
A CAIEIRA DO GARNIZÉ 

Personagens 

GARNIZÉ (o patrão da caieira) 

LARANJA (o empregado da caieira) 

LEONOR (galinha em forma animada) 

RATAZANA (rato em forma animada) 

Pela manhã 

Manhã calorenta e seca. A ausência da mais breve brisa fazia os pássaros 
dominarem o espaço daquela antiga restinga, ora confundindo-se com os 
maribondos e besouros, ora espantando os mosquitos e maruins que tentavam 
também se amoitar naquelas sombras como que fugindo do sol escaldante que 
estava por vir com a sua fúria abrasadora.  

Ao longe na estreita estrada de terra ladeada por pequenas elevações artificiais 
que saltavam filetes de fumaça, despontava encobrindo a silhueta do sol que 
nascia, o Laranja, homem pequeno e atarracado, mais que se deleitava em ver 
a sua enorme sombra projetada na estrada sob a música do Coração Sertanejo 
que emanava de um imenso aparelho de som portátil acotovelado 
estrategicamente entre a pá, a enxada, o machado e a sua preciosa marmita 
acondicionados em um carrinho que empurrava com as mãos cansadas da lida 
diária, entre fornos e fornos de carvão. 

Limpando o minado suor dos ombros e da testa chega ao seu terreiro de 
trabalho procurando fugir do sol que cada vez mais esquentava sua pele 
morena. Retira seu precioso radio do carro de mão e admira a sua comprida 
sombra projetada e estendida no solo rachado pela ação do nascente que 
rompia os cerrados e fumaças daquela área, tentando uma sintonia melhor da 
música que tanto admirava  

Sentado, onde a sombra do Laranja terminava estava o patrão Garnizé, quase 
ancião também com a sua pá, enxada e seu machado encostados ao velho 
tronco de ipê sem que nenhuma a flor ou folha brotasse daqueles galhos. 
Acostado na trilha que também servia de pinguela para um extinto córrego de 
um manguezal extinto que lambuzava seus pés. Os dois ao se aproximarem 
acabaram por rumar juntos, estrada a fora com as sombras diminuindo entre a 
junção e a separação, na medida em que o sol aumentava seu ângulo em 
relação à terra que cada vez mais esquentava. 

No rádio, um locutor com piadas chulas e sem graça emitia recados para os 
habitantes das cidades circunvizinhas, entremeando-as com canções caboclas. 
As sombras dos dois ainda faziam bons vetores quando chegam ao lugar de 
destino, em uma clareira rasa de pequenos pés de ipê que ali esperavam para 



expirar seus últimos momentos de oxigênio até sucumbirem um a um com a 
força das machadadas daqueles ingênuos e destemidos lenhadores. Foram 
minutos e minutos, horas e horas até quando o ardente astro rei já não 
projetava tão alongadamente suas sombras no chão,- entre os lenhos cortados 
e amontoados em pedaços irregulares -, resolveram, suados, parar o abate e 
apinhá-los em uma carroça, tipo "burro sem rabo" que lá se encontrava. 
Terminada a tarefa, o Laranja levanta as hastes de sustentação do primitivo 
veiculo transformando-se no burro sem rabo daquela carroça e, com o velho 
Garnizé empurrando o carrinho com os instrumentos de trabalho, retomam a 
estrada em direção ao campo das caieiras. 

O campo das caieiras podia ser chamado também de campo do nada. Ali nada 
poderia brotar. O que havia de vegetação havia sucumbido na voracidade das 
continuas queimadas e só que se vislumbrava eram velhos restos de fornos 
primitivos moldados em um barro cinza em franca decomposição, entremeado 
por pontos de fumaça que emergiam do chão, tornando o espaço lúgubre como 
um geiser insólito em uma das faces escuras de uma lua qualquer que gravita 
em torno das misérias humanas. Mas para o Garnizé e o Laranja, ali era o seu 
paraíso funcional. Tudo o que poderiam adquirir vinha daquele campo estéril. 
Aliás, essa era condição ideal para que todos os seus galhos e gravetos se 
transformassem em produto do seu ganho pão. 

-Sabe o que era isso aqui antes? 

-Sei não! 

-Um estaleiro. 

-Estaleiro!? O que é que é isso? 

-Lugar que se constrói barco. Muito barco. Inclusive: traineira. 

-Ahn! A era é. Engraçado, por que o senhor não me falou nisso antes? 

