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 CANINDÉ cantando ao longe
 Flor dos Campos,  or mimosa
 Perfumosa assim não há
 Venho em busca dos teus olhos
 Minha  or do Manacá

 Flor de essência perfumada
 Que orvalhada então será
 Pelo orvalho dos meus beijos
 Minha  or do Manacá

 Flor que a lua cor de neve
 De tão leve beijos dá
 Teu perfume busco a ito
 Minha  or do Manacá

 

 MANACÁ Como esse caboclo sabe penetrar na alma da gente!

 ILUMINATO Uai, xentes! Aí tá vancê, Manacá, escuitando o canto do Canindé.
 Como o sapo não tira os oios das estrelas! Quá, minha  a...
  Vancê precisa tomá juízo.

 MANACÁ Qual, papai... Eu estou apenas contemplando a tarde!

 ILUMINATO Ora, como é que um fedeio destes qué embruiá um cabra  
 sarado que nem eu? Quando sua mãe morreu, a minha santa  
 Rosinha que te ponhô no mundo, eu já tinha comido muita  
 safra de mandioca, e muita coieta de mio... Entonce eu não  
 conheço essas porqueira de tristeza?

 MANACÁ Pai Iluminato, conhece mesmo? Conhece de verdade?

 ILUMINATO Se conheço... Ai, se conheço!

CENA
ILUMINATO sentado 
MANACÁ ao fundo
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 MANACÁ Então diga: o que é que eu sinto?

 ILUMINATO Vancê tá caidinha pelo Canindé. Isto é doença que só se cura  
 com banho de igreja. Mas não adianta...

 MANACÁ Ora essa! Não adianta por quê?

 ILUMINATO Porque o Canindé nem tá apercebendo que vancê gosta dele.  
 Vancê precisa fazê jogo mais claro! Compreende?

 MANACÁ Isso sim, papai... Que o Canindé não me presta a mínima atenção,
 isso eu já vi há muito tempo!

 ILUMINATO Mais isso não é caso pra tristura... O Canindé não gosta, mas  
 poderá vim a gostá! Amô, minha  a, é coisa que a gente cria  
 sem sentir.

 

 GAVIÃO perseguido por Canindé
 Ai, ai, ai... Cude, gente! Cude, gente!

 ILUMINATO O que é isto?

 CANINDÉ segurando Gavião pela orelha
 Não é nada, seu coroné... É só este maldito Gavião!

 MANACÁ Logo vi! Aposto que o Gavião já fez uma das suas e o Canindé o  
 salvou. Um dia, o Canindé ainda se prejudica por tirar o Gavião  
 dos seus apuros!

 ILUMINATO Mas a nal, o que foi?

 GAVIÃO Eu me exprico, seu coroné. Não vê o sinhô que nóis vinha  
 passando, eu e o Canindé, pelo bazar do Turco lá na vila... 
 E, de repente, uma ceroula que tava pindurada lá na porta se  
 agarrou no meu paletó, e aí eu trouxe ela sem sentir... Vai daí o  
 Turco pensou que eu tinha roubado a ceroula e saiu correndo  
 atrás de nóis... Foi só um mal-entendido, seu coroné.
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 CANINDÉ Mal-entendido, seu grande gatuno! O Gavião não se emenda,  
 seu coroné. Rouba tudo que aparece!

 ILUMINATO Ele só se emenda quando Canindé deixá de protegê ele e a  
 polícia se encarregá de lhe dar hospedagem por algum tempo.

 GAVIÃO Oia, eu exprico. Isso que acontece é contra a minha vontade. Às  
 veiz quando meno eu espero, o obejeto já tá no meu bolso! Isso  
 é doença, coroné... Eu preciso tomá um xarope pra mode isso!

 ILUMINATO Roubá é doença? Roubá é vício, seu descarado! Venha cá dentro,  
 Gavião, que eu tenho um biscate procê, mas ocê precisa tomá  
 vergonha!

 GAVIÃO Sim, sinhô...

 ILUMINATO Tenência.

 GAVIÃO Sim, sinhô.

 ILUMINATO Senão eu te mando pra cadeia...

 GAVIÃO Não, sinhô...

 ILUMINATO Vamo, seu cabra descarado!
 sai

 GAVIÃO Ocê tá vendo, Canindé? O coroné tá me seduzindo! Despois  
 desaparece qualqué coisa lá dentro e vão me chamá de afanadô.
 sai

 CANINDÉ Sujeitinho sem vergonha!

 MANACÁ Pode ser que não, Canindé, mas o Gavião ainda te vai dar um  
 grande desgosto!

 CANINDÉ Não faz mal, Manacá. O Gavião é um desgraçado, precisa de  
 um braço amigo! Se esse braço não existir será muito peior  
 pra ele... Mas, agora reparo: estás linda hoje... Quem te chamou  
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 a Flor do Manacá por certo te viu como eu te vejo hoje! Estás  
 linda como uma  orzinha do campo. Com essa meiguice, aposto  
 que já tem aí neste coraçãozinho aberto  umas sementes de  
 amor! Não tens? Confessa!

 MANACÁ Não sei... E você?

 CANINDÉ Eu? É boa... Então os homens como eu podem amar?

 MANACÁ E por que não?

