA - - Dou! Dou! Vai lá prá dentro!
CARMELITA — Amanhã?
ZECA — É! Amanhã!
(Carmelita sai ioda contente. Zcca vai até a porta, olTia,
para o paiol.)
ZECA — Louco... JÕ bem capaz de sei1 mesmo!

2" ATO

Manhã do dia seguinte. Zeca sentado na sala com
uma caneca na mão. Entra Raimunãa.
BAIMUNDA — O vendedor já levantou?
ZECA — (mal humorada*) — Não sei. Não fui olhar!
RAIMUNDA — Hum! Quando ele aparecer, vai falando logo...
ZECA — Já sei! Não precisa me dizer o que tenho
que fazer!
RAIMUNDA — Está bom! Era só prá você lembrar...
ZECA — Não precisa lembrar nada! Como é que eu
ia esquecer? Você falou a noite toda!
RAIMUNDA — E não era prá falar?
ZECA — Noite dos infernos! Não consegui pregar o
olho com esse menino berrando sem parar!
RAIMUNDA — Criança nova chora mesmo! Que se há
de fazer?
ZECA — Chorar assim nunca vi! Acho que está
doente.
RAIMUNDA — Não está, não!
ZECA — Então por que não cala a boca?
RAIMUNDA — Deve ser a chuva! Está estranhando...
ZECA — Diabo de chuva, também! Logo agora que
tem tanto trabalho!
(Zeca empurra a caneca que cai no chão. Baimunda apanha.)

49

MYRIAK A. R. DE SAN JUAN

A AMEAÇA VEIO COM A CHUVA

RAIMUNDA — Será que o homem não acorda?
ZECA — Deixa o homem! Em vez de ficar aí falando,
vai chamar o Rosendo que tem muita coisa que fazer.
RAIMUNDA — Não é melhor chamar o vendedor também?
ZECA -- (gritando) - - Vai chamar é o Rosendo!
(Raimundo, sai. Zcoa rcsmiunga. Entra Roscvulo com cara
de sono.)
ROSENDO — (sentando-se) — O que é, pai?
ZECA — Estava dormindo, não é?
ROSENDO — Estava. A mãe foi me chamar...
ZECA — Já vi gente preguiçosa, mas como você ainda estou prá ver!
ROSENDO — Ainda é cedo, pai!
ZECA — Cedo nada! Está mais qrie na hora de tocar prá trabalhar!
(Emtra Raimunda com unia caneca c dá para Rosendo
que começa a tomar)
ZECA •—• Anda logo com isso!
ROSENDO — Está quente!
ZECA —• Todo o dia você inventa coisa prá demorar e poder ficar aí sentado!
ROSENDO — Ô vida desgraçada a minha!
ZECA — Pára de reclamar! A vida é ruim prá todo
mundo; não é só prá você, não!
ROSENDO —• Prá todo mundo, não! Tem gente que
vive bem satisfeita!
ZECA — Eu não conheço ninguém!

ROSENDO — Foi ele mesmo que me disse!
RAIMUNDA — Ele não conta! Louco não sabe o que
fala!
ROSENDO — O vendedor não é louco!
RAIMUNDA — Í! sim! Até ficar espumando ele fica!
ROSENDO — Quem disse?
RAIMUNDA •—• A vó viu!
ROSENDO — A vó! Todo mundo sabe que a vó vive
contando caso...
RAIMUNDA — Desta vez é verdade!
ROSENDO — Enquanto eu não ver, não acredito!
ZECA —• Engole este café e vamos trabalhar!
ROSENDO — Onde está o vendedor?
ZECA —• (levanta-se) - - Não sei! Acaba o café!
ROSENDO — Vou procurar!
(Rosendo vai sair, Zec-a segura-o.)
ZECA — Você vai é trabalhar!
ROSENDO — Primeiro vou falar com o vendedor!
ZECA — Vai nada! Você vai comigo!
(Rosendo desprende o braço e vai saindo. Zeoa segura-o
novamente.)
ZECA — Não está escutando? Toca pró serviço!
ROSENDO — Agora não vou!
ZECA •— (dá uns tapas em Rosendo) — Não está me
ouvindo, seu vagabundo? Vai, se não quiser levar uns
socos!
ROSENDO — Eu ainda vou embora daqui!
ZECA — Prá morrer de fome por aí? Vai, ué! Pode
ir que até acho bom!
(Rosendo sai furioso. Zeca vai saindo.)
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ROSENDO — Eu conheço: o vendedor!
ZECA — Quem foi que disse que a vida dele é boa?
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BAIMUNDA — Onde você vai?
ZECA — Trabalhar! Sem trabalhar não se vive!
RAIMUNDA — E o homem? Você não vai falar com
ele?
ZECA — Me deixa, Raimunda! Hoje eu não estou
bom...
(Entra Elói pela. porta que dá para o pátio.)
ELÓI — Bom-dia!
ZECA •— Pensei que estava dormindo...
ELÓI — Faz tempo que acordei. Fui até o rio...
ZECA — Traz café pró moço, Raimunda!
(Raimunda sm sem responder.)
ZECA •— Foi a criança que não deixou dormir, não
foi?
ELÓI — Não, eu tenho o costume de acordar cedo...
ZECA — Ainda está chovendo?
ELÓI — Está, mas é chuva fraca...
(Entra Raimunda com o café de Elói. Elói começa a
tmnar. Raimunda olha para Zeca e sai novamente.)
ZECA — De tarde é capaz de passar a chuva...
ELÓI —• O céu está preto. Vem mais água por aí!
ZECA — O moço está sem sorte! Cair num lugar
como este... Aqui nós não temos conforto...
ELÓI -— Pelo menos não estou tomando chuva no
lombo! Foi uma sorte achar esta casa!
ZECA — í)!... Pena que a gente é pobre... Nem
pode receber direito!
ELÓI •— Não precisa se preocupar comigo! Prá mim
está tudo bom!
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ZECA — Se desse prá chegar um pouco mais adiant e . . . Até a vila...
ELÓI — É longe a vila?
ZECA — Bem... a bem dizer umas 4 horas de cavalo ...
ELÓI — Com este tempo é arriscado! Nem sei o caminho. ..
ZECA — Se o moço quiser tentar... Posso explicar
como se chega l á . . .
ELÓI —• Acho que é melhor esperar o tempo melhorar!
ZECA — É capaz de levar uma porção de dias...
ELÓI — É o diabo! Quando comecei a viagem o tempo estava tão firme...
ZECA — Na vila tem lugar bom prá se ficar. Não
é como aqui que não tem nada que preste...
ELÓI — Mas chegar até lá é que é o caso!
ZECA — Não é difícil, não...
ELÓI —- Eu prefiro esperar aqui... A não ser que
o senhor não queira que eu fique...
ZECA — Não! Nem pense nisso! É que o moço está
mal acomodado...
ELÓI - - Em absoluto! Mas se estou dando trabalho...
ZECA -- Isso não!
ELÓI -- Depois parece que sua mulher não gosta de
mim...
ZECA — Qual nada! É o jeito dela! Raimunda anda
sempre de cara fechada!
ELÓI — Uma pessoa a mais faz diferença numa casa!