-Porque tudo tem a sua hora. 

-É... 

Era sempre assim a conversa entre os dois. Garnizé sempre em tom didático 
querendo ensinar os seus conhecimentos procurando através dessas 
informações abrir um espaço qualquer para penetrar no mundo fechado e 
reticente do Laranja, talvez para, poder dominá-lo ainda mais. Mas Laranja, por 
ignorar quase tudo que fosse além da sua roda de afazeres nunca se revelava 
para o ambicioso patrão, sempre deixava os seus horizontes serem levados  
por projetos de vida através do mundo ilusório que o seu rádio transmitia.  

-E você não tira a atenção desse rádio. Não dá dedo de prosa. Como é que eu 
vou falar. 

-É! 



-Mas aqui, acabaram com as árvores todas e os barcos se foram... 

-É! 

-Tudo se vai. Porque a gente quer. 

- É verdade... 

Desconsolado com o desinteresse coloquial do Laranja, Garnizé ruma até um 
buraco já quase pronto e começa com a enxada tirar a sujeira do mesmo para 
colocar as lenhas da carroça. Laranja que ia pegando a sua marmita para se 
alimentar, desiste de abri-la, optando por acender um cigarro e olhar o patrão 
limpar o buraco. Durante a limpeza, o Garnizé cata várias moedas que 
acabaram caindo do seu bolso e as recoloca no bolso da camisa. Laranja ver 
os movimentos do Garnizé e resolve chegar mais perto, ajudando com as 
lenhas para observar mais de perto o que o mesmo ajuntava e guardava para 
si. Em três ou quatro partida entregando-lhe os malhos de lenha, o Laranja 
conjectura que ali naquele buraco há algo mais do que um simples buraco para 
aprumar  o traçado de lenha para a feitura da caieira. Para Laranja, ali se 
escondia algum tesouro do qual o Garnizé retirava aos poucos os quinhões 
necessários, mas ainda não tinha sido capaz aprofundar a sua busca. Os olhos 
do Laranja brilhavam diante da perspectiva de ali ter o tal tesouro. Garnizé 
também, sentindo que o Laranja estaria de olho muito grande do dinheiro que 
só ele sabia que caíra do seu bolso, apanha rapidamente o resto das moedas 
que ainda estão ainda estão no buraco e dá por encerrado o turno. 

-Muito bom, muito bem, já adiantamos o máximo que poderíamos. É hora do 
rango, do sagu, de encher o bucho. É isso que tu estás querendo, não.  

Laranja ainda espantado pela quantidade de moeda que o Garnizé retirou da 
cova rasa, quase que não escuta a interpelação para o almoço, mas 
automaticamente como que movido pelo ronco da fome que embolava seu 
estomago, desembrulha sua fria marmita com o sentimento e o desejo fixado 
no tudo mais que poderia surgir daquele buraco. Garnizé não entendendo a 
pasmaceira do Laranja retira-se do local e embrenha-se pela única mata 
existente no local. Laranja come pouco, todas as possibilidades de sair daquela 
miséria e dar o fim a sua bóia fria está naquele buraco, sem  

A comida 

Um xóte do rei do baião se espalhava em ondas sonoras por aquela caatinga 
forçada, pontilhada pelos gêiseres esfumaçados que brotavam do chão das 
antigas caieiras desativadas, criando assim uma atmosfera única e de certa 
forma desoladora. “ô pisa o milho peneirou xerém, eu não vou criar galinha pra 
dá pinto pra ninguém...” A voz do cantor, ali naquele lugar era a voz de Deus e 
era ela que ao mesmo tempo deixava o sol a pino esquentando o grosso casco 
soado, através do chapéu que protegia os seus miolos de maiores 
interiorizações intelectuais e que só os colocava nos estados naturais da 
sobrevivência: e aquele era o da fome.  



Fome que era tanta, mas que só fez o Laranja, olhá-la, enfiar umas duas 
colheradas boca para dentro e ali mesmo diante da fria marmita cavucá-la para 
ver se encontrava algo mais suculento, onde apenas uma batata se sobressaia. 
Colocou-a na boca e ao mesmo tempo intragável despejou-a a um só sopro no 
ao pé da sombra da árvore que já diminuía ao seu redor. A fome continuava, 
mas o alimento que dispunha era intragável, então o acondicionou ao lado, 
levantou-se, foi até a obra da esboçada caieira, com os pés fez um risco ao 
chão procurando uma das moedas do patrão e resolveu voltar a procurá-las.  