 CANINDÉ Qual! Não há tempo para isso. Pode lá um vaqueiro se lembrar  
 de alguma mulher? O tempo é pouco para cortar os campos  
 de lado a lado, de ponta a ponta, estalando o chicote no ar e  
 gritando em plenos pulmões: �“eia, Malhada, ei, Formosa, ei,  
 Coruja!�” E vai levando o gado sereno e manso pelas campinas  
 afora! De repente, zás, o estouro da boiada, e desmancha-se o  
 bando. Um animal salta aqui, outro acolá, outro mais além! Um  
 garrote foge desembolado, e lá vai o vaqueiro cercando o gado,  
 laço armado girando sobre a cabeça. Pula, salta, e o bando volta  
 a juntar-se, sereno e manso, buscando os currais, onde a noite  
 não os alcança com suas gotas, com suas gotas geladas de  
 orvalho! Não, menina... Um homem assim não pode amar.

 MANACÁ Que pena você pensar assim!

 CANINDÉ Olha, Manacá, estás tão linda hoje, tão linda, que me sinto  
 tentado a dar-te um beijo.
 beija-a. Entra Gavião

 GAVIÃO entrando
 Êipa!
 os dois separam-se
 Oh, chamada danada!

 CANINDÉ O que foi que aconteceu?

 GAVIÃO O que foi? Ocê ainda pregunta o que foi?
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 CANINDÉ Naturalmente, se eu te vejo mais espantado do que um girassol...  
 Vamos, o que foi que você viu?

 GAVIÃO Ô sem-vergonhage danada. Minha nossa da nossa... Entonce eu  
 não vi vancê chamá sá Manacá nos peito?

 MANACÁ Ô seu atrevido, não seja bobo. Cuide de si que já é o bastante!  
 sai

 CANINDÉ Olha aqui, seu Gavião, você não viu coisa alguma, entende?  
 Aquilo são explosões fraternais...

 GAVIÃO Aquilo é exprosão sem-vergonhais, sim sinhô... Então aquilo é  
 exprosão fraterná? Eu não sabia que aquilo tinha mudado de  
 nome. Ora, veja só. Chamada na chincha agora é explosão  
 fraterná... Poxa!

 

 ILUMINATO entrando
 Ora, isso é impossíver...
 procurando pelo chão
 Isso inté parece arte do demônio!

 CANINDÉ O que foi, coroné? O que foi?

 ILUMINATO Contando ninguém aquerdita... O meu cachimbo. Eu tava pitano  
 agorinha memo. Fui lá dentro com o Gavião, e quando voltei  
 pronto: sumiu o meu pito! Isso é coisa do demônio.

 CANINDÉ Mas onde estava ele, coroné?

 ILUMINATO O pito? Tava na minha boca. Eu tava pitano nele.

 GAVIÃO  Quem sabe o coroné engoliu o cachimbo?

 CANINDÉ Não engoliu, não! Eu sou capaz de apostar que eu sei onde 
 está o seu cachimbo, coroné!
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 ILUMINATO Entonce me ajude a procurá ele.
 procura

 CANINDÉ É... Vamo procurá... 
 a Gavião
 Passa pra cá o pito do coroné!

 GAVIÃO Ocê tá doido, Canindé?

 CANINDÉ Vamos deixar de conversa. Me entrega o cachimbo entes que  
 eu te arrebente, seu sem-vergonha!

 GAVIÃO Ora, minha vida... Eu não tenho pito nenhum! Eu nem gosto de  
 pitá! Se eu gostasse de pito, eu tava cheio de pito... Mas como  
 eu não gosto de pito eu não tenho pito... Pra quê que eu quero  
 pito?

 CANINDÉ Juras mesmo que não o roubaste?

 GAVIÃO Juro! Por Nossa Senhora da Seriedade! Juro inté por alma dos  
 teus parentes que já tá tudo nas prefundas dos infernos como  
 eu não roubei.

 CANINDÉ Não roubaste? Então levanta os braços...

 GAVIÃO Minha nossa... Pra que isso agora?

 CANINDÉ Vamos, levante o braço...

 GAVIÃO Pronto. Levanto! 
 levanta o braço. Combinação

 CANINDÉ Levanta o outro.

 GAVIÃO Não! O outro não pode porque tá com reumatismo!

 CANINDÉ Vamos, levanta o outro, senão...
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 GAVIÃO Pronto!
 cai o cachimbo

 CANINDÉ Gatuno! Porco!
 ao coronel
 Tome seu cachimbo, coroné!

 ILUMINATO Uai! Aonde que tava ele?

 GAVIÃO Ele tava no chão, coroné...

 CANINDÉ Coroné, eu apanhei o cachimbo no chão!

 GAVIÃO É isso memo, coroné! A terra tava pitano nele!

 ILUMINATO Ora só... Deus que me perdoe, mai eu tava descon ado de uma  
 coisa... Pensei que tinha sido o Gavião. Ele foi lá dentro comigo  
 e...

 GAVIÃO Ô seu Coroné, eu não seria capaz de semelhantes isso! Ainda se  
 fosse uma dúzia de pito, vá lá...

 CANINDÉ É, coronel... O Gavião seria incapaz...

 

 COLONO entrando
 Seu coroné, seu coroné!

 ILUMINATO Que gritaria é essa? Arguma vaca teve nenê?

