ESTAS PEÇAS Só PODERAO SER REPRESENTADAS,
NO TODO OU EM PARTE, SEJA POR QUE PROCESSO
FOR, MEDIANTE AUTORIZAÇAO EXPRESSA DA SOCIE
DADE BRASILEIRA DE AUTORES TEATRAIS
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A BAILAR lHA

A BAILARINA (*)

"A BAILARINA" estreou a 25 de janeiro de 1919, apresentada
pelo Grêmio Dramático Familiar, em sua sede, com o seguinte
elenco :
PERALDIANA (50 anos, matuta) . . . . . . . . . Eurico Pinto
FLOR (15 anos, sua filha) . . . . . . . . . . . . . . Gracinha Padilha
ELISIARIO (21 anos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joaquim Santos
MALAQUIAS (21 anos, matuto) . . . . . . . . . . João Padilha
CEL. PUXAVANTE (60 anos, chefe político) Augusto Guabiraba
CAP. MANDUQUINHA (40 anos, guarda-costa
do Cel. Puxavante) . . . . . . . . . . . . . . . . . Alberto Meneses
ALEXANDRE (25 anos, cômico ambulante) José Domingos
FORTUNATA (16 anos, sua mulher) . . . . . . Djanira Coelho
BESOURO (30 anos, facínora) . . . . . . . . . . . . . . João Vieira
CANGATY . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paulo Padilha
AVOANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . N.N.
MORORó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hercílio Costa
ROSA
Alice Temporal
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SORTEADOS, DOENTES, CAMPONESAS.
A CENA PASSA-SE NO INTERIOR DO ESTADO.
ÉPOCA: ATUALIDADE. O CENARIO REPRESENTA UM BOS
QUE, COM UM CHALÉ AO LADO.

(*)

Designação popular dada em Fortaleza à gripe espanhola de 1918.
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Recebemos convite para assistirmos à representação de um
lindo espetáculo que se realizará amanhã, pelo Grêmio Dramático
Familiar. Será levada à cena o vaudeville em 3 atos e 19 números
musicais, intitulado "A Bailarina" da lavra do Sr. Carlos Câmara.
A ação desenvolve-se nos sertões, sendo a peça de costumes pu
ramente cearenses. ·•
Jornal Pequeno (24/01/1919)

Neste simpático centro de diversões será levada hoje pela
6.a vez o drama (sic) em três atos "A Bailarina", original de
Carlos Câmara, escrito especialmente para aquele centro, onde
tem obtido grande sucesso. Nós que fomos obsequiosamente dis
tinguidos com um convite do Sr. Severino Macedo, diretor do mês,
nos faremos representar. Haverá bondes especiais após o espe
táculo.
Correio do Ceará (8/03/1919)

Sábado e domingo (15 e 16/03/1919) realizou-se neste agra
dável centro de diversões pela s.a e 9.a vezes, a representação do
drama em 3 atos "A Bailarina", alcançando grande sucesso. Não
podemos deixar de elogiar o desempenho do papel de D. Peraldia
na, do qual foi intérprete o Sr. Eurico Pinto. Todos os outros
papéis foram bem representados, destacando-se os do capitão Luís
Puxavante e Elisiário representados pelos Srs. Augusto Guabiraba
e Joaquim Santos. A orquestra esteve sob a direção da pianista
Srta. Diva Câmara, foi muito aplaudida. Amanhã haverá pela
10.a vez a representação deste drama.
Correio do Ceará (21/03/1919)
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A BAILARINA: manuscritos de Carlos Câmara/1 9 1 9

A BAILARINA

PRIMEIRO ATO
Cena I

AO SUBIR O PANO UM GRUPO DE CAMPONESAS CANTA EM
FRENTE A CASA DE FLOR.
CORO - Completa anos hoje
A nossa Florentina
De todas as flores
A mais bela da campina
(FLOR APARECE A JANELA)
Viva a Florentina
Flor vida em botão
A mais bela bonina
De todo nosso sertão
(FLOR ENTRA EM CENA)
Os nossos parabéns
ó meiga Florentina
Que nos lábios tens
O perfume da bonina
(CERCAM-NA)
Viva a flor do Prado
A linda camponesa
O anjo abençoado
De toda esta redondeza
ROSA ( FALANDO) ( 1 ) Flor aceita estas flores. que em nome
de tuas amigas eu ofereço. Representam elas a expressão
sincera do muito que te queremos e dos votos que do íntimo
d'alma todas nós fazemos por tua continua felicidade.
FLOR - Agradeço minhas amigas
Esta manifestação
E fico reconhecida
De todo coração.
TODOS - Viva a Florentina! Viva!
(TROCADOS OS CUMPRIMENTOS, SAEM AS CAMPONESAS
CANTANDO)
(1)

Acrescentado no manuscrito sem indicação do personagem que fala.
Escolhemos Rosa por ser sua grande amiga.
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Cena II

Rosa, Flor e Malaquias
MTLAQUIAS - Fulor, os meus parabéns.
FLOR - Agradecida, Malaquias.
MALAQUIAS - Fulô, eu tava cum vontade de aprôveitá o dia
dos teus anos p'ru mode falar à véia Peraldiana sob o nosso
casóro.
FLOR - Não faça tal, Malaquias; você bem sabe que a mamãe
não o vê com bons olhos... É melhor dar tempo ao tempo,
como diz seu vigário.
MALAQUIAS - Ah! véia tirana!
Cena III

Os mesmos e Peraldiana
PERALDIANA (ENTRANDO) - Fulô, qui berreiro foi este aqui?
(VENDO MALAQUIAS) - ói eu num gosto de paleio cum
esse mequetrefe. Vá lá pra dentro, vá.
FLOR -- Sim, mamãe.
PERALDIANA - (PARA MALAQUIAS QUE ACOMPANHA FLOR
ATÉ A PORTA) - Chio, moço. Venha cá. O que qué vos
micê atrás do cós de minha fia?
MALAQUIAS - Eu sinhora Peraldiana... eu ... eu...
PERALDIANA - (ARREMEDANDO-O) - Eu, sinhora Peraldia
na, eu... eu... Sabe qui mais, é mió qui vá vê quê sua vó tá
fazendo. E fique sabendo qui minha fia num é pro seu
bico... (PAUSA) Ora muito qui bem (TOMA UMA PITADA)
MALAQUIAS - Eu num tenho bico. . .
PERALDIANA - Vá simbora seu bocoró. (VAI SAIR E VOLTA)
ói: e s'eu vê vosmicê a rondar a minha porta de manhã
à noite, cuma é o seu costume, dou-lhe uma pisa de rêio.
Tá vendo? (SAI) .
MALAQUIAS - Tá bom, sinhá Peraldiana, não precisa matratã,
não.
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(À PARTE) Oi qui véia infuleimada !

(CANTA)

Ou que véia infuleimada
Tão medonha, tão zangada
Tão feiosa e rabujenta
Eu tenho inté vontade
De meter-lhe, de meter-lhe
De meter-lhe o páo na venta. . .
S i não fosse mãe d a Flô
Aquela peste, aquele horrô
Aquela véia baruienta
Eu dava na táo marreca
Uma sapeca, uma sapeca,
Uma sapeca de pimenta...
(SAI)
Cena IV

Peraldiana, Flor e Rosa
PERALDIANA - Fulô, eu vou a missa, e adepois vou a casa da
comade Chicó qui teve menino esta noite. Ocê e a Rosa
bote sentido a casa e vosmicê deixe de cunversa c'ó idiota
do Malaquia. Se vosmicê continuá cum palêí c'aquele trou
xa, dou-lhe uma sóva badeja. A correia da máquina taí
mêrmo. (TOMA UMA PITADA E SAI) .
Cena V

Flor e Rosa
FLOR - É isto Rosa, minha mãe me traz atucanada por causa
do Malaquias. É cada sermão que só frade em desobriaa
(PAUSA) O Malaquias é um rapagão taludo. Pois não é?
ROSA - É um rapaz bem vistoso. (2)
FLOR - Diz mamãe que eu só devo casar com um moço da praça;
que esta vida de mato não presta.
ROSA - Pois eu gosto tanto desta vida do sertão, aprecio tanto
os nossos campos floridos, a pureza destes ares.
FLOR - E eu sou tão feliz aqui. E depois, nasci aqui. aoui me
criei, e aqui quero morrer. Sou tão estimada por todos ...
Hei de ser camponesa a vida inteira.
(2)

Todas as falas de Rosa foram acrescentadas no manuscrito. Devem
ter sido criada s posteriormente.
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ROSA - A propósito Flor canta aquela canção da camponesa.
FLOR - Cantemos nós duas - (AMBAS CANTAM)
Somos camponesas
Gentis, graciosas
Somos as princesas
Do vale de rosas
Meigas e sinceras
Em nossa afeição.
E sempre quisera
Nosso coração
Pulsar no sertão
Aqui somos estimadas
Todos nos tratam tão bem
E seremos sempre amadas
Como a perfumada Cecém... (3)
Tão faceiras, tão dengosas
Estas fadas do vale de rosas
Sensitivas, odorosas
Que na haste se ostentam garbosas
E assim vivemos felizes
Como as codornizes
Neste paraíso
No lábio o riso
E as ternas canções
Sutis vibrações
Destes corações
Somos camponesas
Gentis, graciosas
Somos as princesas
Do vale de rosas
Meigas e sinceras
Em nossa afeição
E sempre quisera
Nosso coração
Pulsar no sertão.
(3)
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Acucena.

Cena VI

Flor e Malaquias
MALAQUIAS (QUE TEM ENTRADO NOS úLTIMOS VERSOS) 
Bravo! Bravo ! Munto bem.
FLOR (RUBORIZADA) - Oh ! Malaquias!
MALAQUIAS - Como és mimosa, meu amô. Quando tu canta a
minh'arma chega parece qui sonha e o meu coração fica
num tic-tac qui nem o sino da matriz quando toca rebate.
Ai ! Fulô !
FLOR - Ai ! Malaquias ! (CANTAM)
MALAQUIAS Sinto a alma em rebuliço
Se te vejo, ai meu feitiço
FLOR Sinto o peito palpitar
Se me lanças teu olhar.
MALAQUIAS - Eu te amo muito ó Fulô.
FLOR - E eu te quero com fervor.
MALAQUIAS - Como és fermosa assim, assim, assim.
FLOR - Meu querubim.
MALAQUIAS - Assim, assim, assim
FLOR - Ai !
MALAQUIAS - Assim, assim, assim
FLOR - Ai!
MALAQUIAS - Assim, assim, assim
FLOR - Ai!
AMBOS - Ai meu amor!
ROSA ( FALA) - Bonitinho !
MALAQUIAS - Eu quero sê teu maridinho
FLOR - Será teu o meu carinho
MALAQUIAS - Meu coração tá num chilique
FLOR - Toca repique
MALAQUIAS - Tic, tic, tic
FLOR - Tac
MALAQUIAS - Tic, tic, tic
FLOR - Tac
MALAQUIAS - Tic, tic, tic
FLOR - Tac
AMBOS - Ai meu amor!
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Cena VII

Os mesmos e Elisiário
ELISIARIO (ENTRANDO) - Olá ! Um casal de pombinhos a
arrulhar!
FLOR - Virgem Maria. (CORRE E ENTRA EM CASA)
ROSA - Credo em cruz (SAI, IDEM)
MALAQUIAS - (A PARTE) - De onde saiu essa obrinha!
ELISIARIO - Então seu moço, estava se divertindo, hein? Sim,
senhor, gostei de ver aquele tic-tic-tic-tac ! Aquilo é prá
casar ou prá que é? (A PARTE) Que bicho será esse, furão
não é que eu conheço !
MALAQUIAS (ENCABULADO) - O senhor tem alguma coisa
cum isso?
ELISIARIO - Não. É só pra saber. Eu sou tão curioso. Desculpe
-me, viu, ter vindo empatar-lhe a vaza, mas vi o jogo tão ani
mado que quis ao menos aperuar de perto.
MALAQUIAS (MUDANDO DE CONVERSAÇAO) - O senhor, pelo
que vejo, num é destas parage, não.
ELISIARIO - Deus me livre, Sou da capital. Ando por aqui a
passeio, veraneando, sabe? Vim convalescer da Bailarina.
MALAQUIAS - Demora-se por cá?
ELISIARIO - Talvez. Conforme o agrado.
MALAQUIAS - Não vá, adepois, vosmicê ficá também imbei
çado pur'arguma matuta.
ELISIARIO - Eu? Embeiçado? Não há perigo, rapaz. Eu quero
lá me casar com matuta! Olhe: quando eu algum dia, que
Deus me defenda, me resolver a fazer esta asneira, jsto
é, a casar, o que vem a ser a mesma cousa, hei de eseolher
uma senhorita que saiba tocar piano, que saiba cantar,
que dance o one stepe, que tenha prendas; enfim, que me
deleite.
MALAQUIAS - O que home ! Ah! Ah ! Ah ! Antonce moço, tome
o meu conceio, é mió comprá uma vaquinha, ou então case c'a
fia dum crladô, qui o sinhô não terá só leite, não, mas tamém
cuaiada e queijo fresco.
ELISIARIO (ABORRECIDO) - Você stá maluco, você é besta ,
seu coió de uma figa. Eu quero lá bicho do mato.
MALAQUIAS - Tá bom. Sem gosto. Vosmicê apreceia mais os
bichos da cidade,
ELISIARIO - Naturalmente, como dizia Blanchut. A propósito,
o senhor já viu o Blanchut? ( 4)
MALAQUIAS - Não vi e nem quero vê.
ELISIARIO - Pois é um grande escritor naturalista. Isto é, gran
de é modo de dizer, no tamanho ele é até pequeno. Mas
(4)
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Personagem fictício. de origem francesa,
pelo povo pensamentos esdrúxulos.

a

quem

eram

atribuídos

intelectualmente é mais potente do que o Manezinho do
Bispo. (5) Mas ... mudando de um polo a outro, diga-me
uma cousa: aquela sua namorada é daqui mesmo? Não
tive tempo de lhe ver o frontispício, fugiu veloz, como uma
gazela arisca. É bonitinha, hein? É ... é jeitosa? Tem fei
tio de gente?
MALAQUIAS (ENFURECIDO) - O que seu atrevido, você qué
metê-se in chibata (AMEAÇA-O COM UM PORRETE) .
ELISIARIO (RECEOSO) - O que é isto, moço? Não precisa
zangar-se por tão pouco. Mas é que, com franqueza e aqui,
que ninguém nos ouça: todas as mocinhas que eu tenho
visto por cá são umas desengonçadas, sabe? Umas biqua
ras, umas verdadeiras sacas de algodão em caroço. Pode
bem ser que a sna apaixonada sej a uma exceção.
MALAQUIAS- O que? O que? Cuma foi qui disse, seu frangote
cum gôgo? Quebro-lhe a focinheira com este porrete
(AVANÇA AMEAÇADORAMENTE E ELISIARIO RECUA
TREMENDO)
Cena VIII
Os mesmos e Peraldiana