52

MYKIAN A. R. DE SAN JUAN

Se o senhor não me levasse a mal, eu poderia pagar alguma coisa...
ZECA — Que é isso?
ELÓI - - Eu não quis ofender! A vida está difícil
prá todo mundo...
ZECA — Um prato de comida não faz diferença!
ELÓI — Mas mesmo assim eu podia...
ZECA — Não se fala mais nisso!
ELÓI -- Então, pelo menos, deixe que dê um presente . ..
ZECA — Não tem necessidade. ..
ELÓI -- Faço questão! Afinal estou aqui estorvando!
ZECA -- Que nada!
ELÓI — (levanta-se) - - Espere um momento!
(Elói sai e volta em seguida, com o relógio na mão.)
ELÓI — É seu! (dá o relógio para Z c ca) Pegue!
Faço questão!
ZECA -- Mas não precisava!
ELÓI •— O senhor gostou tanto dele!
ZECA — É! (Zeca pega o relógio e examina-o com
ar extasiado) Mas não, moço. Não posso aceitar!
ELÓI — Por quê?
ZECA — Não está direito!
ELÓI — Claro que está! Eu estou dando! Assim eu
também fico à vontade! É um presente em troca da hospitalidade que estou recebendo em sua casa...
ZECA - - Se o senhor acha...
ELÓI -- Ponha no pulso!
ZECA — (põe o relógio) — Se o moço se arrepender
é só falar!
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ELÓI — Não tem perigo! O que está dado, está
dado!
ZECA - - (levantando-se) - - Bom, está na hora de
trabalhar! O moço fique à vontade...
ELÓI —• Pode deixar. Acho que vou dar um pulo
até o paiol... Assim não fico atrapalhando dentro de
casa!
ZECA — Bom... Faça de conta que a casa é s u a . . .
(Zeca entra para dentro de casa. Elói sai e vai para o
paiol. Zeca volta com baldes na mão. Entra Raimunda.)
RAIMUNDA —• Já mandou ele embora?
ZECA -- Já!
RAIMUNDA — Quando é que ele vai?
ZECA — De tarde...
RAIMUNDA — Por que não vai agora?
ZKCA - - Vai depois da comida...
RAIMUNDA — Não sei porque não vai logo!
ZECA — Calma, mulher!
RAIMUNDA — Você devia ter mandado ele ir já!
ZECA — Sei o que estou fazendo!
(Zeca sai. Raimunda apanha as canecas.)
RAIMUNDA — Zulmira! Traz a bacia!
(Entra Zulmira com wma bacia cheia de panelas dentro.
Rimunda põe também as canecas e pega a bacia.)
RAIMUNDA — Vou até o rio lavar essas coisas...
ZULMIRA — Com essa chuva?
RAIMUNDA -- Não tem outro jeito! Agora está fraq u i n h a . . . Presta atenção, Zulmira! Se o vendedor aparecer, nada de ficar conversando! Se eu chegar e ver você
garrada na prosa com ele...
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ZULMIRA — Pode deixar, mãe!
EAIMUNDA — Enquanto eu estou no rio, vai varrendo a casa!
ZULMIRA — Está bom, mãe!
(Rmmunda sm. Zuhnira vm buscar uma vassoura e começa a varrer a sala. Entra Rosenãa.)
ROSENDO — Cadê o pai?
ZULMIRA — Não estava com você?
ROSENDO — Não. Eu estava sentado perto do rio.
Quando a mãe chegou, vim prá cá.
ZULMIRA — Você não foi trabalhar com o pai?
ROSENDO — Não. Estou cansado desse negócio!
ZULMIRA — Você está louco, Rosendo? O pai mata
você de pancada!
ROSENDO — Mata nada!
ZULMIRA — Você está cada dia mais vadio!
ROSENDO — Não começa você também!
ZULMIRA — í; a verdade, ora!
ROSENDO — Não amola!
ZULMIRA — Você vai ver quando o pai chegar!
ROSENDO — Estou todo molhado...
ZULMIRA — Também fica na chuva!
ROSENDO — Pega outra camisa prá mim!
ZULMIRA — Eu não! Pega você!
ROSENDO — Depois o preguiçoso sou eu!
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ZULMIRA — E você lá ia fazer alguma coisa?
ROSENDO — Ia, mas agora não vou mais!
ZULMIRA —• Ia fazer o quê?
ROSENDO — Ia levar você prá morar na cidade!
ZULMIRA — Não diga!
ROSENDO —• É verdade! Eu vou sair daqui!
ZULMIRA — Prá ir prá cidade?
ROSENDO — Pois então!
ZULMIRA - - Você nem sabe chegar lá!
ROSENDO - - Pode deixar que eu chego!
ZULMIRA — Ah, é?
ROSENDO —- É! Vou junto com o vendedor!
ZULMIRA •—• O pai não vai deixar!
ROSENDO — E quem disse que ele precisa saber?
ZULMIRA — Você vai fugir?
ROSENDO — E daí? Estou cheio desse sítio...
ZULMIRA -- O vendedor disse que ia levar você?
ROSENDO - - Não disse, mas eu vou!
ZULMIRA — E se ele não quiser levar?
ROSENDO - - Leva sim! Ele gosta de conversar. Eu
indo junto, ele já tem companhia prá falar...
ZULMIRA — E como você ia me levar?
ROSENDO — Busca a camisa que eu conto!

ZULMIRA — Estou varrendo a sala! Se quer mudar
de roupa, vá buscar!

ZULMIRA — Está bom! Espera aí.
(Zulmira sm e v-oltú, com uma camisa. Rosendo começa
a se trocar.)

ROSENDO — Você me paga! Pode ficar afundada
neste lugar! Pode morrer aqui que eu não vou fazer
nada!