 COLONO Não, seu coroné... Imagine quem vem vindo aí num fordeco de  
 cinco roda? É uma surpresa pra vancê!

 ILUMINATO Surpresa pra mim? Que surpresa é esta?

 COLONO  Vem vindo aí a Sá Carola!

 GAVIÃO Caçarola? Que diabo é isso?
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 COLONO Não é Caçarola. É Sá Carola, irmã do coroné!

 ILUMINATO Ah! Minha irmã Carolina? E vem sozinha?

 COLONO Não, coroné... Vem Sá Carola, Sá Naná e um moço cheio de  
 bestêra.

 ILUMINATO Minha irmã e minha sobrinha assim, de repente, sem mandá ao  
 menos um recadinho... O que será?

 CANINDÉ Aquela sua irmã do Rio, seu Coroné?

 ILUMINATO Quem haverá de sê? Ocê não conhece pessoalmente minha  
 irmã, Canindé. Quando ocê veio pra fazenda, Carolina já tinha  
 ido embora.

 GAVIÃO E o moço cheio de besteira? Quem será?

 ILUMINATO Esse é que eu não conheço! Mas nóis havemo de vê quem ele  
 é! Oia, Colono, vai lá dentro e prepara o quarto dos hóspede.

 COLONO Sim sinhô.
 sai

 

 MANACÁ entrando
 Papai... Vem aí um carro em direção a nossa fazenda. Eu ia jurar  
 que avistei nele a tia Carolina!

 ILUMINATO É ela mema, minha  a!
 barulho fora
 Pronto. Aí estão eles.
 ao fundo
 Viva minha irmã Carolina e minha sobrinha Naná!

 TODOS Viva!
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 CAROLINA entrando com Naná e Lulu
 Oh, meus amigos... Quantas honras... Deixem-me apresentar-lhes  
 o Doutor Lulu, noivo de Naná!

 LULU fazendo salamaleques
 Anchantê, anchantê...

 GAVIÃO Lulu é nome de cachorro! Que diabo será isso?
 à parte
 Parece um bonequinho de cheiro! 

 NANÁ E você, minha prima? Sempre bonita... 

 MANACÁ Muito mais bonita está você! Cada vez que vem nos visitar  
 parece mais formosa. A cidade embeleza a gente. Que ar  
 saudável não deve haver por lá para dar linda cor às moças!

 LULU Non, non... Toute pollution, este carrinha... Tout c�’est carmin...  
 Ui... Ui... C�’est tout la même chose! Banalité, banalité!

 ILUMINATO Ô mana, que diabo de besteira tá dizendo o noivo da Naná?

 CAROLINA Não repare, mano! Lulu, depois que voltou de Paris, veio falando  
 um português meio afrancesado, meio difícil de compreender.  
 Mas, escuta, mano: quem é aquele bonitão que está ali?
 aponta
 Quem é?
 mostra Gavião

 ILUMINATO E aquilo é bonitão? Quá, mana! Vancê tá com os oios estragado.  
 Aquele é o Gavião! Eu vou apresentá procêis. O Canindé, o  
 cantadô mais afamado de todo o sertão, e o outro é o Gavião,  
 o afanadô mais afamado também aqui destas bandas! Ele toca  
 guitarra de cinco dedo!
 faz sinal

 CAROLINA suspirando
 Ai, ai... Gavião, Gavião... Sabe que o senhor é muito simpático?
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 GAVIÃO Óooooo! A senhora qué tomá arguma coisa?
 reparando na cruz
 Meu Deus... Que cruiz briósa!

 CANINDÉ O que foi, Gavião?

 GAVIÃO A cruiz, Canindé, a cruiz... Meu Deus, como bria!

 CANINDÉ Que cruz, rapaiz?

 GAVIÃO A cruiz que ela traiz no pescoço... Eu só queria saber qual foi o  
 Cristo que morreu naquela cruiz!

 CANINDÉ Sem vergonha! Toma juízo: se levantar a mão pra pegar aquela  
 cruiz eu faço-te em pedaços... Está ouvindo?

 NANÁ  E você, Manacá? Não tem nada de novo para nos contar?

 MANACÁ Ora, prima, não há novidade cá no sertão. As manhãs são sempre  
 frias em maio e sempre alegres em dezembro! As mesmas  ores,  
 os mesmos pássaros! Tudo sempre igual!

 CAROLINA Saiba, Lulu, que a minha sobrinha é chamada por todo o sertão  
 de �“A Flor do Manacá�”!

 LULU Flêr de Manaquê? Très joli, très joli!

 ILUMINATO O que é que vancê tá dizendo?

 GAVIÃO Ele diz três tijolinho... Três tijolinho nas costas.

 ILUMINATO As virtudes de minha  a são puras como a Flô do Manacá.  
 Canindé, exprica a essa gente o que é a Flô do Manacá!
  

 CANINDÉ Pois não!
 pega a viola
 Pelas rosas pelos lírios
 Pelo olhos de sinhá
 Eu queria ser cheiroso como a  or de manacá
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 todos
 como a  or de manacá
 Não a rosa não há nada...
 Nem a neve ia apostá 
 Não consegue ser branquinha
 Como a  or de manacá
 todos
 Quando a lua nas altura
 Põe-se os campos a espiá
 Fica vermelha de inveja
 Como a  or de manacá
 todos

 LULU batendo palmas
 Très bien, très bien... Como sons bonitê la chanson regionalitê  
 brésilienne! Oh, Brésil, Brésil!