PERALDIANA (ENTRANDO) - Mais o que é isso? Que C.D.B.
é este? (6) Uma briga de galo no meu terreiro!
ELISIARIO (CRIANDO ANIMO) - Foi esse matuto bruto, que
por causa de uma pergunta inocente quis ir logo às vias
de fato.
MALAQUIAS- Quem é matuto bruto? (PARA PERALDIANA) Sinhá Peraldiana este sujeitinho é um mentiroso. Eu nem
puxei a parnafba cuma é que dixe qui eu quis i à via do
fato? (SEMPRE DE CACETE ARMADO) .
PERALDIANA - Chio. Baixa a� patas, animal. Me diga o que
vêi fazê aqui. Já num lhe dixe qui num quero vosmicé de
palantão na minha porta!
MALAQUIAS (ESMORECIDO) - Eu ... Eu ... Eu... Eu vim comprá
uma garrafa de leite p'ra minha vó.
ELISIARIO - E isto aqui é vacaria, seu pedaço d'asno?
(MALAQUIAS LEVANTA O PORRETE, E ELISIARIO ESCONDE
-SE ATRAS DE PERALDIANA) .
PERALDIANA - Chio! Já por ali, seu pé rapado. Já por ali se não
quer que eu tome esse cacete e quebre na sua cabeça (MA
LAQUIAS VAI A SAIR) .
ELISIARIO - Encontrou mãe, hein? Conheça, cabra mofino.
(MALAQUIAS FAZ UM GESTO AMEAÇADOR E SAI) .
(5)

(6)

Indivíduo de instrução humilde, ligado ao Palácio do Bispo (D. Joa
quim José Vieira), autor de alguns versos populares e pensamen
tos publicados em forma de folhetos e folhetins.
Iniciais da expressão Cu-de-boi. Corresponde a confusão, tumulto.
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Cena IX

Peraldiana, Elisiário e depois Flor e Rosa

·

PERALDIANA - O senhô, pelo modo, num é aqui da roça.
ELISIARIO - Não, minha senhora, não sou roceiro. Eu sou ca
pitalista, moro na capital, onde sou um dos maiores pro
prietários. Meu pai é banqueiro e dos mais ricos que lá
existem.
PERALDIANA - Eu logo vi. Pulo pau se conheçe a casca. (A
PARTE) Que moço delicado. (ALTO) Apois eu moro ali
naquela casa. Também sou proprietara daquele casebre.
Isto aqui, minha fia batismou pur Vale de Rosa. Mais pere
aí, vou chamá ela e a Rosa pru mode travá conhecimento
c'o sinhô. Ela é munto istruída. Foi inducada num culé
jo, pur conta do meu cumpade Coronéo Luís Puxavante,
qui é padrim dela. E a Rosa é minha afiada, tá passando
uns tempo mais eu. Ela é também munto istruída. Teve
no culéjo c'a Fulô. Pére aí ! (GRITA) Fulô, ou li'ulô. Rosa!
Ou Rosa!
FLOR E ROSA (DENTRO DE CASA) - Senhora.
PERALDIANA - Venhum cá.
FLOR (IDEM) - Já vamos (ENTRANDO) - Aqui estamos ma
mãe. (VENDO ELISIARIO) - Ah!
PERALDIANA - Tá qui a mia fia. O nome dela é Fulôrentina,
mais porém tudo aqui chama ela: Fulô. Esta aqui é a Rosa,
minha afiada, fia do cumpade Nicoláo da Maiada Grande.
Meninas este moço é do Ceará (7) (PARA ELISIARIO) A sua graça?
ELISIARIO - Eu me chamo Elisiário Cavalcânti, Cavalcânti com
com "i". Cavalcant-i. O "i" aí representa a nobreza de mi
nha estirpe. Os cavalcânti com "i" são fidalgos, ao passo
que os cavalcante com "e" não o são.
FLOR - Que sujeitinho pernóstico.
ELISIARIO - Meu avô era gentil-homem e dos mais valentes. Era
da raça dos Calangros do Rio Grande do Norte. As senho
ras nunca ouviram falar nos Calangros? Os Calangros
deram carreira em muita gente boa (A PARTE) - Mas
como é graciosa essa matutinha. Estou pasmado.
PERALDIANA - Anda Rosa, anda Fulô, fale c'o moço. Diga as
sim: Munto gôsto im cunhicê, seu Liziaro Cavarcant-i da
raça dos Calangro. Estas menina ficum tão acanhada,
c'onde yê gente da praça.
ROSA - Muito gôsto em conhecê-lo senhor Elisiário Cavalcant-i
da raça dos Calangros.
(7)
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Antigamente, entendia-se Ceará apenas como a região de Fortaleza.
Ir ao Ceará significava ir a Fortaleza. Ser do Ceará, originário de
Fortaleza .

ELISIARIO - Tenho a honra em cumprimentá-la D. Rosinha.
FLOR (REPETE O CUMPRIMENTO)
ELISIARIO - Oh ! Minha senhora, o gosto é todo meu. Permita
que lhe beije a nívea mão (BEIJA A MAO DE FLOR QUE
A RETIRA APRESSADAMENTE)
PERALDIANA - O que é isso, menina?
FLOR - Mas minha mãe, ele disse que é Calango e eu nunca
vi calango sem rabo!
ROSA - Realmente !
PERALDIANA - Não arrepare isso não, seu moço: isso é a ino·
cença qui fala pela boca dela.
ELISIARIO - E a senhora, como se chama?
FLOR - Flôrentina, uma sua criada.
ELISIARIO - Pois D. Florêntina, eu tenho visto muita flor em
j arro, en tina eu nunca vi.
PERALDIANA - Mas arfinal, cuma vêi o sinhô pará nos Inha
mum (8) ? Andará perdido nestes matagáo?
ELISIARIO - Não senhora. Vim convalescer. Estive uns dez dias
com a bailarina e fiquei escangalhado. Botei até sangue,
sabe?
PERALDIANA - Botou sangue?
ELISIARIO - Botei.
ROSA - Muito?
ELISIARIO - Muito. Fiquei fraco p'ra burro, com uma tossezi
nha seca imnertinente. Abatido, mesmo. Resolvi, então, vir
tomar a benÇão à madrinha e convalescer no sertão. Minha
madrinha mora no Quixará ( 9), e de lá vim até cá. A bai
larina esbodegou-me.
PERALDIANA - Voute, cobra d'água. Qui bailarina é essa, seu
Calango?
ELISIARIO - A bailarina é espanhola. Veio da Europa, atra
vessou os mares, chegou ao Rio e tem percorrido o país in
teiro de um a outro extremo, fazendo um salseira de mil
diabos. Meteu gente no buraco, p'ra burro.
PERALDIANA - E essa balarina dança, seu Cavargânti?
ELISIARIO - Dança o maxixe que é um regalo.
FLOR - E o senhor aprendeu a dançar com ela?
ELISIARIO - Claro! A dançar e a cantar. Posso fazer parte hoje
de qualquer companhia lírica.
ROSA - Cante, então, alguma coisa pra nós ouvirmos.
PERALDIANA - Vamos vê lá isso cuma é seu Calango sem
rabo.
(8)
(9)

Região do Ceará.
Atual Município de Farias Brito/Ce.
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ELISIARIO - Apreciem. (DANÇA E DEPOIS CANTA)
A cruel espanhola
É assim que caracola
Dança o coco, dança o tango
O one step e o fandango.
Dez dias com a danada
Deixa a gente esbodegado
É pior que cascavel
A bailarina cruel.

,n ..
{..

E eu cá que o diga
Sim, não é cantiga
Estou descadeirado.

Olé.

Mole e definhado
A tal bailarina
Foi uma chacina
Fez do forte fraco
Olé.
E meteu no buraco.
A cruel espanhola
É assim que caracola
Dança o coco, dança o tango
O one step e o fandango.
Dez dias com a danada
Deixa a gente escangalhada
É pior que cascavel
A bailarina cruel
(FLOR E ROSA VAO FAZER CROCHÉ A PORTA) (10)
PERALDIANA - Sim, senhor. Essa balarina é um perigo. Feliz
mente não apareceu ainda pur cá. (PAUSA). Mais me diga
u'a coisa home: Cuma deixou o Ceará véi de guerra? Há
tanto tempo qui me arritirei de lá.
ELISIARIO - Ah! Mas espere, a senhora não é daqui?
PERALDIANA - Inhor, não. Isto é lá terra. Isto lá presta. Eu
sou cuma o senhor naturá da capitáo, nascida e criada na
Lagoa Funda, atrás do sumitéro de seu Cando Maia (11)
(10) Esta rubrica, acrescentada no original, substitui a antiga: FLOR VAI
A CASA, TIRA UMA ALMOFADA E FICA SENTADA A FAZER REN
DA A PORTA DE CA,SA ACOMPANHADA DE ROSA.
01 ) Lagoa Funda: nome dado às imediações do Cemitério São João Ba
tista (1885), àquela época administrado pelo Capitão Cândido Alves
Maia.
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ELISIARIO - E como a senhora veio dar com os costados neste
cafundó?
PERALDIANA - Eu lhe conto, seu moço. Fiz inxame na Iscola
Normáo, fui deplomada e alumiada prefessora desta Mele
ca e, pur desconto dos meus pecado, caí na besteira de casá
aqui c'o defunto Zuca, meu esfalecido marido, que era o
ispetô iscolá. Deus lhe fale n'arma. Hoje tau aposentada,
graça a infoloença do compacte Luis Puxavante, mais porém
num tenho arricurso pra mode me arritirá daqui.
ELISIARIO - Ah! A senhora foi professora de primeiras letrasí'
PERALDIANA - Inhor, não. Eu sempre fui munto istruída. Eu
ensinava era das primeiras às derradeiras letras. Eu cá sei
o A B C dereitinho, todim, de cabo a rabo. Graças a Deus,
na Iscola Normao, só tomei páo uma vez. Isto mermo foi
pro preseguição d'um inxaminadô que se queria fazê de bes
ta pro meu lado.
ELISIARIO - Em que cadeira a senhora foi ao pau?
PERALDIANA - No francês, logo a matera im qu'eu tava mais
bem aperparada.
ELISIARIO - E a senhora inda se lembra de alguma coisa de
francês?
PERALDIANA - Ora se me alembro? Eu ainda sei dizê Bom jou
Monsiú Beacoup. E toda palavra qui acaba im U.
ELISIARIO - E a senhora sabe conjugar os verbos franceses?
PERALDIANA - Ora se sei. Tá.
ELISIARIO - Pois eu só quero ver até que ponto chegou a per
versidade do tal examinador que lhe meteu o pau. Faça
de conta...
PERALDIANA - P'reu fazê de conta?
ELISIARIO - Sim, faça de conta que eu sou o examinador de
francês e a senhora é a examinada. Menina vamos lá.
Conjugue o indicativo presente do verbo Avoir.
PERALDIANA - Dicativo presente do verbo avoar: Eu avôo, tu
avôa, ele avôa.
ELISIARIO - Basta, minha senhora, basta. Está aprovada. Aprovadíssima. A senhora foi vítima de uma perseguição atroz.
PERALDIANA - Gostou de vê? Eu sou munto istruída.
ELISIARIO - Está se vendo.
PERALDIANA - Mais me diga, seu calango, o Ceará d'hoje ainda
será o Ceará véio bonzão dos meus tempos? Ou tará mais
amiorado ... p'rá piá?
ELISIARIO - Vai cada vez melhor. Aquilo é um terrão. Temos
agora novas avenidas, teatros, cinemas, o diabo a quatro.
E tudo hoje é movido pela eletricidade, a força motriz,
a força geretriz do mundo, quando não há greve. Tudo
hoje em dia, minha senhora, se faz eletricamente.
PERALDIANA - Quaó, seu moço. Eu dou munto mais pulo sis
tema antigo. É mais seguro.
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ELISIARIO - Temos também, lá, jogos de todas as espécies. Desde
o poker até o jogo do bicho. A senhora já jogou no bicho?
PERALDIANA - Eu? Eu não sou disso não, seu moço.
ELISIARIO - É porque a senhora nunca pegou no bicho. 800$000
(12) numa centena!
PERALDIANA - Inhôr não. Nem faço impém. Eu cá só sei jogar
a bisca e o três sete. Isto mermo im famia e a leite de pato.

(13).
ELISIARIO - Pois hoje no Ceará, minha senhora, joga-se tudo.
E é gente graúda. A polícia cerca as casas de jogatinas,
instaura processos, faz e acontece, mas o jogo surge de novo.
Ali é mesmo que cogumelo em esterqueira. Joga o pobre,
joga o rico, joga o branco, joga o preto. Aquilo ali está na
massa do sangue, sabe?
PERALDIANA - Apois eu c'onde fui a derraveira vez o Ceará,
na seca grande dos três 8 (14), num era assim não. E nem
havia tanta diversão pru povo. O que eu vi lá de mió foi a
ingenhoca do seu Bembém, um qui cria grilo im gaiola; o
bumba-meu-boi do Boca Calada, na rua do Sampaio, e o
Cosmorama, de seu Paula Barro, perto do Passei. Ah! mi
diga, o dono do Passei ainda é vivo? O seu Paes Pinto? (15).
ELISIARIO - Não minha senhora.
PERALDIANA - O major Sampaio ainda é delegado? O Cônego
Romão ainda é vivo? (16)
ELISIARIO - Qual, minha senhora, já é com Deus todo esse
pessoal. Hoje tudo é gente nova; é a nova geração que sur
giu com o século atual. (OUTRO TOM) - E seu marido,
minha senhora, de que morreu? (A PARTE) - Foi bem
aperreado.
PERALDIANA - Teve o ar do vento. Ave Maria. (BENZE-SE). Fi
cou c'a espinhela caída e cum catarrão amalinado, qui
bateu o pacáo im pouco tempo. Ante nunca eu tivesse
me casado; pra mode ficar veúva, mitida neste capoeira!!
ELISIARIO - Pois a senhora não gosta desta vida bucólica?
(12) Oitocentos mil réis.
(13) Sem apostas a dinheiro, amadoristicamente.
(14) Seca de 1888.
( 15 ) Engenhoca de seu Bembém: estabelecimento comercial (venda de
caldo-de-cana) nas dependências do antigo Mercado Público. (Neste
lugar, localiza-se a Praça Waldemar Falcão). O proprietário costu
mava reunir, a título de curiosidade, pequeno acervo de trabalhos
artesanais, além de cultivar excentricidades, como criar grilo em
gaiola e expor bichos empalhados. Boca Calada é o apelido do pro
prietário de uma casa na rua General Sampaio que, durante as fes
tas natalinas, promovia aí a representação folclórica a que se refere
a personagem. Em igual oportunidade, no Passeio Público, era arma
do o presépio mecânico construído por Antônio de Paula Barros, acio
nado por um modesto motor e posto em movimento por fios ocultos.
( 16) Duas interrogações ilegíveis no manuscrito.
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PERALDIANA - Vida o quê?
ELISIARIO - Bucólica. Vida do campo.
PERALDIANA - Não gosto inhôr não. Não gosto nada desta
vida de cólica, cuma o senhor chama. Esta vida de cólica,
seu moço só pra cachorro e bicho de pé. Isto, isto avacãia
uma criatura. (FLOR E ROSA APROXIMAM-SE). - Ma
tuto, seu moço, só tem de gente o rastro...
FLOR- Não diga isto mamãe.
PERALDIANA- E pru quê? E pru quê num hei de dizê?
FLOR - Lembre-se de que meu pai era um matuto
honrado e bom, um santo homem.

e

um matuto

PERALDIANA- Santo! Fresco Santo. Era boa bisca o meu esfa
lecido marido, o capitão Zuca Pimenta.
ELISIARIO- Ahl A senhora é Pimenta? Eu conheço na capital
umas moças com esse nome.
PERALDIANA- Sim senhor. Eu cã sou Peraldiana Pimenta.
ELISIARIO- (A PARTE)- Sim senhor. A velha é uma pimen
ta malagueta, mas a filha é mesmo uma pimentinha de
cheiro. E eu, entre as duas, estou parecendo assim um
pimentão maduro.
PERALDIANA- A preposto, seu Cavargântl,
tiga da pimenta?

o

sinhô sabe a can-

ELISIARIO - Não senhora. E teria muito gosto em ouvf-la.
PERALDIANA- Canta lã, FulO.
FLOR - Não, mamãe, cante a senhora. (PARA ROSA) - Você
sabe.
ROSA- Não. Não.
PERALDIANA- Apois cantemos ambas as duas.
FLOR - Não, minha mãe. Cante a senhora.
PERALDIANA- Apois lã vai obra.
ELISIARIO- O Calango atrãs da cobra.
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PERALDIÁNA (CANTA) A pimenta é coisa boa
Podem crer que não é lôa
Ai! Ai! Ai!
�remédio pra macacôa
Ai! Ai! Ai!
�remédio pre macacôa. (17)

Uma pimentinha ardosa
Torna a bóia apetitosa
Ai! Ai! Ai!
Pimenta é coisa gostosa
Ai! Ai! Ai!
Pimenta é coisa gostosa.