Cavucou pra lá, cavucou pra cá e nada. E o suor encharcava-lhe as 
carcomidas vestes, aumentando ainda mais a fome. Tirou a molhada camisa 
passou pelo corpo soado e resoluto resolveu se embrenhar rumo ao casebre 
que o Garnizé usava para tirar longas cestas após o almoço, invariavelmente 
deixando o serviço vespertino para o Laranja que sabia muito bem que as 
tardes sempre lhes pesavam no ombro. Entre aqueles arbustos secos de 
vegetação encobertos de fuligem que há muito só sentem o hálito puro da 
natureza no orvalho das manhãs, chega até ao casebre do patrão e ali se 
amoita para ver que tipo de comida o patrão está se alimentando antes de 
resfelagar na velha rede armada entre dois paus que sustentavam a cobertura 
de tábuas de uma varanda insólita. 

Aproxima-se do casebre e repara que o Garnizé apenas se contorce na rede  
aproxima-se lentamente para ver que tipo de acontecimento estaria ocorrendo 
ali para expressar movimentos tão singulares, quando espanta-se ao ver o 
Garnizé de olhos fechados segurando no dorso de uma galinha que no toque 
dorsal abre o seu anus para permitir-se se esfregar ao membro aparentemente 
murcho do Garnizé. O nojo, a fome e o medo do patrão notar a sua presença 
ali naquele insólito flagrante toma conta do Laranja e o suor escorre-lhe pelas 
ventas corpo afora.Lentamente afasta-se voltando até uma moita próxima para 
ver o desenrolar dos acontecimentos. Ao longe ainda escuta o seu rádio, 
tocando uma dos seus xotes prediletos ô pisa o milho. De repente a galinha 
salta da rede do Garnizé como se liberta do seu domesticado suplício e sai 
bicando o chão afastando-se do casebre. 

Leonor! Leonor! Leonor... 

Os gritos ofegantes do Garnizé na rede, o cacarejar intermitente da Leonor a 
fugir do seu algoz incitam no Laranja instintos dos mais selvagens. Os seus 
olhos abrem-se como se algo de novo surgisse dando esperanças ao seu 
doloroso dia de surpresas ora agradáveis ora cheias de acontecimentos nunca 
vistos. Ali vendo aquela galinha bicar a sua volta apenas uma idéia passava 
pela sua cabeça: a vingança. Ali estaria tudo que poderia aplacar o seu ódio, 
quando em um pulo rápido e rasteiro consegue pular no pescoço da galinha 
que só deu um tempo de emitir um último cacarejo e deixar-se carregar pelo 
Laranja que torcendo seu pescoço danou-se a correr até a clareira onde 
construíam a caieira 

(no rádio o xote "ô pisa o milho") 

-Garnizé em sua casa esquenta suculento prato 



- Laranja no terreiro esquenta a sua marmita enquanto espera, enrola o cigarro  

- Garnizé comendo o seu suculento e farto almoço 

- Laranja degusta a sua magra bóia semi fria, abandona-a num canto. Uma ratazana se 
aproxima 

- Garnizé de barriga cheia senta em uma cadeira de balanço. Leonor se aproxima. 

- Laranja acende o cigarro, apreciando a ratazana comer os restos de comida. Olha o buraco 
do carvão à sua frente, lembra-se das moedas do Garnizé e cava com as mãos procurando 
dinheiro. 

- Leonor se encosta nos pés do sonolento Garnizé, bicando 

- Laranja acha uma moeda e resolve procurar o Garnizé 

- Garnizé acorda, olha a Leonor, enche-se de desejo, faz carinhos na galinha, verifica se 
ninguém o espreita e a coloca em seu colo. 

(no rádio "encosta tua cabecinha") 

- Laranja mira ainda distante o Garnizé na cadeira, e aproxima-se lentamente entre os arbustos 

- Garnizé acaricia num afã sexual a Leonor 

- Laranja observa tudo indignado, pela fome que ainda sente e resolve não entregar a moeda 

- Garnizé delicia-se com os afagos à Leonor. 