 GAVIÃO Esse pumadinha parece que tá xingando a gente!

 CANINDÉ  Quá o quê... Aquilo é espanhol.

 CAROLINA Francamente, eu me sinto cheia de alegria por poder permanecer  
 aqui por uma semana. 
 suspirando
 Ai, ai... Gavião, Gavião!

 GAVIÃO E aquela cruiz? Tá briando que nem uma luiz elétrica. Aquilo  
 nem é briante, é briantina...

 NANÁ E você, Canindé? Não tem por aí o seu namoro? Alguma  
 sertaneja linda como a Manacá?

 CANINDÉ Não, sá moça... Eu nunca amei!

 MANACÁ enciumada
 Vamos para dentro, Naná. Venha, titia... Venham descansar 
 um pouco antes do jantar.

 ILUMINATO Vamo, minha gente, eu já mandei aprepará o quarto dos  
 hóspede... Oia, mana, ocê vai prová uma canjiquinha como há  
 muito tempo não se faz aqui! Vamo, gente, vamo pra canjica!  
 saem Lulu, Naná, Iluminato, Manacá
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 CAROLINA olhando para Gavião
 Ai, ai... Como eu gosto de canjica! Ai, ai, Gavião!

 GAVIÃO Essa dona tá pensando que eu sô mio verde! Vai, veia, vai  
 entrando no mio verde que quando chegá no sabugo ocê  
 quebra os dente!

 CAROLINA Gaviãozinho, Gaviãozinho... Não vens para a canjica?

 GAVIÃO Não, sá dona. Eu me escanjico dispois!
 Carolina sai
 Dispois eu vô mais é descanjicá aquela cruiz!

 CANINDÉ Você viu, Gavião? Você viu?

 GAVIÃO Vi! Como briava, não?

 CANINDÉ Que formusura...Será possivel que eu me veja obrigado a mudar  
 de sentimentos. Mas você também notou, Gavião?

 GAVIÃO Então não haveria de notá? Se vancê quizé não precisa mudá  
 de sentimento, eu róbo ele procê. E róbo sozinho.

 CANINDÉ Como assim?

 GAVIÃO Não seria a primeira veiz...

 CANINDÉ Mas, roubar o quê?

 GAVIÃO A cruiz!... Vancê num tá falando da cruiz da sá Carolina?

 CANINDÉ Ocê tá maluco! Eu falo da sá Naná!

 GAVIÃO Ora pipocas! Sá Naná não dá nada no prego. E a cruz de sá  
 Carolina dá dinheiro! Eu só queria sabê quem já carrego 
 aquela cruiz. 

 CANINDÉ Não, não! Vaqueiro como eu não pode amar...
 sai rápido
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 GAVIÃO Eu gosto desse camarada porque tem um bom sentimento!  
 Também, aqui na vila é só ele e eu! O resto tudo é veiáco!  
 Bonito também é só nóis dois! Já falaro inté que eu se me  
 pareço com o Rony Vão... É isso memo. Um vaqueiro como ele  
 não pode amar. E um ladrão como eu não pode deixá de roubá!  
 sai

 

 LULU entrando com Naná e Manacá
 Ui, ui... Quando je vejê um madamê, por ruê apromerá...

 MANACÁ Prima, eu não estou entendendo nada!

 NANÁ Olha, Lulu, é melhor que acabes de uma vez de misturar francês  
 com português... Esse seu francês é muito mixuruca misturado  
 com a nossa língua. Fale direito de uma vez!

 LULU Pardon, pardon... Jê parlê francê come um parriziensse!

 NANÁ Ora, não seja desfrutável.
 começa a anoitecer
 Veja, Manacá, como é lindo quando o sol vai morrendo!

 MANACÁ É a hora de recolher o gado!
 Lulu senta-se no banco e cochila. Ouve-se ao longe o canto e  
 Canindé tangendo o gado

 NANÁ Como esse caboclo sabe cantar. Sempre mexendo com a alma  
 da gente.

 MANACÁ Nunca ouvi o Canindé cantar estes versos, nunca! Parece estar  
 apaixonado!

 NANÁ O que é isto, Lulu? Você está dormindo?
 sacode-o

 LULU acordando e batendo palmas
 Très bien, très bien... Bis, bis... Jê tenho um vitrolê que chantê  
 lê musiquê deste caboclê!
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 NANÁ  Cale-se! Não seja idiota. Onde é que já se viu comparar uma  
 canção destas com um vitrola?

 

 ILUMINATO entrando com Gavião
 Naná, Manacá, dotô Lulu... Vamos pra canjica, senão esfria...

 TODOS Vamos. À canjica!
 saem Naná, Manacá e Iluminato

 LULU Ô missier Gaviãozê... Vous alons la canjiquê?

 GAVIÃO Agora não posso! Vai você, meu camarada!
 abraça-o e rouba o relógio
 Dispois eu vô inté lá!

