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 ANÁSTACIO só
  Sou um homem feliz e infeliz ao mesmo tempo. Feliz, porque  
  as coisas me correm às mil maravilhas, e infeliz, porque minha  
  mãe se acha doente há dois anos, sem nenhum sinal de melhora.  
  Mas, en m, tenho que me conformar, pois é a vontade de Deus.  
  E, tudo que ele faz, é bom. 
  chama 
  Quitéria. Ó Quitéria!

  

 QUITÉRIA entrando 
  Sinhôzinho chamou?

 ANASTÁCIO Chamei sim. Como está passando mamãe?

 QUITÉRIA Tá mió... Tá mió sim, sinhôzinho!

 ANASTÁCIO Não se esqueça de dar-lhe o remédio de hora em hora. 
  O despertador está em cima da mesinha. Agora vá lá fora 
  e chame o Tomé.

 QUITÉRIA Sim, meu sinhô, Nêga Véia já vai. 
  saindo chama
  Tomé! Tomé! Sinhô moço tá chamando. 
  sai

 TOMÉ entrando 
  Sinhô, moço chamô?

 ANASTÁCIO Chamei sim. Vá à Fazenda Velha e diga ao Pai João que venha  
  até aqui.

 TOMÉ É prá já. 
  olhando ao fundo 
  Ói, sinhô, lá no arto do morro vem vindo dois cavaiêiro branco:  
  um home e uma muié.

 ANASTÁCIO Um homem e uma mulher? Só pode ser o Comendador Gouvêia  
  e sua  lha. São os únicos vizinhos mais próximos. Pois bem, vá  
  recebê-los e conduza os animais até a cocheira.
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 TOMÉ É prá já, sinhozinho. 
  sai

 ANASTÁCIO chamando 
  Quitéria! Ô Quitéria!

 QUITÉRIA entrando 
  Sinhô Branco chamô?

 ANASTÁCIO Quitéria, arrume esta sala que vamos ter visitas. Essas visitas  
  é o Comendador e sua  lha. Eu vou até o quarto de mamãe e,  
  quando eles chegarem, chama-me. 
  sai

 QUITÉRIA arrumando a sala e cantando
  Sinhôzinho mandô limpá.
  Preta Véia já limpô.
  Sinhôzinho vai tê visita, do sinhô Comendadô.
  fora. Cantam mesma coisa
  Eita negrada invejosa! Num pode vê a Preta Véia cantá,  ca
  tudo remedando ela. 
  palmas fora. Da porta
  Entra. Pode entrá, casar de pombinho.

  

 COMENDADOR entrando com Elvira
  Negra! Onde está o Senhor Anastácio?

 QUITÉRIA Tá lá dentro.

 COMENDADOR Vá chamá-lo. E ande depressa.

 QUITÉRIA Já vô, meu sinhô. 
  sai

 COMENDADOR Raça maldita! Quanto mais a conheço, mais a odeio.



12

 ELVIRA Não fale assim meu pai. Lembre-se de que esta raça nos tem  
  valido muito, e merece maior consideração.

 COMENDADOR Qual minha  lha? A consideração que essa raça merece é o  
  chicote. 

  

 ANASTÁCIO entrando 
  Olá, Comendador. E a menina Elvira, como está passando?

 COMENDADOR Vamos bem. Obrigado.

 ANASTÁCIO Vamos sentar?

 COMENDADOR A demora é pouca.   
  sentam-se

 ANASTÁCIO E então, Comendador? Como vamos de negócio?

 COMENDADOR Vamos mal, muito mal! Olha que este ano eu colhi muito pouco  
  café. E tudo isto apesar do grande número de escravos que eu  
  tenho!

 ANASTÁCIO Pois eu, Senhor Comendador, apesar de possuir menos escravos  
  que o senhor,  z ótima colheita. Mas já que estamos falando em  
  café. O senhor aceita um café? E a senhorita?

 COMENDADOR Aceitamos sim.

 ELVIRA Se isto não for incômodo!

 ANASTÁCIO Qual incômodo? 
  chama 
  Quitéria! Ó Quitéria!
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 QUITÉRIA entrando 
  Sinhozinho chamô?

 ANASTÁCIO Chamei sim. Traga café para nós.

 QUITÉRIA Sim, sinhozinho. 
  sai

 COMENDADOR Pelo que vejo, essa negra é bastante idosa, amigo Anastácio.

 ANASTÁCIO É verdade. É bem idosa. Mas, apesar disso, ela vem me   
  prestando ótimos serviços. E eu a estimo e respeito, como 
  se fosse a minha própria mãe!

 ELVIRA Já vi que o Senhor Anastácio tem um bom coração.

 
    

 QUITÉRIA entrando com o café tropeça e cai 
  Perdão, sinhozinho. Nêga Véia escorregô. Me predôa!

 ANASTÁCIO levantando-a
  Não tem importância. Traga outro café!

 QUITÉRIA Sim, sinhô. Adiscurpe Nêga Véia sinhôzinho. 
  sai

 COMENDADOR O senhor é um homem muito tolerante. Se fosse comigo eu  
  mandava por essa negra no tronco, e tirava-lhe o couro a   
  chicotadas!

