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CENA
RENATA, arrumando a sala 
e DICO, o cômico, ao fundo

 RENATA Não sei quando Deus vai dar um jeito em minha vida, para  
  livrar-me desta lida de roça! Aqui, neste ermo, só se ouve  
  cantar de grilos e sapos! 
  vendo Dico
   O que você está querendo a estas horas aqui, ô paspalhão?

 DICO Uai... eu se me levantei agora e vim vê se a sóra num tá   
  percisando de nada?

 RENATA Eu não quero nada, idiota! Vai já arrumar a tua cama, tomar o  
  seu café, que tens que ir para a roça e ajudar o teu patrão.

 DICO Sim, sóra. Mais antes eu vou enxaminá as galinha prá vê se elas  
  tem ovo, despois vô dá mandioca pros porcos, aí então eu vô  
  pra roça. A sóra num qué que eu vá panhá umas fuita?

 RENATA Não quero nada. Só quero que você desapareça daqui.

 DICO Sim, sóra. Já lá vô... e se num lavo, vai sem lavá. 
  sai

 RENATA Imbecil... só com essa gente é que tenho contato. Que vida, 
  meu Deus... que vida.

  

 WALTER aparecendo ao fundo 
  Renata, estás sozinha? Não tem ninguém aqui pela sala?

 RENATA Sozinha, como sempre. Trabalhando como uma empregada 
  e sonhando com o impossível! Um sonho sem esperanças.

 WALTER Onde está o Bruno? Já foi para a roça?
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 RENATA Como sempre. Aquele só pensa na sua roça e nos seus animais... 
  nem se lembra de mim, que  co aqui sozinha, sofrendo com  
  esta solidão!

 WALTER Problema seu! Quantas vezes eu já te disse que te amo... e que,  
  se quiseres, te levarei para a cidade, onde terás tudo o que  
  mais desejares... Renata, eu te amo. E acho que mereces uma  
  vida melhor e que só eu posso te dar! 
  aproxima-se de Renata

 RENATA Cuidado: Pode aparecer alguém. 
  afasta-se

 WALTER Ninguém virá. Todos estão entretidos em seus trabalhos.

 RENATA Oh! Walter... o seu amor, suas propostas... me enlouquece.  
  Mas precisamos ter muito cuidado para que o meu marido não  
  nos surpreenda conversando. Ele é muito ciumento e...

 WALTER Não haverá nenhum perigo! Eu sou o proprietário da fazenda,  
  seu marido é apenas o arrendatário. Nada mais natural do que  
  eu ter vindo tratar de algum negócio referente à propriedade,  
  ou então dir-lhe-ei que vim trazer algum contrato de vendas.

 RENATA E se ele não acreditar?

 WALTER Um marido acredita em tudo antes de crer que sua esposa o  
  engane.

 RENATA Oh! Não, Senhor Walter! Eu não quero que maltrate meu marido,
  nem com palavras.

 WALTER Ele é que me maltrata, obrigando-me a que eu me prive dos  
  carinhos da mulher que amo.

 RENATA Não fale assim. Se eu não adapto à vida do Sertão, ele não é  
  culpado. E se sou sua esposa, foi por minha vontade.

 WALTER Ah! Agora compreendo. Fala desta forma porque o ama!
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 RENATA Por Deus! Não me faça sofrer ainda mais! 
  barulho fora 
  Vem alguém. Esconda-se ali. É bom que não nos vejam. 
  Renata disfarça. Walter sai lateral

  

 DICO entra chorando 
  Sá Renata! Ô, sá serenata!

 RENATA O que foi que aconteceu, animal?

 DICO Anssim num dá, Sá! O pessoá tá judiando de mim. Puseram uma  
  cobra lá na minha cama. E depois que eu fui tomá café, tinha  
  uma perereca dentro da minha caneca. Quazi que eu engoli ela.

 RENATA Vai-te embora, seu porco. Vai lavar esta cara! Sujeira!

 DICO Prá que lavá? Amanhã torna a sujá!

 RENATA Vai para a roça, anda. Me deixa em paz.

 DICO Todo mundo só sabe me tocá... Eu num faço mal a ninguém, e  
  todo o pessáo ri de mim. Eu vou dá prá sê ruim... Só quem gosta  
  de mim é os animali.

 RENATA É porque os animais são seus amigos.

 DICO Antes anssim. É como diz o Nhô Simão, aquele véio que sabe  
  tudo. Ele diz: que entre os animali encontrou amigo... e entre 
  os amigo encontrou animali.

 RENATA Chega de conversa tola. Vai para o chiqueiro que é o teu lugar.

 DICO Eu vou. Mais  que a senhora sabendo que a gente não deve  
  desprezá as cara feia. No rebanho, a ovelha mais bonita é a  
  premeira a ser marcada. Té logo. Deus que ajude a Sóra. 
  sai
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 RENATA Só mesmo aqui neste inferno aparecem tipos nojentos como  
  este...

  
  

 WALTER entrando 
  O que foi? Por que  cou aborrecida?

 RENATA Esse tonto, que só vem aqui para me dizer besteiras.

 WALTER Não te perturbe. Dá-me um beijo e tudo  cará esquecido. 
  tenta beijá-la

 RENATA levantando as mãos, impedindo 
  Não! Não faça isto!

 WALTER pegando-lhe nas mãos 
  Estas mãos! Não foram feitas para trabalhos grosseiros e nem  
  para as carícias de um lavrador!

 RENATA Não me martirize, Walter...