 LULU Enton, arrevoar!
 sai

 GAVIÃO Vai, dotô besteira... Vai prá canjiquê que o teu relogio vai pro  
 preguê!...
 exibe o relógio

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO
CANINDÉ, NANÁ, MNACÁ, CAROLINA, ILUMINATO, LULU

SEGUNDO ATO
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 ILUMINATO Então, minha gente! Gostaro do rodeio? Viu como a nossa  
 peãozada sabe montá nos macho chucro e domá boi brabo?

 LULU Oui, oui... Esplendik, esplendik... Jê vê montê em muá coupê...
 E dar um voltê per sertonzê!

 NANÁ Não gaste o seu francês, Lulu.

 ILUMINATO É, seu Lulu... Deséste dessas porquera que aqui ninguém   
 entende nada. Fala memo a língua da gente que é o pau que  
 rola aqui no sertão.

 CAROLINA É por estarmos mesmo no sertão que ele se atreve a falar o  
 francês!

 NANÁ indo a Canindé
 Ô Canindé, aquele cavalo baio que você montou esteve   
 formidável. Como você o domou? Será que procedes   
 igualmente assim com as mulheres?

 CANINDÉ Não, sá dona! Muié não precisa de chicote e nem de espora.  
 Muié precisa é de carinho!

 LULU Madame Carolinê, jê notê lê namorê de Naná com missier  
 Canindê? Jê notê, jê notê, jê notê. 

 CAROLINA Ora! Não seja bobo, Lulu... Os homens aqui no sertão seduzem  
 qualquer mulher. Ai, Gavião... Gavião do meu coração!

 LULU Oh, mon Diê, mon Diê...

 MANACÁ Olha, gente, eu vou chamar o Colono para receber o prêmio que  
 lhe coube no rodeio quando montou o alazão! Uma moça terá  
 que premiá-lo. Posso chamar, papai?

 ILUMINATO Sim, chama-o!

CENA TODOS sentados
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 MANACÁ do fundo
 Colono... Ô Colono, o papai está chamando!

 

 COLONO entrando
 Pronto, seu coroné. O que é que o sinhô qué?

 ILUMINATO É procê vim recebê o seu prêmio do rodeio!

 CANINDÉ Você vai ganhar por sua montada, Colono um sorriso das moças!

 NANÁ Um sorriso, não! Um beijo! Eu darei o beijo!

 TODOS Ooooooooh!

 COLONO Não, sá moça! Eu não quero ganhá o beijo de vancê.

 NANÁ E por que não quer o beijo?

 COLONO É porque as minha glória já tem uma dona! E quando as glória  
 dum caboclo já tem dona, tudo que ele faz é só pra ela!

 MANACÁ Ah, já sei! É a Ritinha...
 chama
 Ritinha, venha cá. Ritinha...

 

 RITA entrando
 Manacá chamô?

 MANACÁ Chamei, sim! O Colono vai receber o prêmio que ganhou no  
 rodeio... E é você quem vai dar o prêmio. O que lhe ofereces?

 RITA Ah, eu dô... O que haverá de dá?
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 CANINDÉ Um sorriso basta!

 RITA Sorriso não!... Eu dô... Eu dô... O meu laço de  ta!

 ILUMINATO Muito bem, Rita. Pode entregar o laço de  ta que ele bem  
 mereceu.

 COLONO Não, Rita. Por enquanto eu não quero o seu laço de  ta. 
 Fique com ele pra amarrá o seu amô!

 TODOS Muito bem, muito bem!

 NANÁ indo a Canindé, baixo
 Canindé! Mais tarde eu preciso falar-te.

 CANINDÉ Quando sá dona quisé!

 LULU Jê vê fetê um propostê! Vamos dar um voltê per campê no  
 cavalicotê?

 CAROLINA Cavalicotê? Credo, Lulu. Isso não é francês nem nada!

 LULU Pardon, pardon... Jê parlê francê pra que vous me compra pá!

 ILUMINATO Ara, vá comprá pá nos inferno!

 LULU Oh, mon Diê, mon Diê... Oh, Periz, Periz�…

 ILUMINATO Agora  ca esse dotô besteira a falá essas porquera de palavra  
 que ninguém entende. Vamo, minha gente. Vamo deixá esse  
 cavalicotê aqui e vamo tudo pra canjica!

 LULU Oh, mon Diê, mon Diê!
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 ILUMINATO Vamo, pessoá. Vamo pra canjica!
 saem todos menos Colono e o Coronel

 COLONO Missiê coroné, vu permitê que muá penetrê em votrê casê por  
 mangê canjiquê?

 ILUMINATO Que diabo é que ocê tá falando ai, Colono?

 COLONO É francês, seu coroné... O seu Lulu tá me ensinando!

 ILUMINATO Peraí, seu cachorro. Eu já te dô francêis!
 corre atrás dele, saem

 

 CAROLINA entra conversando com Canindé
 Mas escuta, Canindé... Você não viu o Gavião?

 CANINDÉ Não vi, dona Carolina, mas ele deve andar por ai!

 CAROLINA saindo
 Ai, ai, Gavião... Ai, ai...
 sai

 CANINDÉ Essa velha ainda vai entrá pelo cano com o Gavião!

 

 NANÁ entrando
 Canindé, peço-te que me ouças! Duas palavras apenas.

 CANINDÉ Sá dona, essa gente é má... Podem vê e...

