








 ATOS
PECA EM
2



GOVERNADOR
ANTONIO ANASTASIA 
 
VICE-GOVERNADOR
ALBERTO PINTO COELHO 
 
SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA
ELIANE PARREIRAS
 
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DE CULTURA
MARIA OLÍVIA DE CASTRO E OLIVEIRA 
 
SUPERINTENDENTE DE AÇÃO CULTURAL
JANAINA HELENA CUNHA MELO
 

 
DIRETOR PRESIDENTE
FÁBIO CALDEIRA DE CASTRO SILVA
 
DIRETOR DE PROJETOS CULTURAIS
LEONARDO VALLE E COSTA BELTRÃO

DIRETORA DE PROJETOS ESPECIAIS
RITA DE CÁSSIA CUPERTINO 
 
DIRETORA DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES
MÁRCIA CRISTINA DE ALMEIDA

GOVERNO  DO  ESTADO  DE  MINAS GERAIS

INSTITUTO  CULTURAL  SÉRGIO  MAGNANI



TEXTO
J. SILVA

LIVREMENTE INSPIRADO
NA BURLETA DE ARY PAVÃO

E MÁRQUES PORTO

COLEÇÃO CIRCO-TEATRO

8/36





FAZENDA NO INTERIOR DO BRASIL

DÉCADAS DE 1960 E 1970

ELENCO

AÇÃO

ÉPOCA

Caubi galã, caboclo
Rosinha cabloca bonita
Coronel fazendeiro
Dona Ana sua esposa
Betinho seu fi lho
Laurinda sua fi lha
Rogério doutor da cidade
Generosa mãe de Caubi
Padre Raposo
Professor Terêncio
Zacarias menino negro - 10 anos





PÁTIO DE UMA FAZENDA
BANCOS, TAMBORES, ETC.

PRIMEIRO ATO



10

 ANA Ah! Meu velho, como Deus é bom! Vamos tornar a ver nosso  
  lho, o nosso Betinho.

 CORONEL Quantas lágrimas de saudade eu chorei pelo nosso  lho nestes  
 últimos tempos.

 ANA Era aqui que eu lia as suas correspondências, sempre escritas  
 às pressas.

 CORONEL Também, neste terreiro, ele aprendeu as primeiras letras.  
 Betinho, meu  lho, quanta saudade de vê-lo aqui, neste 
 terreiro amigo, onde nossos pais também se assentavam 
 para descansar.

 ANA Foi aqui que nos amamos, e foi esta fazenda a única   
 testemunha dos nossos madrigais. Como o tempo corre.

 CORONEL Como o tempo voa.
 abraçam-se

 

 PADRE entrando

 Bravos! Muito bem... Os pombinhos arrulham?

 ANA O meu coração tem a vida dos vinte anos, Padre Raposo.

 CORONEL E o meu transborda de alegria, meu bom amigo.

 PADRE É muito natural. Com a chegada de Betinho. Ó! Perdão, 
 do Doutor Roberto Medeiros.

 ANA Para nós, ele é sempre o Betinho.

CENA
ANA e CORONEL,
a conversar
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 CORONEL E o amigo  que conosco. Quero que compartilhe da nossa  
 felicidade.

 PADRE Com o máximo prazer. Eu soube da chegada do Betinho pelo  
 Professor. Disse-me, ainda, que ele foi eleito orador o cial.

 

 ZACARIAS entrando

 Oia, minha gente, aí vem o Dotô Betinho.

 ANA Tenho medo de morrer de alegria.

 vozerio fora

 CORONEL olhando para o fundo

 É ele é o nosso  lho. Como és bom, Santo Deus.

 ANA Deus é muito grande e misericordioso.

 PADRE Deus é sempre bom, Dona Ana...
 entram abraçados, Betinho com Laurinda. Seguem Doutor   

 Rogério, Professor, Caubi, conduzindo as malas. Grande alegria

 

 BETINHO abraçando Dona Ana

 Minha mãe, como está moça e bonita, e o papai também. 
 Não mudaram nada.

 ANA Ah! Meu  lho.
 chorando

 Quantas lágrimas de saudades.

 CORONEL Como teu pai é feliz, meu  lho.

 BETINHO E Laurinda? Que moça bonita! Deixei-a ainda criança. 
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 CORONEL E, esse moço, quem é?

 BETINHO Este é o Doutor Rogério Duarte. Foi um irmão que encontrei 
 no Rio, vem passar uns tempos conosco.
 apresenta

 Minha mãe, meu pai... um amigo da casa e o Padre Raposo.  
 cumprimentos

 PADRE ao professor

 Então, formidável representante do magistério? Não vai tentar  
 impingir o seu fabuloso discurso de improviso?

 PROFESSOR Não, Seu Urubu que procura impingir a ladainha aos incautos  
 agonizantes...
 põe a língua

 viúva desconsertada...

 ROGÉRIO ao Coronel

 Eu fui sempre o melhor amigo de Roberto.

 ANA Betinho sempre falava no doutor.

 CAUBI à parte

 Não sei por que, mas não gostei desse homem.

 BETINHO ao Padre

 E o senhor, Padre Raposo? Como vai? Sempre de turra com 
 o Professor Terêncio?

 PADRE Qual... Não chega a haver luta. O adversário é fraco.

 PROFESSOR É a luta da ciência contra a bazó a.

 PADRE Tu és burrugeres de cavalóre enton...  

 CORONEL Entremos, meu  lho. Convida o Senhor Doutor Rogério para 
 se arrumar um pouco e, depois, tomar um cafezinho.

 ANA Esteja à vontade, Doutor, a casa de meu  lho é como se fosse 
 a sua própria casa.
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 ROGÉRIO É como se fosse a casa do meu irmão.

 BETINHO saindo com Laurinda, Coronel, Ana e Rogério

 Minha irmã, eu trouxe-te as últimas novidades do Rio. 
 Vais  car abafada.

 PROFESSOR vendo que o Padre vai saindo também, segura-o

 Então, seu padre da roça... Ouviu falar em café, hein? 
 Já vai atrás?

 PADRE O café é a bebida de gente, Senhor Professor Analfabeto. 
 Para o Senhor, já puseram a garapa no cocho.
 sai

 PROFESSOR Nunca vi padre mais mal educado igual esse. Ignorante.
 Rosinha entra e ouve as últimas

 

 ZACARIAS Tá vendo, Rosinha, o Padre e o Professor andam feito cão e  
 gato. Mas, agora, o Padre tornou a cuspir na sabedoria do  
 Professô!