 WALTER Não sou eu quem te  martiriza, e sim tu própria. Ficas aqui nesta  
  roça, quando podias ser mimada em minha casa. Por que não  
  partes comigo? Vamos para a cidade?

 RENATA Não posso. E meu marido?

 WALTER Se não ama seu marido, por que renuncia à felicidade que te  
  ofereço?

 RENATA Tenho medo de ir contigo... E depois, se me abandonares?

 WALTER Nunca farei isto, se eu te amo como nunca amei na vida.  
  Precisas resolver hoje, porque tenho que voltar à noite!

 RENATA Hoje?

 WALTER Se não fores comigo, nunca mais voltarei a esta casa.
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 RENATA Não! Não! Eu não suportarei a sua ausência.

 WALTER É a última tentativa que faço! Ou vens comigo... ou nunca mais  
  nos veremos. Adeus! 
  saída falsa

 RENATA Walter! 
  Walter volta. Nhô Simão espreita ao fundo

 WALTER Eu não posso mais ver a mulher que amo nos braços de outro.  
  Já pensei nisto e resolvi. 
  Nhô Simão desaparece 
  Esta noite vai acontecer uma festinha do teu aniversário. 
  Às 10 horas, tudo estará pronto para fugirmos. Aquele idiota 
  do Dico vai vigiar os cães. Eu darei dois assovios. Você sairá 
  pelos fundos e partiremos. Ou vens comigo ou continuará  
  sendo uma empregada nesta casa, como cozinheira de todos.

 RENATA Tens razão. Podes vir buscar-me. Eu vou preparar tudo e estarei  
  à tua espera.

 WALTER abraçando-a 
  Obrigado, meu amor. 
  Nhô Simão passa ao fundo   
  Às 10 horas, em frente ao paiol velho.
   sai

  

 NHÔ SIMÃO aparecendo 
  Bas tarde, Dona! Cumo vão vancê?

 RENATA descon ada 
  Eu vou bem! Encontrou alguém pelos caminhos?

 NHÔ Não, Dona! Só me encontrei com os animá...

 RENATA E alguns homens também.

 NHÔ Pois é, eu falando dos animais, eu ajunto todo o mundo!
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 RENATA O Senhor sempre com ironias amargas, não diz três palavras  
  sem que não escape uma amargura irônica.

 NHÔ É o mundo, Dona, eu tenho muita dor aqui dentro dos meus  
  peito, por isso, de vez em quando, elas sai prá fora...

 RENATA O Nhô Simão, como lhe chamam, deve ter tido muitas desilusões  
  na vida. Está se vendo que também não nasceu pra viver na  
  roça.

 NHÔ E por quê? Eu não sei comandá a minha turma quando trabalha?

 RENATA Eu digo pelo seu modo de compreender as coisas. O senhor  
  tem uma inteligência rústica, de muita experiência na vida. 
  É, como se diz, um sertanejo sabido.

 NHÔ Às veiz, é por isso que eu sofro. Os home devia ser igual os  
  bichos, prá não sofrê... O home sabido qué tudo e não tem  
  nada, por isso sofre. Aquele que não conhece nada, só qué  
  comê e drumi. E cumo isso é fáci, ele tá bem feliz da vida.

 RENATA sonhando 
  Eu queria ter na minha vida um lindo romance!

 NHÔ Oia, Sá Renata, vancê pode  cá descansada, que vancê vai tê 
  na sua vida um bonito romance.

 RENATA Por que que o Nhô Simão diz isso? O Nhô sabe alguma coisa?

 NHÔ O que eu sei é que vancê é uma muié muito grã- na pro móde  
  vivê aqui nestas grotas. A senhora deita pensando nas mentira  
  da vida e acorda vendo a grande verdade... Vancê qué sê uma  
  muié de alta sociedade. E, de repente, eles chamam vancê pro
   móde i cuidá do feijão que tá cuzinhando no fogo. Vancê sonha  
  que tá deitada cum home muito bonito e cheroso... E, quando  
  acorda, vê que seu marido tá fedendo a vaca... o porco... e o  
  repolho.

 RENATA O Nhô Simão tem razão. As minhas ilusões são lindas. E minhas  
  realidades são muito feias e repelentes. Como o Nhô sabe das  
  coisas.
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 NHÔ É que eu já vivi muito nesse mundão de meu Deus! 
  Num demora muito e vancê vai mudá de ninho.

 RENATA O que quer dizer com isso?

 NHÔ As muié muda de ninho pruquê elas é igual os passarinho, que  
  precura sempre um lugá mais quentinho prá escondê do frio.

  

 BRUNO entrando com  ores 
  Bom dia, Renata... O que há de novo, meu amigo Nhô Simão?

 NHÔ Tá tudo veio, patrão. A gente trabaia pra cumê e come pra  
  trabaiá. A vida é ansim mesmo. Margosa e moedeira! Inté! 
  sai

 BRUNO dando as  ores 
  Toma, Renata. Eu panhei essas frô pro cê...

 RENATA Coloque-as aí na mesa.

 BRUNO Ora... eu queria que ocê pusesse uma no cabelo.

 RENATA Para quê? Não tenho a quem mostrar. Deixe-as aí.

 BRUNO põe as  ores na mesa
  Tá bão... tá bão... Ai como estou cansado... o dia hoje é de muito  
  trabalho. Vamos ter uma grande colheita, muita fartura.

 RENATA indiferente
  Sim!

 BRUNO O que tens? Estás doente...