 ANASTÁCIO Isto é na sua fazenda, mas, na minha, não se faz essas coisas.

  

  Quitéria entra com café e serve a todos quando vai servir ao  
  Comendador

 COMENDADOR Eu não tomo café servido por mãos de negras!
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 ANASTÁCIO servindo-o
  Eu lhe sirvo, Comendador. As minhas mãos não são negras.  
  Tome seu cafezinho.

 COMENDADOR Bem, das suas mãos eu aceito. 
  toma o café

 ANASTÁCIO Que tal o café? Gostaram?

 ELVIRA Excelente. Não é, papai?

 COMENDADOR Muito gostoso. É colheita deste ano?

 ANASTÁCIO Sim. Este café foi colhido e preparado pelas mãos desta negra  
  velha.

 COMENDADOR irritado 
  Pois, se eu soubesse isto, não teria tomado!

 ELVIRA Papai, eu posso ir até o quarto da madrinha Antônia?

 ANASTÁCIO Quitéria, leve a menina ao quarto de mamãe. Acompanhe-a,  
  senhorita Elvira.

 QUITÉRIA Bamo então, sinhazinha branca. Bamo!

 COMENDADOR Minha  lha, tome cuidado! Não se aproxime muito desta raça  
  de negros. Essa gente não presta!

 ELVIRA Está bem, papai. 
  sai com Quitéria

 ANASTÁCIO E então, Comendador, como foi de viagem ao Rio de Janeiro?

 COMENDADOR Bem, tratei de todos os meus negócios, mas o que me despertou  
  a atenção mesmo foi quando do meu regresso. No carro em que  
  eu viajava, havia dois passageiros: um jovem e outro já velho  
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  que comentavam fatos que me despertaram o interesse. O velho
   dizia que neste mundo ainda existe gente que só diz a verdade  
  porque são incapazes de mentir a quem quer que seja. O moço  
  dizia que, pelo contrário, o mundo estava diferente e que todos  
  mentem para seus próprios interesses.

 ANASTÁCIO E a qual deles o Senhor Comendador deu suas razões?

 COMENDADOR Ora, meu amigo, eu que sou um Comendador às vezes por  
  pouca coisa sou obrigado a mentir. Só poderia ter ido a favor 
  do mais moço!

 ANASTÁCIO Pois eu, se lá estivesse, teria ido a favor do mais velho!

 COMENDADOR Mas o senhor acredita que neste mundo ainda existam pessoas  
  que só dizem a verdade? Que não mentem nunca? O senhor  
  talvez.

 ANASTÁCIO Não. Eu às vezes também minto, mas eu tenho aqui na minha  
  fazenda uma pessoa que não será capaz de mentir. Nunca  
  mentiu, e jamais mentirá!

 COMENDADOR E quem é essa preciosidade?

 ANASTÁCIO É um preto velho, meu escravo. O Pai João.

 COMENDADOR Um negro? Esta raça maldita. Onde não há um só verdadeiro?

 ANASTÁCIO Não duvide. Não duvide, Senhor Comendador!

 COMENDADOR Pois duvido e faço pouco.

 ANASTÁCIO Faz mal, muito mal. 
  passos fora, Anastácio olha 
  A propósito, ei-lo que chega.
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 JOÃO entrando 
  Sois Cristo, sinhô. Sois Cristo.

 COMENDADOR Vá para o raio que te parta, negro!

 JOÃO Sinhozinho mandô chamá Preto Véio?

 ANASTÁCIO Mandei sim. Como está a minha fazenda?

 JOÃO Tudo limpinha. Tudo limpinha, sim, sinhô.

 ANASTÁCIO E a minha criação?

 JOÃO Tudo gorda. Tudo gordinha, uma beleza.

 ANASTÁCIO E a relíquia da minha fazenda? O meu Boi Pintadinho?

 JOÃO Boi Pintadinho tá que é uma beleza. Tá gordo que só vendo. 
  Óia sinhozinho, Nego Véio até drome cum Boi Pintadinho! 
  Sinhô fez bem em mandá chamá Preto Véio! Nêgo veio buscá  
  um pouco de criolina prá curá bicheira que deu no pé de  
  Genoveva.

 ANASTÁCIO Está bem. Vá até a despensa, apanhe um vidro de criolina,  
  depois vá à cozinha, tome café, e descanse o resto do dia. 
  Você já trabalhou muito e está cansado!

 JOÃO É verdade sinhozinho, Nêgo Véio já tá bastante cansado. 
  Agora Nêgo vai descansá. São Cristo, Sinhozinho. 
  ao Comendador 
  São Cristo, Sinhô! 
  sai

 COMENDADOR Vá para o inferno. Então é este o preto que não mente? 
  E que nunca mentiu, hein?

 ANASTÁCIO Em carne e osso!

 COMENDADOR Olha, Senhor Anastácio, esse negro acaba de mentir neste  
  momento.
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 ANASTÁCIO Como assim, Senhor Comendador?