 PROFESSOR saindo com raiva, a Zacarias

 Cala essa boca.  Fogão de casa de Padre!
 sai

 ZACARIAS Eu vou atrás dele, se não, ele estoura de reiva. 
 sai

 

 CAUBI Olha, Rosinha, entregue as malas lá dentro.

 ROSINHA E tu? Não entras, Caubi?

 CAUBI Não. Hoje há visitas de cerimônia, eu vou andar.
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 ROSINHA chegando-se a ele

 Caubi, que te  z eu? Por que você me fala com tanto desprezo?  
 Por que me arrenegas?

 CAUBI Eu não te arrenego. Você foi a muié que o Seu Coroné me  
 adestinô.

 ROSINHA Não, Caubi. Eu sou a mulhé que Deus te adestinô. Desde que  
 nóis era criança que acertaro o nosso casamento. Nóis somo  
 casado na imaginação há muito tempo, meu Caubi.

 CAUBI Foi a primeira coisa que Seu Dotô me perguntô. O Betinho me  
 perguntô se nóis já tinha se casado.

 ROSINHA Ele também me perguntô. Disse que não queria que chamasse  
 ele nem de dotô e nem de seu... E que tinha proibido de você  
 chamá ele assim, depois me apresentô aquele outro moço.

 CAUBI E o que é que ele falou pro outro?

 ROSINHA Essa é a Rosinha. É a  ô selvage mais bonita do nosso sertão.
 É, como o Caubi, minha irmã de leite e de criação.

 CAUBI Foi o mesmo que ele me disse quando me amostrô ao outro.  
 Betinho, quando me viu, quis inté me beijá, de tão contente.  
 Mas... com a cara daquele dotô da cidade é que eu não vô mesmo.

 ROSINHA Betinho diz que é o mió amigo dele.

 CAUBI Pelo caminho, esse outro, não falava senão numa mulher que  
 deixou na capital, e sempre perguntando coisas de Laurinda.  
 Até em se casá com ela ele falô, o sem vergonha.

 ROSINHA Brincadeira de moço, Caubi. Ele é amigo de Betinho.

 CAUBI E eu sou irmão dele. Não demora muito, minha faca vai evitá  
 uma desgraça. Bão, eu já vô.

 ROSINHA Não vai não, Caubi. Você, há muito tempo, que anda fugindo 
 de  mim.
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 CAUBI Mas, Rosinha, está na hora de ir ver o gado.

 ROSINHA Não vá, Caubi, eu te peço, por Nossa Senhora.

 CAUBI Você bem sabe, Rosinha, que Seu Coroné me adestinô a você 
 e que só de você eu serei.

 ROSINHA Não era isso que eu queria ouvi da tua boca. Você só se casa  
 comigo porque Seu Coroné qué.

 CAUBI Você me conhece bem, Rosinha. Já disse que te amo muito...  
 tanto como se você fosse... como se você fosse minha irmã.

 ROSINHA Então  ca pra festa de hoje à noite, Caubi. Eu peço por Nossa  
 Senhora.

 CAUBI Eu  co, mas  co só pra mostrá, Rosinha, que eu não ando  
 fugindo de você. Té logo, eu vou ver o serviço.
 sai

 ROSINHA beijando a medalha do pescoço

 Ah, minha Nossa Senhora! Se me tirarem o amor de Caubi, me  
 tiram tudo que tenho na vida. Minha Nossa Senhora, faça com  
 que ele torne a ser bão.

 

 BETINHO entrando

 Estás tão tristonha, Rosinha. Isso é mal do coração?

 ROSINHA Não, Seu Betinho. Vim avisá ao Caubi pra  cá pra festa. 

 BETINHO E aquele malvado quer ir embora? Diga-lhe que  que. A noite  
 de hoje é de luar, e eu quero ouvir as suas canções. Ele ainda  
 canta muito?

 ROSINHA Caubi é o maió cantadô dessas paragens. Na semana passada,  
 ganhou o baio do Zé Vicente num desa o. Ah! Se Seu Betinho  
 visse... 
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 BETINHO Já te disse que não quero que me chames de Seu... Não fomos  
 criados juntos?
 pegando-lhe as mãos

 Sabes que estás linda?

 ROSINHA Oh, Seu Betinho...

 BETINHO Estás tão bonita, minha Rosinha, que eu não resisto, e desejo 
 te dar... 
 avança e agarra-a

 ROSINHA Me deixe, Seu Betinho, me deixe, a Dindinha está me chamando.

 BETINHO Dá-me um beijo, Cabocla, um só. 
 Rogério aparece

 ROSINHA Não... Não, me larga!

 BETINHO Então dou à força.

 ROSINHA Não, Seu Betinho! Me deixe, se não eu grito.
 escapa e sai correndo

 

 ROGÉRIO descendo

 Que bruta cavação, sim Senhor. Você está me saindo uma fera.  
 Playboyzinho, hein? Se a Cabocla não faz um pouco de força...  
 Você é terrível, hein, companheiro?

 BETINHO Você viu?

 ROGÉRIO Se vi? Eu vi tudo. Vi você querer abusar assim da pequena à  
 força. O que é isto, colega? Ela é tua irmã de criação. Respeite.

 BETINHO Escuta, Rogério, desde que chegamos aqui, essa Cabocla me 
 dá voltas ao miolo.
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  ROGÉRIO É... A Cabocla impressiona mesmo. Pelo o que vejo, isto é coisa  
 antiga. Você, em outros tempos...

 BETINHO Não, Rogério. Rosinha é uma menina às direitas e muito sincera.  
 Vivemos sempre como irmãos, mas a minha ausência afastou a  
 afeição fraternal. E, hoje, eu vejo nela a mulher...

 ROGÉRIO Então chora as tuas mágoas no ouvido dela, meu taradinho.

 

 PROFESSOR entrando

 Olá, estão discutindo sobre as belezas capitalistas   
 das capitais capitalizadas?

 ROGÉRIO espantado

 Belezas o quê, Professor?

 PROFESSOR Belezas capitalísticas. Quer dizer, belezas da capital.

 BETINHO a Rogério à parte

 Esqueci-me de dizer-te. O Professor é um beócio. Puxemos 
 por ele. E então, Professor? Como vai a escola?