 RENATA ríspida 
  Eu não tenho nada. Vens conversar em colheita. Eu não entendo  
  nada disto!



17

 BRUNO Está bem. Vamo falá de outra coisa. Ocê sabe que nós temo  
  mais dois bezerro?

 RENATA E isto é falar de outras coisas? Por que não calas a boca?
  Um homem calado  ca mais parecido com os burros.   
  Converse com você mesmo... 
  sai rápida

 BRUNO senta-se triste e pensativo 
  Vai de mal a peior!

  

 NETINHO entrando 
  Olá, papaizinho. O Senhor está triste?

 BRUNO Não é nada, meu garotão. Não é nada. Estou apenas cansado.

 NETINHO E o meu estilingue? O senhor já fez?

 BRUNO Mais tarde eu vou fazer.

 NETINHO Tô doido pra matá uns passarinho lá na laranjeira. 
  sai

  

 NHÔ entrando 
  Uai... o patrão ainda não armoçô?

 BRUNO Daqui a pouco, hoje temos bacalhau... o Nhô não qué almoçá  
  comigo?

 NHÔ Eu já armocei... e, despois, eu não como bacaiáu...

 BRUNO E por quê?

 NHÔ Bácáiáu é iguá às viúva: todo o mundo qué tira uma lasquinha.
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 BRUNO O Nhô tá sempre achando as coisa ruim...

 NHÔ Né eu não! A vida é que é mesmo ruim. A gente, quando nasce,  
  é bãozinho... Despois a vida deixa a gente, triste e mau...

 BRUNO Acho que o sinhô tem razão. No sinhô eu posso con á. É um  
  bão amigo que eu tenho.

 NHÔ E o sinhô também não foi bão prá mim? Lá pro lado do Sertão  
  onde eu nasci, nóis é ruim pra quem é ruim... e bão prá quem é  
  bão. O sinhô foi muito bão prá mim quando eu cheguei aqui... 
  e eu não vô esquecê isto.

 BRUNO Obrigado, Nhô Simão. Obrigado.

 NHÔ Pode falá: o que que tá acontecendo?

 BRUNO A minha mulher... já não é a mesma comigo. Parece que não me  
  qué mais!

 NHÔ Às veiz... As muié é iguá as criança... Elas  cam cansada de  
  brincar com o mesmo brinquedo.

 BRUNO Mas eu não sou um brinquedo, eu sou o seu marido.

 NHÔ Brinquedo e marido é tudo a mema coisa! O que ocê precisa é  
  procurá a causa. Quando a vaca deixa o lugá abandonando, o  
  bezerrinho e o touro, é porque tem uma cobra que tá enrolando  
  nas suas pata...

 BRUNO Se isso acontecer, eu mato!

 NHÔ Matá? Bobage... o home não tem a culpa dessas coisa... Nesses  
  caso, quem resolve tudo é as muié. É o mesmo caso que se diz:  
  quando um  não qué, dois não briga.

 BRUNO Então eu mato ela.

 NHÔ Também é bobage. Quem morre  ca descansando lá debaixo  
  da terra... E a muié, que faiz traição, é preciso pagá esse pecado,  
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  bem pago. Lá no meu Sertão, nesses caso, nóis custuma marcá  
  as muié traidora com o ferro de marca boi. Assim ela paga bem  
  pago o seu pecado.

 BRUNO É uma situação terrível. A gente não sabe como há de fazê...  
   ca nervoso, agitado

 NHÔ Num precisa  cá nervoso. Primeiro, é preciso a gente tê prova,  
  prá despois dá a sentença. Eu vou buscá uma cachaça pra nóis  
  bebê... 
  à parte 
  Coitado, as muié tudo junta não vale o que os home sofre por  
  causa delas! 
  sai

 BRUNO chamando ao fundo 
  Renata! Renata! Venha cá!

    

 RENATA aparecendo 
  O que há?

 BRUNO Eu preciso conversar com ocê...

 RENATA Já sei. Para falar da colheita ou dos bezerros?

 BRUNO Não é nada disso. É uma coisa muito mais séria. Será que eu te  
   z algum mal sem saber?

 RENATA Não. Por quê?

 BRUNO Você está muito diferente comigo... Já não me trata do mesmo  
  modo que antes...

 RENATA É meu jeito, meu feitio!

 BRUNO Eu acho que já não me queres mais.
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 RENATA Não diga disparates.

 BRUNO Eu preciso saber... Eu preciso falar. Você é a coisa que eu mais  
  quero na vida, junto com o nosso  lho!

 RENATA Ora... Você só pensa na sua fazendinha, na sua colheita... Uma  
  fazenda arrendada, que nem sequer você ainda pode comprá- 
  la... Paga aluguéis ao Senhor Walter e você é que trabalha.

 BRUNO Trabalho. Trabalho para você e para nosso  lho. Por vocês, sou  
  capaz de fazer até o impossível...

 RENATA Menos de tomar banho!

 BRUNO Renata, não faça pouco caso de mim! Não me rebaixe, que as  
  tuas palavras me machucam como se me desses uma facada.

 RENATA A tua dúvida também fere!

 BRUNO Eu sou descon ado, mas é pelo amor que tenho por você... 
  Eu te amo muito!

 RENATA A descon ança ofende as pessoas civilizadas...

 BRUNO É porque eu sou um bruto, um homem da roça, um Lavrador, um  
  ignorante. E a luta com o mato e a terra faz de mim o que sou. 

 RENATA Um grosseiro que mais parece um animal!

