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I

A casa dizimada

O sol do meio-dia se esconde por detrás das pesadas nuvens, 
corando-as. O mutismo tumular da natureza ostenta suposta paz. A 
vegetação, inerte, recebe o bafejar do mormaço que sobe. De cima 
da escarpada serra que separa dois mundos é possível avistar, no 
âmago da paisagem verde, uma fenda branca, pequena construção. 
O silêncio da mata adentra as janelas e ecoa em seu interior. Aqui 
se vê uma mesa posta com cuidado, apesar de toda a simplicidade 
da provisão: quibebe de abóbora com carne seca e arroz. Em volta, 
o casal sentado com os três filhos: duas moças e um menino. Per-
cebe-se que as meninas adentram a idade dos amores, dos prazeres 
e dos segredos. O menino, por sua vez, aprende as primeiras letras.

Esta refeição, no entanto, é diferente das demais. Em mo-
mentos como este, o habitual seria a espontaneidade de todos. Não 
obstante o respeito à hora – para eles sagrada – de comer, os pais 
costumavam sempre se aproveitar da reunião para contar histórias 
aos filhos, além de indagá-los sobre as novidades, apesar de não 
haver muitas neste recorte de sertão. Mas tal diálogo inexiste agora. 
Reina na mesa uma quietude de morte. Os filhos olham atentos 
para o pai, que tem um ar sério e preocupado ao fitar a esposa, 
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sendo por ela correspondido com o mesmo olhar enigmático. O si-
lêncio dói. Entre uma colherada e outra, nenhuma palavra, apenas 
o tilintar dos talheres.

O filho mais novo traz à lembrança a conversa que ouvira 
há pouco. Voltava da escola e, travesso como sempre, chegou à sor-
relfa como gato, queria fazer surpresa para a mãe. Ao pisar o chão 
de cimento batido da pequena sala, o que ouviu foi a voz grave do 
pai. Parou, ressabiado. O pai, ali, àquela hora? Deveria, sim, estar 
campeando gado, como fazia sempre. Ou não era o pai que ali 
estava? Era, era ele, sim, a voz era inconfundível. Achou estranho, 
aproximou-se da porta do quarto, escutou. O vaqueiro estava aflito. 
Falava coisas que ele, a princípio, não entendia: 

– Pois foi o dotô Zé Fernando, muié!
A mãe parecia não querer atiçar o sofrimento do marido e 

procurava dissuadi-lo daquela ideia.
– De onde foi que vosmecê tirou uma coisa dessas, home? 

Que’s ideia rúim! Dotô Zé Fernando é gente direita, num faria um 
trem desses, de jeito maneira!

Houve um instante de mudez, só se ouvia o chiado da bota 
do homem a pisar o chão, de um lado para outro, inquieto. Devia 
estar lutando contra suas convicções, esforçando-se por se deixar 
convencer pela mulher. Luta árdua, que parecia cansá-lo, uma vez 
que o rangido ficava cada vez mais espaçado. Por fim, parou.

– Muié, vosmecê querdita em mim, ou não? Tô falando que 
ouvi ele conversando com o capanga! E dizia abafado, modo de 
num dar alarde, queria saber onde foi que jogaram o corpo, se era 
local seguro, num queria que deixassem pista nenhuma pros inves-
tigador! Tô lhe falando, muié, sou lá home de invenção? Vô fazer 
pilhéria com coisa séria desse tanto?

Outro silêncio se seguiu, a mulher parecia pensativa.
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– E ele respondeu onde botaram o corpo?
– É claro que disse, ara! Rispundeu que amarraram o sujeito 

pelo pé numa pedra bem das pesada e lançaram no rio.
– E te viram, home? Será que te viram?
– Num sei não, muié, num sei... Saí de mansim, sem querê 

fazer alarde. Deus conceda que não! – notava-se um leve tremor na 
voz do pai. 

Então veio a pergunta inevitável:
– E se tiverem visto? 
A pausa novamente se fez, o chiado recomeçou. O garoto 

imaginava o pai a vagar pelo quarto meneando levemente a cabeça, 
torcendo para estar errado quanto ao que ia dizer:

– Se isso aconteceu, muié, é o nosso fim. Nosso e dos menino. 
– Ara, mas de jeito maneira! Home, vamo juntá nossas trou-

xa! Vamo-se embora daqui agora, montá os menino na sela e partir!
– Como, muié? Como? Se eles me viram, a fazenda uma 

hora dessas deve de tá cercada! E se descobrirem que fugimo, vão 
atrás de nós nesses rincão e matam a gente sem remorso! O mió é 
se aquietar aqui até ter uma certeza do que fazer. 