 COMENDADOR Ele não acaba de dizer que dorme com o Boi Pintadinho?  
  Agora, diga-me uma coisa. Como pode uma pessoa dormir 
  com um boi?

 ANASTÁCIO Ora senhor, Pai João é de pouca cultura e não sabe explicar. 
  Ele quer dizer que passa as noites velando o boi!

 COMENDADOR O senhor quer dizer que tem a certeza que esse negro não mente?

 ANASTÁCIO Tenho tanta certeza. Como tem Deus no Céu!

 COMENDADOR E se eu  zer com que esse negro minta dentro de três dias?

 ANASTÁCIO Sou capaz de apostar de que ele não vai mentir!

 COMENDADOR Apostar? 
  à parte 
  Parece que o diabo está abrindo a porta do inferno! 
  alto 
  Pois bem! Pode abrir o lance para a aposta, Senhor Anastácio!

 ANASTÁCIO Pode fazer a sua oferta, Senhor Comendador!

 COMENDADOR Senhor Anastácio, eu sou muito mais rico do que o senhor, mas  
  como tenho por hábito em tais casos não ofertar quantias  
  insigni cantes, vamos então apostar fortuna contra fortuna?

 ANASTÁCIO à parte
  Este homem quer lançar-me na miséria.  
  alto
  Eu tenho con ança na Providência Divina.

 COMENDADOR E eu tenho con ança na providência do diabo!

 ANASTÁCIO Está bem, Comendador. Vamos apostar fortuna contra fortuna.

 COMENDADOR Muito bem, fortuna contra fortuna. 
  vai apertar as mãos
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 ANASTÁCIO Alto lá, Comendador! Uma aposta dessas, não se faz com 
  um aperto de mão. Exige-se alguma coisa mais.

 COMENDADOR O senhor não con a em minha palavra? 

 ANASTÁCIO O senhor não disse, ainda há pouco, que muitas vezes por  
  pouca coisa se vê obrigado a mentir? Imagine então de que 
  se tratando de fortuna contra fortuna.

 COMENDADOR Pois bem! Se o senhor acha que eu vou mentir, manda então  
  chamar o escrivão da fazenda, e vamos passar o preto no branco.

 ANASTÁCIO Era justamente o que eu estava pensando. 
  chama 
  Tomé! Ô, Tomé!

  

 TOMÉ entrando
  O sinhôzinho chamô?

 ANASTÁCIO Tomé, vá chamar o escrivão da fazenda!

 TOMÉ É prá já. 
  à parte 
  Eu não vou com a cara desse Caifaz. 
  sai

 ANASTÁCIO Bem, enquanto esperamos o escrivão, não quer fazer uma visita  
  a minha mãe?

 COMENDADOR Vamos, Senhor Anastácio, vamos ver a sua mãe. 
  saem

  

 QUITÉRIA entrando com Elvira 
  A sinhazinha não vai à festa lá na fazenda velha?
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 ELVIRA Papai não me deixa ir. Diga-me uma coisa, Quitéria, a festa 
  é bonita?

 QUITÉRIA É uma beleza. A gente canta e dança assim:
  dança e canta 
  Toda mulata que sabe sambá.
  Come na mesa com sua sinhá. 
  bis
  Despois a gente bebe chá de élva doce, chá de canela. 
  Tem até chá de bico. É uma beleza.

  

 ANASTÁCIO entrando com o Comendador 
  Quitéria, vá para junto de mamãe, ela está sozinha,vá.

 QUITÉRIA Sim, sinhozinho. Qué i também Sinhá Blanca?

 ELVIRA Sim, Quitéria. Vamos... 
  saem

 ANASTÁCIO Comendador, o que acha do estado de saúde de minha mãe?

 COMENDADOR Pra dizer a verdade, eu acho que a senhora sua mãe não passa  
  desta noite.

 ANASTÁCIO Pois eu tenho fé em Deus que minha mãe  cará boa, e ainda  
  viverá muitos anos ao meu lado. 

 COMENDADOR Pois eu duvido.

  

 TOMÉ entrando com o escrivão 
  Sinhozinho, está aí fora o escrivão da fazenda. Tá aqui o   
  Lobisomem.

 ESCRIVÃO Dá licença, desculpe. Eu não vim mais cedo porque não 
  pude vir mais tarde.
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 ANASTÁCIO Eu lhe mandei chamar para que o senhor passe a escritura de  
  uma aposta que acabo de fazer com o Comendador.

 ESCRIVÃO E o que eu tenho com isso?

 COMENDADOR O senhor não tem nada a ver com isso, mas vá escrevendo o  
  que eu vou ditar: eu, Comendador Gouveia, aposto com o  
  Senhor Anastácio Siqueira que farei com que um escravo de sua  
  propriedade, chamado João, minta no prazo de três dias. Caso  
  o preto venha a mentir, o Senhor Anastácio perderá todas as 
  suas propriedades e sairá daqui no prazo de vinte e quatro  
  horas, apenas com a roupa do corpo. E, se caso o preto não  
  mentir no prazo de três dias, eu perderei toda a minha fortuna,  
  saindo só com a roupa do corpo. Frisando bem neste contrato  
  que a aposta é fortuna contra fortuna. Por ser verdade passamos  
  o presente contrato, que vai assinado por ambas as partes.