A moqueca é bem cheirosa
Cum pimentinha ardosa
Ai! Ai! Ai!
Faz a gente ficar dengosa
Ai! Ai! Ai! ..
Faz a gente ficar dengosa.

Sou caboclinha faceta
Sou pimenta malagueta
Ai! Ai! Ai!
Comigo ninguém se meta
Ai! Ai! Ai!
Comigo ninguém se meta.
PERALDIANA- Que tal?
ELISIARIO - �da gente comer e lamber os beiços. A senhora,
comparando mal, é ver um vatapá.
PERALDIANA - Vá o quê?

(17) Gripe.
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ELISIARIO - Um vatapá. E aqui a menina é uma moqueca su
pimpa. Eu nem quero mais comer hoje; senão indigesto.
Estou cheio até o gog6. E sinto no peito o ardor da pimen
ta. Ouçam: (CANTA)
Sinto no peito o ardor da pimenta
E a minh'alma sinto de amor sedenta
Sinto no peito o calor da paixão
Que me inspiraste, 6 flor, em botão.
Meu coração a saltar, qual peteca
Aqui, por esta moqueca
Sou um perfeito Sansão,
ó Dalila do Sertão.
Dá-me, 6 meu anjo a Esperança
Traz à minh'alma a bonança
Feriu-me a meiga criança
Essa tua esquivança.
À luz radiosa de teus belos olhos,
De teus belos olhos, cheios de atenção
Há de apontar-me na vida os escolhos
Adorada flor, em botão.

Tenho aqui dentro o calor da paixão
Que me inspiraste, faceta
Tenho aqui dentro o ardor
Da pimenta malagueta.
No peito eu sinto um vulcão
Sirüo um vulcão tormentoso e ardente
A bramir e a rugir qual leão,
Cioso de sua leoa, fremente
Dá-me 6 meu anjo a Esperança
Traz à minh'alma a almejada bonança
Feriu-me, 6 Estrela Polar
A tua candidez sem par.
PERALDIANA -Qui voz sordosa! Sim senhor. Muito bem. Pelo
qui vejo o senhor tá todo ardido (EMENDANDO) ... ou,
quero dizer, ardoso. Bom. Eu vou coidar da janta. O sinhô
si quisé pode ficar aí cunversando c'a Fulô e c'a Rosa. Sem
cerimonha, vio? (VAI A SAIR) .
ELISIARIO - Mas. D. Peraldiana, e se aquele lapônio voltar,
aquele matuto estúpido que quis ir comigo ao cacete!
PERALDIANA - E o sinhô num é valente? Num é da famia dos
Calango? Cuma tá cum sobro�o?
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ELISIARIO- Eu sou valente, D. Peraldiana. Eu sou valente. Eu
nunca soube o que era medo. O medo que eu tenho é do
meu gênio, sabe? E demais, eu não dou pra toreiro, porque
aquele casca grossa quando arremete com fúria parece mais
um toiro brabo.
PERALDIANA- Pois bem, se ele vié grite pru eu...
ELISIARIO (A PARTE) - Se ele der tempo...
PERALDIANA- E o sinhô vai vê cuma é que se chia no nó da
peia (SAI).

Cena X
Flor, Elisiário, Rosa

e

depois Malaquias

ELISIARIO - (A PARTE) - É preciso aproveitar a boa vontade
da velha, que é um excelente pau de cabeleira (18) (AL
TO) - Flor, 6 flor dos Alpes sertanejos, botão de rosa a
desabrochar cheiroso, vê-la e amá-la foi obra de um mo
mento.
FLOR - Credo!
ROSA- Que sujeito!
ELISIARIO - Amo-a perdidamente. Quero transportá-la deste
matagal agreste para os salões elegantes da fina flor da
alta sociedade fortalezense. O seu meio não é este...
FLOR - Engana-se, senhor. Aqui nasci, aqui quero findar os
meus dias. A flor silvestre não se aclimata em estufa. De
finha e morre.
ELISIARIO- Flor, flor de minh'alma. Nunca senti na vida uma
paixão tão repentinamente sincera e tão sinceramente re
pentina. A teus pés; (AJOELHA-SE) a teus pés aguardo a
minha sorte. Adoro-te. Dá-me a vida ou dá-me a morte.
FLOR- Sr. Elisiário, eu não posso corresponder a esse seu sen
timento. Levante-se, deixe disso, largue a minha mão. Se
não eu grito.
ROSA- Grite Flor.
ELISIARIO- Não, não me levantarei. Quero morrer a teus pés,
morrer imolado a esta paixão que me devora o peito.
MALAQUIAS- (ENTRANDO) - Que que é lá isso, seu mane
quim do diabo? (ELISIARIO LEVANTA-SE APRESSADA
MENTE) - Você num vai morrer, não, que eu num sou
assassino, vai mais porém é tomar uma surra. Vou papo
car-lhe o alto da sinagoga 09) cum este jucá. (AVANÇA
DE CACETE ARMAOO E ELISIARIO RECUA TREMEN00).
FLOR- (COLOCANDO-SE ENTRE OS DOIS) - Deixe-o Mala
quias, esse moço parece que é maluco.
f18) Alcoviteira.
(19) Cabeça.
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MALAQUIAS - Toma a benção a ela, seu peste. E se arritire,
suma-se da minha vista, senão eu faço uma asneira (ER
GUE O CACETE E ELISIARIO SAI TREMENDO) . (MA
LAQUIAS TRISTE) - Fulô, eu vou pro Ceará.
FLOR - (AFLITA) - Pro Ceará?
ROSA - Pro Ceará?
FLOR
É possível, meu Deus? E demora-se por lá, Malaquias?
MALAQUIAS - Sim, Fulô. Argum tempo. Fui assorteado... Vou
sê sordado. Vou cumpri o meu devê. Ocê num se esquece
d'eu, não, Fulô?
FLOR - Não, Malaquias, nunca. Esperarei por ti. Um dia vence
remos a resistência de minha mãe ou então, morrerei sol
teira.
MALAQUIAS - Apois, Fulô adeus. Adeus Rosa. Vou fazê viage
amenhã à boquinha da noite. Vou cum outros cumpanhê
ro, qui forum cuma eu, assorteados. Adeus Rosa.
ROSA - Adeus Malaquias. Seja feliz.
MALAQUIAS - Adeus Fulô.
FLOR - Adeus, Malaquias. Confia em minha afeição. Não es
quecerei todos os dias, em minhas orações, de recomendar
te à proteção da Santíssima Vírgem. (DESPEDEM-SE E
MALAQUIAS SAI ) .
-

Cena XI

Flor, Rosa e Elisiário
FLOR - Oh! Meu Deus protegei-o (CAI NOS BRAÇOS DE ROSA)
ELISIARIO (ENTRANDO) - Flor!
FLOR - Ainda senhor?
ROSA - Que sujeito renitente!
ELISIARIO - Ainda e sempre. Estava à espreita, vi o matuto sair
e corri a teus pés.
FLOR - Pois fez mal, senhor. Eu não posso ouvir os seus galan
teios. Estou comprometida com o Malaquias.
ELISIARIO - Pois é possível? Está comprometida com o Mala
quias? Comprometida? Pois quer deveras unir o seu desti
no ao daquele tabaréo ignorante?
FLOR - É ignorante, senhor. É ignorante, mas é sincero, e leal,
como todo sertanejo cearense. Ignora o que sejam a
hipocrisia, a astúcia e a covardia, tão conhecidas de certos
moços da cidade. Vamos para casa Rosa.
ROSA - Vamos.
ELISIARIO - Então desprezas-me?
FLOR - Não, não o desprezo. Acho-o simplesmente insuportável.
(SAI ACOMPANHADA DE ROSA) .
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ELISIARIO - Flor, despedaçaste-me o coração (CANTA) .
Formosa camponesa
A minh'alma feriste
A essa tua beleza
Nenhum homem resiste.
Espedaçaste-me o peito
Patativa da mata
É este sonho desfeito
Que me alucina que me arrebata.
Fiquei aniquilado
E em desesperação
ó meu anjo adorado
Tem compaixão
De meu coração.
Vem meus passos guiar
Estrela peregrina
Teu desdém me fulmina
Tem compaixão
De meu coração.
Esta paixão que sinto a sufocar-me
E que horrivelmente me empolga o coração
Há de à loucura levar-me
Tão grande é a minha aflição.
Jamais poderei, decerto, olvidar
A flor esbelta e rara que aqui vim encontrar
A fada meiga gentil
Deste édem pastoril.
Espedaçaste-me o peito
Patativa da mata
E este sonho desfeito
Que me alucina, que me arrebata.
Espedaçaste-me a alma
Espelho que retrata
Tua imagem tão calma
Que me alucina, que me arrebata.
Fim do I Ato

(CAI O PANO SE NAO ENGANCHAR)
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Em pé, ao fundo, da esquerda para a direita: Ojanira Coelho (Fortunata), Sinhá de
Melo (camponesa), José Domingos (Alexandre), Augusto Guabiraba (Cel. Puxavante),
Alberto Menezes (Cap. Manduquinha), Adelma Guabiraba (amiga de Flor), Joaquim Santos
(Eiisiário). Em pé: (junto ao proscênio) João Vieira (Besouro), (atar não identificado),
Delmar Pamplona (sorteado), João Padilha (Malaquias), Paulo Padilha (Cangaty) e Hercílio
Costa (Mororó). Sentados: Zilda Sepúlveda (amiga de Flor), Gracinha Padilha (Flor), Alice
Temporal (Rosa), Eurico Pinto (Peraldiana) e Carmem Padilha (amiga de Flor).

SEGUNDO ATO
Cena I

Elisiário (Só)
ELISIARIO - Desde que vi o demónio da matutinha que fiquei
doidinho por ela. Estou vendo se consigo passar uma ras
teira no tal Malaquias, tomando-lhe a namorada. O diabo
é que a praça parece inexpugnável: um Porto Arthur irre
dutível. A velha está toda do meu lado. É um trombone de
chupeta. A filha, porém, está dura de roer. Mas, enfim,
nada de esmorecer. Eu sempre ouvi dizer que a desgraça
do homem é esmorecer e falar fino. Não esmoreçamos, pois,
e falemos grosso.
Cena II

Elisiário e Peraldiana
PERALDIANA (ENTRANDO) - Olá ! Bons olhos o veja, seu Liziaro. Cuma passou a noite?
ELISIARIO - Assim, assim, D. Peraldiana.
PERALDIANA - Adonde tá aboletado?
ELISIARIO - Em casa do Coronel Damião, a quem fui recomen
dado por minha madrinha. Mas lá tem carapanã que é um
inferno.
PERALDIANA - É um horrô.
ELISIARIO- Só o Amazonas.
PERALDIANA - Quando pretende vortá ao Ceará? Ainda de
mora pur aqui argum tempo?
ELISIARIO - Depende D. Peraldiana, depende. Avalie a senhora
que eu estou apaixonado, mas apaixonado como uma ze
bra. Ando com o coração em fogo, e a alma ardendo em
febre.
PERALDIANA - Num será a doença da balarina que quererá
vortá não? Tome papaconha, raiz de angelca.
ELISIARIO - Qual bailarina, qual nada. Eu estou doente, mas
é de paixão. Não há papaconha nem cabeça-de-negro que
dê jeito. É paixão. Paixão medonha. Destas que tem cão
dentro e dos miudinhos, sabe? Eu chego ando abestado.
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PERALDIANA- Credo em cruz, seu moço. Antonce vá a seu vi
gário. Só banhe d'igreja pode apalacá esse fogaréu.
ELISIARIO - Eu também penso assim D. Peraldiana. Pelo meu
gosto isto se liquidava em dois tempos. Porém a minha
Creusa é que não está pelos autos. Está renitente em não
querer. Ali.
PERALDIANA- Apois é passive? Injeitá um moço cuma o sinhô,
tão bem apessoado, tão rico, proprietaro no Ceará, fie de
banquêro. Apois, eu, seu Liziaro, si fosse escoida pro vos
micê tava mais era bodejando de sestifação.
ELISIARIO- (A PARTE) - Voute, coral. Vá morder outro, ge
reba doida.
PERALDIANA- Mais porém é destas parage a sua Creusa, cuma
o sinhô chama?
ELISIARIO - � sim, minha senhora. � da sua terra.
PERALDIANA- E é coisa que se veja? � bonita? � bichão?
ELISIARIO - Ora minha senhora, pois me acha cum cara de
arara?
PERALDIANA - Inhôr não.
ELISIARIO-�um anjo.�um anjo que por descuido baixou do
Céu à terra num dia de temporal. �uma huri, uma tetéia,
uma fada, uma silfide.
PERALDIANA- Credo! Santo nome de Jesus! E adonde desco
bria essa fada, essa silfes?
ELISIARIO - Aqui, D. Peraldiana. Aqui mesmo, neste Vale de
Rosas.
PERALDIANA - Aqui, pois é passive? E cuma eu nunca vi...
(OLHANDO PARA TODOS OS LADOS).
ELISIARIO- Sim. D. Peraldiana, em sua casa. Está a dois pas
sos de mim.
PERALDIANA- Aqui. A dois passos? (A PARTE) Será eu, meu
Deus, a silfes dele. Oh! meu anjo da guarda valei-me. O
coração véi tá os pinote qui só bode novo.
ELISIARIO - Então? Pois não adivinha? Não sabe ainda que é
a ninfa destes bosques, a deusa dos meus sonhos aman
téticos?
PERALDIANA- Diga, diga logo seu l.iziaro (A PARTE) Ai! Ai!
O avexame é tão grande chega as carne me treme.
ELISIARIO- Pois, minha senhora, a casta pomba de meus de
vaneios é... é sua filha.
PERALDIANA- Uff! (A PARTE, BENZENDO-SE) - Ah! meu
esfalecido defunto, perdoa, hein. Pequei por maus pensa
mento, atraiçoei-te sem querer.
ELISIARIO- Então o que diz a isto?
PERALDIANA - Demore o pau, seu Liziaro. Si é p'rá bom fim
qui o sinhô qué a Fulô.
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ELISIARIO - Se é pra bom fim? Oh, minha senhora, isto nem
se pergunta. As minhas intenções são as mais sérias pas
siveis. É só ter o sim de sua rósea boquinha, é só ter o sim
que almejo febrilmente, e mandar chamar o vigário da
freguesia. Olhe só não garanto uma coisa: é casar no civil.
Sim, porque eu cá sou irredutível em matéria de religião.
Firme até ali nas minhas crenças apostólicas. Não vou nesse
negócio de contrato civil, não, isto só se deixa pros herejes.
PERALDIANA - Tá bom seu moço. Tá bom. Também aqui pouca
gente casa no incivil. Vamo vê lá a resposta da Fulô. Pru
que razão ela num haverá de querê? (SOBE E CHAMA)
Fulô, ou Fulô.