 NANÁ Que importa, Canindé? Eu gosto de você e não interessa que  
 todo mundo saiba! Desde que entrei nesta casa, apoderou-se
 de mim um amor ardente. Um amor que me prendeu a ti. 
 Eu gostei da tua simplicidade... O amor na cidade é muito  
 diferente! Aqui se ama com suavidade... Com poesia!
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 CANINDÉ Sá Naná, eu sou um rústico vaqueiro e não posso...

 NANÁ Pode sim! Rústico vaqueiro. Mesmo assim eu gosto de você.  
 Você é muito ingênuo, e não chegaria a uma conclusão! Vamos,  
 dá-me um beijo! Dá-me um beijo, Canindé!
 agarra-o e beija-o

 

 GAVIÃO entrando
 Êipa!

 NANÁ Meu Deus! 
 foge assustada

 CANINDÉ Gavião! Ocê não viu nada...

 GAVIÃO Não! Não vi nada, não. Só vi ocê beijando sá Naná, fazendo as  
 sua exprosão fratená... Ocê tá danado pra exprodi... Assim não  
 tem pórvra que chegue!

 CANINDÉ Fique sabendo que se você contá alguma coisa do que viu, 
 eu te achato que nem uma folha de árvore!

 

 CAROLINA entra se remechendo toda
 Ai, ai, Gavião... Ai, ai...

 GAVIÃO Lá vem minha cruiz descendo o carvalho da minha existença...  
 Não tem jeito. Essa veia cismô comigo e tá doida pra me dá a  
 cruiz...

 CANINDÉ Dona Carolina, a senhora tava procurando o Gavião? Ali tá ele.  
 Com licença que eu vou falá com o coroné.
 sai

 CAROLINA toda suspirosa
 Ai, ai, Gavião... Gavião! En m sós!
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 GAVIÃO Última valsa! Essa veia tá querendo... Tá doida prá me dá a cruiz  
 e, francamente, só aquela cruiz vale o sacrifício!

 CAROLINA Ga... Ga... Ga... Gavião...

 GAVIÃO Ga...Ga... O quê? Vá gagá lá fora. O que é isto, sá Carolina?
 A senhora tá  cando gaga? Não vem pra cima de mim com a sua  
 gagança que eu não topo!

 CAROLINA Eu estou gaga sim, Gavião... Gaga de amor por ti... Meu Gagá,  
 meu Ga-Ga-Gaviãozinho!

 GAVIÃO Ora! Quem sou eu? Eu não sou merecendente de tantas  
 malemolências e jabaculecências.

 CAROLINA Ai, ai... Ga... Ga... Viãozinho... Zi... Zizinho!...

 GAVIÃO Oia, sá dona... Não me aumente o nome, senão eu  co zangado  
 e co... co... co... Ai! Eu já tô  cando ga... ga... gagago...

 CAROLINA Gavião, meu amor... Tenha pena de mim... Gavião, me abrace. 
 Me abrace.

 GAVIÃO É... O jeito é entrá mesmo naquela cruiz!
 abraça

 

 CANINDÉ entrando
 Êipa! O que é isto?

 GAVIÃO Isso são exprosões fraternais e sem-vergonhais!

 CAROLINA Senhor Canindé, conto com o seu silêncio.

 CANINDÉ Não tenha medo, sá Carolina... Mas tome cuidado que este  
 camarada não presta. A senhora vai entrá pelo cano.
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 CAROLINA Não faz mal!
 a Gavião
 Escuta, meu amor, vamos conversar lá no campo? Atrás daquelas  
 moitas? Vamos!

 GAVIÃO Vamo! Ocê vai me dá a cruiz... Mas é lá embaixo das bananeiras...

 CAROLINA Vamos, meu Gordini do último ano!

 GAVIÃO Vamo, meu F.N.M* de dez rodas !
 saem abraçados os dois
 * sigla para Fábrica Nacional de Motores. Os caminhões por ela  
 produzidos a partir da década de 50 eram popularmente   
 chamado de F.N.M (leia-se �“fênemê�”)

 MANACÁ entrando
 Canindé!

 CANINDÉ Manacá!

 MANACÁ É certo o que a Naná me contou? Que está apaixonada por você?

 CANINDÉ Naná contô isso pra ocê?

 MANACÁ Contou sim, Canindé! E você? Gosta dela?

 CANINDÉ Oia, Manacá, o tronco do Ipê é forte, mais forte do que a  
  oresta inteira... As suas folhas lá em cima parece que zomba  
 das folhas das outras árvores... Mas vem o raio, sá dona, e corta  
 o tronco do  Ipê! Canindé também é forte. Coração de Canindé  
 nunca sentiu  sgada do amô... Mas veio a Sá Naná e Canindé já  
 não é o mesmo.

 MANACÁ Vocês se amam? Oh, que sejam felizes!
 sai chorando
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 RITA entrando
 O que é isto, Canindé? Ocê tá assustado?

 CANINDÉ Eu? Nada! Então, Ritinha... Como vai o seu amô com o Colono?

 RITA Nóis tá brigado!

 CANINDÉ Que pena!

 

 LULU entrando com raiva
 Seu caipira do pé rapado... Não lhe basta haver roubado a  
 minha noiva, ainda quer também roubar a noiva do Colono?