ROSENDO — Nada como roupa seca!
ZULMIRA — (excitada) — Agora fala! Como é que
você ia me levar?
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ROSENDO — Primeiro eu ia prá cidade. Quando arranjasse dinheiro, vinha buscar você...
ZULMIRA •— (desapontada) — Ah! Você ia sozinho! Não ia me levar nada! Só inventou essa estória prá
eu ir buscar roupa prá você!
ROSENDO — Não é, não! Quando arrumar dinheiro
mando buscar você!
ZULMIRA — Como é que você vai arrumar dinheiro?
ROSENDO — Trabalhando...
ZULMIRA — Você não gosta de trabalhar!
ROSENDO —• Não gosto desse serviço! Mas tem outros na cidade muito melhor!
ZULMIRA — Foi o vendedor que disse?
ROSENDO — Foi. Ontem de noite no paiol, ficamos
conversando um tempão... Ele me contou uma porção
de coisas! Sabe, Zulmira, tem gente que só trabalha de
tarde! De manhã não faz nada... B ganha muito mais
que a gente que fica o dia inteiro se matando na enxada!
ZULMIRA — A mãe falou que o vendedor é louco.
Tudo o que fala é mentira!
ROSENDO — Como é que ela sabe que é mentira se
nunca foi na cidade?
ZULMIRA — Sei lá! Mas ela falou!
ROSENDO — A mãe não gosta do homem! É isso!
ZULMIRA —• Ela disse que se me pegar falando com
ele me arrebenta...
ROSENDO — Aqui nunca vem ninguém! Quando chega um, a mãe não quer que a gente chegue perto!
ZULMIRA — Acho que é por causa da Rosa...
ROSENDO — Quem é essa Rosa?
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ZULMIRA — Não sei, mas ontem a mãe ficou resmungando lá na cozinha, que foi um homem que nem o
vendedor que levou a Rosa, mas que este não ia me levar, porque ela não deixava...
ROSENDO — E quem disse que ele ia levar você?
ZULMIRA — Não sei! A mãe!
ROSENDO — Quem vai com ele é eu!
ZULMIRA — Pois se ele quiser me levar, eu também
vou!
ROSENDO - - Mas ele não quer, não! Mulher só dá
trabalho!
ZULMIRA — Isso é o que você não sabe!
ROSENDO — Levar dois é muita coisa...
ZULMIRA — Então ele leva só eu! Você fica!
ROSENDO — Eu posso ajudar nas vendas. Você não
serve prá nada! Só vai atrapalhar!
ZULMIRA — O vendedor não acha...
ROSENDO — Você vai ver! Vou contar tudo prá mãe!
ZULMIRA •— Eu digo que é mentira sua. Digo que
quem vai fugir é você!
ROSENDO — Besta que eu sou! Ir contando prá você!
ZULMIRA — Quando eu tiver na cidade, mando buscar você...
ROSENDO — Sua burra!
ZULMIRA — Não xinga que não mando buscar...
ROSENDO — Deixa de ser besta! Quem vai é eu!
ZULMIRA — Isso é que eu quero ver!
(Raimundo, aparece no- pátio com a bacia.)
RAIMUNDA — Zulmira, me ajuda aqui!
ROSENDO — Você me paga! Você me paga!
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(Rosando levanta-se e sai correndo para dentro.)
ZULMIRA — Estou indo, mãe!
(Zulmira sai para o pátio.)
RAIMUNDA —• Com quem você estava falando?
ZULMIRA — Com Rosendo.
RAIMUNDA -- Ele não está trabalhando?
ZULMIRA —• Não. Ele disse que está cansado...
RAIMUNDA — Cansado! Vive cansado! O que ele
quer é ficar de papo pró ar. Deixa o Zeca pegar ele!...
Você viu o vendedor?
ZULMIRA — Não, mãe! Ele não apareceu...
RAIMUNDA — Deve estar metido no paiol... Se ele
chegar vai prá dentro. Não fica batendo papo!
ZULMIRA - - Está bom!
RAIMUNDA - - Leva as panelas prá cozinha, que eu
vou buscar água.
(Zulmira pega a bacia e vai entrando em casa.)
RAIMUNDA -- O Bentinho está quieto?
ZULMIRA — Está dormindo...
RAIMUNDA —• Já volto. Se ele chorar, pega ele no
colo!
ZULMIRA — Está bom!
(Raimundo, se encaminha na direção do rio e Zulmira
entra em casa, levando as panelas para dentro. Volta,
abre a porta e se dirige para o paiol. No paiol, Elói está
dormindo em cima. dos saoos. Zulmira entra e se aproxima de Elói.}
ZULMIRA — Moço!... Moço!
(Elói abre os olhos e se inãireita.)
ELÓI — Hum?
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ZULMIRA — Estava dormindo?
ELÓI — Não. Só estava cochilando...
ZULMIRA — "É que queria falar com você...
ELÓI — Ah, sei... Pode dizer. O que é?
ZULMIRA — Quando você vai embora?
ELÓI — Quando passar a chuva...
ZULMIRA - - E vai levar o Rosendo junto?
ELÓI — Levar prá onde?
ZULMIRA — Prá cidade!
ELÓI (n) — Não. Claro que não!
ZULMIRA —• O Rosendo disse que ia junto com
você...
ELÓI — Imagine! Não vai, não!
ZULMIRA — Ele vai fugir!
ELÓI (rindo) — Comigo?
ZULMIRA — É. Ele falou!
ELÓI — Que nada! Quando a chuva passar, vou embora sozinho!
ZULMIRA — Em vez do Rosendo, leva eu!
ELÓI —• Mas eu não vou levar seu irmão!
ZULMIRA — E eu?
ELÓI —• Também não!
ZULMIRA — Eu fico quieta! Faço tudo que você
mandar! Não tem perigo que não vou dar trabalho! Posso
até ajudar...
ELÓI — Não é isso, Zulmira! Eu não posso...
ZULMIRA •—• Me leva! Eu não vou atrapalhar!
ELÓI — Você não está entendendo! Eu não posso
levar ninguém...
ZULMIRA — Como é que o Rosendo vai?
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ELÓI — Ele não vai!
ZULMIRA — O Bosendo é preguiçoso! Não gosta de
fazer nada! Eu não!
ELÓI — Eu sei, mas não é esse o caso...
ZULMIRA — Eu sou trabalhadeira! Não tenho medo
de serviço...
ELÓI — Zulmira, eu estou dizendo que não vou levar
o Bosendo!
ZULMIRA — Então leva eu no lugar dele!
ELÓI — Eu não posso! Como é que vou levar, assim
sem mais nem menos, uma moça da casa dela?
ZULMIRA — Eu quero ir prá cidade!
ELÓI — Espere mais um pouco... Sua mãe não
disse que vai levar?
ZULMIRA — Quero ir agora, com você!
ELÓI — Não pode ser. Não posso fazer isso!
ZULMIRA •— Você não gosta de mim! Prefere o Bosendo. ..
ELÓI — Não é isso! Gosto dos dois, mas não posso
levar ninguém comigo...
ZULMIRA — Por que não pode? Eu não vou dar
trabalho...
ELÓI — Escute... Quando sair daqui eu vou para
uma cidade que não conheço... Nem sei onde vou ficar!
Pode ser que nem ache onde dormir...
ZULMIRA — Não me importo de dormir no mato!
Estou acostumada...
ELÓI — Está acostumada nada! Você sempre dormiu
na sua cama!
ZULMIRA — Mas não vou me importar...
ELÓI — Está bem! Mas não é só isso..