Cena III
Os mesmos e Flor
FLOR (DENTRO DE CASA) - Já vou mamãe.
PERALDIANA - Ela vem aí.
FLOR (ENTRANDO) - Pronto mamãe (V:S: ELISIARIO E DA
-LHES AS COSTAS)
PERALDIANA - Fulô, aqui o seu Liziaro Cavargânti diz que
qué casá cum vosmicê. Quê qui me arresponde a isso?
FLOR - Eu, minha mãe, fiz quinze anos ontem, estou muito
moça ainda. Não desejo me casar por enquanto, principal
mente com esse senhor.
PERALDIANA - O quê? O quê? Cuma foi que dixe. Recusá um
partidão dexe! Será pru mode o esfilhapado do Malaquias.
Apois fica sabendo minha cabeça de vento qui vosmicê há
de casá cum quem munto bem eu querê.
ELISIARIO - Não precisa alterar-se, D. Peraldiana. É melhor
recorrer aos meios suasórios.
PERALDIANA - Eu queria levar a coisa cum bom modo na car
mança, mais, porém cuma ela vem toda arrupiada pro meu
lado, agora tem de casá c'o seu Liziaro. Ou casa ou antonce
leva uma tunda de tirá couro e cabelo.
FLOR - Mas, mamãe...
PERALDIANA - Num tem nada. Aqui seu Liziaro escuieu vos
micê, agora vosmicê escoia também: ou seu Liziaro, ou
uma pisa de rêio.
FLOR - Pois é possível que esse calango ainda insista em querer
casar comigo, contra a minha vontade, sem eu querer.
PERALDIANA - Vosmicê não tem querê, vosmicê num se gun
verna. Ou casa. ou diz pru que num casa.
ELISIARIO - (A PARTE) - Está encrencado este negócio. (AL
TO) D. Flor, se eu insisto é confiado no ditado: água mole
em pedra dura tanto bate até que fura.
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FLOR- A mim é que a sua insistência não conseguirá ao menos
amolgar. Eu o abomino. Poderia casar com o senhor for
çada, a muque, obrigada por minha mãe, mas quanto a es
timá-lo algum dia, nunca. Vá casar com a bailarina.
ELISIARIO- Deus me livre. Quem de uma escapa cem anos véve.
PERALDIANA - Num é cá balarina que ele há de casar não, é
cum vosmicê. E não me arresmungue vio? Qui eu hoje tou
danada.
ELISIARIO (A PARTE) - Que sogrinha, hein?
PERALDIANA- Vá trabaiá. Ande. Vá acabá aquele crochéu qui
vosmicê tá fazendo. Ha de serví pro enxovaio. Vá!
FLOR- Não caso, não caso, não caso (VAI PARA CASA).
PERALDIANA- O quê? O quê atrivida, macriada. Péra i. ..
ELISIARIO - Venha cá, D. Peraldiana, deixe a moça. Ela está
hoje de mau humor. Aquilo passa.
PERALDIANA - Passa é a rêio. Arre. Aquela menina me mata.
Queá o causo, cuma dizia o meu difunto. Não toma? (OFE
RECE O CORRIMBOQUE) .
ELISIARIO- Não, senhora. Tomei na capital para evitar a bai
larina, mas foi mesmo que nada.
PERALDIANA- Apois é isso, seu moço. Deixe lá que eu arrumo
esse matrimonho. Não se avéxe. Tenha mão no fogaréu
e deixe o pau corrê .. .
ELISIARIO- (A PARTE) Eu só quero é ver em que dá esta en
crenca (AFASTA-SE ALGUNS PASSOS).

Cena IV
Os mesmos, Cel. Puxavante e Capitão Manduquinha
PUXAVANTE - (ENTRANDO ACOMPANHADO DE MANDU
QUINHA) Olá comade! Cuma tem passado? E a minha
afiada, tá boazinha?
PERALDIANA - Vai se indo cumpade.
PUXAVANTE - Qui hai de novo pur cá? Quem é aquele boneco
de engonço? Ei, moço, aprochime-se.
PERALDIANA - (APRESENTANDO) - É seu Liziaro Cavar
ganti da famia dos Calango do Rio Grande do Norte, mais
porém ele é naturáo do Ceará.
PUXAVANTE
É paricido. Qui acha Capitão Manduquinha?
MANDUQUINHA - É. É vê largatixa.
PUXAVANTE - (CUMPRIMENTANDO) Seu Calango (APERTA
A MAO)
MANDUQUINHA - (IDEM) Seu Calango. (IDEM) .
ELISIARIO - Um criado para os servir.
PUXAVANTE - (OLHA PARA MANDUQUINHA E RIEM-SE)
Brigado.
MANDUQUINHA- Nós num percisa de criado.
-
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PUXAVANTE- Vosmicê num inóre a pregunta. Mais pra onde
se bota e d'adonde veio?
PERALDIANA - Ele vêi do Ceará, cumpade.
PUXAVANTE- Ah! Vêio do Ceará?
ELISIARIO - Sim, senhor. Vim da Capital do Estado, onde resido.
Sou capitalista, proprietário dos melhores edificios de For
taleza, meu pai é banqueiro importantíssimo, minha mãe. ..
PUXAVANTE - Ei, moço, basta, basta. Fiquemo pelo pai...
MANDUQUINHA - É. Deixemo a veinha sossegada.
PUXAVANTE - Mais porém o sinhô anda pur aqui, fazendo o
que? É bê stando?
PERALDIANA - Não cumpade, ele teve cum a tal de balarina.
Ficou munto arrebentado, e antonce vêi tomá benção a
madrinha e se tratá.
PUXAVANTE - O que, home! Apois o senhor tem corage de
contá uma histora dessa e andá se gavando dum escandêlo
desse?
MANDUQUINHA- Quem chama isso coragem nunca vi o séver
gonheza.
ELISIARIO - (DECLAMANDO) Eu explico, senhores. A espa
nhola, como lhe chamam no Rio, ou melhor, a bailarina,
como nós a conhecemos em Fortaleza, senhor coronel. ..
Coronel?
PUXAVANTE - Coroné Luís Puxavante, viriadô e subdelegado
de puliça. E esse meu cumpanhêro é o Capitão Mandu
quinha, precuradô da Cambra e carcerêro da Cadeia Pú
blica.
MANDUQUINHA - As suas arde!
ELISIARIO - (DECLAMANDO) Obrigado. Pois, como eu ia di
zendo senhores: Coronel Luís Puxavante e Capitão Man
duquinha, a espanhola ou a bailarina, como queiram, é
uma moléstia infecciosa, importada da Europa.
PUXAVANTE - Molesta feia, heim?
MANDUQUINHA - É como a sarda e o sarampão?
ELISIARIO- É muito pior.
OS DOIS - Pior?
ELISIARIO - (DECLAMANDO) Muito pior. Avaliem senhores,
que a bailarina é transformista; é como a Fátima e o Fre
goli. (O.T.) Você s conhecem a Fátima e o Fregoli? (20)
PUXAVANTE - Não. Nós num cunhece não, mais é a mesma
coisa. Continue qui tá bom.
(20) Fátima Mires: atriz que revolucionou Fortaleza com seu corte de
cabelo à la garçonne e pela originalidade de trabalho apresentado
na inauguração do Majestic Palace (Cine-teatro), em 1917. Em "105
Transformações", 1.a parte de seu espetáculo, Mires conseguia mudar
de trajes com enorme rapidez.
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ELISIARIO - (DECLAMANDO) Pois a bailarina, senhores, e
como eles. É transformista. Toma os mais variados aspec
tos, atuando, ao mesmo tempo, de diferentes modos e em
órgãos diversos do aparelho humano. Aparece com dores
na cabeça, nas cadeiras, nas bochexas, na nuca, em todas
as partes do corpo, enfim. Vem quase sempre acompanhada
de uma f ebre, que varia de 80 a 90 graus, abaixo de zero.
PERALDIANA - É febrão.
PUX. E MAND. - É febrão.
ELISIARIO- (DECLAMANDO) Coloca-se o termómetro nos so
vacos axilares e o termó metro papoca intoxicado. Senho
res, para concluir, direi que a bairalina foi a pior epidemia
que já assolou o mundo. Basta saber-se, senhores, que ela
fez os fortes ficarem fracos, meteu os fracos no buraco e
encheu os hospícios de doido. Tenho d ito.
MANDUQUINHA - Puxa!
PERALDIANA- Virgem Santíssima.
PUXAVANTE - É um fim de mundo.
ELISIARIO - É buraco.
PERALDIANA - São Subastião livrai nós da táo balarina.
PUXAVANTE - Amém, comade.
MANDUQUINHA - Eu cá chega tou todo arrupiado.
PERALDIANA - Agora, me dê licença qui eu vou acendê uma
velinha a S. Subastião, pro mode livrá nós da táo balarina.
(SAI).
PUXAVANTE - Vá comade, vá comade, vá comade! (vt! BE
SOURO QUE SE APROXIMA) Ah! lá vem o besouro. Seu
Calango, adeus. Arranje-se aí c'o Besouro que nós vai se
raspando. Ocês são aparentados, ocê é calango, el e é be
souro. (SAI).
ELISIARIO - (A PARTE) Quem será o tal Besouro?
MANDUQUINHA- É criminoso de sete morte.

Cena V
Elisiário e Besouro

ELISIARIO - E esta! Eu também queria me escafeder (VAI A
SAIR E INDO DE ENCONTRO A BESOURO DE COSTA)
BESOURO- Viva! (A PARTE) Quem será este pinto calçudo?
ELISIARIO- (RECEOSO I A PARTE) Que facínora mal-encara
do. (ALTO) Como tem passado, seu Besouro, a família
está boa?
BESOURO- Espere! O senhor sabe o meu nome? O senhor me
conhece?
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ELISIARIO- Ora, quem não conhece um homem tão popular no
Ceará i nteiro, d o litoral às fronteir� dos Estados limítro
fes.
BESOURO- Apois é isto: eu sou o Galdino Besouro. A famia dos
Besouro, o senhor sabe, é perigosa. Nós semo marvado de
nascença.
ELISIARIO - E o senhor já tem muit� mortes?
BESOURO - Inhô não. Cousa pouca. São i mpretes.
ELISIARIO - E nunca foi preso?
BESOURO - Só uma vez, mais porém fui logo sorto. Absorvi
dim da sirva. Os grandes percisa de nós e nós percisa se
ag�aiá sempre imbaixo de arve gaiúda.
ELISIARIO - Contam-se mui tos crimes, cometidos pelos Besou
ro em todo o interior do Estado.
BESOURO- Meu avô ·era naturáo das Alagoa. 1!: uma famia me
donha, mais porém muito desunida. Uns denuncia os outro.
E há um tempão que a minha parna.iba num dá sélviço.
(PUXA A FACA).
ELISIARIO- (RECEOSO) Guarde isso. . . Então há muito tempo
não faz nada? É buraco, não é?
BESOURO - É. Mais porém me diga uma coi�a, adonde é c'ôcê
mora?
ELISIARIO - Na Capital.
BESOURO- Ah! É pracianol Apois eu tou aqui às orde d'um
chefão. Fi chei résidença aqui. O senhor num cunhéce os
meus parente no Ceará, não? Eu acho qui Besouro lá é o
pau qui hai, imbora c'o nome trocado mode a puliça. Até
na cadeia eu acho qui tem Besouro. É f amião. . .
ELISIARIO - A minha também não é pe quena.
BESOURO - Ah!

A sua tomém é grande?

ELISIARIO- É. Eu sou d uma raça que mata se rindo. Eu sou
da família dos Calangos do Rio Grande do Norte. O senhor
nunca ouviu falar?
BESOURO - Muito, home. Toque lá nestes ósso.
ELISIARIO - A árvore genealógica d os Calangros é frondosa
como a oiticica secular. Avalie, você, Besouro, que os netos
são os frutos, os filhos são os galhos, os velhos são os tron
cos, os...
BESOURO - (INTERROMPENDO-O) Eita. B�ta, basta, home
de Deus. Não percisa descer de raiz abaixo, não. É medo
nha; dou pru vista.
ELISIARIO - Este nosso encontro, Besouro, vai se tornar hi s
tórico. Vai figurar e m letras doiradas nas páginas negras
da história de Carlos Magno. Vamos, portanto, solenizá-lo
com música.
BESOURO - Antonce ramo vê lá isso cuma é. seu Calango.
(CANTAM)
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ELISIARIO Sou Calangro, és Besouro
Somos cabras destemidos
Dois tiranos de papoco
(Bis)
De valentes pais nascidos
És Besoiro, eu sou Calangro
Andamos na lapa do mundo
(Bis)
Somos assim incorrigíveis
(Bis)
Temos vida de vagabundo
O nosso encontro, Besouro
Deve ser solenizado
Em belas letras de ouro
Ele vai ser registrado
Vai figurar desde j ã
N a História d o Cearã.
BESOURO - Mais porém, o senhor num de dixe ainda quê qui
anda fazendo cã pelos mato. Anda corrido da j ustiça?
ELISIARIO - Qual o que, homem. Vim por causa da bailarina.
Convalescer, sabe?
BESOURO - Mais qui histora de balarina é essa?
ELISIARIO - Uma epidemia, uma doença, sabe? A bailarina,
compreende?
BESOURO - Ah ! Jã entendo. E adonde pegou essa danada?
ELISIARIO - A bordo do Parã. De viagem. Estive dez dias com
ela. Fiquei desencadeirado. Por um triz não fui ao buraco.
BESOURO - Eu avalio, home. E essa danada num vinherã dã
um passêi pur cã não?
ELISIARIO - Não sei. Ela jã estã muito desmoralizada. Ninguém
mais faz caso dela, na Capital. Olhe: jã estão curando-a
até com cachaça e limão.
BESOURO - Apois, seu Calango, eu me arritiro. ói s'a balarina
se alembrã de aparecê pur cã ôcê me avise.
ELISIARIO - Sim, fica ao meu cuidado.
BESOURO - Tã bom. Até nós se vê. Sempre às suas orde num
faça cerimonha vio? Eu sou agregado do coronéu Cario
lano. Se percisã dos meu sélviço . . . (SAI)
ELISIARIO - Agradecido ... (O.T.) Safa. Deus me livre de outro
mau encontro destes. Voute ! Vã besourar o diabo. Eu pen
sei que com a tão decantada repressão do banditismo não
houvesse mais dessas feras soltas pelo sertão. Mas qual !
É um mito. A polícia prende-os, vencendo mil dificuldades,
arriscando a própria vida, e os jurados, os bons j urados da
nossa terra, põem-nos na rua. Cada chefe tem, pelo menos,
uma dúzia desses celerados. E quanto mais mortes tem
nos costados, mais apreciados se tornam pelos tais chefes.
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ELISIARIO - (O. T. ) Em todo caso, seu Elisiário, é melhor estar
bem do que mal com semelhante gente. Ufa! Já estou can
sado de estar em pé. Vou vê se boio qualquer coisa. A bar
riga está a dar hora. Depois volto à carga. Essa matuti
nha dá comigo no asilo, não há dúvida. Bom, eu j á volto.
(SAI) .
Cena VI