 BRUNO Eu não sei ser de outro jeito. Eu queria saber falar coisas  
  bonitas, queria ser igual o moço Walter, o nosso patrão, dono 
  de tudo isto. Mas eu não sei! Só sei lavrar a terra e lidar com os  
  animais. Hoje, pensando em te agradar, eu subi lá no penhasco,  
  arriscando a vida, para apanhar estas  or. Tudo pra ver se você  
  sorria para mim!

 RENATA Francamente, não valeu a pena...

 BRUNO Mas você merecia que eu te desse até a minha própria vida.
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 RENATA Eu dispenso os seus esforços. 
  sino fora 
  Ouve? É o sino que está chamando a cozinheira para servir 
  o jantar.  
  sai

  

 NHÔ entrando
  Então? O que há?
  com garrafa e copo

 BRUNO Ela já não me quer! Eu tenho a certeza!

 NHÔ Não faz mal, vai embora uma, aparece cem!

 BRUNO Quá o quê, Nhô, no coração num cabe outra! Só ela!

 NHÔ Num cabe outra, mas cabe uma cachaça. Toma beba!

 BRUNO Não! Num quero, quando eu bebo, eu trápaio a cabeça.

 NHÔ Quár o que, sô! A bebida pru home é igual os cumprimedo 
  do dotôr. Cura quarqué doença. 
  reparando 
  E essas  ô, prá quê?

 BRUNO Eu que panhei lá no penhasco do abismo, pra dá prá ela.

 NHÔ Já sei. E ela nem pegô nas  ô, num dianta... muié só gosta  
  memo é de home bonito, cheroso e de dinheiro.

 BRUNO Eu sofro muito, gosto tanto dela...

 NHÔ Toma, bebe prá afoga as magua 
  oferece o copo

 BRUNO Eu vou beber prá acalmá o coração. 
  vai para beber
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 NETINHO entrando, toma o copo 
  Não, papai, isso faz mal. Não beba não!

 NHÔ Num qué bebe não? Então eu vou bebê. E que o amô, as muié 
  e as dô de corno... Vá tudo pras quinto dos Inferno! 
  bebe

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

SEGUNDO ATO
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 DICO ao fundo. Nhô Simão sentado à mesa. Conversam 
  Oia, Nhô Simão, tá passando tantas curuja prá mesma banda,  
  que inté parece que vai cuntecê alguma coisa!

 NHÔ Qué que pode cuntecê, Dico?

 DICO Muita coisa, uai... pode cuntecê um desastre, pode cuntecê um  
  casamento, pode um  home traí uma muié ô muié traí o home. 
  Foi no ano passado, quando as curuja passaram prá mesma  
  banda, o Nhô Fidêncio casô com a Chica Pelota... Coitado dele...

 NHÔ Coitado por quê?

 DICO Pois ele tá com 85 ano... e ela só tem 16 ano.

 NHÔ Sorte dele.

 DICO Sorte o quê! Coitado, ele! O veio  cou iguar anarfabeto. Comprô  
  a cartilha, mais num sabe lê. O Sinhô mesmo que me falou isso  
  depois do casamento, lembra?

 NHÔ Bem, mas isto já passou...

 DICO É... Mais o véio na cartilha só lê as  gurinhas... As letras que é bão,
  os outros é que lê prá ele.

 NHÔ Vai embora, Dico, ocê só vem aqui pra conversá bobage...

 DICO Vou memo. Eu vou lá na casa da Sá Maria do Coqueiro.

 NHÔ Pru que que ocê gosta de pôr apelido nos outros?

 DICO Num é não, o povaréu é que fala. A Sá Maria tinha um coqueiro  
  na porta da casa dela... Entonce, chamaram ela de Maria do  
  coqueiro. Aí cortaram o coqueiro e deixaram só o toco... aí ela  
   cou chamando Maria do Cotoco! Dispois, arrancaram o toco e  
  deixaram um buraco. Ela agora chama Maria do Buraco Grande.

 NHÔ Sabe de uma coisa? Eu também vou com você até a casa da 
  Sá Maria.
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 DICO Entonce vamo, ocê ta doido pra vê o buraco da veia. 
  saem

  

 BRUNO entrando com Renata 
  Escuta, Renata, mais uma vez te peço: não faça isso comigo.

 RENATA Eu não te compreendo, tens uns modos tão grosseiros...

 BRUNO Tome cuidado comigo, Renata. Não te revoltes.

 RENATA É justo que eu me exaspere, estou cansada desta vida entre  
  lavradores e animais. Sempre o mesmo, não se tem alegria.

 BRUNO O que quer dizer que eu não entendo?

 RENATA Não quero dizer nada. Sabe o que mais? Eu vou dançar! 
  tenta sair

 BRUNO impedindo-a 
  Dançar com quem? Tens alguém de preferência no galpão de dança?

 RENATA Não tenho ninguém. Mas, se tivesse... As tuas atitudes é que me  
  obriga a isto. Só sabes ouvir os conselhos deste velho caipirão.  
  Nhô Simão, que só sabe dizer besteiras, besteiras e besteiras!  
  sai pisando quente

  

 NHÔ que ouviu as últimas 
  E então, Nhô Bruno? Continua as trapaiáda? É sempre o que eu digo:
   muié chorosa, muié fogosa e home ciumento só traiz tormento.

 BRUNO Eu não posso saber quem anda atrás dessas coisas todas.