E a mãe, abafando o soluço: 
– Ô, Nossa Senhora das Dor, nos acode!
– Num se afobe, filha, num se padeça. O capelão num disse, 

inda mês trasado, que num cai um cabelo de nossas cabeça se Deus 
num der permissão? Ou isso é conversa pra boi dormir, consolos de 
enforcado?

– Eu perfiro ter crença nisso, home. É o arrimo que os en-
forcado tem pra firmar os pé.

Ia chegando a hora do almoço e de os filhos aparecerem. 
Decidiram então pensar numa saída durante a refeição, sem alar-
mar os meninos, e executá-la logo em seguida.
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O garoto saiu novamente, pé ante pé, deu uma volta pe-
los arredores e depois apareceu, como se não tivesse presenciado a 
conversa.

Agora estão todos aqui, postos à mesa, como num sepulcro. 
A tensão é tal que, em dado momento, julgam ouvir as pancadas 
do próprio coração. Mas a impressão rapidamente vai passando. As 
pancadas vão aumentando, eles distinguindo: da estrada poeirenta 
se aproxima um tropel de cavalos, mais próximo, mais próximo, e 
mais, cada vez mais próximo. Ouvindo isso, o chefe da casa olha 
para a mulher. É um olhar de angústia e de decepção. A mulher o 
encara, tentando transmitir-lhe coragem. Então o homem se levan-
ta, meio que engole em seco. Só agora é possível perceber que ele 
sequer mexera no prato. Vai ao quarto, pega o revólver, esconde-o 
na cintura, por baixo da camisa. Os olhares dos meninos estão ar-
regalados.

Num ruído brusco, os cavalos param, e o vaqueiro espera 
que batam palmas. Mas o que se ouve é o estrondo de um pontapé 
na porta, que se escancara. Surge então a figura do capanga, cha-
péu de couro na cabeça, cara suada, uma cicatriz abaixo do queixo. 
O garoto, assustado, olha para o pai, espera uma ação salvadora de 
seu herói. Mas este mal tem tempo de se mover. Ao ameaçar puxar 
a arma, recebe a descarga do revólver do matador.

– Não! – A esposa está desesperada. Os filhos, sem força para 
gritar, sentem o coração disparado. O menino tem pernas de gelati-
na. Ninguém percebeu, mas suas calças estão molhadas.

O sangue salpicou a parede branca. Os filhos, agora, con-
seguem dar vazão ao pranto. A mulher quer correr para o marido, 
mas o atirador a intimida, fica aí. Ela olha para o lado, vê a espin-
garda de cano longo dependurada na parede, mas a voz do homem, 
como se lesse seu pensamento:
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– Nem pensa ne coisa dessa, ôxe! Nem pensa!
Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, como num 

relâmpago, outros quatro matadores invadem a casa. Assustadores, 
não fazem caso do desespero que se abate sobre a família, é como 
se estivessem a divertir-se numa roda de viola. O menino presta 
atenção a seus rostos. Trazem em si a promulgação da morte. O pai 
agoniza no chão frio de cimentado, sem amparo algum. Os olhos, 
parece que vão saltar das órbitas; o corpo teso; o sangue pastoso mis-
tura-se ao vermelhão da cera que a mãe passava no piso. Quer mur-
murar alguma coisa, mas agora já está sem forças, o último alento 
esvai-se. Um dos capangas, que tem os dentes apodrecidos, dá-lhe 
um violento pontapé, como se fosse um saco de palha, e o homem 
se encolhe transido de dor. 

– Chega, Russo, chega! – grita o chefe do bando. – Deixa o 
homem morrer!

E, num gesto de impiedade – ou, ao contrário, seria pieda-
de, a piedade própria de pessoas desta casta? –, engatilha novamen-
te a arma. Aponta para o ferido estirado no chão, sujo de uma lama 
que é a mistura do seu sangue com as próprias fezes que lhe saem 
pela barriga e, com impaciência, dá o tiro fatal.

Os familiares mal têm tempo de sofrer pelo morto, porque 
aqueles homens os levam para o quarto. Aqui, enquanto um deles 
tem sob a mira o menino, os outros despem as mulheres. Elas ten-
tam resistir, mas eles são mais fortes: rasgam suas roupas e as atiram 
sobre a cama do casal. O que o garoto vê é o revezamento dos ho-
mens, a mãe e as irmãs a gritar por misericórdia e os capangas se 
satisfazendo. Elas tentam escapar-lhes, mas a equivalência das for-
ças é desproporcional, eles as seguram com enorme facilidade. As 
mãos grossas dos homens parecem encaixar-se com perfeita harmo-
nia nos pequenos pulsos das mulheres, a despeito da rigidez que se 



28 O vendedor de chuva

nota na frágil musculatura feminina e da vermelhidão das marcas 
em sua pele. E eles as viram e reviram como bonecas, puxam seus 
cabelos, mordem-nas, lambem-nas, sugam o sangue que lhes brota 
das vaginas. Em seguida dão gargalhada, o néctar espesso e verme-
lho a escorrer pelas barbas. O menino está atônito. Olha para todos 
os lados, mas seu olhar não pousa sobre coisa alguma. Não quer ver 
o que está acontecendo, mas há algo que o obriga a assistir a tudo. A 
única coisa que distingue, nesse emaranhado de sensações, é a voz 
da mãe, que vez ou outra diz:

– Fi’o, fica quietinho tá bom? Nada de mal há de suceder a 
vosmecê.