 PROFESSOR Ah! Vai indo. O ensino prático é tudo.

 BETINHO E o mestre é um colosso.

 PROFESSOR Isso é a opinião geral generalizada.

 ROGÉRIO E qual é o seu método de ensinar?

 PROFESSOR Ó, amigo, eu não ensino por metro. Eu ensino com a língua.

 ROGÉRIO Não é metro, Professor, é...
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 PROFESSOR Eu sei. A mim, vocês não tapeiam. Isso de doutor é para os  
 trouxas. Comigo a linguística é mais  na, eu não ensino a medir  
 nada, eu ensino a ler. Nunca frequentei uma escola, mas tenho  
 talento pra cachorro.

 ROGÉRIO O Professor nunca frequentou uma escola?

 PROFESSOR Tinha graça! Se eu tivesse frequentado escola, eu não estava  
 aqui no mato. Vantagem é assim. Nunca aprendi a ler e ensino  
 os outros.

 ROGÉRIO Qualquer dia, havemos de assistir as aulas do Professor.

 PROFESSOR Quando quiserem. Se forem lá em casa, não precisam entrar  
 pela frente. Podem entrar pelos fundos.

 BETINHO Então, a aula é na cozinha?

 PROFESSOR Não! É no galinheiro, eu solto as galinhas, coloco a criançada 
 no  poleiro e, daí, mando brasa no ensino.

 ROGÉRIO E o Professor também  ca empoleirado?

 PROFESSOR Não. Eu  co cá em baixo, admirando o auditório, e pergunto:  
 �“Quem descobriu o Brasil, Manoel?�”

 BETINHO E os alunos vão se adiantando?

 PROFESSOR Ah! Na mesma hora, eles respondem: �“Foi o Garrincha.�”

 ROGÉRIO Pois, amanhã, o meu primeiro cuidado, será o de ir assistir as  
 aulas do Professor.

 PROFESSOR Quando quiserem, lá estalharemos para receber-vos a vedes...  
 lá estalharemos.

 BETINHO Iremos lá amanhã, Professor. 

 PROFESSOR Hei de lhes aguardardes! Sempre às suas minuciosas ordena. 
 faz uma reverência e sai
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 ROGÉRIO É... O Seu Professor é um portento, uma fabulosidade.
 

 BETINHO E confesso-te que encontrei a edição muito melhorada.

 

 LAURINDA aparecendo ao fundo

 O jantar está na mesa. Papai manda chamá-los. Vão logo, que 
 a sopa está esfriando.
 sai

 ROGÉRIO Mas é uma lasca de boa essa tua irmã, hein?

 BETINHO Veja lá... Respeito, hein, malandro. Bem, vamos à sopa, que é 
 o que mais interessa.
 sai

 GENEROSA ao Professor

 Oia... O Seu Padre Raposo encomendou que tivessem muito  
 cuidado com as bandeirinhas dos enfeites que ocêis tão  
 enfeitando o barracão pras festas de hoje, são enfeites lá da  
 igreja. 

 PROFESSOR É pena não desabá um temporal e carregar com as bandeira e  
 os carimbamba tudo desse Padre Raposo, tudo para os ares. 

 GENEROSA Credo, homem. Isso não é dele, é da Santa. É de Nossa Senhora  
 das Dores. 

 PROFESSOR Que nada, aquilo é tudo dele. Aquele Padre é um pirata. 
 O nome dele já tá dizendo, Raposo. Quer dizer ave de rapina.

 ROSINHA a Caubi

 Então ocê  ca pra festa, Caubi? Fica, por Nossa Senhora... Fica?

CENA
entram GENEROSA, CAUBI, 
ROSINHA, PROFESSOR
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 GENEROSA Aonde é que ele qué i?

 CAUBI Tenho que ir até ao campo, minha mãe.

 GENEROSA Vai nada. Hoje ninguém trabaia... O Coroné falô que qué muita  
 alegria na festa.

 CAUBI olhando para Rosinha

 Pois então eu  co, você mandô, eu tenho que obedecê, minha  
 mãe. Vomo, Rosinha, acabá de enfeitá o barracão.
 saem

 PROFESSOR aspirando o ar

 Hum... O cheirinho de carne assada tá chegando até aqui. Eu já  
 tô querendo é  car aguado, Sá Dona Generosa, pois o meu  
 estômogo, neste momento, está apto a receber partículas  
 alimentícias em quantidades exorbitantemente.

 GENEROSA Eu não entendi nada, mas aproveita que os povo já tá tudo  
 jantando lá na mesa.

 

 ZACARIAS entrando

 O Professô o Coroné tá chamando pra i pegá o angu com beiço  
 de porco. Oia, Porfessô, tem cabrito assado e tá daqui. 

 PROFESSOR Tem? Ca... bri... to... Tem? Olá lá, eu vorto já, Sá Generosa, eu vou  
 manjare e bigola. Já volto.

 ZACARIAS Se o Professô começá  demorá muito, acaba tudo. Pois o Seu  
 Padre já comeu três quarto de cabrito.

 PROFESSOR saindo

 Aquele esganado, só come hóstia e agora qué acabar com tudo.  
 sai correndo

 GENEROSA Oia, Zacaria... Eu não sei por que, mas eu ando intrigada com  
 aquele moço que veio com o Betinho. Só por causa daquele  
 caquinho de vidro que ele põe no olho. 
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 ZACARIAS Que caquinho o quê, Sá Generosa?Aquilo é mo-ló-quio. Seu  
 Dotô já me ensinô o nome.

 GENEROSA É o quê, muleque?

 ZACARIAS Mo...ló...quio... É vidro de botá no oio. Ele vai me dá um mo...ló... 
 quio daquele... ele falô.

 GENEROSA Era só o que fartava era ocê de caquinho no zoio.

 ZACARIAS O Seu Dotô falô que lá no Rio do João Vieira...

 GENEROSA Não é isso, muleque. É Rio de Janeira.

 ZACARIAS É isso memo, diz que, lá, os pretinho armofadinha e preisbóis  
 usa molóquio nos oio e estica os cabelo pixaim, pra  cá liso.

 GENEROSA O que ocê tá  cando é muito regateiro, seu criolinho de  
 cozinha.

 ZACARIAS Hum, o que ca sora tá pensando? O Seu Dotô tá puxando pro  
 mim... Ele até já me chama de avec.