 NHÔ Num demora o patrão vai sabe. O amô é iguá à miséria, a gente  
  não pode escondê!
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 BRUNO Se o Nhô soubesse como o coração me aperta dentro do peito...  
  o Nhô num sabe porque nunca passou por isso.

 NHÔ Nunca passei? Vancê é que pensa. Quando o sinhô vê um 
  home veio, jogado, ansim que nem eu, escuitando sapo na 
  bêra do brejo, pode jurá que esse home já gostô demais   
  darguma marvada muié.

 BRUNO Então o Nhô também já sofreu dessa dor nos peito, hein? As  
  muié já judiaro também com o Sinhô? E lhe  zeram muito mal?

 NHÔ Meu amigo lavradô, isso é veio! Esse negócio das muié fazê mal  
  pros home é muito veio! Num vê o que o pobre do Adão sofreu  
  com a Eva no Paraíso? Ela tacô a maçã nos óio dele... o cabra 
  rebolô daqui, rebolô de lá, no  m, cumeu a maçã e  cô entalado. 
  Inda perdeu tudo. Despois teve que trabaiá pra podê vivê, e aí  
  as muié  cô tendo parte com o Satanaiz!

 BRUNO O Nhô já casou alguma veiz?

 NHÔ Já, meu  o. Casei na ingreja, no cevil e atraiz da ingreja.

 BRUNO E o que aconteceu? O Nhô largou da muié? Ou ela farciou?

 NHÔ Isso mesmo, como sempre. Ela farciou! Uma tarde, quando eu  
  voltei da roça mais cedo, entrei pela porta dos fundo e ela tava  
  sentada no pilão, abraçada cum outro home.

 BRUNO Aí o Nhô matô ela?

 NHÔ Não! Matá pra quê?

 BRUNO E o que o Nhô fez?

 NHÔ Eu vendi o pilão!

 BRUNO Então o nhô é um...

 NHÔ Não! Eu não sou isso não. Cada qual tem o seu jeito de fazê as
  vingança. Eu marquei a cara dela! Fiz uma ferida no lugá um  
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  que ela havia de sofrê pro resto da vida. Toda vez que ela vai  
  oia no espêio, ela paga um pouco do seu pecado.

   

 DICO entrando 
  Ê, cateretê lascado! Já tô inté com as perna tremendo. Ô Nhô  
  Simão, ô Nhô Bruno, bamo lá pro garpão? Lá ta uma frescura e 
  a festa tá rolando.

 NHÔ Já marcaram a quadrilha?

 DICO Ainda não. Tão esperando o Seu Bruno, o Zé Paquera é que vai  
  marcá. Sabe, sô Bruno, o Zé Paquera ta aí no Garpão, fazendo  
  porpagrada duma loja que ele abriu lá no Arraiá. Ói aqui os  
  bulantinhos... 
  mostra o boletim

 NHÔ E ele tá vendendo barato mesmo? 

 DICO Ói, tá aqui. Eu vou lê prá vancê vê.

 NHÔ Lê pra nóis escutá...

 DICO lendo, com di culdade 
  Relógio pra moça sem rubi: 40 Cruzeiro
  Relógio prá rapaiz de fundo de aço: 75
  Relógio pra véio do ponteiro torto: 60
  Vestido pra muié da chita larga: 18 o metro
  Vestido estampado pra muié da rosa grade: 28 o metro  
  Paletó pra rapaiz lascado atraiz: 108 cruzeiro
  Calça pra veio do fundo largo: 78 
  Apercata pra moça aberta na frente: 38
  Sombrinha pra muié que abre e fecha: 48
  Bolsa pra muié cabeuda: 20
  Brinco pra muié da argola vermêia
  Agora vamo pra festas, Nhô Bruno! Vamo dançá a quadria!

 BRUNO Deixa-me em paz...
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 DICO Entonce bamo, Nhô Simão, pro móde ocê dançá com a Maria do  
  buraco fundo! Ela tá num chique que a gente inté baba! Vamo?

 NHÔ Bamo. Mas eu toco a sanfona e ocê se atarracha com a Maria do  
  buraco, vamo. 
  saem os dois

  

    

 BRUNO Onde vai, Renata?

 RENATA Deixa-me em paz, dói-me a cabeça.

 BRUNO Ocê ta mentindo pra mim, ocê ta me escondendo alguma coisa.

 RENATA Quem te contou alguma cosia? O Nhô Simão?

 BRUNO A dor do meu coração é que me diz. E os teus olhos é que ta me  
  contando, que ocê tá me escondendo uma coisa horrive!

 RENATA Pois a anço-te que está muito enganado.

 BRUNO Não tô. Se ocê faiz assim comigo é porque ocê gosta de outro.

 RENATA Veja, já estás de novo me ofendendo com tuas grosserias.

 BRUNO Eu quero memo que ocê se ofenda, sofra como eu tô sofrendo,  
  assim ocê me diz o que eu quero saber! A verdade!

 RENATA A verdade? Eu devo dizer mesmo a verdade: você não compreende
   que eu estou farta de viver aqui nesta roça, neste mato no meio  
  dos bichos, servindo de empregadinha  desta turma de homens  
  ignorantes, sujos e asqueirosos. Estou farta das carícias das 
  tuas mãos grossas, que só servem para lidar na lavoura e nos  
  chiqueiros. Tuas mãos são imundas e não servem para acariciar  
  uma mulher!

CENA
RENATA vai atravessando a 
cena, BRUNO a interrompe
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 BRUNO impetuoso 
  Renata! Não me maltrate desta forma.

