
Era mais um dia comum na vida de Lucas. Estava no metrô lotado com gente suada para chegar no 

trabalho que, teoricamente, fica a 30 minutos de casa, mas por causa da cidade, demora 1 hora, no 

mínimo. Finalmente desembarca no seu destino. Tempo cinza circula o dia, com previsões de chuva de 

manhã, a tarde, a noite ou mesmo sem chuva, vai saber, esse clima bipolar... 

Finalmente chega a sua estação-destino. Desembarca na plataforma. A alguns metros dali, na porta do 

metro: 

   AMBULANTE 

 GUARDA-CHUVA 10 REAIS!! Olha a chuva chegando. GUARDA-CHUVA A 10 REAIS! 

 

Todos os transeuntes ignoram. De repente um barulho de trovão. Começa uma tempestade de verão, 

mesmo sendo Maio 

 

  AMBULANTE 

 GUARDA-CHUVA 20 REAIS!! OLHA A PROMOÇÃO!!20 REAIS!! 

 

Como ninguém havia reparado no ambulante antes,não notaram a discrepância de preço. A partir dali, 

em menos de 2 minutos quase todos os guarda chuvas já tinham sido vendidos. 

 

LUCAS finalmente sai da estação e percebe a tempestade que cai. Rapidamente se aproxima do 

ambulante. 

    LUCAS 

 Oi. Tá quanto o guarda-chuva ? 

 

O ambulante rapidamente responde, percebendo que ele acabara de sair da estação. 

    AMBULANTE  

 30 REAIS! 

 

 



 

Lucas comenta 

    LUCAS 

 Ta caro! 

 

E o ambulante também comenta 

    AMBULANTE 

 Ta chovendo! 

 

LUCAS olha sério para o ambulante, que vira a cara. Bota a mão no bolso e retira 3 notas de 10. 

 

    LUCAS 

 Me vê um.... por favor! 

 

O ambulante entrega um guarda-chuva rosa para LUCAS, que exita. 

 

    LUCAS 

 Não tem preto não ? 

 

    AMBULANTE 

 Acabaram... 

 

    LUCAS 

 Acabaram ou você nunca teve ? Qual seu preconceito ? Preconceito é crime sabia?! 

 



O ambulante olha assustado para LUCAS. 

    AMBULANTE 

 Senhor. A maioria das pessoas compra guarda-chuva preto. Eu já vendi todos que tinha. Olha 

em volta... 

 

Todas as pessoas na rua que tem guarda-chuva tem na cor preta. 

 

    LUCAS 

 Desculpe. E que lido com muita gente preconceituosa. As vezes perco o controle... 

 Mas rosa ? Não tem outra cor não ? 

 

    AMBULANTE 

 Sao os últimos.  

 

    LUCAS 

 Não posso usar rosa! Todos vão me zoar no trabalho. Vou virar motivo de chacota a semana 

 inteira. 

 

    AMBULANTE 

 Na verdade tem de outra cor também 

 

    LUCAS 

 Ahn.. cadê ? 

 

    AMBULANTE 

 Esses aqui 



 

O ambulante mostra 2 guarda-chuvas. Um da Hello Kitty e um de arco iris. LUCAS fica em silêncio. 

   LUCAS 

 Só tem guarda-chuva gay! 

 

   AMBULANTE 

 Agora você que está sendo preconceituoso! Cor não tem gênero! 

 

   LUCAS 

 Mas arco íris ? Hello Kitty ? 

 

Uma moça que esta saindo da estação se aproxima do ambulante 

 

   MOÇA 

 Oi, quanto está o guarda-chuva ? 

 

   AMBULANTE 

 35 reais! 

 

  A moça fica assustada 

   MOÇA 

 Ta caro! 

 

 

 



O ambulante retruca 

   AMBULANTE 

 Ta chovendo! 

 

LUCAS fica olhando a conversa, pasmo.  A moça pega o dinheiro na bolsa e entrega.  