ZULMIRA — Não tenho medo de nada! Quero ir de
qualquer jeito!
ELÓI — Mas não comigo! Não sei donde foi que
você tirou essa idéia...
ZULMIRA — Antes você queria me levar...
EI/JI -- Eu nunca pensei nisso, Zulmira!
ZULMIRA — Eu sei! A mãe falou que você queria
me levar!
ELÓI — Não m i n t a . . . Sua mãe não ia inventar uma
coisa dessas!
ZULMIRA — Não estou mentindo! Por isso é que ela
não quer que eu fale com você...
ELÓI - - (surpreso) — Então é isso?... Ela acha
que vou levar você!
ZULMIRA — Como o outro levou a Bosa!
ELÓI — Que Bosa?
ZULMIRA — Uma que foi morar na cidade...
ELÓI — Você conheceu essa moça?
ZULMIRA — Não. A mãe é quem sabe do caso!
ELÓI — Hum... Então é melhor você voltar prá
casa! Se sua mãe encontrar você aqui...
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ZULMIRA — Antes você promete que me leva?
ELÓI — Não, não posso!
ZULMIRA — Não quero ficar aqui!
ELÓI — Eu não posso fazer nada, Zulmira!
ZULMIRA — Pode me levar!
ELÓI — Não... Nem pense mais numa coisa dessas!
ZULMIRA — Mas o Bosendo também não vai!
(Na casa a criança começa a chor-ar.)
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ELÓI — Comigo, pode ficar descansada, que não vai
mesmo...
ZULMIRA -- Ele não vai! Não vai!
ELÓI — O nenê está chorando...
ZULMIRA •— Que me importa? Que chore até arrebentar!
ELÓI •—• Não é melhor ir olhar?
ZULMIRA - - Estou cansada de tanto carregar esse
menino!
EL.ÓI - - Vai ver ele está doentinho...
ZULMIRA —. É manha!
ELÓI — Vamos ver... li melhor !
(Elói levanta-se e sai em direção à casa, seguido por
Zulmira. Entram e vão para dentro. Carmelita está sentada na sala, num canto, junto com Jucá.)
JUCÁ — Você não disse que ele ia embora?
CARMELITA — Vai sim. O Zeca falou!
JUCÁ —• Que pena!
CARMELITA — O vendedor é feiticeiro! Por isso é
que a Raimunda não gosta dele!
JUCÁ — Como é que ele faz, vó?
CARMELITA — Tem um pauzinho encantado. Vai prá
beira do rio, sacode o pauzinho no ar e começa a espumar
pela boca!
JUCÁ — Que mais?
CARMELITA — Só isso! Depois lava a cara e volta...
JUCÁ — E qual é o feitiço?
CARMELITA — Ü o que não sei. Quando eu pegar o
pauzinho é que vou saber...
JUCÁ — Onde está o pauzinho?
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CARMELITA — Deve de estar na mala do vendedor...
Ou pode ser que ele não tenha tirado do bolso! Ontem
ele pôs no bolso antes de voltar prá cá...
JUCÁ — E ele vai dar prá você?
CARMELITA — Que nada! Feiticeiro não dá os instrumentos de feitiço prá ninguém!
JUCÁ — Como é que você vai pegar, então?
CARMELITA — O Zeca disse que pegava prá mim...
JUCÁ — Como?
CARMELITA — Só sei que o Zeca disse que pegava
prá mim!
JUCÁ — Pega nada! O Elói vai embora e leva o
pauzinho com ele!
CARMELITA — Será que o Zeca não vai me dar? Então eu pego sozinha...
JUCÁ — Aí nós vamos fazer feitiço também, vó?
(A criança pára de chorar.)
CARMELITA — Vamos fazer prá nós ficar bem rico!
JUCÁ — Ficar rico prá quê?
CARMELITA — Prá sair desse lugar feio que não tem
ninguém! Nós vamos prá outro cheio de gente...
JUCÁ — Então pega logo, vó!
CARMELITA — Deixa o vendedor sair que eu vou procurar na maleta dele!
JUCÁ — E se tiver no bolso?
CARMELITA — Vai ver ele tem dois!
JUCÁ — Prá que dois? Um já chega prá fazer o
que quiser!
CARMELITA — Lá isso é!... Se tiver no bolso...
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JUCÁ — Como é que a gente faz?
CARMELITA — Primeiro vou ver se está na m a l a . . .
JUCÁ — (aflito) —• E se tiver no bolso?
CARMELITA — Aí a gente faz uma reza prá ele perder e a gente achar!
JUCÁ — A reza dá certo?
CARMELITA — Pois então! Já não contei prá você o
caso do Chicão?
JUCÁ — Ainda não!
CARMELITA — Roubaram a mula do Chicão! Ele procurou que procurou e nada de encontrar. Aí ele resolveu
fazer a reza. Sabe o que aconteceu?
JUCÁ —• Achou a mula?
CARMELITA — Na porta da casa dele! O ladrão perdeu o bicho, que voltou direitinho pró lugar certo!
JUCÁ — Será que foi a reza?
CARMELITA — Foi sim! Tem ainda outro caso qua
a reza deu certo! Foi...
(Entram Elói e Zulmira. Carmelita se cala imediatamente. )
ELÓI — Eu não disse?
ZUL.MIRA —• É, agora ele dormiu!
ELÓI — Minha mulher sempre punha o garoto de
bruços quando estava com dor de barriga...
ZULMIRA — Você tem filho?
ELÓI — Tenho três! O mais velho deve regular com
o Rosendo. Quantos anos ele tem?
ZULMIRA — Tem 15
ELÓI — Então o meu é um pouquinho mais moço,
Ainda vai fazer 14 anos...
ZULMIRA — A mãe acha que quando o Bentinho
chora é que quer colo...