 RENATA Porque não? Não querias a verdade?

 BRUNO Não acredito. O que tu queres é a outro homem, estás cansada  
  de mim. Mas eu não vou tolerar sua traição.

 RENATA E se eu quisesse a um outro homem? O que farias?
  Nhô aparece

 BRUNO Eu matava-te. 
  avança com punhal

  

 NHÔ que entrou, interpondo-se 
  O que é isso, patrão? Não é de faca que o Sinhô vai resolvê a  
  sua raiva. Elas não merece isso!

 BRUNO acalmando-se  
  É... tem razão...

 RENATA com raiva 
  Hás de me pagar! Hás de me pagar! 
  sai raivosa

 NHÔ Tá vendo? Paga logo o que ocê deve prá muié e ela não faiz  
  mais escândalo. Paga ela!

 BRUNO Ela machucou minha alma, Nhô!

 NHÔ Deixa pra lá, Quenão ela fô embora, nóis arranja outra. Muié  
  e páu de porteira, quando não é bão, dá sujeira. Vamo bebê  
  uma pinga pra móde esquecê as mágua. Vamo. 
  saem. Meia luz

  
  



30

 DICO aparecendo ao fundo 
  Sá Renata, ô Sá serenata! Sá barata!Ô, Sá beata! Aparece,  
  degramuda. Tá na hora de botá as vergonha prá fora. Venha  
  logo, que o Sô Walte ta na ceva...

  

 WALTER aparecendo ao fundo 
  Então, Dico... Está tudo pronto? Ninguém vai nos surpreender?

 DICO Quá nada. Arrumei tudo no jeitinho, é só agarrá a bicha e
  mandá brasa.
  reparando de lado 
  Ói, aí já vem ela.

 WALTER dando-lhe o dinheiro 
  Agora vai. E espera-me no carro. 
  Dico sai

  

 RENATA entrando 
  Walter, estou com medo. Muito medo.

 WALTER Nada disso. Vamos embora. Não temos tempo a perder. 
  vão saindo

  

 BRUNO aparecendo com Nhô, ambos armados 
  Para trás ou vão morrê.

 RENATA Não, não faça isto, Bruno. Por piedade! 
  resguarda o corpo de Walter 

 BRUNO Não. Não tenha medo. Eu não vou matá ele. Ocê é que tem a  
  culpa. Ele não. Ocê vai embora com ele, mas, prá ocê lembrá  
  sempre de mim, eu vou dá uma riscada na tua cara! Muié suja!  
  marcando-a
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  Agora, Senhô Walter,  leve esta nojenta para bem longe, mas  
   ca também sabendo: se algum dia ocê largá dela, ocê morre  
  nas minhas mão. Vamo. Prá fora, prá fora, seus canaia! 
  os dois saem apavorados

 NHÔ Muito bem, Nhô Bruno. Muito bem! Agora ocê mostro que é 
  um lavradô machão!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



TERCEIRO ATO
SALA RICA EM CASA DE WALTER

WALTER ESTÁ NA CENA QUANDO APARECE 

NA CENA A CRIADA CÉLIA
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 CRIADA aparecendo 
  Senhor Walter, está aí fora um rapaz esquisito, que diz ser um  
  playboy inglês.

 WALTER Playboy? Ele não disse o nome?

 CRIADA Ele diz que chama-se Dikes...

 WALTER Dikes? Eu não conheço, mas mande-o entrar.

 CRIADA Sim, senhor. 
  sai

  

 DICO aparecendo ao fundo, roupa esquisita, cheio de anéis e colares
  Alô, bóis... posso me apresentá? Eu sou o Dikes, querido das  
  moça e aborrecido das véia.

 WALTER Pois é você? Fica-te até muito bacana esta roupa, muito   
  moderno.

 DICO Bacana, bacana, eu não digo. A calça tá um pouco curta, porque  
  o turco que me vendeu ela disse que o pano não encoía. 
  Eu acreditei. Agora, só deu uma trovoada, oia como já  cou.  
  Quando chovê memo, eu acho que eu  co pelado!

 WALTER Você adivinhou vindo até aqui. Eu precisava falar com você.

 DICO Pois aqui tô eu. O sinhô sabe que eu sou da sua transa, pode  
  mandá o papo.

 WALTER Sabe o que é, Dico? Eu já estou cansando dessa mulher do  
  lavrador.

 DICO Uai... Num deu nem prá esquentá o ninho e já acabou a   
  gamação?

 WALTER Já! Eu não a quero mais. Vou viajar para o interior, e ela que 
  se arranje como puder. E como você me ajudou a arranjar...
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 DICO Já sei. Agora vou desarranjá, já morei na jogada!

 WALTER Antes, porém, como ela está muito triste, e eu quero amenizar o  
  golpe que ela vai sentir, desejo que ela veja o  lho. E você terá  
  que sequestrá-lo, lá da fazenda, trazendo-o até aqui.

 DICO IIIeu? O Sinhô qué me jogá na caixa de marimbindo, prá  ca  
  com o nariz redondo? Como é que eu vou tirá aquele menino 
  lá da fazenda?

 WALTER Nada mais fácil, o garoto te conhece. Você vai lá na hora que  
  em todos estejam na roça. Chama-o para passear e traga-o  
  para cá. Depois, ele que se arranje com a mãe, enquanto nós  
  damos o fora.

 DICO Tá bão... tá bão... como o sinhô agora é minha mãe de criação, 
  eu não posso dizer que não. Eu vou me arriscá. 
  palmas fora

  

 CRIADA atravessando a cena e voltando em seguida 
  O Nhô Simão está aí!