Puxavante e depois Flor e Rosa
PUXAVANTE - Ninguém pro cá. Cuma se teria arrumado o tal
Calangro c'o Besouro? ! O tal Calangro num m'im entra.
Dos dois eu prefiro o Besouro. É criminoso de morte, mais
porém é home de palavra inté umas hora. Vamos lá vê
a Fulô. Olá! Lá vem ela c'a Rosa.
ROSA - Como tem passado, Cel. Puxavante?
PUXAVANTE - Bem. Munto brigado.
FLOR - Sua benção, padrtnho.
PUXAVANTE - Deus te faça uma santa. (0. T.) Mais espere, o
que tem tu? Tá tão trtste ! Vamos expilica-te o que hai,
quem matou o teu caboco?
FLOR - Sou muito caipora, meu padrinho.
PUXAVANTE - Num diga isso Fulô. Caipora é o cão.
FLOR - Sou a criatura mais infeliz que o sol cobre.
PUXAVANTE - Desinfeliz o que? Quáo desinfeliz ! Quem tem
um padrim cuma eu pode lá sê desinfeliz. Mais vamos lá
desimbuxa duma vez. Disbúia lá a tua histora. Pra mode
vê s'eu dou uma meizinha.
FLOR - Mamãe quer me forçar a casar com um tipinho da
Capital que anda por aqui.
ROSA - Com um tal de Cavalcan-ti.
PUXAVANTE - O que? É o home da balarina? Casá a força.
Forçá-te a fazer vida cum aquele sibite de j aqueta, cum
aquele pinicapau de colerim?
AS DUAS - Sim.
PUXAVANTE - Nunca. Mais vale uma boa morte, minha afiada!
FLOR - Pois, faça-me esta caridade, meu padrtnho. Não consinta
mamãe obrigar-me a dar esse passo que faria a infelicidade
de toda a minha vida.
PUXAVANTE - Fica descansada, Fulô. Deixa ess� neg�ço pro
minha conta. E agora minha j uriti da mata canta quarqué
coisa pr'eu uvi. Apercio tanto as tua cantiga.
FLOR - Não padrinho.
PUXAVANTE - Canta. Canta minha j açanã. Quem canta seus
mal'espanta. ói canta coisa alegre, vio?
ROSA - Flor, canta aquela da mulata.
FLOR - Pois sim. Cantemos as duas.
PUXAVANTE - Ataque.
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FLOR E ROSA

-

(CANTAM) (21)

Eu sou a mulata dengosa,
Tenho o meu chie
Sou graciosa
Por onde passo
Chamo atenção
Pois simbolizo
A perfeição.
Vivo contente e fellz
No meu tranqüilo sertão
Como a perdiz
Que da mata vive
Na solidão

(Bis)

Trago aqui no coração
O meu segredo
Mas não quero que o descubram
Pois tenho medo
Amo um belo aldeião
Mas o seu nome
Só confio, nos meus cantos,
A viração
PUXAVANTE- Bravo, Fulô. Bravo, Rosa. Bravo ambas as duas.
Assim, assim é qu'eu quero vê ocês. Contente e sestifeita.
Cena VII
Os mesmos e Malaquias
MALAQUIAS - (ENTRANDO) Meu padim, sua benção.
PUXAVANTE - Deus te abençoe.
MALAQUIAS - Rosa e Fulô. Adeus, Meu Padrim tou de partida
pro Ceará. Fui assorteado...
PUXAVANTE- Adeus, rapaz. Num queres qu'eu te arranj e um
substituito não? Cum dinhêro faz-se tudo; o dinhêro é o
rei deste mundão de meu Deus.
MALAQUIAS- Não, meu padrim. Já c'a sorte me escôieu. Vou
cumprí o meu devê.
·

(21)
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Acrescentamos Rosa, já que as falas atestam a participação desta per
sonagem. O diãlogo próximo à música sofreu modificações posteriores,
promovidas pelo autor que lhe introduziu indicações relativas ao
que nos referimos acima, ou sej a. o canto em dueto.

PUXAVANTE - Tá bom, home. Tá bom. Tu és um home de véi
gonha. É pérciso amostrá que nós, os matuto, também
semo patriota. Quantos assorteado vai daqui.
MALAQUIAS - Seis, cum eu. Adeus, meu Padrim, adeus, Fulô,
Adeus, Rosa.
FLOR - Adeus. Malaquias sej a bem feliz. (SAI ENXUGANDO
OS OLHOS)
ROSA - Adeus, Malaquias.
PUXAVANTE
ói : ôcê proceda, vio? Não vá se acanaiá pul lá
não. Aquilo é a terra da perdição. Fuj a das má cumpanhia.
Não quêra palêi c'as caboca de lá, qui é um perigo. ói. Tem
coidado é c'a Balarina; Só coma fruta boa e num beba
garapa de cana quente ! Veja se vorta cuma vai. Nada de
avacaiamento.
MALAQUIAS - Têj e discansado, meu Padrim. Eu hei de sê ho
me em toda a parte. A sua benção !
PUXAVANTE - Deus te acompanhe e te faça feliz. (MALAQUIAS
SAI) Aquilo é qui é um rapaz às dêreita. Nisto ele púXa o
pai que era um matuto honrado e séro: imbora besta pra
burro. Mais porém seu vigaro diz, qui doutô e matuto
quanto mais besta mió.
-

Cena VIII

;·�r.·'
I

i :

Puxavante, Alexandre e Fortunata (22)
ALEXANDRE
O senhor é que é o coron·ei Luís Puxavante, che..;.
fe político desta zona e subdelegado de polícia?
PUXAVANTE - Inhô, sim. Pra serví o sinhô e aí a essa mada
minha.
FORTUNATA - Obrigada.
PUXAVANTE - (A PARTE) Donde diabo terá saído essas figu
ra de presépe?
ALEXANDRE - Pois, seu coronel, eu me chamo Alexandre de Oli
veira Lima e tenho a honra de apresentar-lhe minha mu
lher, Dona Fortunata dos Anjos.
PUXAVANTE - Muito forgo em cunhecê ambos os dois. Antonce
o sinhô se chama Lixandre Liveira Lima e aí a madama
é D. Fortunata dos Anj os?
ALEXANDRE - Sim, senhor.
PUXAVANTE - E que apito ôcês tocam?
OS DOIS - Que apito nós tocamos?
PUXAVANTE - Sim, home. Que diabo ocês andam fazendo pelo
mundo? De qui vévem. ói : num inóre a pregunta:.. .
-

(22) Frutuoso Alexandrino e esposa, ex-Integrantes do Recreio Dramá
tico Familiar (1903) que durante 15 anos percorreram os sertões do
Ceará e Piauí apresentando as peças "Os Sinos de Corneville' e
"'Chateau Margaux" .
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FORTUNATA - Ah! Somos artistas.
ALEXANDRE - Somos artistas líricos, trágicos, melodramáticos,
tragi-cômicos.
PUXAVANTE - ô rra diabo. Num são pouca coisa não. E há
munto tempo qui andam im disobriga?
ALEXANDRE - Eu já nem sei. a era, em que começamos a nossa
vida de judeus errantes.
FORTUNATA - A arte, a verdadeira arte, é assim, não tem pá
tria, é cosmo poli ta, é vagabunda como a poesia.
ALEXANDRE - Agora, andamaos dando espetáculos no interior
do Estado.
FORTUNATA - A vida está tão difícil de se viver.
ALEXANDRE - Em toda parte por onde temos andado, feliz
mente, temos sido sempre prestigiados pelas autoridades
locais. E aqui esperamos poder contar com o seu apoio.
FORTUNATA - Podemos então contar com o seu auxílio, não?
PUXAVANTE - Mais seu Lixandre, eu num dou pr'isso não. Já
tou véio, tou escangaiado. Eu só arrepresentei uma vez, e
isto mermo quando era fêdêio, fiz o Mateus.
ALEXANDRE - Do Lobo do Mar?
PUXAVANTE - Qui lobo do mar? Eu fiz o Mateus do Bumba
-meu-boi.
ALEXANDRE - Mas seu coronel nós só precisamos é do seu
apoio moral.
FORTUNATA - É. Não precisamos do senhor para representar.
ALEXANDRE - O nosso elenco é suficiente. Nós queremos é o
seu prestígio como o homem mais importante da locali
dade.
PUXAV ANTE - Tá bom, home. Assim, sim.
ALEXANDRE - Precisamos que o senhor nos arran je a casa da
Câmara.
FORTUNATA - Para os espetáculos da nossa Companhia.
PUXAVANTE - Apois, não. Percisa é mandá barrê. Aquilo pru
lá tá sujo qui nem boca de cigana.
ALEXANDRE - Isto é o menos.
FORTUNATA - A companhia é de 1.a ordem.
ALEXANDRE - O elenco é magnífico. Eu e ela. Ela e eu.
PUXAVANTE - Antoce é quatro.
ALEXANDRE - Não.
PUXAVANTE - Eu e Ela. Ela e Eu. Na minha taboada é quatro.
FORTUNATA - Não, seu coronel; somos dois.
ALEXANDRE - Somos apenas dois, mas valemos por quatro,
sabe?
PUXAVANTE - Abom.
ALEXANDRE - Ela às vezes, na mesma peça, faz seis, oito pa
péis.
FORTUNATA - E ele faz dez, doze.
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PUXAVANTE - São medonho mesmo. Antão são cuma a bala
rina - transfoimista?
FORTUNATA - O repertório é inesgotável.
ALEXANDRE - Ora, dá bem pra seis espetáculos. Temos o "Chateau Margaux".
PUXAVANTE - Num conheço mais porém deve sê bom.
ALEXANDRE - Temos "O Espiritismo".
PUXAVANTE - Esta é qui tá danada. Seu vigaro num qué nem
uvi falá im espritismo. Enfim, continue.
ALEXANDRE - Temos "O Sino de Corneville em casa". (23)
PUXAVANTE - Essa deve sê ingraçada
ALEXANDRE - Temos ainda o "Sino de Cornevile em casa",
temos "O Espiritismo" e temos o 'Chateau Margaux".
PUX:AVANTE - Antonce é seis.
FORTUNATA - Não, senhor, coronel, são três.
PUXAVANTE - Ora. . . Oceis lá sabem jometrilha.
ALEXANDRE - Temos. . .
PUX:AVANTE - Tem o Chatô margô, tem o espritismo, tem o sino
de Côrnevil im cada, tem o espritismo, tem o chatô margô.
É seis inté na gografia do Sobreira. (24)
ALEXANDRE - São três, seu coronel, são três, mas valem por
seis.
PUXAVANTE - Abom.
ALEXANDRE
A prima dona é esta, é um portento.
PUXAVANTE - A h ! Essa Dona é sua prima?
·
ALEXANDRE - Não é minha prima. É Prima Dona.
PUXAVANTE - E apois, homão. Dona Prima ou Prima Dona
num vem dá na merma coisa?
FORTUNATA - Não, seu coroneL Prima Dona quer dizer can
tora, cantora de óperas, sabe?
PUX:AVANTE - Abom, home, pra que num dixerum loP.'o isso.
E ela sabe cantá, heim?
ALEXANDRE - Como um rouxinol.
PUXAVANTE - Modinhas bonita. SabP. aquela "meu Deus qui
noite ! Ou antão aquela outra, home, aquela - "Amanhã
por estas horas . . . Hum, Hum, Hum, Hum, Hum, Hum."
ALEXANDRE - Não, seu coronel. Ela · só canta músicas clássicas,
trechos de óperas, sabe?
PUXAVANTE - Abom. Apois mand'ela cantá um xarope quauqué,
pra mode vê se agrada.
ALEXANDRE - Vamos lá satisfazer o coronel, Fortunata. Canta
aí qualquer coisa.
·

-

(23) Paródia fictícia de "' Os Sinos de Corneville em Arronches ", opereta
em 3 atos de Frederico Severo, estreada por volta de 1880 no Teatro
São José, da antiga Rua Amélia, em Fortaleza.
( 24 ) João Gonçalves Dias Sobreira ( ,1 _ C r a to 1847
1 . 2 ) , auto r de estudos
sobre Francês , Português e Geografia do Ceará.
-
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FORTUNATA - Qual eu canto Alexandre? Aquela? "Vamos, va
mos a Paris, Paris, Paris, jardim d'Orej a".
ALEXANDRE - Esta não, canta outra coisa.
FORTUNATA - Então aquela - "Acabou-se esta embrulhada
que nos fez andar à toa".
ALEXANDRE - Não, Fortunata, não. Não estraga o repertório.
Pára a música. Pára a música. Deixa teu repertório de
mão. Canta qualquer coisa de extra. Coisa nova.
FORTUNATA - Então vamos cantar um tango.
PUXAVANTE - Apois vamo vê lá isso. Pera aí, vou chamá a
cumade Peraldiana e as meninas pro modo assistí. (VAI
À PORTA E CHAMA) Cumade, cumade ...
PERALDIANA - (DE DENTRO DE CASA) ôi. . .
PUXAVANTE - Venha c á c'as menina.

Cena IX
Os mesmos, Peraldiana, Flor e Rosa
FLOR - O que é isto, meu Padrinho?
PUXAVANTE - Uma arrepresentação.
ROSA - Aqui, ao ar livre?
ALEXANDRE - Agora, senhorita, os principais teatros do Rio
de Janeiro e do Ceará são ao ar livre, é o Teatro da Natu
reza, sabe? (25)
PUXAVANTE - O diabo é quando chove. Mais vamo lá o tango.

(25) Experiência de teatro ao ar livre promovida em 1919 no Rio por
João do Rio e Alexandre Azevedo. semelhante à feita na Europa
pelo Teatro Livre de Oranj e, em Nimes. "
TEIXEIRA. Ubiratan . Pequeno Dicionário de Teatro, São Luís/MA,
1970, p. 107.
,,
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FORTUNATA - (CANTA)
Artista eu sou e a arte é minha vida,
Vida de glórias e de ilusão,
Que a cada passo eu sinto, dolorida,
Amargurar-me o coração.
Mas num proscênio assim iluminado
Desaparece, então, toda amargura
Faz esquecer esta ventura
Tão triste fado.
Noss'alma se sente, então, ditosa,
Temos vontade de sorrir
Ficamos toda orgulhosa
E a rir
Erguemos a nossa fronte
airosa.

�.