- Laranja volta correndo até o buraco do forno e recomeça a lenhar 

Novo turno de trabalho 

(ritmo acelerado para a cena. No rádio uma transmissão de jogo de futebol do interior) 

- Laranja vai carregando as lenhas e cada vez que as coloca no buraco verifica se encontra 
mais dinheiro 

- Garnizé paralelamente constrói a armação superior do forno com bambus e barro observando 
o Laranja 

- Anoitece, os dois estão exaustos. Garnizé tira uma moeda do bolso e dá ao Laranja, que fica 
insatisfeito com o pagamento 

- Garnizé despede-se do Laranja, levando as ferramentas do trabalho 

- Laranja disfarça que sai e fica por ali mesmo, espreitando a caieira. 

A noite da ganância 

- Laranja no buraco à luz da fraca lamparina não consegue avanços sem as ferramentas 

- Garnizé adormece acalentando a Leonor  



- Laranja desiste da empreitada e vai até onde está o Garnizé 

- Com os movimentos de sono inquieto do Garnizé, a Leonor se afasta 

- Laranja joga alguns milhos e chama a atenção da Leonor, afastando-a do Garnizé, agarra-a e 
vai até o terreiro. Lá, tenta uma relação sexual. Desiste da ação, pois a fome é maior, ali, mata 
a Leonor com uma puxada de pescoço e com o fogo baixo da marmita, utiliza mais carvão 
espalhado, depena a Leonor, preparando-a para um guisado. Pita um cigarro enquanto espera 
o cozimento. 

- Garnizé ainda dormindo, procura a Leonor com as mão e continua a dormir, agora roncando. 

- Laranja janta a Leonor, esconde o resto para o dia seguinte e acomoda-se no carrinho para 
dormir. 

No outro dia 

- Garnizé, já acordado, com um punhado de milho procura a Leonor, não acha e joga o milho 
no chão, desistindo desconfiado 

- No forno, empilhando as toras, Laranja assobia a música do rádio 

(no rádio "alguém me disse") 

- Garnizé chega e prossegue no acabamento do forno 

- Laranja, anuncia que sente fome, vai até o lugar onde escondeu o cozido, reacende o fogo, 
bota a panela e volta ao trabalho. 

-Garnizé sem parar de trabalhar, fica indignado com a fome do Laranja. 

- O cheiro da comida começa a recender no ambiente, Laranja sente fome e Garnizé começa a 
sentir um cheiro conhecido no ar. 

- Laranja vai até a panela, faz dois pratos, oferecendo um deles ao Garnizé que se aproxima. 
Lembra da Leonor desaparecida, corre pela cena procurando-a. 

- Laranja, delicia-se com o desespero do Garnizé 

(no rádio "mata o véio")  

- Garnizé volta até onde está o Laranja, revoltado e indignado, pega no prato um pedaço da 
Leonor e chora veladamente. Laranja enche mais o prato, indiferente à tristeza do Garnizé e 
satisfeito adormece. 

A vingança 

- Garnizé vai se refazendo da tristeza e ao olhar o Laranja dormindo, começa a tomar uma 
atitude vingativa 

(no rádio "ninguém é de ninguém") 



- Tomado pela música começa a espalhar uma trilha de moedas e cédulas ,saindo de onde 
está o Laranja até o buraco do forno da caieira, espalha as lenhas e joga mais moedas no 
buraco. Aumenta o rádio e se esconde. 

- Laranja acorda espreguiçando-se de barriga cheia, olha as moedas à sua frente, investiga a 
ausência do Garnizé e segue a trilha de moedas até o buraco, ansioso começa a cavar mais e 
mais com as mãos. 

- Garnizé vai fechando o forno na parte superior na medida em que o Laranja vai cavando o 
buraco 

- Quando o Laranja desiste da procura pelo cansaço, Garnizé já está em uma escada, 
arrematando um pequeno buraco no teto do forno, expressando um sorriso triunfal. 

(no rádio o locutor anuncia as 18:OO horas, com uma oração, a "salve rainha". Ao fundo 
a "ave Maria") 

A prisão  

- Laranja joga impropérios, tenta remover as paredes de barro já endurecido e lenhas , mas a 
única possibilidade é no alto do forno, pelo buraco onde entra apenas uma réstia de luz do fim 
de tarde, que também vai se esvaindo. 

- Garnizé anda pelo terreiro procurando como completar mais a sua vingança. 

(no rádio o locutor transmite a "voz do Brasil") 

- Laranja tenta com pulos pegar o rádio para aplacar sua solidão, mas não consegue. 

- Garnizé vai até à panela do cozido e come a Leonor com as mãos, num misto de fome e 
sexo. 