 WALTER O quê? O sabe tudo aqui em casa? O que será que ele quer?

 DICO Chegô a minha deferência! Esse velho é um bolha!

 CRIADA Ele disse que veio conversar com o senhor a respeito da  
  fazenda!

 WALTER É, mande-o entrar. 
  criada sai
  Decerto veio pagar o aluguel!

 DICO Aqui tem coisa. Onde esse veio caipira anda, curuja faiz festa.  
  Esse Nhôi Simão gosta muito do Sô Bruno! Será que aconteceu  
  arguma coisa na roça?

 WALTER Veremos!
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 DICO Pruque que vancê num proveita ele, sô Walte? Esse véi pode 
  dá um jeito na sua largada da Sá Renata, esse Nhô Simão num  
  gosta de muié.

 WALTER Deixa de conversa tola. Pega a minha valise aí no corredor,  
  deixe-a na lanchonete aí defronte e aproveita a ocasião e vá  
  buscar o garoto. Lá, agora, não deve ter ninguém. Vá embora.

 DICO Já vô... eu não quero nem vê esse veio Simão que ta aí na porta.  
  Vô saí pros fundo. Num demora, eu tô de vorta e nóis vai é dá o  
  fora. Vô bebê umas pinga pra dá corage. Chau. 
  sai

  

 NHÔ entrando
  Boas tarde, Nhô Warte.

 WALTER Entre, Nhô Simão. A que devo a honra da sua visita?

 NHÔ Eu vim por causa de Nhô Bruno, pra mode acertá os algué. 
  O sinhô sabe que ele não podia vim aqui despois do que  
  aconteceu. Ele tá querendo pagá, porque ele vai mudá de lá  
  daquelas terra.

 WALTER Vai mudar? Eu não vejo motivo pra ele abandonar a lavoura  
  onde ele trabalhou tanto tempo!

 NHÔ O sinhô não vê motivo? É isso memo. Pimenta nos oio dos outro  
  é refresco.

 WALTER Ora, Nhô... onde já se viu abandonar um lugar próspero, casa e  
  lavoura, onde se trabalhou tantos anos para se valorizar...

 NHÔ E onde o sinhô num instantinho desvalorizou e jogô tudo no  
  chão...

 WALTER E  z uma burrada de que estou bastante arrependido! Eu ia  
  até sair para ver se acabava de uma vez por todas com esta  
  história, que tem me dado muito aborrecimento.
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 NHÔ Uai. O sinhô já  cou cansado desse falso amor?

 WALTER É... com o senhor eu posso conversar mais francamente. O  
  senhor é um homem do campo, mas um homem experiente  
  e que sabe das coisas. Eu vou ser franco. O que eu não gosto  
  muito nessa mulher é aquela marca horrível que o marido 
  lhe fez na cara!

 NHÔ Eu mais ou menos sabia...

 WALTER Ela era uma mulher muito bonita quando eu a conquistei, mas  
  agora dá pena,  cou horrorosa! Eu tenho vergonha de sair com  
  ela a rua. Parece-me que todos estão a nos olhar e dizer: vejam  
  a mulher que o lavrador marcou para sempre, encobrindo a sua  
  vergonha na exibição da mancha infame.

 NHÔ Então... isto quer dizer...

 WALTER Que eu vou abandoná-la, não faço nada de mal. Ela deixou o  
  marido, agora eu a deixo.

 NHÔ Amanhã, outra é que vai pregá os pé no seus traseiros. Isto  
  acontece sempre. Quem faz a Deus paga ao Diabo.

 WALTER É... e a vida é isto mesmo. Uma vez a gente ganha, outra vez a  
  gente perde. Até foi bom que o senhor viesse aqui! Assim, eu  
  lhe pediria um grande favor: que o senhor evitasse a cena da  
  separação. A mim, falta-me coragem.

 NHÔ É... mais num fartô corage pro sinhô i lá no rancho e acabá com  
  a vida do pobre home, arrancando uma mãe de seu  lho, agora  
  farta a corage pra in á o pé no traseiro dela? É bem certo o  
  ditado: é mais fácil arrumá do que desarrumá.

 WALTER Eu queria que ela se fosse sem mais palavras. Essas conversas  
  me aborrecem. E, como sei que o senhor não gosta muito das  
  mulheres e sente até prazer em ser mau com elas, quem sabe...

 NHÔ É verdade. Quando a gente é picado de cobra,  ca sempre com  
  o veneno dentro do corpo.

 WALTER Alguma mulher já lhe traiu um dia?
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 NHÔ Uma veiz. Eu gostei muito de uma cabocla, da beira da serra,  
  e um dia ela se esqueceu de suas obrigação de mãe e de muié   
  de um home de vergonha. Entonce ela quebrô a minha vida,  
  acabou comigo. Aí eu passei a caminhá sozinho, pela casa dos  
  utros, vivendo no meio de gente de toda a espécie, bebendo  
  prá podê esquecê. Por isso é que eu olho pra elas com ódio e  
  raiva. Muié farça precisa sê bem marcada, pro outro saber que  
  ela não presta.

 WALTER Se o senhor conversar com Renata, quem sabe as coisas  cam  
  mais fáceis.

 NHÔ A donde que ela tá?