O abuso dura até os matadores se satisfazerem completa-
mente. Então, sob a gritaria e desespero das vítimas, dão um tiro na 
cabeça de cada uma delas, que caem moles pelo chão.

– Agora, Russo, o menino! – fala o da cicatriz.
O Russo empurra-o de encontro ao chefe.
– Pode matar vosmecê. 
O capanga para, olha para o de dentes podres. 
– Disse pra vosmecê dar cabo dele! 
O Russo se recusa, não tem coragem de matar criança. 

Homem, sim, não tinha medo de nenhum, era com ele mesmo, 
mas criança, isso não fazia. O chefe se impacienta com a tibieza 
do seu comandado, que escrúpulo besta é esse? E então se pegam 
a discutir, mate você, não, mate você. O menino, aproveitando a 
oportunidade, dá um empurrão na arma que para ele está voltada, 
fazendo-a disparar, e se manda pela porta, correndo como doido. 
Ouve um tiro, mas não sente a bala. Continua a correr, sai da casa 
pro descampado, mais um tiro se ouve, ainda não desta vez fora 
atingido. O matagal está a poucos metros de distância, é entrar ali 
e nunca mais o encontram. Mas agora os disparos se multiplicam, 
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todos eles devem estar atirando, inclusive o Russo. Com o coração 
na boca, põe-se a correr em ziguezague, com o objetivo de não se 
tornar alvo tão fácil. A mata está próxima, mas os assassinos devem 
estar perto, não ficariam parados. Talvez pela ânsia de chegar, de-
sequilibra-se, tropeça na raiz de uma goiabeira, se espatifando pelo 
chão. Ainda deitado, olha pra trás, nossa, como estão perto! Um 
deles lhe aponta a arma, impossível errar alvo imóvel assim. Mas o 
menino, no desespero daqueles que se veem a perder a vida, leva a 
mão com agilidade e, num gesto único, pega e atira uma pedra. Ela 
passa zunindo perto da cabeça do cabra, que se desconcentra. É o 
tempo de o garoto se levantar e adentrar a mata, desaparecendo da 
vista de todos. Continua a correr, não se dá por satisfeito. Só para 
muito tempo depois, quando já não ouve mais nada além do canto 
dos passarinhos. Queda-se, a boca seca, o coração agitado, molha-
do de suor, os olhos vermelhos. Então irrompem as lágrimas. Ele 
chora os seus.

Já no finalzinho da tarde, resolve se aproximar da casa por 
outro caminho, conhecido de suas brincadeiras por aquelas ma-
tas. Não vê mais as paredes brancas. Agora tudo é fogo. As chamas 
negras sobem como um holocausto que o céu, também escuro e 
rompendo o silêncio com trovões, em breve aplacará com uma for-
te pancada de chuva.
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II

A seca

O marco do novo dia, para a gente da Taboquinha, não é o 
despontar do sol, mas essa procissão que segue rumo às plantações 
muito antes de o astro aparecer no horizonte. Homens e mulheres, 
chapéus na cabeça, mochila empoeirada às costas, uns montados 
a cavalo, outros a pé, passos largos, munidos de foices, enxadas e 
facões, essa marcha é o indício de que a aurora não tardará a colorir 
os céus. O som crepitante da folhagem seca se mistura às vozes des-
se povo, que, jeito expansivo e brincalhão, parece rir dos revezes.

Mas não se enganem os que veem as aparências. Os operá-
rios do campo estão muito preocupados com sua situação. A reali-
dade da Taboquinha não é nada animadora. Esta gente se mata de 
trabalhar, ara a terra, espalha o esterco, salpica a semente... Mas 
o seu trabalho é invalidado pela escassez da chuva. O sol impera 
absoluto no céu deserto de nuvens. O calor é sufocante, asfixiante. 
Em certas horas do dia mais se parece com a temperatura dos for-
nos de barro usados para assar biscoito, que as mulheres daqui tão 
bem sabem fazer.

Sentindo a quentura do dia que começa, o cortejo de ho-
mens e mulheres está a comentar sobre sua sorte: 
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