 CANINDÉ Uai, seu dotô? Já num tá falando mais estrangeirado?

 LULU Neste momento eu falo em qualquer língua! Você é um cachorro,  
 um sem-vergonha! Um Don Juan do sertão!

 CANINDÉ Seu dotô, vancê tá falando isso a sério?

 LULU Eu não lhe quebro a cara com um bofetão porque não sou  
 covarde! E não vou bater num caipira molenga como você!

 RITA à parte
 Meu Deus! Se ele soubesse com quem ele tá mexendo... 

 CANINDÉ Pois oia, seu Dotô Besteira... Vancê tem um home na sua frente...  
 E vancê vai quebrá a minha cara, e já.
 puxa a faca

 LULU tremendo
 Hein? O que é isto? Não vem assim que eu não te recebo... Você  
 acreditou mesmo? Eu só estava experimentando o seu gênio...  
 Guarda essa faca pra lá. Eu até gosto muito de você! Se você  
 quiser, eu te ensino a falar inglês, francês... Quer, gostosão?
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 CANINDÉ Ora, não encha! Tomara eu saber a minha língua!

  
 

 COLONO entrando com  ores
 Ritinha, Ritinha!
 Rita vira-lhe as costas
 Vancê tá vendo, Canindé... Num adianta a gente gostá tanto.  
 Ritinha, a  or do nosso pé de maracujá acabô agora memo  
 de abrir! Marvada, ocê qué que o meu coração  que mais roxo  
 do que essa  ô de maracujá.

 LULU Missier Colonê, parlê pour múá la reson de la  eur de maracujê  
 ser assim, roxê?

 COLONO Eu sei lá o que vancê tá falando!

 LULU Eu pergunto por qual razão que a  or do maracujá é roxa.

 COLONO Eu lhe explico!
 declama música
 A pois entonce eu lhe conto
 A história que ouvi contá
 Por que razão nasceu roxa
 A  or do maracujá

 Maracujá já foi branco
 Eu posso inté lhe jurá
 Mais branco do que a cuiada
 Mais branco do que a lua
 Quando a  ô brotava nele
 Lá pras banda do sertão
 Maracujá parecia
 Um ninho de algodão

 Mas um dia há muito tempo
 O mês inté não me lembro
 Se foi maio, se foi junho
 Se foi janeiro ou dezembro
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 Nosso sinhô Jesus cristo
 Foi condenado a morrê
 Numa cruiz cruci cado
 Longe daqui, como o quê

 Havia junto da cruz
 Aos pés do nosso sinhô
 Um pé de maracujá
 Carregadinho de  ô

 Pregaro o cristo sem pena
 E ao vê tamanha crueza
 A natureza inteirinha
 Pôs-se a chorar de tristeza

 Chorava as fontes nos campo
 Chorava os rio, as ribeira
 Sabiá também chorava
 No gaio das laranjeira

 A lua lá na amplidão
 Haverá a gente de vê-la
 Pelo seus oio de neve
 Chorava um pranto de estrela

 E o sangue de Jesus cristo
 Sangue pisado de dô
 No pé do maracujá, tingia todas as  ô

 E foi por isso, seu moço
 Que as  orzinha aos pé da cruiz
 Ficaro roxa também
 Como o sangue de Jesus

 A pois entonce, seu moço
 Foi assim que eu vi contá
 Pruque razão nasceu roxa
 A  ô do maracujá.

 RITA  Que bonito!

 CANINDÉ Agora: vamo ou não vamo fazê as paiz?

 RITA abraçando o Colono
 Colono... Meu Colono!
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 GAVIÃO entrando
 Êipa! Será possíve que nesta fazenda todo mundo gosta de  
 explosão fraternais e senvergonhais?

 

 ILUMINATO entrando com Naná e Manacá
 Pelo que vejo o assunto é muito alegre?

 LULU Oui, oui... Jê ouvi la historiê mais bonitê de mi vi...

 ILUMINATO Ô minha sobrinha, esse seu noivo é  o de cachorro ou de gente?

 NANÁ Meu noivo agora não é mais o Lulu, titio. O meu noivo é...

 

 CAROLINA entra afobada
 Socorro, socorro! Fui roubada, fui roubada!

 TODOS Ooooooooh!
 todos se agitam na cena

 ILUMINATO Mas, como foi que aconteceu?

 CAROLINA Roubaram a minha cruz de brilhantes!

 ILUMINATO Mais ocê tem certeza de que roubaro mesmo?

 CAROLINA Roubaram sim, mano! Roubaram a minha cruz!

 NANÁ Mas isto é um escândalo!

 LULU Oui, oui... É melhor chamar o polícia!
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 COLONO Seu coroné, qué que eu vá chamá o Cabo Bonifácio?

 ILUMINATO Não! Na minha fazenda quem manda sou eu! E quem resolve  
 todas as questões sou eu memo! Todos têm que sê arrevistado.

 CANINDÉ Eu estou de acordo! Quem tem a sua consciência limpa deve  
 pensar assim...

 GAVIÃO Então deixa eu limpá a minha consciência!
 coloca a cruz no bolso do Canindé
 Pronto. A minha consciência já tá limpa. 

 ILUMINATO Quem qué sê arrevistado prêmeiro?