Noss'alma se sente, então ditosa,
Temos vontade de sorrir
Ficamos toda orgulhosa,
Toda orgulhosa e a rir.
PUXAVANTE - Ah ! Fortunata dos meus pecado. Foi bonzão
mermo, seu Lixandre. A amostra foi o bicho. E o senhor
num canta?
ALEXANDRE - Canto. Canto até bem, sabe? Mas tenho andado
endifluxado, com a voz rouca.
FORTUNATA - Então, seu coronel, podemos anunciar o espe
táculo para a casa da Câmara?
PUXAVANTE - Pode, home ; pode. Oh. Diabo, mais num tem
é parco.
ALEXANDRE - Isto é o menos, coronel. Olhe com uma porta
em cima de duas barricas de bacalhau eu me arranjo.
FORTUNATA - Em toda parte é assim.
PUXAVANTE - E os cenáro?
ALEXANDRE - Os cenários eu faço de palha de coqueiro.
FORTUNATA - O pano de boca é um lençol.
ALEXANDRE - Um lençol de amostras da Paulista. (26)
FORTUNATA - Uma coberta de tacos, sabe?
ALEXANDRE - Cada pedaço representa um anúncio.
FORTUNATA - Os panos de boca hoje são todos feitos de anúncios.
ALEXANDRE - Imita bem.
PUXAVANTE - Abom. Antonce o pano de boca é um lençol.
ALEXANDRE - É.
C26) Denominação antiga das ,'Casas Pernambucanas".
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. PUXAVANTE - E o pano de fundo? Cuma é qui ocês arranj a?
ALEXANDRE - O pano de fundo é a parede, mesmo.
PUXAVANTE - Abom. Antonce a parede é o pano de fundo?
ALEXANDRE - Perfeitamente.
PUXAVANTE - Antão tá tudo arranj ado. Faça o anunço. Quando
é que ocês pertende começá a churumela?
FORTUNATA - Hoj e.
ALEXANDRE - Vamos estrear com o Sino de Corneville em casa.
PUXAVANTE - Apois, antão, ataque, home. ói bote no anunço
- O sino de eôrnevil im casa da Cambra.

Cena X
Os mesmos, Manduquinha e sorteados
MANDUQUINHA - (ENTRANDO ) Arreda, meu povo, arreda. Os
arriculuta vai passá.
TODOS - Lá vem eles. Lá vem os arriculata. (ENTRAM OS SOR
TEADOS, SOB O COMANDO DO CAPITAO MANDUQU I
NHA)
PERALDIANA - ói o Malaquia!
ELISIARIO - (TREPAIX> NUM TAMBORETE) Senhores. Vou
falar às massas.
PUXAVANTE - ói o home da Balarina.
ELISIARIO - Silêncio. O momento é solenemente tétrico. A na
tureza inteira é um lamento. Em seus chiqueiros, as ove
lhas soltam balidos tão tristes como o murmúrio dos ci
prestes cemitérios. Em seus currais, as vacas, saudosamen
te mugem. Mas senhores acima de tudo está o Dever. Sor
teados a Pátria necessita dos serviços de todos os brasilei
ros válidos. Parti. Ela reclama a presença de todos nós,
os moços. Ide portanto. Ide cumprir o vosso dever cívicG.
(OUTRO TOM) E dêem lembranças por lá a quem per
guntar por mim.
PUXAVANTE - Cala a boca bruto.
ELISIARIO - Tenho dito.
PERALDIANA - Seu Liziaro é inloquente.
MALAQUIAS - Agora, rapaziada, vamo cantá im dispidida.
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SORTEADOS - (CANTAM)
Nós fumo assorteado
Vamo lá pro Ceará
Assentá praça, sê sordado
Aprendê a manobrá

(Bis)

CORO Vão contentt>
(Bis)
Nessa carma
São valente
Cuma as arma.
SORTEADOS As menina tão chorosa
(Bis)
C'a nossa suparação
Tão tristonha, tão saudosa
Mais porém é sem razão.
CORO Vão contente
(Bis)
Nessa carma
São valente
Cuma as arma
SORTEADOS Do Ceará véio de Guerra
(Bis)
Nós ainda é de vortá
Pras menina desta terra
Deixarem de saluçá.
CORO Vão contente
(Bis)
Nessa carma
São valente
Cuma as arma
Fim do 2.0 ato
(Cai o pano se não enganchar)
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TERCEIRO ATO
Cena I
Elisiârio e depois Peraldiana
ELISIARIO - Ando desesperado da vida. E não e para menos!
Pois há tanto tempo que o diabo do matuto sorteado partiu
para a Capital e ainda não adiantei nada, mas mesmo nada,
na minha pretensão sobre a apaixonada dele! Agora está
empenhado nisto o meu amor próprio ferido. Ora, nunca
encontrei em Fortaleza, palavra de honra, moça nenhuma
que resistisse às minhas lábias, e aquelas meninas de lá
são escovadas, muitas vezes peR,"am na isca e largam o anzol.
Mas, como eu ia dizendo, se lá nenhuma conseguiu resistir
ao meu palanfrório açucarado, como é que aqui, nestas
brenhas, uma matutfnha dos Inhamuns me trata com ta
manho desdém !

Cena II
Elisiário e Peraldiana
PERALDIANA - (ENTRANDO) Ora . . . viva lá, seu Liziaro. Inda
lá tá cum muito fogo na arma?
ELISIARIO - Estou cada vez pior, D. Peraldiana. A paixão, que
me empolgou com os seus tentáculos de polvo, é daquelas
que, uma vez contrariadas. levam a gente ou ao buraco ou
ao hospício. Aqui dentro, minha senhora, não é brincadeira
não, há um inferno. A minha caixa toráxica é um vulcão
em erupção.
PERALDIANA - Apois, seu Liziaro, pra tal caixa toraxa e pro
vurcão não sei meizinha, não ; mais porém pr'irupção mela
pinto é bom.
ELISIARIO - Não brinque D. Peraldiana com o meu sofrimento.
PERALDIANA - Num tou brincando não.
ELISIARIO - O meu mal .i á tem raiz. Olhe : veja se me arranja
esse par de botas, quero dizer o meu enlace nupcial com
sua gentilíssima filha.
PERALDIANA - Tá bom, home. Tá bom. Tau a_ieitando o negaça.
Ela ou pro bem ou pro máo há de casá c'o sinhô.
ELISIARIO - Então. dá-me a sua mão?
PERALDIANA - Ambas as duas, inté.
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ELISIARIO - Oh, meu Deus, como vou ser feliz ! (A PARTE)
Parece que o negócio vai mesmo.
Cena III

Os mesmos, Puxavante e Manduquinha
PUXAVANTE - Olá,_ cumade ! Tá namorando? S'é pra casá pode
cuntinuá.
PERALDIANA - Adevinhou, cumpade, c'a déferença qui quem
casa num é eu não, é a Fulô.
PUXAVANTE - A Fulô? Que cantiga é essa cumade? Mode coisa
qui num uvi bem!
PERALDIANA - Aqui o seu Liziaro Cavargânti pediu a mão da
Fulô pro mode casá cum ela.
PUXAVANTE - Num arprovo esse casóro, cumade. A Fulô deve
casá é cum gente cuma nós. Num acha Capitão Mandu
quinha?
MANDUQUINHA - Naturarmente, nós cá semo.
PUXAVANTE - Deve casá é cum gente do trabaio, cum gente
qui anda num anda cum peraotage e nem véve c'a balarina.
MANDUQUINHA - Apoilhado.
ELISIARIO - (A PARTE) Ora já se viu que matuto espora!
PERALDIANA - Mais porém cumpade, eu já dei a palavra o home e agora num posso dá atrás cum ela. Num vej o motivo
pr'essa ripunança.
PUXAVANTE - Apois eu le digo, cumade, qui a Fulô num casa
cum esse chirimbalo não.
MANDUQUINHA - Casa não.
PERALDIANA - Mais porém me diga uma coisa, cumpade: o
sinhô é mãe dela?
PUXAVANTE - Home ... eu acho que não.
PERALDIANA - E apois? Eu é qui sou mãe dela. Pro sinal qui
quage bato o pacáo, quando ela nasceu.
PUXAVANTE - Abom.
PERALDIANA - E tau arresorvida a casá ela.
PUXAVANTE - Mais num casa.
MANDUQUINHA - Casa não!
PUXAVANTE - A sinhora diz qu'é mãe dela. Aquerdito. A ma
ternidade, cumade, é um fato cuma dizia o finado Pala
Ney. (27) Mais porém a Paternidade, ah! A paternidade
é muitas vez inté um poblema difício de se arresorvê. Ora
a sinhora diz qu'é a mãe, e ·eu cá bem posso dizê qui sou
o pai, pro que sou o padrim dela. Quando esfaleceu o seu
defunto, o cumpade Zuca Pimenta quem foi qui botou ela
no culégio cinco ano? Bote a caiga abaxo, cumade; o pai
c'a Fulô cunhinceu foi eu.
(27.) Francisco de Paula Ney ( 1858 - 1897 ) , poeta cearense.
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ELISIARIO - (A PARTE) Que história embrulhada!
PERALDIANA - Lá isso é verdade, cumpade; mais porém...
PUXAVANTE - Num tem mais porém num tem nada, cumade.
E adespois vosmicê sabe lá quem é esse mocim bonito? !
MANDUQUINHA - Sabe o que.
PUXAVANTE - Tarvez seje inté argum vagabundo corrido da
justiça ou antonce argum passadô de cédra farsa. Tá apa
recendo, agora, tanta cedulinha aqui nos Inhamum.
ELISIARIO - Sr. Coronel, o senhor está me ofendendo com sus
peitas malcabidas; e não posso consentir que continue a in
sultar-me dessa forma, de corpo presente. Não estou aqui
para agüentar desaforo de qualquer bicho careta.
PUXAVANTE - Você é besta, homão ! Antão se arritire. Mais
porém ante de i, fique sabendo qu'eu só num digo quem
é que é bicho careta pru mode a cumade qui tá qui.
MANDUQUINHA - Ei, moço, deixe de bobage. Aqui ninguém
tem medo das suas careta não.
ELISIARIO - (A PARTE) Eu já não estou bem aqui.
PERALDIANA - Mais porém, cumpade, vortando à vaca fria, ele
é capitalistra, proprietáro, fie de banquêro.
PUXAVANTE - Isto diz ele, cumade.
MANDUQUINHA - É. Inlogie im boca propra é vétupero.
PERALDIANA - Num faça mao juízo do home, cumpade. Eu
tou vendo qui nós acaba é brigando. Pruque vosmicê deve
sê sabedô qui quando eu impino pr'uma banda ou vai ou
racha, ou faz-se ou hai o diabo.
MANDUQUINHA - É. Ela é munto piniosa.
PUXAVANTE - Apois, cumade, ramo chegá um acordo?
PERALDIANA - E qual'o é?
PUXAVANTE - Vou inscrevê pro Astro (28) no Ceará pr'ele
mandá as informação do home.
ELISIARIO - (A PARTE) Ou diabo ! Isto agora é que está da·
nado. Logo ao Astro!
PUXAVANTE - S'o home fô o qui dixe : capitalistra, proprietáro,
fie de banqueiro, e si Fulô quisé, bem intindido, eu abro
mão do negaça, sangro no jogo.
PERALDIANA - Apois fiquemo nisso, cumpade.
ELISIARIO - (AMAVEL, PARA PUXAVANTE E PERALDIANA)
Ah! É um modus vivendi?
(28) Barbeiro ('Barbearia "Astro " ) , tido, popularmente, como profunda
conhecedor e informante da vida de um grande número de pessoas.
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PUXAVANTE - Vá s'imbora. Quem foi qui chamou aqui? Qui
sujeitim pau. (PARA PERALDIANA) Adeus, cumade. Lem
brança à Fulô. Vou inscrevê o Astro (SAI COM MANDU
QUINHA) .
PERALDIANA - Eu tomém tenho qui fazê im casa, uma coisi
nha de percisão. Adeus, seu Liziaro. Tenha corage ; seje
home, home. Vamo assulerá o casóro.
ELISIARIO - A senhora é o meu anjo da guarda. (PERALDIA
NA SAI) É preciso agora arranj ar esse negócio antes que
venham as informações do Astro, senão estou desgraçado,
fico na várzea sem cachorro. Valei-me neste aperto, minha
Nossa Senhora do Bom Parto. (VAI A SAIR E AVISTA
CANGATI E MORORó QUE VAO PASSANDO AO F. COM
UM VIOLÃO E UMA TROUXA AS COSTAS) Um tocador
de violão. Aqui aparecem coisas.

Cena IV

Elisiário, Cangati e Mororó

ELISIARIO - Ei, moços venham cá. Toquem e cantem qual
quer coisa para eu ouvir.
MORORó - Nós toca e canta tão máo, seu moço.
CANGATI - Só se fô pra vosmicê corrê.
ELISIARIO - Como é a sua graça?
CANGATI - Eu me chamo Cangati.
ELISIARIO - E você como se chama?
MORORó - Balduino Mororó.
ELISIARIO - Pois Cangati e Mororó isto é modéstia de vocês.
Já me disseram que vocês cantam e tocam admiravelmente.
CANGATI - Apois vá lá. Vamo Balduino satisfazê o home.
ELISIARIO - Cante uma modinha bem chorosa, viu? Dessas
que bolem com a alma da gente, sabe?
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CANGATI - Vamos vê: (CANTA)
Quando ao cair da tarde
Uma cruel tristeza
A alma me invade
São os teus olhares
De ideal pureza
Que têm o poder
De fazer-me esquecer
Os mais agus pesares.
a luz divina
De teus belos olhos
Que ilumina
Todos os escolhos