 GENEROSA E o que que qué dizê isso, hein, tição?

 ZACARIAS Avec é Franceis. Qué dizê secretaro. Eu sô secretaro, e a Sora é a...

 GENEROSA O que é que eu sou?

 ZACARIAS A sora é ,ma...der...mo...se...la.

 GENEROSA Maderma é ocê, seu porqueira!

 ZACARIAS E assim que o Seu Dotô chama a Sá Laurinda. É madermosela  
 pra lá, é madermosela pra cá.

 GENEROSA Eu já vou te dá maderma, mas é com uma chinelada nos  
 traseiros, seu sem vergonha.
 sai correndo atrás de Zacarias, que grita
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 CORONEL Pois Seu Dotor vai gostar dessa vida aqui do mato. Temos boas  
 caçadas, boas armas, bons animais e bons passeios a cavalo.

 ROGÉRIO Oh! Eu amo as caçadas, adoro as cavalgadas, mas a   
 mademoiselle também monta a cavalo?

 BETINHO Monta como gente grande. 

 ROGÉRIO Bravos! Então será a minha equitadora.

 

 PADRE Olha, seu professor de meia pataca, você quase que não come...  
 só limpa os pratos. Parece que veio do Ceará, na época da seca  
 da fome.

 PROFESSOR Cada um come como come, e eu como como como e se 
 deve comer.

 PADRE Eu preferia sustentar um batalhão, durante um mês, do que  
 você, a cabrito assado, por uma só vez.

 PROFESSOR E eu preferia sustentar um burro a pão de ló do que você a  
 capim, um só mês. Seu barriga de vinho azedo. 

 PADRE Você é um burrigero, cavalorium. Fica bem longe de mim, 
 coisa ruim. 

 ROGÉRIO a Laurinda, a meia voz

 Mas que paisagens maravilhosas existem nesta fazenda. Como  
 devem saber amar os corações criados neste paraíso. Você, por  
 exemplo... 

CENA
entram CORONEL, ANA, 
ROGÉRIO, BETINHO, LAURINDA

CENA
aparecem discutindo, 
PROFESSOR e PADRE
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 LAURINDA a meia voz

 Nem tanto quanto as moças das capitais. Mas...

 ROGÉRIO Ora, na capital, tudo é artifício, tudo  ngimento.

 ANA a Rogério

 O Seu Doutor não repare no tratamento. O senhor é de casa. 

 CORONEL Em casa de matuto, não tem cerimônia.

 ROGÉRIO Estou encantado com o tratamento. Encantadíssimo.

 LAURINDA O doutor parece que está estranhando muito.

 BETINHO Nós havemos de distraí-lo. Amanhã, tiraremos o dia para as  
 visitas. Vamos à missa...

 ROGÉRIO À escola do Professor Terêncio.

 PADRE Devem fazer o contrário. Vão primeiro assistir a aula do  
 Professor, depois vão à missa, para puri carem o espírito 
 que se contaminou na escola.

 PROFESSOR Puri car o espírito na cachaça, pois, na sua missa, não tem  
 vinho. Você bebe tudo fora da missa.

 CORONEL Estes dois parecem crianças.
 escurece a cena. Ouve-se o disco da Ave Maria, todos oram

 ROGÉRIO após a Ave Maria, à Laurinda

 É majestoso o cair da tarde. Empolga o sertão. Mademoiselle,  
 como estava linda em sua evocação. 

 LAURINDA Pareceu-lhe? Dizem que o cair da tarde no Rio, visto do Pão de  
 Açúcar, é uma verdadeira maravilha. É encantador.

 ROGÉRIO Pode ser... Mas o barulho ensurdecedor do progresso enfastia-me.
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 BETINHO  reparando

 Bravos. Olha o nosso Caubi, com o seu querido violão.

 

 CORONEL Então, meu rapaz, vais alegrar nossa festa, cantando uma de  
 suas incomparáveis canções?

 CAUBI Sim, Coronel. Irei atender aos pedidos que me  zeram, quando  
 acenderem as luzes das lanternas, lá no barracão.

 LAURINDA Sabe, Doutor, é o Caubi mesmo que compõe as canções que  
 canta.

 ROGÉRIO Naturalmente, inspirado no amor de alguma cabocla. É natural,  
 naturalíssimo...

 CAUBI Pois não é não, Seu Moço. Inspirado na grandeza da nossa terra. 
 Aqui, tudo é diferente do que o senhor imagina. O perfume das  
 nossas  ores não têm o cheiro da falsidade, e o coração da  
 nossa cabocla não se vende, nem se dá por interesse. Quando  
 ela se apaixona,
 olha Rosinha

 é sempre pelo caboclo vigoroso, que canta, atira o laço com  
 destreza e enfrenta a fera bravia no mato. Nós aqui não 
 conhecemo nem os postiço nem a falsidade e, pra arrematá,  
 não usamo caquinho no oio, nóis somo puro, sem mistura.  
 Rogério volta-lhe as costas

 ANA Não repare, Doutor, o Caubi é um apaixonado do nosso sertão.

 CORONEL É um vaqueiro que conhece toda a manha do gado. É um bravo  
 rapaz.

 ROGÉRIO É... Lá isso é... Lá isso é... 
 à parte

 Antipático é o que ele é. Eu estou ansioso para conhecer a força 
 literária do afangatê da fazenda.

CENA
CAUBI entra com violão.
ROSINHA fi ca ao fundo
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 CORONEL Então, minha gente, vamos embora lá para o barracão da festa,  
 para ouvir um desa o de Caubi, em honra de Seu Doutor e  
 Betinho. Vá indo, quem vai acender as lanternas.

 CAUBI Mas, Seu Coroné, não tem quem arresponda ao meu desa o.

 BETINHO Não te dê cuidados, Caubi. Tem aqui o Rogério, que é bamba  
 em cantar versos nos morros cariocas.

 ROGÉRIO Mas eu... Eu não...

 BETINHO Já sei. Não convém aceitar o desa o, para não deixar mal o  
 Caubi. Não é verdade?

 PADRE Olha aqui, se o Professor entrar no desa o, eu também entro.

 PROFESSOR Só se for com a condição de você não latir quando canta.

 PADRE Não se incomode. Eu dou meus latidos, mas não vou te morder,  
 para não  car fedorento.