 ESCRIVÃO Pronto. Faz o favor de assinar aqui. 
  Anastácio assina 
  Comendador assina aqui.

 ANASTÁCIO Pense bem, Senhor Comendador, ainda está em tempo de se  
  arrepender.

 COMENDADOR Senhor Anastácio, eu quando cuspo, não engulo. 
  assina

 ESCRIVÃO a Anastácio 
  Passe bem, Senhor Anastácio, muitas felicidades. 
  ao Comendador 
  E para o senhor, muito azar e muita zebra. E tenho dito, Benedito. 
  sai

 COMENDADOR Senhor Anastácio. Já que  zemos a aposta, eu quero que o senhor
   chame aquele negro e lhe dê vinte chicotadas na minha presença.

 ANASTÁCIO Isso nunca. Não farei tal coisa. 
  à parte 
  Que sujeito miserável.
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 COMENDADOR Nesse caso, já que o senhor tem bom coração, faça o seguinte:  
  expulse esse preto da sua fazenda, por alguns dias, sem que ele  
  seja sabedor da nossa aposta.

 ANASTÁCIO Compreendo. O senhor está com medo de que eu vá combinar  
  com o Pai João. É justo. O senhor não con a em minha palavra,  
  e eu não con o na do senhor. Muito bem. 
  chama 
  Tomé! Tomé!

  

 TOMÉ entrando 
  Sinhozinho chamô?

 ANASTÁCIO Vá depressa chamar o Pai João.

 TOMÉ Não é preciso, sinhozinho. Ele já vinha vindo aí!

 ANASTÁCIO Está bem, podes voltar ao serviço.

 TOMÉ Já vô. 
  à parte
  Esse �“Come a dôr�” parece a macaca do Tarzan. Vou-te bicho.  
  sai

  

 JOÃO entrando
  São Cristo, sinhôzinho. 
  ao Comendador
  São Cristo, Sinhô.

 COMENDADOR Vá para o inferno!

 JOÃO Sinhôzinho tá precisando de Nêgo Véio?
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 ANASTÁCIO É verdade, Pai João. Como vai a minha fazenda?

 JOÃO Tá tudo limpinha, sinhozinho.

 ANASTÁCIO É mentira. Você está mentindo. E a minha criação?

 JOÃO Tá tudo gorda!

 ANASTÁCIO É mentira! E a relíquia da fazenda? O meu Boi Pintadinho?

 JOÃO Tá uma beleza de Boi. Uma lindeza.

 ANASTÁCIO É mentira! Você está mentindo. Vá embora! 
  empurra-o 
  Vá para outro lugar. Você não me serve mais! Suma-se da minha  
  presença. Sai! Sai! Vai embora! 
  empurra-o

 JOÃO É verdade, sinhozinho. Preto Véio num sabe mintí. Nego Véio  
  criou o pai do sinhozinho, criô a mãe do sinhozinho. Pode matá  
  Nêgo Véio, mais não manda Nêgo Véio prá outro lugá. Nego  
  Véio morre de paxão.

 ANASTÁCIO Você mentiu. Não me serve mais!

 JOÃO Nêgo Véio num menti. Nêgo Véio nunca mentiu na vida!

 ANASTÁCIO Não discuta mais. Vá embora!

 JOÃO Sim, sinhô. Seja tudo por vontade de Deus, Nosso Sinhô. 
  sai

 ANASTÁCIO Só o senhor me faria praticar uma feia ação destas.

 COMENDADOR Fique sabendo que foi o melhor papel que praticou em toda  
  a sua vida.

 ANASTÁCIO Agora, com licença, vou até o quarto de minha mãe. 
  sai
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 COMENDADOR Vai... vai, Senhor Anastácio, mas breve eu hei de lançá-lo à  
  miséria. Mas se for verdade que esse negro não mente, que  
  nunca mentiu, então quem  cará na miséria sou eu! Mas, se 
  esse negro não mentir, eu o matarei. En m, o que vale assassinar
   um negro? Apenas me tornarei um assassino, perante a  
  sociedade. Não, eu não posso  car na miséria, porque então 
  eu teria de bater de porta em porta, para implorar um prato de  
  comida para matar a minha fome e a fome de minha  lha. 
  Essa aposta foi uma loucura que eu pratiquei, eu deveria ter  
  pensado melhor.

  

 ELVIRA entrando 
  Papai, eu estou bem contente. A madrinha melhorou bastante.  
  Ela vai  car boa!

 COMENDADOR E eu estou muito triste.

 ELVIRA Triste? Por quê? Pode-se saber?

 COMENDADOR Acabo de praticar uma loucura.

 ELVIRA Que loucura foi essa, papai?

 COMENDADOR Eu apostei com o Senhor Anastácio, que farei um preto seu  
  escravo mentir no prazo de três dias e, se aquele preto não  
  mentir, nós estaremos na miséria. Porque a aposta foi fortuna  
  contra fortuna.