ELÓI — É de dor de barriga! Por isso ele chorou a
noite inteira... É só pôr de barriga prá baixo, que esquenta e passa!
ZULMIRA — É. Parece que é mesmo...
ELÓI — Será que você podia me dar um copo d'água,
Zulmira?
ZULMIRA — Vou buscar.
(Zulmira sai.)
JUCÁ — Elói, você não vai pró paiol?
ELÓI — Agora não. Vou beber água primeiro...
JUCÁ — E depois?
ELÓI — Não sei. Por que?
JUCÁ — Por nada... Prá saber!
ELÓI — Você quer ir comigo?
JUCÁ — Não. Eu não posso!
ELÓI — Não pode por que?
JUCÁ — Vou ficar com a vó...
ELÓI — Ah!
(Zulmira volta com o copo de água,. Elói toma.)
ELÓI — Sua mãe também não quer que o Jucá fale
comigo?
ZULMIRA — Não, ele pode falar. Eu é que não posso!
ELÓI — Pensei que ele também não pudesse...
ZULMIRA — Você não vai me levar mesmo?
ELÓI — Não, Zulmira. Já disse que não posso!
JUCÁ — Levar você prá onde?
ZULMIRA — Não é da sua conta!
JUCÁ — Levar ela prá onde, Elói?
ELÓI — Prá lugar nenhum, Jucá!
JUCÁ — Pró paiol?
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ZULMIRA — Cala a boca e vê se não amola!
JUCÁ — Se vocês quer conversar sem a mãe saber é
melhor ir pró paiol! Ela nunca vai l á . . .
ELÓI — Por quê você quer tanto que eu vá para
o paiol, Jucá?
JUCÁ — Eu não quero nada!
ELÓI — Você não quer me dizer?
(Carmelita cutuca Jucá.)
JUCÁ — Não é por nada...
ZULMIRA — O que é que você está tramando?
JUCÁ — Não estou tramando nada!
ZULMIRA — Fala logo!
(Zulmira avança para Jucá. Raimundo aparece no pátio.)
RAIMUNDA — Zulmira, onde você está?
ZULMIRA — Aqui, mãe!
(Raimundo, entra na sala.)
RAIMUNDA — (vendo Elói) — Já estava conversando outra vez? Não disse prá você não ficar batendo papo?
ZULMIRA — Eu não estava conversando, mãe! É
que...
RAIMUNDA — Você vai ver! Eu já tinha avisado...
ELÓI — Deixa a moça, dona! Fui eu que estava com
sede e pedi para ela um copo d'água...
RAIMUNDA — Eu conheço ela! Pode deixar comigo!
Você vai aprender a fazer as coisas que eu digo! Vamos
prá cozinha!
(Raimundo, pega no braço de Zulmira e tenta levá-la
para dentro. Zulmira escapa.)
ZULMIRA — Eu não fiz nada, mãe!
ELÓI — (desanimada) Pode ficar aqui mesmo. Eu
vou pró paiol!

(Elói sai. Carmelita entra com Jucá. Raimunda avança
para Zulmira que corre ein volta da mesa.)
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RAIMUNDA — Pára de fugir que vai ser pior!
ZULMIRA — Mas eu não fiz nada!
RAIMUNDA — Eu disse prá não ficar conversando
com o vendedor!
ZULMIRA — Eu só trouxe água prá ele!
RAIMUNDA — Sei! Pára aí que você vai ver!
ZULMIRA — Em vez de ficar em cima de mim, você
devia era ver o Rosendo!
RAIMUNDA — Deixa eu pegar você! Aí você aprende!
ZULMIRA — Quem vai fugir com o vendedor é o
Rosendo, não é eu!
RAIMUNDA — (pára) — O que você está dizendo?
ZULMIKA — (pára também) — O Rosendo é que vai
com o vendedor!
RAIMUNDA — Que mentira é essa?
ZULMIRA — Não é mentira, mãe! Agorinha ainda eu
estava falando com o Rosendo e ele disse que ia embora. ..
RAIMUNDA — Cadê ele?
ZULMIRA — Não sei... Ele estava aqui falando,
quando você me chamou prá pegar as panelas. Aí ele
saiu correndo e não vi mais ele...
RAIMUNDA — Aquele peste vai fugir?
ZULMIRA — Vai! Vai prá cidade com o vendedor...
RAIMUNDA — Eu sabia que esse louco ia dar trabalho!
ZULMIRA — O Rosendo até me chamou prá ir junto!
RAIMUNDA — Chamou é? E você disse que ia!
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ZULMIRA — Não, mãe! Eu disse prá ele que você
tinha dito que o vendedor era louco...
RAIMUNDA — E é mesmo! Até baba!
ZULMIRA — O Rosendo não acreditou!
RAIMUNDA — Deixa ele! Quando o homem tiver um
ataque e pegar ele de jeito, aí quero ver se o Rosendo
não acredita!
ZULMIRA — É verdade, mãe, que na cidade a gente
ganha sem trabalhar?
RAIMUNDA — Que verdade nada! Já disse que o vendedor só mente! Ê a loucura dele!
ZULMIRA — Por isso o Rosendo quer i r . . . Pensa
que não precisa fazer nada e o dinheiro aparece!
RAIMUNDA — Vai procurar o Rosendo e traz ele
aqui!
(Entra Zeoa.)
RAIMUNDA — Você viu o que o vendedor vai fazer,
Zeca?
ZECA — Já vai você começar com a implicância com
o homem!
RAIMUNDA — Vai levar o Rosendo embora!
ZECA — Vai nada, Raimunda!
ZULMIRA — O Rosendo disse que vai com ele prá
cidade!
RAIMUNDA — Não estou falando, Zeca?
ZECA — Prá que ele ia querer levar o Rosendo?
RAIMUNDA — É coisa de louco!
ZECA — Pára com essa estória de chamar o homem
de louco!
RAIMUNDA —• Mas ele é mesmo, Zeca!
ZECA — Não é, não! Hoje cedo eu falei com ele. O
homem não tem loucura nenhuma...
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RAIMUNDA — Você não viu sua mãe falar? Ele estava babando como um bode!
ZECA — A mãe não viu direito!
RAIMUNDA — Viu sim, Zeca!
ZECA — Vamos parar com o assunto? Já disse que
o vendedor não é louco e chega!
RAIMUNDA — Você quando teima é pior que mula!
ZULMIRA — Você vai deixar o Rosendo ir, pai?
ZECA — Ele não vai, já disse!
ZULMIRA — O Rosendo vai fugir! Ele falou!
ZECA — Fica quieta, você também!
RAIMUNDA — (repara no relógio) — Você não disse
que tinha desfeito o negócio?
ZECA — Que negócio?
RAIMUNDA — O que você fez com o vendedor!...
Você tornou a dar o dinheiro por essa coisa sem serventia? (mostra o relógio)
ZECA — Não dei dinheiro nenhum!
RAIMUNDA — Então com que você pagou isso?
ZECA — Não precisei pagar!... Ele me deu!
RAIMUNDA — Ué, deu por que?
ZECA — Porque quis! Era dele, não era? Pois então
podia dar prá quem quisesse...
RAIMUNDA — Não acho que ele ia dando assim, não!
ZECA — Deu e acabou!
ZULMIRA — Vai ver foi pró pai deixar o Rosendo ir!
ZECA — Deixa de dizer bobagem, Zulmira!
RAIMUNDA — (desconfiada) — Foi, Zeca?
ZECA — Não foi, não! Pára de besteira!
RAIMUNDA — Então por que? ÍJle disse que essa
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coisa era cara! Queria dez contos e agora vai dando,
sem mais nem menos?
ZECA — Foi prá poder ficar aqui até a chuva passar! Pronto! Agora chega de ficar me especulando! Foi
prá isso!
RAIMUNDA — E você deixou?
ZECA — Deixei sim!
EAIMUNDA — Mas ele não pode ficar, Zeca!
ZECA — Pode sim! A casa é minha! Fica aqui quem
eu quero!
RAIMUNDA — A loucura dele pode piorar! Aí como
é que você vai fazer?
ZECA — Que mania, Raimunda! Já disse que o homem tem cabeça tão boa como nós! Aquilo é bobagem da
mãe!
RAIMUNDA — Você já foi no rio atrás dele?
ZECA — Não! Claro que não! Então eu ia ficar vigiando o homem? Lá ia ficar indo atrás dele? Tenho coisa prá fazer...
RAIMUNDA — Por que você não vai, prá ver se ele
baba mesmo?
ZECA — Porque eu sei que é invenção da mãe! O
homem é até muito bom!
RAIMUNDA — Só por causa dessa porcaria que ele
foi dar prá você...
ZECA — Cala a boca, Raimunda! Hoje todo mundo
resolveu aborrecer, até a gente estourar!
RAIMUNDA — Você vai arrepender de deixar esse
homem ficar aqui! Você vai ver! Pode escutar o que estou dizendo!
ZECA — Ele vai ficar aqui até a chuva passar, já