 CORONEL Então vamos todos para a festa.
 saem todos, menos Caubi e Zacarias e, também, Rosinha

 ZACARIAS Vige Maria! O Seu Caubi sujô no molóquio do Seu Dotô. 
 sai

 ROSINHA amorosa, de mansinho

 Caubi... Nóis vamo dançá na festa... só nóis dois?

 CAUBI Sim, Rosinha. Se Deus quiser.

 ROSINHA Você não vai me abraçá agora?

 CAUBI Abraço sim, Rosinha. Não é você a minha irmã?

 ROSINHA Não, não quero. Assim não, Caubi. Como irmã não!
 afasta-se
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 CAUBI Mas, Rosinha.

 ROSINHA Não quero! Eu vou-me embora.
 sai chorando

 CAUBI com fundo musical

 Pobre Rosinha... Eu não sei o que tenho dentro do meus peito.  
 Uma dor diferente, sempre pensando em Laurinda, que ama a  
 outro. Esse doutô da cidade... Mas ele que tome cuidado em  
 não querer nenhum mal à minha Laurinda. Como eu te quero,  
 Laurinda. Eu cuidarei de zelar por ti. Serei como um cão, que 
 só se sente feliz quando está junto de seu dono. 
 música forte, Caubi vai saindo, quando fecha a cortina

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

SEGUNDO ATO
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 ROGÉRIO deitado no banco, dorme e sonha

 Dá-me um beijo. Um só, que eu não digo nada a ninguém, 
 meu amor... venha... venha.

 ZACARIAS que estava observando, ri de sua cara

 Xiiiiiii, Seu Dotô, que que será que ele tá vendo no sonho? 
 Vô  sentá ali perto, só pra manjá o tempo dele.
 senta-se perto de Rogério

 ROGÉRIO Eu não conto a ninguém, meu amor.
 passa a mão em Zacarias

 Pode dar-me um beijo. Vem cá, belezinha. 

 ZACARIAS Uê... Que isso, Seu Dotô? Pra cima de mim, não. Eu sô é home.

 ROGÉRIO Vem... Vem beijar-me, amorzinho, vem.

 ZACARIAS Sartei de banda. Vorta! Tá doido, Seu Dotô? Onde é que já se  
 viu isso? Acorda, home, e cala a boca que é mió.

 ROGÉRIO Não me negues os teus carinhos. Pede-me o que quiseres, que  
 eu farei. Vem, meu sonho. Dá-me teus carinhos.

 ZACARIAS Fale baixo Seu Dotô... Oia, eu vou te dá o beijo, que é pro sinhô  
 não  cá mais nessa agonia.
 Betinho aparece e espreita

 Tá, Seu Dotô. Eu nunca tive arma pra negá nada a ninguém.  
 Mas... vancê não conta pra ninguém.
 beija-o

 

 BETINHO rápido

 O que é isso moleque?
 

 ZACARIAS Ai Jesuis! Não foi nada, Seu Betinho. É simpresmente o Dotô,  
 que me pediu um beijo, e eu, com dó dele, dei. Eu sô o avec  
 dele.
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 BETINHO rindo

 Desinfeta daqui, moleque sem vergonha. Deixa o doutor dormir  
 em paz. 

 ZACARIAS Eu vô, mas não esqueça que eu tenho sempre que tá alerta.  
 Pois eu sou o avec do Dotô Rogero.
 sai

 BETINHO Esse moleque é o cão disfarçado.
 chamando

 Ô dorminhoco, acorda! Que papelão bonito você está fazendo.  
 sacode-o

 Vamos, acorda!
 Rogério se assusta e acorda

 ROGÉRIO acordando

 Hein? Hein? Ora, isso não é nada de camarada. No melhor do  
 sonho, você me estraga tudo. Ora bolas.

 

 LAURINDA entrando

 O que é isso? O doutor parece que acordou mal humorado?

 BETINHO Não é nada não. É que ele estava sonhando com a Renée. 

 LAURINDA Quem é a Renée?

 ROGÉRIO Ah sim. A Renée... A Renée é... é... Era a cozinheira da pensão lá  
 no Rio. Não era uma mulher. Era um monstro, uma megera.  
 Como eu a odeio.

 LAURINDA E o senhor odeia assim a uma cozinheira que, talvez, tenha os  
 olhos verdes e cabelos loiros...

 ROGÉRIO É isso mesmo, ela tem os cabelos verdes e os olhos loiros... é...

 LAURINDA E, só por isso, o doutor a odiava?
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 ROGÉRIO Não... Não. É que ela é uma preta velha desdentada. Preta,  
 pretinha... a mais preta das pretas que eu já vi.
 Betinho está rindo

 BETINHO rindo

 É de pasmar, hein?

 LAURINDA Preta de olhos verdes e cabelos loiros. Devia ser um tipo  
 curioso, curiosíssimo, não acham?

 ROGÉRIO Pois é... é curioso até demais.

 

 PADRE entrando

 Ora viva! Muito bom dia. Vejo que há muita alegria por aqui.  
 Bom dia, Doutor.

 ROGÉRIO Ó Padre, meu salvador. Seja bem vindo. 

 PADRE Muito bem, rapaz, vejo que estás bem disposto. E você,  
 Laurinda, passou bem a noite?

 LAURINDA Eu bem. Muito agradecida. Não quer entrar? Temos jornais 
 do Rio.

 ROGÉRIO apressado

 Jornais. Ó, com licença, eu preciso de jornais. Com licença.
 sai

 PADRE Que diabo.
 benze-se

 Ele precisa de jornais? Credo!

 LAURINDA E, o senhor, não quer ler os jornais?

 PADRE Sim. Sim... Vou lê-los antes que o Professor famigerado lhes  
 bote a mão em cima, para fazer embrulhos, e é até capaz de  
 comê-los. Pois aquele homem come. Que Deus me salve. 
 benze e sai
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 CAUBI aparecendo. À Laurinda, que vai saindo depois do Padre

 Sá Laurinda!

 LAURINDA Caubi!

 CAUBI Sá Laurinda, eu queria uma palavra com vancê.

 LAURINDA Sou toda ouvidos, Caubi. 

 CAUBI Sá Laurinda, não se zanga comigo? Bem sabe que eu só posso  
 desejar o seu bem.

 LAURINDA Parece que se trata de coisa séria.