 ELVIRA E o senhor meu pai não pensou em mim?

 COMENDADOR Pensei, mas já era tarde.

 ELVIRA Papai, eu tenho uma ideia.

 COMENDADOR Que ideia é essa?

 ELVIRA Quem é o preto? Será um velho que acaba de sair há pouco?
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 COMENDADOR Sim, é ele mesmo. Ele foi para a Fazenda Velha.

 ELVIRA Olha, papai, eu vou à Fazenda Velha e direi ao preto que estou  
  com muita fome. Mandarei ele matar o Boi Pintadinho para  
  me dar um pedaço de carne. Em pagamento, eu lhe darei  
  dinheiro, liberdade e uma casa para ele morar com a Genoveva. 
  Como o senhor sabe, o Boi Pintadinho é a maior relíquia que  
  o Senhor Anastácio tem na fazenda. Eu faço que o preto mate o  
  boi, ensino a ele uma mentira. Ele nunca dirá que matou o Boi  
  Pintadinho e o meu pai ganhará a aposta!

 COMENDADOR Magní ca idéia, minha  lha. Toma, leva esta carteira com  
  dinheiro. Porque com o dinheiro se compra tudo neste mundo.  
  Agora vá por o teu plano em execução. Vai.

 ELVIRA Adeus, meu pai. Quando nos encontrarmos, seremos mais ricos  
  ainda. 
  sai

 COMENDADOR Adeus,  lha. Agora, Senhor Anastácio. Eu hei de lançá-lo à  
  miséria, com a farsa preparada por minha  lha. Ha!Ha!Ha!

  

 ANASTÁCIO entrando
  Pelo o que vejo o Senhor Comendador está muito alegre hoje.

 COMENDADOR É verdade. A vida tem duas fases. Uma alegre e outra triste. 
  Eu hoje estou na fase alegre.

 ANASTÁCIO E porque não aproveita esta alegria e vamos visitar as minhas  
  propriedades.

 COMENDADOR E que muito em breve serão minhas.

 ANASTÁCIO Não cante vitória antes do tempo. Vamos, Comendador, eu  
  tenho um escravo que faz anos hoje. E quando um dos meus  
  escravos faz aniversário, eu costumo dar uma festinha na  
  fazenda. E nós poderemos aproveitar a ocasião, assistindo às  
  danças na senzala!
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 COMENDADOR Para visitar as suas propriedades, eu vou. Mas para ver dança 
  de negro, não.

 ANASTÁCIO Bem. Então  que à vontade, com licença.

 COMENDADOR Um momento. Para lhe ser agradável eu vou assistir à dança da  
  negrada, que não são  lhos de Deus, e sim do capeta. Vamos.

 ANASTÁCIO Sim, vamos! 
  sai

 COMENDADOR Breve, muito em breve, a tua fortuna será minha. Ha!Ha!Ha!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



PÁTIO DA FAZENDA
NEGROS ESTÃO CANTANDO

SEGUNDO ATO
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 TODOS Papagaio louro
  Do bico amarelo
  Vamos embarcar negrada
  Na estrada de ferro

 TODOS Viva o Tomé. Viva!

 QUITÉRIA Bamo fazê a roda Negrada 
  todos cantam
  Toda mulata que sabe samba,
  Come na mesa com a sua sinhá 
  bis

  

 JOÃO entrando 
  O que é isto, negrada? 
  cabeça baixa e triste

 TODOS Viva Pai João. Viva!

 QUITÉRIA Uê, o que é isto, Pai João? Que conteceu que ôcê tá triste?

 JOÃO Sinhôzinho mandô Pai João simbora. Mas que festa é esta?

 QUITÉRIA É o neversário do Tomé.

 JOÃO Quantos anos ocê faiz Tomé?

 TOMÉ Dezoitoaninho. Ei, negrada! Vamo pô o Pai João na roda. 

 TODOS Vamo! 
  põem João na roda e cantam
  Eu fui passeiá na ponte
  A ponte estremeceu
  Água tem veneno negrada
  Quem bebeu morreu
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 ANASTÁCIO entrando com o Comendador 
  Pai João, o que você está fazendo aqui? 
  todos param

 JOÃO Nego Véio veio despedi da negrada!

 ANASTÁCIO Assim que acabar a festa, vá para onde eu te mandei. Não quero  
  que  que aqui no meio dos outros.

 JOÃO Sim, sinhozinho. Sim. 
  vai afastando e pisa no pé do Comendador

 COMENDADOR tirando o punhal
  Negro desgraçado! 
  avança

 ANASTÁCIO segurando-o 
  Alto lá! Este escravo me pertence e ninguém lhe encosta a mão.

 COMENDADOR O senhor não viu como ele pisou meu pé? Eu não  co mais no  
  meio desses negros nojentos!

 ANASTÁCIO O senhor, não querendo mais  car, pode se retirar.