- Laranja com um fósforo tenta clarear o ambiente acendendo uma nota. 

- Garnizé satisfeito acende a lanterna, vai até uma pimenteira, morde o fruto sente a sua 
queimação, agacha-se e começa a preparar um cigarro, misturando o fumo com a pimenta. 

- Laranja após fazer a pequena fogueira, recolhe-se ao lado 

A tortura 

- Garnizé vai até a escada amarrando o cigarro em um cordão, focaliza a lanterna no Laranja e 
começa a soltar o cigarro. 

- Laranja sente a luz e vê o cigarro, quando tenta pegar o Garnizé puxa, e fica com a 
brincadeira até o Laranja desistir, e finalmente deixa o cigarro cair no chão. 

- Laranja vai até o cigarro e prepara-se para acendê-lo no fósforo 

- Garnizé gargalhando tira as pilhas do rádio, deixando-as ao lado. 

- Laranja na primeira forte tragada começa a sentir a pimenta arder os pulmões, entre tosses e 
dores. 



- Garnizé da escada olha uma ratazana que tenta se aproximar dos restos da Leonor, pega a 
pá, vai mansamente até ela, prende-a pelo dorso, agarra-a pelo rabo, sobe a escada e joga-a 
pelo buraco. 

- Laranja primeiro sente nojo, a ratazana desespera-se para sair, Laranja vai se identificando 
com o desespero do bicho querendo cavar uma toca para sair. 

-Garnizé fica satisfeito com o que olha e resolve largar a espreita , deixando o rádio e a 
lanterna iluminando o buraco. 

- Laranja desenvolve o aprendizado com a ratazana, mas não é um roedor, fica cansado, sente 
fome, pega a ratazana, enforca-a, . 

- Garnizé retorna trazendo no carrinho do Laranja um punhado de lenha para o carvão 

- Laranja esfomeado, começa a comer canibalescamente os pedaços da ratazana 

- Garnizé do alto, jogando as lenhas, observa as últimas mordidas do Laranja e sente nojo. 

- Laranja vai aos poucos adquirindo as características da ratazana, emitindo o grunhido agudo 
do bicho. 

- Garnizé apavorado, apanha o galão de querosene encharcando as lenhas. 

- Acuado, Laranja debate-se como um rato procurando a saída. 

- Garnizé acende o fósforo e arremessa-o no buraco, após ver o fogo se alastrar retira-se com 
o rádio, descendo a escada. 

A liberdade 

- Laranja metamorfoseado na ratazana, diante do fogo vai roendo e cavando as paredes do 
forno 

- No terreiro, Garnizé recoloca as pilhas no rádio e vai embora. 

(No rádio o "hino da independencia") 

- Laranja após conseguir sair do forno, localiza o seu rádio portátil, localiza a fumaça saindo do 
buraco, sobe a escada, tapa o buraco para apagar o fogo e fazer o carvão. 

- Em outro campo da cena, Garnizé com um instrumento de sopro emite os últimos acordes do 
hino. 

- Laranja acabando de encher alguns sacos de carvão, coloca-os no seu carrinho e sai para o 
trabalho 

FIM  

rande em cima das suas moedas 

- Laranja observa, achando que o Garnizé encontrou dinheiro no buraco e passa a observá-lo 
mais 



- Garnizé dá a entender que o dinheiro é seu, Laranja retrata-se desconfiado e volta ao 
trabalho. 

- Garnizé continua a cavar, quando Leonor (a galinha) passa matreira, com olhares de tesão, 
Garnizé . acompanha-a, deliciando-se com a sua formosura. 

- Laranja aprecia a paquera e fica ainda mais desconfiado, quando é flagrado pelo Garnizé que 
o ordena para que continue o trabalho 

- Os dois intensificam o ritmo do trabalho até bater o cansaço e a fome 

(no rádio, locutor emitindo recados para o interior)  

- Garnizé sai na direção da Leonor, carregando a pá e a enxada  

- Laranja larga o machado e pega o seu rádio portátil. 

A comida 

(no rádio o xote "ô pisa o milho") 

-Garnizé em sua casa esquenta suculento prato 

- Laranja no terreiro esquenta a sua marmita enquanto espera, enrola o cigarro  

- Garnizé comendo o seu suculento e farto almoço 

- Laranja degusta a sua magra bóia semi fria, abandona-a num canto. Uma ratazana se 
aproxima 

- Garnizé de barriga cheia senta em uma cadeira de balanço. Leonor se aproxima. 