A AMEAÇA VEIO COM A CHUVA

71

disse! Pode parar com a implicância, porque ele vai
ficar!
RAIMUNDA — Louco é perigoso, Zeca! E se ele revolve matar todo o mundo aqui?
ZECA — (berrando) — Não tem louco aqui, Raimunda! Não tem louco! Quantas vezes vou ter que dizer que
não tem louco nenhum aqui?
RAIMUNDA — Ah! Não? Conta prá ele, Zulmira, o
que o vendedor disse pró Rosendo!
ZULMIRA — O que, mãe? Eu não sei o que é!
RAIMUNDA — (irritada) — Como não sabe? Você
não estava me dizendo que o Rosendo queria ir prá cidade por que lá todo o mundo ganha sem trabalhar?
ZULMIRA — Estava...
RAIMUNDA — Então conta pró pai!
ZULMIRA — É verdade, pai!
ZECA — Verdade o quê?
ZULMIRA — Que o Rosendo disse que na cidade o
povo ganha sem trabalhar!
ZECA — E daí? Que culpa tem o vendedor se o Rosendo é besta?
RAIMUNDA — Quem contou essa mentira pró Rosendo foi o vendedor!
ZECA — Foi nada! Isso é bobagem do Rosendo! O
vendedor não tem nada com isso!
ZULMIRA -- Foi o vendedor que falou prá ele!
ZECA — Você ouviu ele dizer isso?
ZULMIRA •— Não, mas...
ZECA — Então cala a boca e não fala mais besteira!
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RAIMUNDA •— Não adianta falar com você! Você
não quer escutar...
ZECA — É isso mesmo! Não quero escutar e pronto!
ZULMIRA — E se ele mata a gente, pai?
ZECA — Pegou a besteira da sua mãe, é? Ele não
vai matar ninguém! Vê se vão lá prá dentro e me dão
paz! Vão! Vão! Vão saindo!
(Entra Jucá com ar ressabiado.)
ZECA — (para Jucá) — Você também, não vem
amolar, não! Pode ir voltando prá dentro!
JUCÁ — Eu só vim olhar!
ZECA — Olhar o quê?
JUCÁ — Nada... Só vim ver se era o Elói que tinha voltado...

ZULMIKA — Quer sim!
JUCÁ •— Não quero! Só vim saber onde ele estava...
RAIMUNDA — Prá que?
JUCÁ — Prá nada, mãe!
RAIMUNDA — (agarra Jucá) — Fala, diabo!
JUCÁ — Foi a vó que mandou!
RAIMUNDA — (sacode Jucá) — Deixa de mentir!
JUCÁ — Foi ela, sim! Ela queria que eu avisasse
ela se o Elói estava aqui!
RAIMUNDA — Prá que?
JUCÁ — Prá ela poder procurar o pauzinho...
ZECA — Cadê a mãe?
JUCÁ — Está no quarto...
ZECA — Ô inferno! (berra para dentro) — Mãe,
mãe!
JUCÁ — Ela está procurando na inala...
ZECA — Cala a boca!
JUCÁ — É verdade...
ZECA — Mãe!