 COMENDADOR E não  co mesmo. Essa raça me causa nojo. 
  sai

 ANASTÁCIO Vão todos continuar a festa lá fora na palhoça grande, eu vou  
  mandar levar as quitandas. Até amanhã para todos. 
  sai

 TODOS Sois Cristo, sinhozinho. São Cristo. 
  todos saem, menos Pai João

  

 ELVIRA entrando   
  Olá Pai João, como vai?
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 JOÃO A sinhazinha branca veio vê a festa da negrada?

 ELVIRA É verdade, Pai João. E estou tão cansada.

 JOÃO Tá cansada, sinhazinha? Senta mocadinho. Senta!

 ELVIRA Estou também com muita fome.

 JOÃO  Enquanto sinhazinha descansa, Nêgo Véio vai fazê um quitute  
  pra sinhazinha cumê.

 ELVIRA Mas o que eu queria era um bife de carne de gado!

 JOÃO Mais aqui não tem carne de gado, sinhá.

 ELVIRA Pai João, se você arranjar um pedaço de carne de gado, eu  
  compro a tua liberdade,  te dou uma casa para você morar com  
  a Genoveva e ainda te darei muito dinheiro. Pra você viver o  
  resto da sua vida.

 JOÃO Mas onde é que Pai João vai arranjá carne de gado, sinhazinha?

 ELVIRA É muito fácil. É só você matar o Boi Pintadinho!

 JOÃO Curuiz credo! Matá os dendengo do sinhozinho? Ele despois é  
  capaiz de me matá.

 ELVIRA Mas você não precisa dizer que matou o boi. Diz que ele caiu  
  de um barranco e quebrou o pescoço.

 JOÃO Não, sinhazinha, Nêgo num sabe mintí.

 ELVIRA Melhor ainda. Você nunca mentiu. E mentindo pela primeira  
  vez, o teu sinhô acredita e, assim,  ca tudo terminado.

 JOÃO É... sinhazinha, Boi Pintadinho Nêgo Véio num mata não.

 ELVIRA Mata, Pai João. Mata, mata, senão eu vou morrer.
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 JOÃO Tá bem, sinhazinha. Se é assim, Nêgo véio vai matá. Nêgo tem  
  coração, mais num precisa garrá chorá. Nêgo Véio vai matá.  
  pega o facão e sai

 ELVIRA Foi mais fácil do que eu esperava. Agora vou ver se ele mata  
  mesmo. 
  olha ao fundo 
  Ele está matando. Viva! Agora está salva a fortuna do meu pai.

 JOÃO entrando com a carne 
  Pronto, sinhazinha, agora Nêgo vai acendê o fogo, pra assá a carne!

 ELVIRA Não é preciso. Eu asso lá em casa.

 JOÃO Mas sinhazinha disse que tava com fome.

 SINHAZINHA Falei, mas tenho de ir para casa. Lembrei-me de um compromisso. 
  Aqui tem dinheiro bom para você.

 JOÃO Prá que Pai João qué dinheiro?

 ELVIRA Se o teu sinhô perguntar o que aconteceu com o Boi Pintadinho,  
  diga que uma cobra o mordeu. E o boi morreu! Adeus. 
  sai

 JOÃO só 
  Vai, tentação branca! E agora o quê que o Pai João vai dizê  
  pro sinhozinho? Nêgo não tem coração. O sinhô sempre teve  
  con ança no Nêgo, e Nêgo matô o Boi Pintadinho. Agora Nêgo  
  não sabe o quê que vai fazê. Nêgo vai fazê cumparação. 
  faz cena com a cadeira 
  Aqui tá o sinhô, ali tá o outro sinhô, alma do diabo. Sinhô mandô  
  chamá nego? Nego chega aqui. São Cristo, sinhozinho. Deus te 
  abençoe, Pai João. São Cristo, sinhozão. Vá pra o  inferno, Nêgo.  
  Sinhozinho mandô chamá Nêgo Véio? Mandei. Como vai a 
  minha fazenda? Tá tudo raspadinho, tá tudo limpinho. E a  
  minha criação? Tá tudo gorda e bonita. E a minha relíquia, o Boi  
  Pintadinho? Hum... sinhozinho, Nêgo Véio vai falá: o boizinho 
  foi bebê água e morreu queimado. Não. Não. Isso num dá certo.  
  Iiii... Nêgo Véio já perdeu a cabeça. Matô o boizinho, agora 
  Nêgo vai embora e, no caminho, Nêgo arranja uma descurpa. 
  E inventa uma mentira.
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 COMENDADOR entra com dois caboclos bate em Pai João até este desmaiar  
  Sabe quem te mandou bater? Foi o teu sinhô. Agora morra,  
  negro, morra! Que é o que mereces. Vamos. 
  saem todos, menos João

 JOÃO levantando aos poucos todo machucado
  Seja tudo... Tudo pela vontade de Deus.

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA
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MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

TERCEIRO ATO
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 COMENDADOR entrando com Anastácio 
  Senhor Anastácio, a sua fazenda é bastante grande, pois há já  
  três dias que estamos percorrendo-a e ainda não a conheço 
  de todo!