- Laranja acende o cigarro, apreciando a ratazana comer os restos de comida. Olha o buraco 
do carvão à sua frente, lembra-se das moedas do Garnizé e cava com as mãos procurando 
dinheiro. 

- Leonor se encosta nos pés do sonolento Garnizé, bicando 

- Laranja acha uma moeda e resolve procurar o Garnizé 

- Garnizé acorda, olha a Leonor, enche-se de desejo, faz carinhos na galinha, verifica se 
ninguém o espreita e a coloca em seu colo. 

(no rádio "encosta tua cabecinha") 

- Laranja mira ainda distante o Garnizé na cadeira, e aproxima-se lentamente entre os arbustos 

- Garnizé acaricia num afã sexual a Leonor 

- Laranja observa tudo indignado, pela fome que ainda sente e resolve não entregar a moeda 

- Garnizé delicia-se com os afagos à Leonor. 

- Laranja volta correndo até o buraco do forno e recomeça a lenhar 



Novo turno de trabalho 

(ritmo acelerado para a cena. No rádio uma transmissão de jogo de futebol do interior) 

- Laranja vai carregando as lenhas e cada vez que as coloca no buraco verifica se encontra 
mais dinheiro 

- Garnizé paralelamente constrói a armação superior do forno com bambus e barro observando 
o Laranja 

- Anoitece, os dois estão exaustos. Garnizé tira uma moeda do bolso e dá ao Laranja, que fica 
insatisfeito com o pagamento 

- Garnizé despede-se do Laranja, levando as ferramentas do trabalho 

- Laranja disfarça que sai e fica por ali mesmo, espreitando a caieira. 

A noite da ganância 

- Laranja no buraco à luz da fraca lamparina não consegue avanços sem as ferramentas 

- Garnizé adormece acalentando a Leonor  

- Laranja desiste da empreitada e vai até onde está o Garnizé 

- Com os movimentos de sono inquieto do Garnizé, a Leonor se afasta 

- Laranja joga alguns milhos e chama a atenção da Leonor, afastando-a do Garnizé, agarra-a e 
vai até o terreiro. Lá, tenta uma relação sexual. Desiste da ação, pois a fome é maior, ali, mata 
a Leonor com uma puxada de pescoço e com o fogo baixo da marmita, utiliza mais carvão 
espalhado, depena a Leonor, preparando-a para um guisado. Pita um cigarro enquanto espera 
o cozimento. 

- Garnizé ainda dormindo, procura a Leonor com as mão e continua a dormir, agora roncando. 

- Laranja janta a Leonor, esconde o resto para o dia seguinte e acomoda-se no carrinho para 
dormir. 

No outro dia 

- Garnizé, já acordado, com um punhado de milho procura a Leonor, não acha e joga o milho 
no chão, desistindo desconfiado 

- No forno, empilhando as toras, Laranja assobia a música do rádio 

(no rádio "alguém me disse") 

- Garnizé chega e prossegue no acabamento do forno 

- Laranja, anuncia que sente fome, vai até o lugar onde escondeu o cozido, reacende o fogo, 
bota a panela e volta ao trabalho. 

-Garnizé sem parar de trabalhar, fica indignado com a fome do Laranja. 



- O cheiro da comida começa a recender no ambiente, Laranja sente fome e Garnizé começa a 
sentir um cheiro conhecido no ar. 

- Laranja vai até a panela, faz dois pratos, oferecendo um deles ao Garnizé que se aproxima. 
Lembra da Leonor desaparecida, corre pela cena procurando-a. 

- Laranja, delicia-se com o desespero do Garnizé 

(no rádio "mata o véio")  

- Garnizé volta até onde está o Laranja, revoltado e indignado, pega no prato um pedaço da 
Leonor e chora veladamente. Laranja enche mais o prato, indiferente à tristeza do Garnizé e 
satisfeito adormece. 

A vingança 

- Garnizé vai se refazendo da tristeza e ao olhar o Laranja dormindo, começa a tomar uma 
atitude vingativa 

(no rádio "ninguém é de ninguém") 

- Tomado pela música começa a espalhar uma trilha de moedas e cédulas ,saindo de onde 
está o Laranja até o buraco do forno da caieira, espalha as lenhas e joga mais moedas no 
buraco. Aumenta o rádio e se esconde. 