 CAUBI Mais séria do que vancê pensa. Eu quero lhe falá do Doutor  
 Rogério.

 LAURINDA De Rogério?

 CAUBI Sim. Sá Laurinda não sabe quem é esse homem. Seu Dotô é  
 moço da cidade. Criado com maus costume. E vancê, parece  
 que...

 LAURINDA Caubi, com que direito me falas assim? Rogério é o melhor  
 amigo de Betinho, não dou e nunca dei con ança a ninguém  
 para que me ensine como devo proceder. Nada mais me faltava.  
 Você... Não te dou con ança, está ouvindo? Ouvindo bem?  
 Rosinha aparece ao fundo e  ca a ouvir

 CAUBI Não se zangue, Sá Laurindinha, se eu falo assim... Eu queria dizê  
 tanta coisa pra vancê...
 

 LAURINDA Insolente. Era o que faltava. Ponha-se no seu lugar e não se  
 meta com as pessoas que não são suas iguais. Mas que  
 atrevimento...

 CAUBI Mas é que eu...
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 LAURINDA Mas é que eu não te quero ouvir, atrevido.
 sai raivosa

 CAUBI E por que não são iguais a mim? Julga, talvez, que esse pilantra  
 é melhor do que eu? Como eu odeio esse homem. Sou um  
 caboclo rude, criado nas lidas do campo, mas não sou escravo.  
 Se hoje sirvo ao Seu Coroné, ao sinhô seu pai, não qué dizê 
 que me sujeito a escravidão.
 triste

 Escravo eu sou, mas... é de vancê, Laurinda. Se vancê quisesse...

 

 ROSINHA descendo

 Caubi.

 CAUBI Ah! É vancê, Rosinha. 

 ROSINHA Ouvi tudo, Caubi. Que diabo se meteu no teu corpo. Pede a  
 Nossa Senhora que te dê juízo, Caubi. 

 CAUBI Como eu sou desgraçado, Rosinha. Eu não sei o que faço.
 

 ROSINHA És infeliz e me fazes infeliz. Como é que você se atreve a falar  
 assim com a Dona Laurinda? Repara na tua condição, Caubi.

 CAUBI Reparar na minha condição? Porque ela é rica e  lha do Seu  
 Coroné, o fazendeiro mais rico dessas paragens? Eu não sou  
 nenhum ladrão nem criminoso. Se Seu Coroné é um home de  
 bem, eu também sou.

 ROSINHA Ah... Caubi. Como sofro com as tuas palavras.

 CAUBI Tudo passa, Rosinha. Eu vou-me embora desta fazenda.

 ROSINHA Não, Caubi,  ca! Tira esse mal pensá da tua cabeça, lembra que  
 Seu Coroné me adestinô a vancê. E que eu bem te conheço, sei  
 que não tem culpa não.
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 CAUBI Então Seu Coroné dispõe do coração dos outros homem como  
 se fosse um gado de sua propriedade? Não, Rosinha. Vancê não  
 me conhece bem. Na fazenda e nas terra dele, quem manda é  
 ele, mas, no meu coração, quem manda é eu memo. É a vontade  
 de Deus... Caboclo não se vende nem é escravo de fazendeiro  
 nenhum. 

 ROSINHA Caubi!

 CAUBI Fui criado solto, tendo, por teto, o estrelado do sertão. Como  
 leito, a relva verdejante. Acostumado aos capricho da natureza.  
 Eu vou, Rosinha. É Deus que me aconselha. Não faltará quem te  
 queira. Você é cabocla bonita. É a  or do nosso sertão. 

 ROSINHA Não, Caubi. Se vancê se afastá de mim, eu morro de tristeza  
 e de saudade. Eu sou uma  ô que só tem vida junto de vancê.  
 Se vancê parte, a  ô murcha e morre. Vancê, Caubi... O meu  
 amô por vancê é que me alimenta a vida. E se vancê vai, eu  
 morro. Não seja mau, pede perdão a Sá Laurinda e  ca!

 CAUBI Perdão? Nunca, Rosinha. Nunca! Eu sou um caboclo livre como  
 os pássaro e, por isso, eu vou. Adeus, Rosinha.
 sai rápido, Rosinha sai também chorando

 

 

 ZACARIAS com ares de malandro

 Venha cá, Professô, eu tenho uma coisa gostosa pra contá pra 
 o Seu Professô. É uma coisa feia do Seu Padre Raposo.

 PROFESSOR Então conta, moleque, conta. Que eu te dou cinquenta prata.

 ZACARIAS Chega, Professô. Eu sô de cor, mas não me vendo tão barato... 
 se vancê quisé dá cem prata, tá fechado o negoço.

 PROFESSOR Mas... o que é? O Raposo anda voando pra cima de alguém?

CENA ZACARIAS e PROFESSOR
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 ZACARIAS Isso não. Ele é Padre. É coisa muito pior.

 PROFESSOR Então conta. 

 ZACARIAS É...em... Tá fartando o mió. O P.G., pagamento adiantado.

 PROFESSOR dando o dinheiro

 Toma o dinheiro, moleque, sem vergonha.
 dá

 Agora conta, que eu já botei o P.G..

 ZACARIAS Então lá vai. No dia da chegada do Seu Betinho com o Dotô  
 Rogero, o Seu Padre me pegô de mau jeito e me mandô robá,  
 pra ele, um pedaço de cabrito assado.

 PROFESSOR Então aquele santarrão é ladrão, hein? Olha, menino, tenha  
 cuidado com aquele padre. Aquilo é um mau conselheiro.
 Eu vou contar tudo pro linguarudo do Mané da venda, e ele 
 vai espalhar. 

 ZACARIAS Veja lá que o sinhô não vai comprometê a minha reputação de  
 futuro avec do dotô, hein?

 PROFESSOR Futuro o quê?

 ZACARIAS Avec... avec, em francês, é secretarrô. 

 PROFESSOR Bonito. Aprendi mais esta. Eu sabia, muleque, eu só te   
 perguntei para te experimentar.
 à parte

 Amanhã vou ensinar isso lá na escola... A V E C... Secretário... 
 Muito bem.

 ZACARIAS Vê lá o que que o Sinhô vai arranjá.