 ANASTÁCIO É verdade. Bem, Senhor Comendador, se me der licença eu  
  preciso ir ao quarto de minha mãe. Eu preciso também dar  
  umas ordens aos meus escravos. 
  sai

 COMENDADOR Vai, Senhor Anastácio, vai dar ordens aos seus escravos. 
  Que muito breve serão meus. Aí então eu me vingarei de 
  todos os desaforos que tenho recebido. Ha!Ha!Ha!

  

 ELVIRA entrando 
  Pronto, papai, aqui está a carne do Boi Pintadinho.

 COMENDADOR Você tem a certeza de que esta carne é do Boi Pintadinho?

 ELVIRA Sim, papai, eu vi quando Pai João matou o Boi Pintadinho.

 COMENDADOR Ó, minha querida  lha, você acaba de salvar a nossa fortuna.  
  Agora vá lá para dentro e só apareça quando eu te chamar. Vai.

 ELVIRA Sim, paizinho. 
  sai

 COMENDADOR Agora sim! Agora Senhor Anastácio, eu serei o senhor de tua  
  fortuna. Vais  car reduzido a miséria para aprender a lidar com  
  essa maldita raça negra. Ha!Ha!Ha!

   

 ANASTÁCIO entrando 
  Sempre alegre, Senhor Comendador. Não devia rir tanto assim.  
  Hoje vence o prazo de três dias da nossa aposta e o senhor  
  ainda não apresentou nenhuma prova contra o Pai João!
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 COMENDADOR Engana-se meu amigo. Eu tenho uma prova poderosíssima  
  contra o seu escravo de con ança.

 ANASTÁCIO E onde está esta prova?

 COMENDADOR Veja aí, em cima da mesa.

 ANASTÁCIO Mas aqui eu só vejo um embrulho.

 COMENDADOR Abra e verá o que contém.

 ANASTÁCIO abre 
  Um pedaço de carne de gado. O que quer isto dizer?

 COMENDADOR Isto quer dizer que esta carne é a carne do Boi Pintadinho.

 ANASTÁCIO O senhor tem certeza disso?

 COMENDADOR Tenho. E sabe quem o matou? Foi aquele negro. E tenho a  
  certeza de que ele nunca vai dizer que matou o seu Boi   
  Pintadinho. Só assim eu ganharei a aposta e sua imensa fortuna.

 ANASTÁCIO Esta carne está muito gorda. Asse-a. Coma-a. E faça bom proveito.
  joga na mesa

 COMENDADOR Se não acredita, manda chamar aquele negro velho e vamos ver  
  se ele diz a verdade?

 ANASTÁCIO chamando 
  Tomé! Tomé!

 COMENDADOR Senhor Anastácio, o senhor perdendo a sua fortuna  cará na  
  miséria, mas eu tenho, lá no alto do cafezal, uma casinha velha  
  e esburacada.  O senhor pode ir morar lá com a sua mãe. E para
  lhe mostrar que tenho bom coração, de vez em quando mandarei 
  um prato de comida para matar sua fome.

 ANASTÁCIO Eu aceito, Comendador. Porque não sou orgulhoso. Entretanto,  
  quero lembrar-lhe de que eu ainda não perdi a aposta.
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 TOMÉ Sinhozinho chamô Tomé?

 ANASTÁCIO Vá lá na fazenda grande e diga ao Pai João que venha até aqui.

 TOMÉ Não precisa não sinhô, Pai João tá aqui. Nóis achemo ele  
  desacordado e com o corpo todo machucado. Ele não disse  
  nada. Mas eu acho que foi esse home aí que bateu nele e mais  
  uma coisa eu digo: esse camarada tem parte com o São Tanáz.  
  Fedorento, nojento, tuberculento. 
  sai

 ANASTÁCIO Eu preciso saber quem bateu em Pai João.

  

 JOÃO entra 
  São Cristo, sinhozinho.

 ANASTÁCIO Deus te abençoe.

 JOÃO São Cristo, sinhô.

 COMENDADOR Vá para o Inferno.

 ANASTÁCIO Pai João, como vai a minha fazenda?

 JOÃO Tudo rapadinho. Tudo limpinho.

 ANASTÁCIO E a minha criação?

 JOÃO Tudo gorda. Uma beleza.

 ANASTÁCIO E a relíquia da fazenda? O Boi Pintadinho?

 JOÃO O Boi Pintadinho? O Boizinho do Sinhô?

 ANASTÁCIO Vamos, diga, o que é feito do Boi Pintadinho?
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 JOÃO Nego vai falá. Tava mêmo no dia da morte do boizinho. Ele foi  
  pastá no alto do morro, tava chovendo e se aproximou-se do  
  barranco. De repente escorregô e...

 ANASTÁCIO O que aconteceu?

 JOÃO Nêgo tava lá e sarvô o boizinho.

 ANASTÁCIO E depois?

 JOÃO Dispois tava memo no dia do boizinho morrê. O sinhô sabe  
  aquela pedra grande quem tem lá no bebedôro, o boizinho foi  
  bebê água e, quando ele en ô a cabeça debaixo da pedra, a  
  pedra caiu em cima do boizinho.