- Laranja acorda espreguiçando-se de barriga cheia, olha as moedas à sua frente, investiga a 
ausência do Garnizé e segue a trilha de moedas até o buraco, ansioso começa a cavar mais e 
mais com as mãos. 

- Garnizé vai fechando o forno na parte superior na medida em que o Laranja vai cavando o 
buraco 

- Quando o Laranja desiste da procura pelo cansaço, Garnizé já está em uma escada, 
arrematando um pequeno buraco no teto do forno, expressando um sorriso triunfal. 

(no rádio o locutor anuncia as 18:OO horas, com uma oração, a "salve rainha". Ao fundo 
a "ave Maria") 

A prisão  

- Laranja joga impropérios, tenta remover as paredes de barro já endurecido e lenhas , mas a 
única possibilidade é no alto do forno, pelo buraco onde entra apenas uma réstia de luz do fim 
de tarde, que também vai se esvaindo. 

- Garnizé anda pelo terreiro procurando como completar mais a sua vingança. 

(no rádio o locutor transmite a "voz do Brasil") 

- Laranja tenta com pulos pegar o rádio para aplacar sua solidão, mas não consegue. 

- Garnizé vai até à panela do cozido e come a Leonor com as mãos, num misto de fome e 
sexo. 

- Laranja com um fósforo tenta clarear o ambiente acendendo uma nota. 



- Garnizé satisfeito acende a lanterna, vai até uma pimenteira, morde o fruto sente a sua 
queimação, agacha-se e começa a preparar um cigarro, misturando o fumo com a pimenta. 

- Laranja após fazer a pequena fogueira, recolhe-se ao lado 

A tortura 

- Garnizé vai até a escada amarrando o cigarro em um cordão, focaliza a lanterna no Laranja e 
começa a soltar o cigarro. 

- Laranja sente a luz e vê o cigarro, quando tenta pegar o Garnizé puxa, e fica com a 
brincadeira até o Laranja desistir, e finalmente deixa o cigarro cair no chão. 

- Laranja vai até o cigarro e prepara-se para acendê-lo no fósforo 

- Garnizé gargalhando tira as pilhas do rádio, deixando-as ao lado. 

- Laranja na primeira forte tragada começa a sentir a pimenta arder os pulmões, entre tosses e 
dores. 

- Garnizé da escada olha uma ratazana que tenta se aproximar dos restos da Leonor, pega a 
pá, vai mansamente até ela, prende-a pelo dorso, agarra-a pelo rabo, sobe a escada e joga-a 
pelo buraco. 

- Laranja primeiro sente nojo, a ratazana desespera-se para sair, Laranja vai se identificando 
com o desespero do bicho querendo cavar uma toca para sair. 

-Garnizé fica satisfeito com o que olha e resolve largar a espreita , deixando o rádio e a 
lanterna iluminando o buraco. 

- Laranja desenvolve o aprendizado com a ratazana, mas não é um roedor, fica cansado, sente 
fome, pega a ratazana, enforca-a, . 

- Garnizé retorna trazendo no carrinho do Laranja um punhado de lenha para o carvão 

- Laranja esfomeado, começa a comer canibalescamente os pedaços da ratazana 

- Garnizé do alto, jogando as lenhas, observa as últimas mordidas do Laranja e sente nojo. 

- Laranja vai aos poucos adquirindo as características da ratazana, emitindo o grunhido agudo 
do bicho. 

- Garnizé apavorado, apanha o galão de querosene encharcando as lenhas. 

- Acuado, Laranja debate-se como um rato procurando a saída. 

- Garnizé acende o fósforo e arremessa-o no buraco, após ver o fogo se alastrar retira-se com 
o rádio, descendo a escada. 

A liberdade 

- Laranja metamorfoseado na ratazana, diante do fogo vai roendo e cavando as paredes do 
forno 



- No terreiro, Garnizé recoloca as pilhas no rádio e vai embora. 

(No rádio o "hino da independencia") 

- Laranja após conseguir sair do forno, localiza o seu rádio portátil, localiza a fumaça saindo do 
buraco, sobe a escada, tapa o buraco para apagar o fogo e fazer o carvão. 

- Em outro campo da cena, Garnizé com um instrumento de sopro emite os últimos acordes do 
hino. 

- Laranja acabando de encher alguns sacos de carvão, coloca-os no seu carrinho e sai para o 
trabalho 

FIM  

 