 

   MOÇA 

 Me vê o do... aquele da Hello Kitty. 

O ambulante entrega o produto para a cliente, que logo abre o guarda-chuva e sai no meio da 

tempestade. O ambulante se vira para LUCAS 

 

   AMBULANTE 

 E ai, tem o rosa e o do arco íris. 

 

LUCAS, em silêncio, olha em volta para vê se acha outro ambulante. Nada, um deserto,só que com 

chuva. 

Um homem se aproxima do ambulante enquanto LUCAS olhava a sua volta. 

 

   HOMEM 

 Opa, o guarda-chuva tá quanto ? 

 

   AMBULANTE 

 40 reais! 

 

   HOMEM 

 Ta caro heim... mas vou  querer o... 



 

 LUCAS rapidamente percebe o que pode acontecer e fala 

   LUCAS 

 Me vê o rosa, rápido! Guarda-chuva rosa! Por favor! Aqui, 30 reais! 

   HOMEM 

 30 ? Não é 40 ? 

 

O ambulante encara LUCAS. Um relâmpago corta o céu 

 

   AMBULANTE 

 Ele tem razão.É 40 reais!  

 

   LUCAS  

 De 30 para 40 ? Tá doido ? 

 

   AMBULANTE 

 Lei da oferta e procura. 

 

LUCAS fica pasmo, não ia começar a discutir economia em plena porta do metrô. 

   LUCAS 

 Mas assim, em... 2 minutos ? 

 

O ambulante fica em silêncio.O HOMEM tira o dinheiro do bolso e estica para o ambulante 

   HOMEM 

 Me vê o... 



LUCAS interrompe, esticando o braço antes. 

   LUCAS 

 O rosa. Aqui, 40 reais! 

 

O HOMEM fica achando tudo muito estranho, mas não reclama. LUCAS pega o guarda-chuva rosa, abre 

e sai. Depois de andar 20 metros a chuva para. 

 

   LUCAS 

 VAI SE FUDER CHUVA DE VERÃO! TOMANOCU SÃO PEDRO! PREVISÃO DO TEMPO É MEU OVO! 

 

O HOMEM  fica olhando, assutado, enquanto entrega o dinheiro para comprar o guarda-chuva de arco-

íris. 

 

   AMBULANTE 

 A chuva... acabou. 

 

   HOMEM 

 Mas minha filha vai adorar esse guarda-chuva. Ela ama arco-íris. Qual foi a do cara ? 

 

   AMBULANTE 

 Vai saber... acho que é uma daquelas pessoas que não gostam de chuva. 

 

   HOMEM (cantarolando) 

 Cariocas não gostam de dias nublados... 

   AMBULANTE 

 Ou isso. Toma aqui seu troco... 



 

O AMBULANTE devolve 30 reais para o homem. 

   HOMEM 

 Mas não era 40 ? 

 

   AMBULANTE 

 Sem chuva... o preço cai. E você parece ser uma pessoa tranquila, fica pela camaradagem. 

 

   HOMEM 

 Po, valeu! 

 

O HOMEM sai todo feliz cantarolando a musica com seu novo guarda-chuva embaixo do braço. 

 

   HOMEM 

 Cariocas são marrentos, cariocas são safados... cariocas não gostam de dia nublado... 

 Droga, música grudou na cabeça... 

 

Depois de 20 minutos LUCAS chega ao trabalho e continuaria seu dia comum. E para terminar seu dia 

comum, sem chuva, esqueceria seu guarda-chuva no trabalho... 

Dia seguinte, no e-mail corporativo 

“Prezados funcionários, por favor solicitar que a dona do guarda-chuva rosa se manifeste, pois o mesmo 

foi esquecido na recepção do prédio. Grato” 

Sim, estava escrito isso mesmo; A DONA do guarda-chuva... 

Seus preconceituosos!!!! 