 PROFESSOR Vou desmoralizar o patife e já. Abusar de uma criança, da  
 infância desamparada. Uma criança imberbe. Desaforo de  
 Padre. Ele me paga!
 sai
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 ZACARIAS Ó beleza! Que coisa boa, agora eu vô matá o Seu Vigaro na  
 cabeça. Vô tomá o dinhero do Professô e do Seu Padre. Ai... Ai...  
 eu sô disciplo do Dotô Rogéro...
 sai

 CORONEL Que dia bonito. O sol parece estar dourado.

 ANA Betinho e o Senhor Doutor Rogério, às cinco horas, já estavam 
 de pé. Laurinda também se levantou cedinho.

 PADRE O Professor  cou lá dentro, lendo as  gurinhas do jornal velho.  
 Ele é capaz de comer aquele jornal.

 ANA O Padre começou cedo com o Professor. O dia hoje promete.

 PADRE O Professor é um idiota, e isso muito me diverte.

 CORONEL Vamos ao curral. Vem conosco, amigo Raposo.

 PADRE Não, Coronel, eu vou ler os jornais ali sentado. O meu   
 reumatismo.

 ANA A Malhada já deve ter sido trazida ao curral.

 CORONEL Creio que sim. Já há dois dias que nasceu o bezerro.

 ANA Laurinda fez presente da cria ao Doutor Rogério. 

 CORONEL Com certeza, quando o Doutor for para o Rio, levará o bezerro.  
 A propósito, eu tenho notado que...
 sai palestrando

 

CENA
CORONEL, ANA e 
PADRE, com o jornal
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 ZACARIAS entrando

 Bom dia, Seu Raposo. 

 PADRE Bom dia...

 ZACARIAS Seu Padre, eu tenho uma coisa do Professô pra lhe contá.

 PADRE Guarde a coisa e o Professor para você. Não me interessa nem  
 você e nem, tampouco, esse homem. Vocês dois são iguais, 
 uns beócios, uns tapados. 

 ZACARIAS Amém, Sô Padre, amém nóis tudo. Vancê não qué sabê,   
 paciência. É uma coisa muito feia.

 PADRE Uma coisa feia, disseste?

 ZACARIAS Feia é apelido. Pra lá de feia. Horrivre!

 PADRE Conta. Conta tudo, que eu te dou cinquenta prata.

 ZACARIAS Mais devagá, Seu Padre, que a coisa é de muita responsabilidade. 
 Cinquenta é poco, só conto pru cem.

 PADRE Não, é muito caro.

 ZACARIAS Caro Virge, pra um home como o sinhô, que ganha tanto  
 dinhero fazendo batismado.

 PADRE Está bem, maroto, vamos! Toma lá os cem e conta tudo   
 direitinho, vamos, conta.

 ZACARIAS pegando o dinheiro

 Então lá vai. No dia da chegada do Seu Betinho aqui na  
 fazenda, sabe, Seu Padre, o Professô mandô eu robá um 
 pedaço de cabrito assado pra ele.

 PADRE Ah! Então aquele maganão mandou roubar?
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 ZACARIAS Pois é, pro Sinhô vê cumé as coisa são. Um Professô que qué  
 sê muita coisa e que vive falando do Sinhô, dando mau  
 exempro pra mim, que sô uma criança. Coitado de mim.

 PADRE Diz muito bem. Dando mau exemplo à infância, mas ele vai ver.

 ZACARIAS Oia, Seu Padre, mas não vá me comprometê. Té logo.

 PADRE Vá descansado, mas, escuta, e ele não sabe que eu também  
 mandei guardar um pedaço de cabrito para mim?

 ZACARIAS Deus me livre, Seu Padre. Eu sô preto nas cor, mas branco nas  
 ação. Eu era incapaz de semelhantes isso. Té logo.
 sai

 

  Professor aparecendo ao fundo e dando uma forte risada

 PADRE Santo Deus! Parece o relincho de um bucéfalo. Um cavalote  
 com a alma de satanás.

 PROFESSOR Isto não é nada, diante das coisinhas feias que eu sei a teu  
 respeito. Padre adulterado.

 PADRE Eu também tenho alguma coisa trancadinha na gaveta, seu  
 deletério. Professor Cinco Dedos. 
 Professor assusta e cala

 aparecem, ao fundo, Betinho e Rogério

 PROFESSOR Venha comigo, seu urubu, que eu quero te dizer as boas que 
 eu  sei. Aqui não pode ser, porque tem gente demais.
 saem

 

 BETINHO descendo com Rogério

 Você é um idiota. Como é que você vai falar na Renée?
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 ROGÉRIO Eu não falei, foi você quem falou. 

 BETINHO Bem, seja como for, 
 ouve-se dentro a risada de Laurinda

 aí vem ela. Eu safo-me, e você que descasque o abacaxi. 
 Eu vou até o galinheiro do Professor. Tchau.
 sai

 

 LAURINDA entrando

 Bravos, Doutor Rogério, então foge à minha aproximação?

 ROGÉRIO Eu? Que heresia, mademoiselle. 

 LAURINDA O que dizia o Doutor, com tanto interesse, a Betinho? Se é que  
 se pode saber. 

 ROGÉRIO O que eu dizia?... Dizia que... que...que... o que é mesmo que eu  
 dizia??? É que tenho... tenho... tenho... O que é mesmo que eu  
 tenho?

 LAURINDA Eu sei lá, se o senhor mesmo não sabe...

 ROGÉRIO Ah! Eu dizia que um chamado urgente me faz regressar ao Rio.

 LAURINDA assustada

 Já? Então o senhor vai deixar-nos ao  m de oito dias?

 ROGÉRIO Mas eu volto. É coisa rápida.

 LAURINDA Ah! Sim. Matar saudades de sua cozinheira?

 ROGÉRIO E... se não se tratasse de uma cozinheira?

 LAURINDA Confesso que não compreendo!
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 ROGÉRIO Laurinda, acabemos com essa farsa. Sei que estou sendo  
 indiferente para contigo. Por que não fazemos logo o jogo  
 franco? Confesso que te amo como nunca amei na vida, se 
 eu  me retirasse daqui, sem isso lhe dizer, trairia a minha  
 consciência. Perdão se assim te falo, mas...