 WALTER Eu vou chamá-la... 
  palmas
  Eu  co esperando no bar aí perto. Lá conversaremos sobre 
  o problema da lavoura. Acho que o seu patrão não deve  
  abandonar as terras por causa de uma mulher, ela não merece  
  este sacrifício. 
  entra a criada 
  Chame a Dona Renata e, depois, traga um cafezinho para o 
  Nhô Simão. 
  criada sai 
  Até já, Nhô! 
  sai

 NHÔ Será que o meu destino é só mexê com gente que faiz traição?

  

 RENATA entra, cicatriz no rosto. Bem vestida, mas triste 
  O senhor aqui. Estranho bem a sua visita.

 NHÔ à parte 
  Vige! A muié  cô cuma cara miserenta de feia! 
  alto 
  É, Sá Dona... eu tô aqui com uma notícia muito ruim pra senhora.

 RENATA O que é? Meu  lho está doente?
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 NHÔ Graças a Deus, não!

 RENATA Ainda bem. Que felicidade!

 NHÔ A senhora,  cando alegre, mostra que ainda tem coração de mãe.

 RENATA Eu quero muito a meu  lho.

 NHÔ Isso é mentira, se vancê quisesse muito a seu  o, não ia deixá  
  o pai dele por causa de um vagabundo quarqué, um home que  
  só queria aporveitá da senhora...

 RENATA Eu estava fora de mim. Foi uma paixão que me enlouqueceu...

 NHÔ Uai. Se ocê tava  cando doida, pruque num foi prum hospiço? 
  E dispois, as muié mais doida que tem nunca esquece os seus  
   lhinhos.

 RENATA Oh! Não... não me torture.

 NHÔ Torturo... torturo... torturo...

 RENATA E o meu marido?

 NHÔ Já aprendeu tê raiva de vancê e já esqueceu tudo. Nem fala  
  nisso.
 

 RENATA E só pra me dizer essas coisas que o senhor veio aqui?

 NHÔ Não, o negócio é muito mais sério do que a senhora pensa. 
  Eu vim te avisá de que o sinhô Walter vai-se embora e vai dexá  
  vancê. Ele me faiz lembrá as palavras de Nosso Senhor Jesus  
  Cristo: quem com ferro fere com o ferro será ferido.

 RENATA A mim não importa que ele me abandone. O tempo em que  
  estou longe do meu  lho é que está me fazendo pagar bem  
  caro o meu erro! Eu tenho sofrido muito, Nhô Simão... muito.
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 NHÔ Isso é bão. A gente percisa sofrê prá vê que tá errado. Sofrê é o  
  mio remédio.

  

 DICO aparece ao fundo, trazendo Netinho 
  Oia, Sá Renata... aqui tá seu  o. Eu fui lá na fazenda e robei ele  
  pra senhora.

 NETINHO Mamãe... 
  corre para abraçá-la

 RENATA Meu querido  lhinho! 
   cam abraçados

 NHÔ Dico, excumungado. Prá que que ocê feiz uma coisa destas? 
  E agora, se o seu Bruno descobre? Minha virge, não sei o que  
  vai acontecê.

 DICO Eu vou dá o fora e sumi no mato. 
  sai correndo

 NHÔ Será que o Seu Walter mandou esse muleque trazê o menino?  
  O Nhô Bruno vai virá uma fera. É inté capaz de vim aqui e fazê  
  uma loucura. Primeiro a mulhé, e agora o  o. Santo Deus!

 RENATA Não importa agora o que poderá acontecer, Nhô Simão. O que  
  importa é que tenho nos braços o meu  lho e ninguém vai  
  arrancá-lo de mim. Não é, meu  lho querido?

 NHÔ A senhora já se esqueceu das ameaça do seu marido, quando  
  deixou o rancho, em companhia de outro home. Escuita outra  
  veiz as suas palavra. Se algum dia abandonar essa mulhé, eu te  
  mato. Agora vão lá e lhe tiram também o  lho? Esse home não  
  vai perdoá nunca.

 RENATA Aconteça o que acontecer, eu não deixarei mais o meu  lho!
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 WALTER entrando 
  Nhô Simão, aí vem o Bruno. O que devo fazer, Nhô Simão? 
  Vê se consegue acalmá-lo, por favor.

 NHÔ É muito tarde. Vancê mando robá o  o também, aguenta o pai.  
  Eu não posso fazê mais nada. Azá seu!
  

  

 BRUNO ao fundo 
  Eu não te avisei, canalha, que se um dia abandonasse esta  
  mulher, seria um homem morto? Agora aumentas o meu ódio  
  mandando raptar o meu  lho? Isto foi demais, por muito rico  
  que sejas, não terás nunca o perdão de um pobre lavrador,  
  que lavará a sua honra com a vingança. Procura a tua defesa,  
  porque eu vou te matar. 
  Walter puxa o revolver mas, antes de atirar, recebe um tiro de  
  Bruno e cai morto

 RENATA Bruno, o que  zestes?

 BRUNO O que devia ter feito um homem de vergonha! E você também,  
  nojenta. Solte essa criança, porque... 
  aponta a arma

 RENATA ajoelhando-se 
  Não! Por nosso  lho! Eu te peço: perdoa-me! Perdoa-me...

 BRUNO Por nosso  lho? Sim. Eu não posso esquecer de que tenho um
    lho e, por ele, talvez um dia eu possa te perdoar. Depois de  
  pagá ao mundo pelo meu justo crime. Quando puder, erguendo  
  bem a cabeça, mostrando o quanto foi justo a vingança do 
  lavrador!

FIM DA PEÇA

CORTINA
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