ZECA — Prá quê? Lá é de sua conta?
JUCÁ - - (para Zulmira) — Ele está no paiol?
ZULMIRA — Sei lá! Não vi prá onde ele foi!
JUCÁ — Se ele chegar você me chama?
ZULMIRA — Por quê?
JUCÁ — Não posso falar!
ZULMIRA — Fala, senão não chamo nada!
JUCÁ — Então não chama, ué!
ZULMIRA — Vai querer fugir também, é?
ZECA — Pára com isso! Ninguém vai fugir!
ZULMIRA — O Jucá está muito esquisito.
RAIMUNDA — Jucá, o que você está inventando!
JUCÁ — Não estou inventando nada!
ZULMIRA — Então por que você quer toda a hora
falar com o vendedor?
JUCÁ — Eu não quero falar com ele!
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(No paiol Elói ouve os gritos de Zeca. Sai do paiol e
vai até <a {rente da casa. Ouve a grifaria e desiste de
entrar. Anda um pouco pelo pátio e depois toma a direção do rio. Entra Carmelita na sala.)
ZECA — Onde você estava?
CARMELITA — Lá dentro...
ZECA — Estava mexendo nas coisas do vendedor,
não é?
CARMELITA — Não, filho! Eu estava...
ZECA — Já não disse prá não mexer na mala dele?
CARMELITA — Você disse que ia me dar o pauzinho!
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ZECA — Tira isso da cabeça, mãe!
JUCÁ — Você achou?
CARMELITA — Não estava lá! Procurei na mala toda,
mas não estava lá- • .
JUCÁ — Está no bolso dele, vó?
CARMELITA — É, deve de estar!
JUCÁ •—• Vamos fazer a reza, vó?
ZULMIRA — Que reza?
JUCÁ — Prá ele perder e nós achar!
ZECA — Você também quer essa coisa?
JUCÁ — Nós fica rico com ele, pai!
ZECA — Não fica, não, Jucá! Não tem esse pauzinho !
JUCÁ — Tem sim! A vó viu!
ZECA — Não tem! Não tem! Já disse que não tem!
JUCÁ — Não tem, vó? Era mentira, vó?
(Carmelita finge não ouvir.}
JUCÁ — (decepcionado) — Nós não vai ficar rico...
RAIMUNDA — Ficar rico como? Quem nasce pobre
como nós, morre pobre! Não tem jeito! Você não está
cansado de saber disso?
(Jucá não responde. Olha para Carmelita que lhe dá <ts
costas. Jucá sai correndo da sala e vai para o paiol.)
ZULMIRA — O tonto do Jucá estava pensando que
ia ficar rico!
ZECA — Mãe, você pára do mexer nas coisas do vendedor! Eu estou avisando! Não falo mais!
CARMELITA — Na mala tem uma porção de coisa!
Só o pauzinho não estava lá!
ZECA — Está ouvindo, mãe? Pára de mexer!
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CARMELITA — Você quer ver até o que tinha?
ZECA — Não quero ver nada!
CARMELITA — Olha!
(Carmelita tira do bolso da saia uma garrucha e exile.)
EAIMUNDA — Onde você encontrou isso?
CARMELITA -- Estava na mala do vendedor...
ZECA — Dá cá!
CARMELITA •— Só se você me der o pauzinho!
(Zeoa toma a garrucha de Carmelita.)
RAIMUNDA — Essa garrucha é do homem, Zeca!
ZECA —• Eu sei! Vou dar prá ele!
RAIMUNDA — Você vai dar prá ele?
ZECA — É claro! É dele!
BAIMUNDA — Sem arma ele é perigoso! Armado é
pior ainda!
ZECA — Não tem perigo! Você é que fica imaginando coisa!
RAIMUNDA — Prá que carregar um negócio desses?
Ou é loucura ou má intenção! Pessoa direita não leva
trabuco em toda parte que vai...
ZECA — O homem está de viagem, Raimunda! Está
andando sozinho por uma zona que não conhece direito!
Depois pode aparecer um bicho bravo...
RAIMUNDA — Que bicho, que nada! Você quando
vai prá vila levando milho, nunca levou garrucha!
ZECA — É diferente. ..
RAIMUNDA — Claro! Você não quer matar ninguém!
ZECA — Chega! Você cismou, não adianta mesmo
falar! O revólver é do homem e eu vou dar prá ele!
RAIMUNDA — Você está com a cabeça virada! Todo
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o mundo aqui está com a cabeça virada!
CARMELITA — Ê feitiço! Foi o vendedor que fez
feitiço pró Zeca ficar assim!
ZULMIRA — Estou com medo, pai!
ZECA — Deixa de ser besta!
ZULMIRA — Não dá a garrucha prá ele!
ZECA — Já disse que vou dar!
ZULMIRA — Não, pai! Ele mata nós!
ZECA — Não mata, Zulmira! O vendedor não mata
ninguém!
ZULMIRA — Não dá, pai!
ZECA — Não amola! Sei o que estou fazendo!
RAIMUNDA — Zeca, pensa bem! O homem é louco!
ZECA — Não é! Eu sei que não é!
RAIMUNDA — E eu sei que é! Você não quer ver!
Ele é louco! É louco!
(A criança começa, a chorar.)
ZECA — Olha o Bentinho chorando! Vai ver ele que
dá mais certo!
RAIMUNDA — Vai, Zulmira!
ZULMIRA — Você não vai dar a garrucha prá ele
matar nós, pai?
ZECA — Vai ver o menino, Zulmira!
ZULMIRA — Ele não tem nada, mãe! É só dor de
barriga!
BAIMUNDA — Quem disse?
ZULMIRA — Foi o vendedor...
RAIMUNDA — Esse homem não sabe o que fala! Vai
ver o Bentinho!
ZULMIRA — Ele já cala, já!
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RAIMUNDA — Vai pegar o menino, Zulmira!
ZULMIRA — Mas ele já fica quieto! Está de barriga
prá baixo...
RAIMUNDA — O quê?
ZULMIRA — O vendedor deixou ele de barriga prá
baixo prá passar a dor...
RAIMUNDA — O menino vai afogar!
(Raimundo, sai correndo. A criança pára de gritar. Raimunda grita fora de cena.)
RAIMUNDA — Zulmira, vem cá!
ZULMIRA — Você não vai dar, pai?
ZECA — Some daqui, senão você já vai ver!
RAIMUNDA — (ainda fora de cena) — Zulmira! Não
está ouvindo? Vem cá trocar o Bentinho!
(Zulmira sai. Volta Rawiunda.)
RAIMUNDA — Mais essa! Até no Bentinho o homem
foi mexer!
CARMELITA — Foi sim! Eu estava aqui quando ele
entrou prá pegar o menino!
RAIMUNDA — Está vendo, Zeca?
ZECA — Que que tem? Foi prá criança parar de
gritar!
RAIMUNDA — Foi prá matar ele! Isso sim!
ZECA — Não foi, Raimunda!
RAIMUNDA — Foi sim!
ZECA — Ele está vivo, não está?
RAIMUNDA — Por sorte! O vendedor pôs ele de cara
prá baixo... Mais um pouco e o menino afogava!
ZECA — Vai ver na cidade é assim que faz prás
crianças calar...
RAIMUNDA — Já criei 4 filhos e nunca vi essa moda!
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ZECA — Você pode não saber, mas é assim que faz!
RAIMUNDA — Onde foi que você viu isso?
ZECA — Eu não vi! Mas pode ser que na cidade é
assim!
RAIMUNDA — E também pode ser que não é assim!
ZECA — Está bom! Então não é! Já desvirou ele,
não desvirou?
RAIMUNDA — É claro! Não ia deixar ele afogar!
ZECA — Então não precisa falar mais! Já acabou!
RAIMUNDA — E vai ficar assim?
ZECA — Assim como?
RAIMUNDA — O homem fica fazendo o que quer e
você não diz nada! Pode afogar o Bentinho e você fica
quieto!
ZECA — Cala a boca! Chega! Não quero ouvir mais!
Você não pára de falar! Tudo o que o vendedor faz, você
acha que é prá matar os outros! Chega, ouviu? Já estou
cheio de suas prosas!
RAIMUNDA — Então é assim? Ele não quer matar
ninguém, não é? Vai, Zeca! Vai dar a garrucha prá ele!
Pode ir! Assim ele chega aqui e manda chumbo em nós
tudo! Vai! Vai logo! Vai de uma vez! Essa vida está
muito ruim mesmo! Vai! Assim o vendedor dá um jeito
em nós e a gente descansa de uma vez! Vai, Zeca! O que
você está esperando?
ZECA — (levanta-se furioso) — Vou mesmo! A garrucha é do homem e eu vou dar prá ele!
RAIMUNDA — Vai agora! Não precisa esperar mais!
ZECA — (apnoxima-se da porta) — Já estou indo!
Não precisa mandar, não!
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(Zeca sai com a garrucha na mão.)
RAIMUNDA — Deixa ele! Quando o vendedor chegar
aqui e acabar com nós ele fica sossegado!
(Entra Zulmira. Zeca chega no paiol c só encontra Jucá
brincando. Zeca sai do paiol e toma a direção do rio.)
ZULMIKA — Cadê o pai?
RAIMUNDA — Foi dar a garrucha pró vendedor!
ZULMIRA — Por que você deixou?
RAIMUNDA — Não adianta falar com o Zeca! Quando
ele cisma, não tem jeito!
ZULMIRA — Estou com medo, mãe!
RAIMUNDA — Não precisa! Morrer não deve ser tão
ruim como a gente pensa!
ZULMIRA — Eu não quero morrer!
RAIMUNDA — Não fica gritando! Com a vida que
a gente leva, tanto faz ficar aqui, como ir prá baixo da
terra...
(Ouve-se um disparo vindo da direção do rio.)
ZULMIRA — Foi tiro?
RAIMUNDA — Foi!
CARMELITA — O vendedor matou o Zeca!
ZULMIRA — (corre para a porta) — Vamos ver, mãe!
RAIMUNDA — (segura Zulmira) — Fica quieta!
ZULMIRA — Mas, mãe, e se ele...
RAIMUNDA — Vamos ficar aqui! Mulher nessas horas só atrapalha!
(Eléi entra baleado no pátio, com a boca cheia de espuma e uma escova de dentes azul na mão. Atrás dele aparece Zeca carregando a garrucha. Elói tenta alcançar a
casa.)
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ZECA — Pára, moço! Fique aí!
(Elói se aproxima da porta. Zeca atira outra vez, Elúi
geme e cai. Zeca, se aproxima com cautela; abaixa-se para
olhar Elói que está caído de ~bruços. Raimundo,, Zulmira
e Carmelita aparecem na porta da casa. Zeca levanta-se.)
ZECA —• Está morto!
ZULMIRA — Por que você fez isso, pai?
ZECA — Ele era louco mesmo! Quando cheguei no
rio ele estava espumando... Olha a boca dele... Assim
que ele me viu, arregalou os olhos e começou a correr
prá cá, falando umas coisas que não entendi! Fiquei com
medo que ele atacasse vocês! Então atirei... O tiro parece que acertou, mas nem assim ele parou! Gritei prá
ele parar, mas foi o mesmo que nada! Continuou correndo... Quando vi que ele ia entrar, mandei mais chumbo
nele... Aí ele caiu...
BAIMUNDA — Loucura é uma coisa triste!
ZECA — Eu não acreditava que ele era louco! Nunca pensei que ele tinha ataque! Não parecia...
RAIMUNDA — Eu não dizia?
ZECA — Quando vi ele babando é que percebi que
você estava certa, Raimunda!
(Carmelita se aproxima de Elói. Abaixa-se e pega a escova da mão do caixeiro. Rosendo aparece no pátio, sem
ser percebido pelas outros e fica olhando a cena.)
CARMELITA — Olha o pauzinho! Agora é meu!
ZECA — Deixa isso, mãe!
CARMELITA — O vendedor morreu! O pauzinho não
tem dono!
(Zeca chega perto de Carmelita e toma-lhe a escova.)
ZECA — Não pode ficar prá você! Nós vamos ter que
guardar!