É

De minha existência
Bendita luz
Cuja infinda ardência
Ofuscante, me fascina e me seduz
Teu coração é um sacrário
Dos sentimentos mais santos
É o relicário
De minhas mágoas e cantos
Afetos mil acarinham
Tu'alma formosa e pura,
Onde se aninham
Os meus sonhos de ventura.
Eu no peito acalento
com ardor
O maior dos desejos
de amor
A vontade extrema
De ter no último alento
A unção de teus beijos
Numa carícia suprema
Quando a hora soar
6 flor
Que os teus lábios frementes
de amor
Com mil beijos ardentes
Os meus olhos venham cerrar
I
\.
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ELISIARIO - Bravos, sim senhor. Vocês cantam com muito sen
timento, com muita expressão. Muito melhor do que eu
esperava, franqueza. Agora cante uma coisinha alegre, um
maxixe, sabe?
CANGATY - Num podemo, seu moço. Nós vai de viage. (OFE
RECE TABACO) Vosmicê num toma? Diz qu'é bom pra ba
larina.
ELISIARIO - Não meu amigo. Não tomo tabaco, não fumo, isto
é, lá uma vez ou outra quando me dão, não bebo, não j ogo,
não faço nada, enfim, contrário aos bons costumes. Não
tenho vícios, sabe? Só tenho apreciáveis requisitos. Sei en
trar, como gente, em qualquer salão, falo diversas línguas,
sou escritor, jornalista, sportman ; olhe eu sou tudo e de
tudo entendo, sou uma enciclopédia ambulante, a peram
bular pelos sertões ...
CANGATI - Ora... apois eu sou capaz de jurá qui vosmicê é um
home inconpreto.
ELISIARIO - (MIRANDO-SE TODO) Incompleto? Eu? Incom
pleto por quê? O que me falta Cangaty?
CANGATI - Me diga: vosmicê arranha este bichinho? (MOSTRA O VIOLAO)
ELISIARIO - Não.
CANGATI - E apois, home.
ELISIARIO - Ah ! Ah ! Ah ! Sim, senhor, teve graça. Mas ... para
onde se bota o senhor?
CANGATI - Vou para o Pioí.
ELISIARIO
Ah ! Vai mudar-se para lá?
CANGATI - Inhô, não. Eu vou, mais porém, vorto. Vou fugindo,
pro mode a balarina, qui já chegou pur cá.
ELISIARIO - Ora! Então não diga que vai para o Piauí. Diga
que vai ao Piauí. Olhe : a gente só diz que vai para tal par
te, quando vai para ficar. Quando se vai com intenção de
voltar a gente diz - vou a tal parte. Agora quando se vai
de muda, para não mais voltar, aí sim a gente diz _:_ vou
para tal parte. (PAUSA) Mas o que tem? Emudeceu? O
que eu lhe disse, Cangati, foi para o seu bem, foi para
você ficar sabendo e n ào cair no11tra. Você não vai para o
Piauí, Cangati, você vai ao Piauí, compreende? (PAUSA)
Mas o que é isto, homem? Perdeu a fala? Ou ficou zangado
comigo por causa da lição de gramática? Está zangado?
Responda, homem !
CANGATI - Inhô, não.
ELISIARIO - Graças a Deus recuperou a fala.
CANGATI - Eu tou aqui é maginando, seu moço. Num sei se
mande vosmicê à. . ou para o diabo que o carregue. (SAI
SEGUIDO DE MORORó)
ELISIARIO - Ora esta! Não há dúvida. entupigaitou-se o tal
Cangati. Bem. Vou dar um giro. (SAI)
-
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CORONEL - É. Supimpona!
PEDRO - Eu sou assim, sabe? Estou sozinho p'ra fisgar uma
namorada. É enquanto o cão esfrega um olho.
MANDUCA - Está se vendo.
CORONEL - Só isca de caçote ! . .
MANDUCA - E a outra pequena, que tal é?
PEDRO - Ahl A outra também é adorável, encantadora, supim
pa. É o termo, sabe? Supimpa. Tem u'a boquinha . . .
CORONEL - Ah! Tem u'a boquinha? ! . . .
PEDRO - Tem. Que é vê um botãozinho de rosa la-france. Dois
olhos . . .
MANDUCA - Também tem dois olhos?
PEDRO - Tem. Que olhos! Dois braços . . . (BEIJA AS PONTAS
DOS DEDOS) e . . . e um par de pernas . . . Olha lá . . . Su·
pimpa!
MANDUCA - Sim senhor. É perfeita.
CORONEL - Nada lhe farta .
MANDUCA - Além de uma boquinha, tem dois olhos . . .
PEDRO - Tem.
CORONEL - Além dos dois óio, tem dois braço.
PEDRO - Perfeitamente .
CORONEL - E ainda pur riba, quero dizê, pur baixo, um par de
pernas . . . É supimpa mermo.
PEDRO - Pois, não é?
MANDUCA - É completa.
CORONEL - É um bichão.
PEDRO - Está doidinha cá pelo dégas . . . (CONFIDENCIAL
MENTE) E o pai eu acho que tem dinheiro, sabe? É fazE-n
deiro, influência política. Pode até eleger-me deputado.
MANDUCA (EM VOZ GROSSA) - Federal ou Estadual?
PEDRO - Ambas as cousas, até. Quem sabe lá! Eu estou entre as
duas, assim, indeciso.
CORONEL - Num sabe a quá das duas se atire !
MANDUCA - Em condição idêntica às suas, viu-se o bmro de
Buridan . . .
PEDRO - Não tive a honra de conhecer.
MANDUCA - Entre o cocho de capim e a tina d'água. E morreu
de fome e sede. (RI-SE)
PEDRO - Eu estou é como a pêndula de um relógio. P'ra cá e
p'ra lá. P'ra lá e p'ra cá. (COM �NFASE) Entre les deux
mon coeur balance . . .
CORONEL - Voutes!
MANDUCA - Ah ! Também arranha quelque chose de francês,
n'est ce pas?
PEDRO - Oui ! Qui ! E como non ! . .
CORONEL - A adonde mora a tal pequena?
PEDRO - A professora . . .
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PERALDIANA - Já tem munta gente c'a bicha?
PUXAVANTE - Nem é bom falá, cumade. É gente munta. E
num é só gentinha não, é gentão.
PERALDIANA - Ou meu Deus. Isto é um fim de mundo. Apois
será possíve, cumpade, qui nós vá, adespois de véio, pegá
um mulestão dessa?
PUXAVANTE - O que vale, cumade, é qui a táo balarina só dá
mais é im gente moça.
PERALDIANA - E essa danada pega, cumpade?
PUXAVANTE - Ih ! Pega qui nem visgo. Nem percisa incostá.
É de longe mêrmo. Mode coisa qui entra é pela venta, é na
poeira.
PERALDIANA - Apois, cumpade, antonce, vamo tabaqueá o
causo. C'a venta intupida tarvez a bicha num entre.
(OUVE-SE RUMOR FORA}
PUXAVANTE - S'arricoia, s'arricoia, cumade. Os doente vêm
aí pra mode sê enchiquerado na casa da Cambra.
PERALDIANA - (APRESSADA} Credo 1m cruz. (BENZE-SE)
Vou rezá, cumpade. Nossa Senhora do ó valha nós. (SAI
AS PRESSAS)
Cena VI

Puxavante, Manduquinha e Doentes
PUXAVANTE - Ei ! Cheguem pra lá, num s'incoste, num s'in
coste.
MANDUQUINHA - (ENTRA TRAZENDO FACAS NA MAO) Vem
dois chumbado, seu coronéo. Arrisistiram, mandei papocá
fogo.
AVOANTE - (APROXIMANDO-SE) Mais seu coronéo é uma
marvadeza...
PUXAVANTE - Chegue, pra lá, home, num s'incoste.
AVOANTE - É uma preversidade, pegá a gente, doente, nest'ins
tado e mandá inchiqueirá cuma bode.
PUXAVANTE - Preversidade o que cabra bruto, apois ocê qué
pegá esse doenção im sua muié e nos seus fio ? !
BESOURO - Seu coronéo, s'eu num tivesse nest'istado, num me
tinhum pegado vivo, não.
PUXAVANTE - Tomém, home, s'ocê num tivesse ness'istado num
percisava sê inchiqueirado.
MANDUQUINHA - Seu coronéo, o Besouro é um dos chumbado.
Tava deitado na rede armada c'a parnaíba. Assim qui viu
nós, virou bicho. Atirou-se im riba de nós cuma um cão
espritado. Foi perciso fazê fogo pr'ele intregá as arma.
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PUXAVANTE - (PARA OS DOENTES) Tá bom. Ocês fique aqui
inquanto nós vai aperpará a casa da Cambra. Num se mê
xam, num façum ação, sinão mando papocá fogo. Nós
j á vorta. (SAI COM MANDUQUINHA.)
Cena VII

Os doentes e depois Elisiário
BESOURO - Rapaziada, é perciso fazê das fraqueza força e das
tripa coração, já qui tamo c'a balarina, vamo vê se nós
espanta essa danada c'uma cantiga quarqué.
DOENTES - Vamo vê lá isso. (CANTAM)
Nós tamo c'a balarina
Tamo j á descadeirado
ó meu Deus qui triste sina
Qui vivê amaigurado
A bailarina é doenção
Nos avacaia o coração
Nós já tá tão abatido
Paricemo uns insqueleto
Lá num táo de Lazareto
Nós vai sê arricoído
A bailarina é doenção
Nos avacaia o coração
O meu Deus quem nos acode
Nós tá todo atrapaiado
Cuma se nós fosse bode
Nós vai sê inchiqueirado
A bailarina é doenção
Nos avacaia o coração
ELISIARIO - (ENTRANDO) Homem, isto aqui está divertido,
hoje.
BESOURO - (PARA OS DOENTES EM VOZ BAIXA) Lá vem
o home da bailarina. (PARA ELISIARIO, EM VOZ ALTA)
Oh ! seu Calango, cuma tem passado, cuma vai a obriga
ção?
ELISIARIO
(DESCENDO) Menos mal. Vou casar-me, sabe?
Com a filha da velha Peraldiana. Mas o .que diabo têm
voces que estão tão desfigurados? (OS DOENTES CER
CAM-NO EM ATITUDE HOSTIL)
AVOANTE
An1, bichinho, ocê agora vai mais é pagá o novo e
o véio. (ARMAM OS CACETES)
�
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ELISIARIO - (ACORVADADO) Eu? Eu? Mas o que foi que eu
fiz a voces? Besouro, você não é meu amigo?
BESOURO - Qui amigo qui nada, seu peste ! Nós tá assim pur
sua causa.
ELISIARIO - Por minha causa?
BESOURO - Inhô sim. Num foi vosmicê qui trouxe a balarina
pra cá?
ELISIARIO - Eu? Eu não. Eu nem a conheço.
BESOURO - E num foi vosmicê qui deu notiça dela?
(TODOS RIEM)
ELISIARIO - Deixem-me ir embora. Eu tenho que fazer.
BESOURO - Rapaze ! Vamo dá-le um insino.
TODOS - Sim, vamo dá-le.
ELISIARIO - Me larguem. Não façam isso comigo, não...
BESOURO - Cale a boca. Nós vai torá só a ponta da sua urêia.
ELISIARIO - Me deixem, me deixem, pelo amor de Deus.
AVOANTE - Ocê inda num vio cutia assobiá.
BESOURO - S'assujeite sem résistença, home.
ELISIARIO - Ai ! Ai !
AVOANTE - Ocê sabe o qui ai, seu moço? O ai é o suspiro dum
coração amagrado.
ELISIARIO - Socorro ! Socorro ! Estão me matando !
PERALDIANA - (NA JANELA) Mais qui diabo de C.D.B. é esse?
BESOURO - Num é nada não s'a Peráodiana. Esse moço tava
cum soluço, e eu fui e dixe pra ele : Meisinha boa pra so
luço é fazê-se um susto. Aí ele dixe pra eu: Apois faça qui
qué me matá. E nós tamo vendo s'o saluço passa. Já tá
miorando ...
ELISIARIO - Ai ! Meu Deus. Quem me vale. D. Peraldiana venha
me valer.
PERALDIANA - Num posso i aí não. Esses home tá tudo impes
tado da balarina. Sortem o home. Deixim de judiaria.
AVOANTE - Ele véve se metendo o sebo fazendo mangação das
moças daqui. Vai pra igrej a cassuá dos sermão de seu pade
Miguéo.
BESOURO - Vamo acabá cum isso. (VAI CORTAR A ORELHA
DE ELISIARIO)
ELISIARIO - Socorro ! Socorro ! Quem me acode !
Cena VIII

Os mesmos, Puxavante, Manduquinha, Alexandre e Fortunata
PUXAVANTE - Que diabo é isto? (LARGAM ELISIARIO QUE
SAI CORRENDO) Voces tão ficando maluco?
BESOURO - Nós tava insaiando uma peça que vimo ant'onte
na casa da Cambra, o "Sino de Côrvevil". Seu Liziaro num
quiria fazê o papéo da muie, e vai daí nós tava convencen
do ele...
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PUXAVANTE - Capitão Manduquinha, toque essa gente vru
lazarête bote um puliça de sentinela na porta.
MANDUQUINHA - Meia vorta. Vouvê. Ordinaro marche. (SAI
COM OS DOENTES)
PUXAVANTE - (PARA ALEXANDRE) Apois, cuma eu vinha
dizendo, seu Lixandre, o senhor e aqui a madaminha pode
i coidá da vida noutra parte. A Casa da Cambra num é
mais teato não, agora é lazarête.
ALEXANDRE - Mas, seu coronel, nós só demos dois espetácu
los.
FORTUNATA - E o nosso repertório é tão grande !
PUXAVANTE - Quê qui se há de fazê, home de Deus. Tenho
munta pena, mais porém chorá é qui num posso. Aqui tá
tudo mais é doido c'a táo balarina.
ALEXANDRE - Então, coronel, faça-me um favor. dê-me uma
carta de recomendação para o Chefe Político de Pedra
Branca. (29)
PUXAVANTE - Apois não, dou. E cuma um favô se paga cum
outo mande s'a Fortunata cantá quarqué coisa pro des
pedida.
A.LEXANDRE - Fortunata, canta aquela composição minha :
Florista.

A

FORTUNATA - Mas falta a cesta e as flores.
PTTXAVANTE - Cesta e fulores? Arranj a-se, home. arran j a-se.
Ali im casa da cumade Peraodiana deve havê. Eu vou bus
cá. Pérem aí. (VAI BUSCAR E VOLTA COM PERALDIA
NA, FLOR E ROSA) Ta qui. Agora vamo lá a Florista.
FOR.TUNATA - (CANTA)
Gentil florista, desta cidade
Venho ofertar-vos as minhas flores
Posso dizer-vos, sem vaidade,
Que bem merecem nossos louvores.
Que belos cravos, que lindas rosas
Eu trago sempre no meu cestinha,
Assim tão belas e tão cheirosas
São orvalhadas pelo meu carinho.
(FALA) Acaso algum dos senhores
Não quer comprar estas flores ...
(.4119 ) Município do Ceará, criado e m 1871.
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( CANTA) Vendendo cravos, dálias e rosas,
Eu sou florista, meiga e fugace
E não há flores mais cetinosas
Do que as rosas da minha face
Todos me olham com simpatia
Quando me vêem, assim, faceira,
Eu simbolizo a Poesia
E das floristas sou a primeira.
Vejam, senhores as minhas flores
Como são belas e tão viçosas
São estas flores os meus amores
Boninas, cravos, lírios e rosas
Parto saudosa, senhores
( FALA) E vos deixo as minhas flores.
(CANTA) Eu me despeço de vós, senhores,
E confiante nas vossas almas,
Quero que o preço de minhas flores
Sej a um punhado de rijas palmas.
PUXAVANTE - Sim, sinhô. Uma fulorista assim já vale a pena.

Mais que diabo leva ocê nessa malota?