 ANASTÁCIO Continue.

 JOÃO Mas Nêgo Véio puxô boizinho pelo rabo e sarvô ele.

 ANASTÁCIO E depois?

 JOÃO Tava memo no dia do boizinho morrê. Apareceu lá uma tentação 
  do demônio: uma sinhazinha branca, que queria comê carne do  
  Boi Pintadinho, senão ela morria. Aí, nego perdeu a cabeça e  
  matô o Boi Pintadinho.

 COMENDADOR Inferno! Perdi a aposta!

 JOÃO Agora se o sinhô quizé matá o Nêgo, pode matá. Se o sinhô  
  quizé enforcá pode enforcá, mas nêgo não mentiu e nunca  
  mentirá. 
  ajoelha

 ANASTÁCIO Levanta-te Pai João. Quem não mente não merece castigo. Eu  
  não vou te matar não. A fortuna daquele homem que hoje me  
  pertence, metade é sua. E agora vai lá dentro e diga aos teus  
  colegas e amigos que eu não tenho mais escravos. Hoje todos  
  terão a sua liberdade.
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 JOÃO Sinhozinho, Nhá Branca deu este dinheiro, mas Nêgo Véio não  
  precisa dele. Toma. Faça dele o que o sinhô quisé.

 ANASTÁCIO vendo a carteira 
  Este dinheiro pertence àquele homem. 
  aponta Comendador 
  Entregue a ele!

 JOÃO Eu não preciso do teu dinheiro. Toma homem ruim. 
  joga o dinheiro e sai

 ANASTÁCIO Sente-se, Comendador. Eu quero lhe contar uma história. 
  Eu tenho, lá no alto do cafezal, uma casa velha e esburacada, 
  se o senhor quiser pode ir morar lá e, todos os dias, eu lhe  
  mandarei um prato de comida.

 COMENDADOR Castiga-me com minhas próprias palavras, Senhor Anastácio. 
  O senhor ganhou toda a minha fortuna deixando-me na miséria.  
  Mas não vai rir por muito tempo de sua vitória. Eu costumo  
  me vingar daqueles que me reduzem ao nada. E agora chegou 
  o momento da minha vingança. 
  puxa o punhal

 ANASTÁCIO puxando o revólver 
  Alto lá, senhor. Se der um só passo, mato-te. Primeiro eu vou  
  lhe contar uma outra história. Há muitos anos, morava aqui por  
  perto um casal de camponeses. Eles haviam economizado uma
  pequena fortuna, que era justamente para garantir o futuro  
  de sua única  lha, uma linda menina cujo nome era Elvira. 
  Um dia, apareceu neste lugar um homem covarde e traiçoeiro.  
  Esse miserável assassinou os dois camponeses, roubando todo  
  o dinheiro e a menina. Mais tarde, esse mesmo homem tentou  
  assassinar meu pai e minha mãe, tentando também lançar-me  
  na miséria. 
  João entra

  

  João entra e  ca de lado a observar a cena
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 COMENDADOR E quem era esse homem?

 ANASTÁCIO Esse homem és tu, miserável. 
  Comendador avança com o punhal

 JOÃO sacando primeiro a arma fere-o de morte 
  Morre, marvado!

 COMENDADOR morrendo
  Negro... Mi...se...rá...vel! 
  morre

 JOÃO Prá matá sinhôzinho ainda não nasceu e, se nasceu, morreu.  
  Sinhôzinho não pode i prá cadeia. Nêgo não tem importança. 
  Já tá véio memo.

 ANASTÁCIO Não, Pai João. Eu te dei a liberdade. E você não irá para a cadeia.
  Ainda que eu tenha de gastar toda a minha fortuna! Mas sei  
  que não precisará disso, pois mataste um assassino e ladrão  
  perigoso. As autoridades tomarão conhecimento de tudo.

 JOÃO Então Nêgo Véio vai lá dentro avisá a negrada que sinhô ruim  
  morreu. 
  sai

  

 ELVIRA entrando 
  Meu pai! Meu pai morto? O que será de mim? 
  chora

 ANASTÁCIO Levante-se, menina, e não chore. Este homem não é seu pai.  
  Esse miserável é o assassino de teu pai e de tua mãe e o ladrão  
  de todo o dinheiro que era deles. Esse homem não é e nunca  
  foi seu pai. Agora, a fortuna dele que hoje me pertence, metade  
  eu dei ao Pai João. A outra metade será tua. Você  cará em  
  nossa casa. Viverá em nossa companhia e será considerada  
  como pessoa da família.
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 JOÃO entrando com os escravos 
  Venha, negrada. O homem ruim morreu. Óia só, negrada. 
  O sinhozinho deu liberdade pra todos nóis. Mais nóis não vai se
  embora não, nóis vai  cá aqui trabaiando prá ele. Ôceis promete?

 TODOS Prometemos!

 JOÃO Então viva o sinhozinho!

 TODOS Vivaaaaaaa!!!

FIM DA PEÇA

CORTINA
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