 LULU Muá!

 GAVIÃO Não! Eu que vou sê arrevistado em primeiro lugá! Onde é que já  
 se viu isso? Se eu apanho o ladrão, dou-lhe uma surra que vou  
 deixá ele moído! Pronto, seu coroné, pode me arrevistá.

 ILUMINATO revistando
 O que é isso? O meu cachimbo outra veiz?

 GAVIÃO Eu acho que ele veio passeá no meu bolso, seu coroné!

 ILUMINATO Um lenço de seda? Você já usa lenço de seda? De quem é?

 LULU Oh... Oh... é de muá!

 ILUMINATO Seu sem vergonha, o que é isto?  Minha caixa de fósforo?

 GAVIÃO Decerto, ela veio visitá o cachimbo!

 ILUMINATO Visitá o cachimbo, hein? E isto? O que é?

 COLONO  É minha caneta de estudá no Mobral.
 toma-a

 ILUMINATO Chiiii pó de arroz... batom e rouge, de quem é isto?
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 NANÁ Minha toalet... desgraçado!

 ILUMINATO tirando uma calça de mulher
 Virge! E isto?

 CAROLINA Isto é meu!
 toma
 Seu cachorro! Que escândalo!

 ILUMINATO É, não achei mais nada.

 GAVIÃO Eu não dizia que sou um homem ernesto! Eu sou dêreito! 

 ILUMINATO Agora é vancê, Canindé, que vai sê arrevistado.
 executa
 

 GAVIÃO Tá frio... Tá esquentando... Pegô fogo!

 ILUMINATO encontrando a cruz
 Canindé, cê teve corage?

 MANACÁ Você, Canindé! Meu Deus!

 CAROLINA Eu logo vi que este caipira não tinha cara de santo.

 CANINDÉ Mas... Eu... Eu não sei... Então acreditam que eu? Oh não, Naná...  
 Eu juro por nosso amor!

 NANÁ Cale-se! Proíbo-lhe que pronuncie o meu nome! Um ladrão!

 CANINDÉ Até você, Naná?

 MANACÁ Bravos, Naná... Então era este o seu amor? Era assim o seu  
 grande entusiasmo? Amor! Sabem lá vocês, as moças da cidade,  
 o que é gostar de verdade? Vocês têm o coração leve como as  
 sedas que vestem! Quando a gente ama, não há crime, não  
 há nada! O nosso amor é ladrão? Que importa? A gente sempre  
 o acolhe em nosso coração: e se ele arroja-se na lama, a gente  
 o ergue nos braços! E aos olhos de todo mundo a gente luta  
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 com ele! Se sofre, a gente sofre também: tudo pelo nosso ideal,  
 pela felicidade de ambos! Isto sim, moça... Isso é que é o amor!

 CANINDÉ Obrigado, Manacá!
 abraça-a

 GAVIÃO Seu coroné, eu tô com uma pelota aqui na guéla que sobe e  
 desce. Sabe de uma coisa, seu Coroné: quem roubou a cruiz  
 foi eu! Eu roubei ela quando sá Carolina...

 CAROLINA tapando a boca de Gavião
 Cale a boca, seu idiota...

 LULU Mas como se explica que a cruz aparecesse no bolso de   
 Canindé?

 GAVIÃO Ora, veja só que brasileiro marca barbante, seu Lilizico... Fui eu
  que coloquei a cruiz no bolso do Canindé... Com muita habilidez,
  muita sensatez, e muita gravidade!

 NANÁ Então não foi o Canindé quem roubou a cruz?

 GAVIÃO Ora, não seja besta... Perdão, besta aqui é só o Dotô Besteira...  
 Canindé nunca roubou em sua vida: aqui nestas redondezas o  
 único ladrão sou eu! E com muita honra!

 LULU procura o relógio
 Missiê Gaviãozê: eu sei que és honrado, mas passa pra cá meu  
 relogê!

 GAVIÃO Toma a cautelê... E vai tirá no preguê.
 tira o papel

 ILUMINATO Responda, minha irmã? Quer que eu mande prender o Gavião?

 CAROLINA Certamente. Mande, mande.

 GAVIÃO Manda: manda que eu conto a história todinha lá nas bananeiras!
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 CAROLINA Não, meu irmão... Não o prenda! Pelo contrário, eu agradeço  
 a você esta lição... Porque só assim eu encontrei o meu   
 verdadeiro amor! Gavião... Gaviãozinho!

 GAVIÃO E eu encontrei a minha caixa econômica, e agora vou me  
 degenerá... E como primeiro ato da minha degeneração, aqui 
 vai a minha exprosão fraterna!
 dá uma chamada cômica em Carolina

 ILUMINATO Vamo acabá com as tristeza cantando em honra da linda
  or do sertão!

 LULU A  or do maracujê?

 ILUMINATO Não: a  or do Manaquê...
 todos cantam

 TODOS Pelas rosas, pelos lírios etc.

 GAVIÃO cantando
 Uma coisa neste mundo
 Coisa assim nunca se viu
 Uma mãe mandá um  lho
 Para... a polícia do Rio
 Minha mãe quando eu morrê
 Me enterre lá no quintá
 Debaixo das bananeiras
 Onde as meninas vai me vê

FIM DA PEÇA
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