ALEXANDRE - Aqui dentro vai o guarda-roupa da Companhia,
Aqui dentro só não tem peixe frito.
PUXAVANTE - Apois ocê é maluco, home, j á viu guarda-roupa
cabê numa malota?
ALEXANDRE - Mas, coronel, guarda-roupa de companhia é isto.
(ABRE A MALOTA) Olhe: roupas velhas, característicos,
cabeleireiras. . . (30) (TIRA UM E COLOCA NA CABEÇA)
PUXAVANTE - Abom. Mais tire essa carapuça da cabeça, ho

me. Ocê cum ela fica fêi qui só guaxinim. (ALEXANDRE
TIRA A CABELEIREIRA, GUARDA E FECHA A MALOTA)

ALEXANDRE - Pois, adeus, coronel. Antes de partir vou à sua
casa buscar a carta que prometeu. (DESPEDE-SE) .
PUXAVANTE - Vá, home, vá. Adeus, Madaminha. Seie feliz,
faça boa viage. ( DEPOIS QUE ALEXANDRE E FORTUNA
TA SAEM) Agora, cumade, ocê cante quarqué coisa to
mém.
PERALDIANA - Eu? Eu não cumpade. Logo num vê isso? !
PUXAVANTE - Cante, home. É bom pr'ispantá a balarina.
ROSA - Cante. minha madrinha.
FLOR - Cante mamãe; a senhora não sabe tantas?
(30) Característicos : material de maquilagem. apliques etc .
(termo
desuso ) . CabPleireiras : empregado como sinônimo de peruca.

em
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PERALDIANA - Apois sim. Mais cumpade você num arrepare
não. Eu tou só cum medo da balarina, já c'a voz tão fraca.
Vou cantá uma coisinha bem boa. Lá vai obra: (CANTA)
Eu sou laranja madura
Sou laranj a de cintura
Lá na Bahia, seu moço
Laranj a num tem caroço.
Com esta caboca
Ninguém nesta terra poude
E num tou de toda chôcha
Eu cá num sou peixe pôde.
Sempre gostei de forrá
De batê meus mocotó
Eu fui cabôca dengosa
Esprivitada e babosa
Toda moça qui se pinta
Qui bréa a cara cum tinta
É qui stá na dipindura
Eu sou laranja madura
Sou laranja de cintura
Lá na Bahia, seu moço
Laranja num tem caroço.
Com esta cabôca
Ninguém nesta terra poude
E num tou de toda chôcha
Eu cá num sou peixe pôde.
'PUXAVANTE - Bravo ! Bravo ! Cumade. É munto certo o ditado
cuma lá diz o outo : coco véi é qui dá azeite.
PERALDIANA - Eu já cantei. Agora ocês cante tomém, meninas.
FLOR - O que cantamos nós, Rosa?
ROSA - Aquilo que aprendemos no Colégio : o "One Stepe".
PERALDIANA - Apois vamo vê lá esse one strepa.
ROSA E FLOR - (DANÇAM E CANTAM)
ROSA Eu vivo isenta dos tais pesares
Neste recanto do meu Brasil
FLOR Amo a pureza dos nossos ares
Neste retiro primaveril.
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AMBAS Aqui a nossa alma
É mais formosa
E a nossa vida
Assim tão calma
É mais querida
E "enturosa
ROSA Adoro a vida de sertaneja
Sem os rumores lá da cidade
FLOR Hei de ser sempre uma camponesa
Pois gosto tanto da solidade.
(Sic)
ROSA Os nossos campos são sempre assim,
Assim floridos, como um j ardim.
FLOR E é mais risonha a natureza
Dos nossos campos na singeleza.
PUXAVANTE - Bravo, bravo one estrepa.
(OUVE-SE TOQUE DE CORNETA AO LONGE)
PUXAVANTE - Qui demonhe será aquilo? Os doente terão se
revortado na Casa da Cambra?
FLOR - O que será, meu Deus?
ROSA - Sim, o que será?
(VOZES AO LONGE : Viva os arriculuta ! )
Cena IX

Os mesmos, Manduquinha e depois sorteados
MANDUQUINHA - (ENTRANDO) Seu coronéo, os arriculuta
vem aí.
PUXAVANTE - Que arriculuta, home?
MANDUQUINHA - Os arriculuta daqui.
FLOR - Os que tinham ido para a Capital?
MANDUQUINHA - Sim. Vem bonito. Tudo fardado.
FLOR - Graças, meu Deus.
PUXAVANTE - Mais qui quererá isso dizê? Vem vortando?
MANDUQUINHA - Lá vem eles. Lá vem eles.
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(ENTRAM OS SORTEADOS, COMANDADOS POR MALA
QUIAS; FAZEM ALTO E CANTAM)
SORTEADOS - (CANTAM)
Nós somos patriotas, crentes no futuro
Da grande nacionalidade brasileira
Nós temos plena confiança nos destinos
Da nossa Pátria amada, invicta e altaneira
O espírito e o coração
Trazemos preparados
Pra servir e adorar
O nosso pavilhão
Com os filhos desta terra
O Brasil deve contar
Quer na paz e quer na guerra
CORO Ouvindo o ·eterno marulhar
Dos verdes mares bramis
Nós nos devemos congregar
Em torno da Pátria estandarte
Ele ao futuro nos conduz
E o sertanejo cearense
Será um forte baluarte
Na bela terra da Luz.
Da Pátria a augusta e altiva imagem resplendente
Os sentimentos nobres todos ela encerra
Simbolizando o mais sagrado expoente
De tudo quanto há de santo sobre a terra
Queremos companheiros
Defendê-la com ardor
E sermos os primeiros
A amá-la com fervor
(Estribilho)
Modestos sertanejos
Sinceros e humildes
São estes nossos desejos.
(OS CIRCUNSTANTES APLAUDEM)
PUXAVANTE - Olá rapazes, pur aqui? Qui novidade é essa?
Sim, sinhô, nem parece os mêrmo.
MALAQUIAS - Sua benção, meu Padrim.
PUXAVANTE - Deus te abençoe. Cuma tá nutrido. Cuma tá
taludo!
MALAQUIAS - Fulô?
FLOR - Malaquias!
MALAQUIAS - Rosa cuma vai? D. Peraldiana, cuma tem pas
sado?
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PERALDIANA - Vamo labutando, Malaquia. Cuma vai ocê. Mais
menino ... É tu mêrmo? Cuma tá tão demudado. Parece sê
outo.
PUXAVANTE - Mais venha cá home. Vamo lá, disimbuxa. O qui
é qui ocês vieram fazê aqui?
MALAQUIAS - Espere, meu Padrim. Deixe premêro dá umas
orde. (VAI FALAR BAIXO AOS SORTEADOS E DEPOIS
COMANDA) Em frente, ordináriô, marcha. (OS SORTEA
DOS SAEM) .
PUXAVANTE - Pr'onde eles vai?
MALAQUIAS - O sinhô j á vai sê sabedô. Nós vêi cum orde de
prendê um sujeitim tq_do cheio de premates e de galizia;
um sujeitim que vêi do Ceará fugido, e véve aqui contando
lorotas.
PUXAVANTE - Ou home ! P'lo retrato q'ocê faz já sei quem é.
É o home da balarina. Mais qual'o é o crime dele?
MALAQUIAS - Disertô.
PUXAVANTE - Desertô? E ele é sordado?
MALAQUIAS - Foi sorteado e arribou pro sertão.
PUXAVANTE - Tá dêreito ! Inquanto os matuto vai se apresentá
na capitão, os da capitão foge pro mato. Canaia frouxa!
MALAQUIAS - E cuma fumo nós qui demo notiça do bruto,
o cumandante mandou nós dicretado prendê o miserave.
PERALDIANA - Malaquia ainda hai munta doença da balarina
lá no Ceará?
MALAQUIAS - Lá nem se fala mais nela.
PERALDIANA - Apois, meu irmão, aqui é morrê gente todo san
to dia. É duenção! Já num se acha mais no mato, nem pa
paconha, nem raiz de angélca, nem mangirioba, nem ca
beça-de-nêgo, o povo arrancarum tudo. Foi aq_uele desin
feliz qui trouxe a doença da balarina pra cá. Impestou
tudo.
MALAQUIAS - E tem morrido munta gente?
PERALDIANA - Ih! Já esfaleceu 4 muié, 3 home, 2 capado e
um cachorro.
FLOR - Mas Malaquias me diga. Como se foi com a sua nova
vida?
MALAQUIAS - Munto bem. Tou aprendendo a lê no quartéo.
Já sei assentá meu nome no papéo. Fui aprumuvido a cabo.
As sordade é qui num me laiga.
PUXAVANTE - Isto rapaz, capriche.
Cena X
Os mesmos e sorteados que trazem Elisiário preso

PUXAVANTE - Tá qui o home. Antonce vosmicê anda fugido,
hum?
ELISIARIO - Eu tenho horror a farda, sabe? Por isso arribei.
Eu sou civilista, até a raiz dos cabelos.
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PERALDIANA - Cirvilista, o que ! Ocê é mais porém é coisinha
munto da rúim.
ELISIARIO - São bondades, D. Peraldiana.
MALAQUIAS - Mintiroso até aí.
ELISIARIO - Mentiroso, não, senhor. Eu estou preso mas não
sou cachorro.
MALAQUIAS - Mintiroso, sim sinhô. Vêi fugido e andava aqui
dizendo que vêi pro causa da balarina, varaniá.
PERALDIANA - Varaniá, um diabo !
ELISIARIO - É buraco !
MALAQUIAS - Dixe qu'era capitalista. Mentira! Um vagabundo
qui tá inté incarimbado na puliça pru coisa qui nem convém
arrelatá.
PERALDIANA - Credo !
MALAQUIAS - Num tem nem adonde caí morto, qui vivo ele
pode caí im quarqué parte, c'os urubu come.
PERALDIANA - Isso é uma carniça ambulante.
ELISIARIO - Sr. Malaquias: Protesto ! Eu sou capitalista. Quem
mora na capital é capitalista. Vocês aqui é porque não en
tendem isso!
PUXAVANTE - Ocê, seu diabo, pode tê é a listra, mais porém
o capitáo num tem não.
ELISIARIO - É buraco.
MALAQUIAS - Dixe c'o pai era banquêro. Ora um pobre home
qui tem uma bodeguinha munto maica desgraça no Ou
teiro (31) e que véve sicumbido pru mode a muié qui num
sabe qui fim levou.
ELISIARIO - Protesto ! Protesto solenemente. Meu pai, pelo me
nos quando eu saí da Capital, era banquêro. Banquêro de
bicho.
PERALDIANA - Mais qui frêguezim escovado. De que buraco
terá saído esse Calango ! ?
PUXAVANTE - (PARA PERALDIANA) Então, cumade? Ind'a
cha q'ele déve se casá?
PERALDIANA - Esse miserave devia mais porém era sê infor
cado. Vá casá no inferno, seu peste, vá pegá balarina na
mãe do Cão.
PUXAVANTE - (PARA MALAQUIAS) Apois ocê sabe, Malaquias.
Ele já tava inté de casamento ajustado.
MALAQUIAS - De casamento ajustado?
PUXAVANTE - Sim, home. Ali c'a Fulô.
MALAQUIAS - Cum a Fulô?
PERALDIANA - A curpa num foi dela não Malaquia. Ela bem
qui num quiria. Fez inté infincapé. Mais porém eu é aui.
aquerditando nas lorotas desse badameco, queria à fina
força casá ela cum ele.
(31) Antigo bairro de Fortaleza ) .
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MALAQUIAS - Mais esse desgraçado é casado. Abandonou a
muié c'a balarina na Casa Santa (32) cum fie piqueno im
vespra d'outro.
ELISIARIO - Isto agora é que é buraco.
PERALDIANA - Oi seu coisa, deixe osse negoço de buraco. Isso
é ditadinho munto do besta. E vosmicê c'um pouco mais
é pilidado de Buraco.
PUXAVANTE - Um sujeitim ordinaro, chêi de mazéla.
ELISIARIO - ó seu Puxavante isso tudo é comigo?
PUXAVANTE - É. É cum sinhô mêrmo. Pro quê?
ELISIARIO - Por nada, homem. Eu só queria era saber. Estou
pasmado !
PERALDIANA - Espamado é ele.
PUXAVANTE - Agora, cumade, qui já tá dinsiludida do táo Ca
lango eu quero a mão da Fulô.
PERALDIANA - O que cumpade? Apois vosmicê tem corage de
casá ness'idade. Há tanto tempo qu'inviuvou! . . .
ELISIARIO - É buraco !
PERALDIANA - Oi cabra ruim. S'ocê dixé outra vez qu'é buraco,
apanha uma pisa de rêio.
PUXAVANTE - Num é pra mim não cumade. É ali pro meu afiado
Malaquia. Ambos os dois são meu afiado ...
ELISIARIO - (A PARTE) Este matuto, pelo que vejo, é padrinho do gênero humano.
PERALDIANA - Cumpade só pensando no causo.
ELISIARIO - Eu desisto. . .
PERALDIANA - Vá disistí pro inferno.
ELISIARIO - E abro mão de todos os meus direitos, em favor do
Malaquias.
PUXAVANTE - (PARA ELISIARIO) Qui dêreito, animal. O seu
dêreito é o cadeiame. (PARA PERALDIANA) , Vamo, cuma
de arresorvê logo isso.
PERALDIANA - (VAI BUSCAR FLOR) Tu qués Fulô?
FLOR - Eu quero, mamãe.
PERALDIANA - Apois eu só dou c'uma condição. É o casóro sê
logo amenhã de menhã, pela menhã, e o Malaquias levá
eu e a Fulô amenhã mêrmo pro Ceará.
PUXAVANTE - Home, s'a dificulidade é essa vamo falá logo cum
seu vigáro. ói, eu dou quinhentos mi réis o Malaquias pras
dispesa de viage, e dou quinhentos mi réis à Fulô pro in
xováo.
FLOR - (BEIJA-LHE A MAO) Brigada, Padrinho.
MALAQUIAS - (IDEM) Brigado, Padrim.
( 32 ) Santa Casa de Misericórdia, entidade assistencial instalada em 1861.
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PUXAVANTE - Assim é qu'eu quero vê vancês : contente e ses·
tifeito.
MALAQUIAS - ói paisano. Amenhã vamos fazê viage. E num
fuja sinão vai amarrado cum imbiricica.
ELISIARIO - (A PARTE) Não há dúvida. É buraco.
PERALDIANA - ói ! Apois tá tud'arranj ado. Fulô, anda muié,
abraça o teu marido. (ABRAÇAM-SE)
ELISIARIO - Conjugo nobis. E eu... nada!
PUXAVANTE - Viva os noivos !
TODOS - Viva!
MALAQUIAS - Viva meu Padrim Puxavante !
TODOS - Viva.
MANDUQUINHA - (ENTRANDO) Seu coronéo, o Bisouro ficou
doido na casa da Cambra. Tá batendo c'a cabeça nas pare
de qui é um horrô.
PUXAVANTE - Apois ocê num vê, homão, c'a qui ta tudo im fes
ta. Eu quero lá sabê de Besouro agora. Viva os noivo !
TODOS - Viva!
PERALDIANA - Mais, porém, ist'assim im seco num tem graça.
Só cum musga. Fulô sorte lá o veibo.
FLOR - (CANTA)
Sou feliz, vou me casá
Com o moço que eu bem queria
PERALDIANA Vou morá no Ceará
ó meu Deus que alegria
CORO (Bis)
Vai morá ! Vai morá !
Vai morá no Ceará!
ELISIARIO E eu estou danado
Aperreado
Vou sentar praça
Vou ser soldado.
FLOR ó Malaquias, querido
Afinal, és meu marido.
PERALDIANA
Amenhã tou de partida
Pra terra onde fui nascida.
CORO Pra terra! Pra terra
Pra terra onde foi nascida
ELISIARIO E eu estou danado
Faço uma asneira
Vou me enforcar
Numa pimenteira.
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FLOR Amanhã já estou casada
Que união abençoada
PERALDIANA Tou doida pra j á chegá
Nas prainhas do Ceará.
CORO Nas praias ! Nas praias
Nas praias do Ceará.
ELISIARIO E eu só queria
Ganhar o bredo
Que papel faço
Cheirando o dedo.
FIM

OBS. Este texto foi escrito durante o período que vai de 2 a 10
de janeiro de 1919.
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