RAIMUNDA — Guardar prá quê?
ZECA — Pode ser que alguém sinta falta dele e resolva vir procurar.
ZULMIRA — í!le disse que tinha mulher e filhos...
ZECA — Então é capaz de vir a polícia prá procurar
ele, quando o pessoal ver que ele não volta, e, é bom
mostrar o instrumento de loucura... Você sabe, Raimunda, ele não parecia ser louco! Í3 bom guardar esse pauzinho prá polícia ver!
RAIMUNDA — É! Tem razão, Zeca! Dá cá que eu ponho na mala dele! Assim tudo fica junto pró caso de
alguém reclamar...
(Zeca tira o relógio do pulso.}
ZECA — Ponha isso também!
RAIMUNDA — Isso não precisa! É seu! Ele deu prá
você!
ZECA — Não quero mais! Ponha na mala!
(Zeca olha o relógio e entrega para Raimunda junto com
a escova de dentes e -a garrucha. Raimunda entra cm
casa, põe as coisas em cima da mesa e vai buscar a mala
de Elói. Zulmira entra também, senta-se na sala e fica
olhando para as coisas da mesa. Raimunda volta e começa
a guardar na mala. Carmelita senta-se no chão em frente à porta da casa. Zeca fica uns instantes olhando o
corpo, depois vira-se e dá com Rosendo.)
ZECA —• Resolveu aparecer?
ROSENDO — Ele está morto?
ZECA — Está!
ROSENDO — Você matou ele...
ZECA — É!... Não tinha outro jeito! Teve um ataque de loucura e eu fiquei com medo que ele fizesse mal
prá vocês...
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KOSENDO — Eu gostava dele!
ZECA - - Vamos levar o corpo prá enterrar! Ajuda
aqui!
(Uosendo não se mexe.)
ZECA — Não está ouvindo? Ajuda aqui! Vamos enterrar antes que venha outra pancada de água!
(Rosendo se aproxima, e ajuda Zeca a levar Elói. No
paiol Jucá 'brinca sozinho.)
JUCÁ — O circo chegou! Lá vem a banda tocando
música! Olha os bichos! Olha o palhaço! Chegou o palhaço! Olha o palhaço!
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