 LAURINDA Rogério, eu... eu também...
 transição

 Ha! Ha! Ha! Com que então o senhor...
 ri

 O Senhor julgava-me naturalmente igual à Renée? Eu não sou  
 monstra e nem megera, tem graça o senhor, Doutor Rogério  
 Duarte. 
 sai rindo debochada

 ROGÉRIO raivoso 
 Temos tempo, minha querida. Eu sou como Cesar. Cheguei, 
 vi e venci. 
 gargalha e sai 

 

 LAURINDA voltando 
 Ah! Meu Deus. O que eu fui fazer? E se ele se vai? Também, por 
 que me falou nesta maldita Renée? O que hei de fazer agora?  
 chora

 

 ROSINHA entrando 
 Está chorando, Sá Laurinda? O que foi?

 LAURINDA Eu sou uma infeliz ou uma idiota. 
 chora 

 ROSINHA Por quê? Fizeram alguma coisa à Sá Laurindinha? Foi o Caubi?

 LAURINDA Não. Não foi o Caubi. Foi o Rogério.
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 ROSINHA Vou contá ao Seu Coroné e à Dona Ana, só pra ele levá uma  
 emenda. Diga, o que foi que ele fez a Sá Laurinda?

 LAURINDA Você não vai contar coisa nenhuma, Rosinha. Ele não fez nada.

 ROSINHA Sá Laurindinha não tá dizendo a verdade. Ele ofendeu a Sá  
 Laurindinha?

 LAURINDA Não, Rosinha. Ele vai embora. Rosinha, pede para ele não ir  
 embora. Pede a Caubi para te ajudar a convencê-lo.

 ROSINHA Caubi também vai embora. Ele está muito mudado, já não gosta  
 mais de mim.

 LAURINDA Caubi quer ir embora, mas papai não deixará. Ele é como se  
 fosse  lho da casa. Tem que respeitar a vontade do papai.

 ROSINHA Qual, Sá Laurinda. Ele está muito mudado, já não é o mesmo.

 LAURINDA Olha, Rosinha, você fala com o Rogério e diz ao Caubi para vir  
 falar comigo. 

 ROSINHA Pode ser que se consiga alguma coisa, mas eu não tenho   
 esperança. Caubi está muito mal.

 LAURINDA abraçando-a 
 Vamos, Rosinha, e que Deus nos ajude. 
 saem

 CORONEL nervoso 
 Diga a Caubi que venha falar comigo. Não consinto que ele 
 vá embora assim, sem mais nem menos!

CENA
entram CORONEL, 
ANA e GENEROSA
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 ANA Foi alguma coisa que  zeram ao rapaz. Ele foi sempre muito  
 ajuizado.

 GENEROSA De dias para cá que ele  cou assim. Tão mudado, Seu Coroné...  
 parece que tem o diabo no corpo, e só tá bem quando ninguém  
 fala com ele. 

 ANA Ele não disse a você o que era, Generosa?

 GENEROSA Não, Dona Ana. O Zé Luiz também procurô falá com ele, mas ele  
 não diz nada.

 CORONEL Pois ele que venha me falar. Eu exijo uma explicação.

 ANA Foi alguma coisa que  zeram ao rapaz. Caubi não é ingrato.

 CORONEL Isso aqui está virando uma casa de malucos. O amigo Padre  
 Raposo encontra-se conosco e vem falar bem do Professor.  
 O Professor já não fala mal do Padre. Caubi parece que tem o  
 diabo no corpo. E até a Laurinda já não me parece a mesma. 

 ANA Os olhos de mãe veem muito mais do que os olhos de pai.  
 Laurinda tem mal de...

 CORONEL Já sei! É mal de coração. Eu já ando descon ado.

 

 ZACARIAS ao fundo 
 Coragem, Zacarias, mostra a todos que ocê é um avec de   
 vredade. 
 vai descendo a cena

 CORONEL vendo Zacarias de roupa nova 
 O que é isso, moleque? Você, de gravata? O que quer isso dizer?

 ZACARIAS Cruiz credo, Jezuis.
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 CORONEL Responda ao que te perguntei, moleque?

 ZACARIAS É que jamá vé simborré. Muá, muá...

 CORONEL Só me faltava isto. Fala logo, diabo! O que você quer dizer?

 ZACARIAS Não vê, Seu Coroné, que eu agora sô avec do Dotô Rogero.  
 Avec... quer dizê secretaro...

 CORONEL Ah, moleque do diabo, eu te racho no meio, peste! Vá já tirar  
 esta gravata, seu sem vergonha. 
 ameaça, ele corre e sai 
 Isso aqui agora está virando é hospício. 
 saem todos

 

 BETINHO entrando com Rogério 
 Mas que bicho te mordeu, Rogério? Estavas disposto a passar  
 um mês ou mais aqui na fazenda e, agora... 

 ROGÉRIO Não tenho e nem posso ter segredos para ti. É que eu amo tua  
 irmã e quero me casar com ela.

 BETINHO O quê? Tu, na minha família? Um estroina, um depravado? Que  
 mal te fez a minha irmã, seu patife? Em todo caso, vai andar, e  
 eu vou ver como minha irmã vê a tua atitude. Vá. 

 ROGÉRIO Está bem, con o na tua boa vontade... vontade de irmão. Tchau.  
 sai

 BETINHO Como eu comi mosca. Por essa é que eu não esperava. É...  
 vamos ver se minha irmã está disposta a fazer esta asneira 
 com esse camarada. 
 afasta-se um pouco 
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 ROSINHA entra alegre

 Ele vem. Ele vem! 
 olhando para fora 

 BETINHO Estás alegre? Gosto de te ver assim, Rosinha. Quem tem olhos  
 tão bonitos, não deve chorar. É até um pecado chorar. 

 ROSINHA Eu não chorei, Seu Betinho, eu estou até alegre. 

 BETINHO Enquanto não me viste, estavas. Terás medo de mim, por acaso?

 ROSINHA Medo? Eu? Por quê?

 BETINHO Sou muito teu amigo. Você é que não é minha amiga. 

 ROSINHA Sou também sua amiga. O senhor nunca me fez mal algum.

 BETINHO Então dá-me um beijo.

 ROSINHA Pelo amor de Deus, Seu Betinho. Se Caubi ouvisse...

 BETINHO Ele não saberá. Dá-me um beijo, cabocla bonita. Um só, e te  
 deixarei em paz. 

 ROSINHA Não, Doutor Roberto. Não! 
 agarra-a, forçando-a

 

 PROFESSOR Ah! Esse é o novo metro de ensinar a ler? Boazinha!

 ROSINHA medrosa 
 Eu não tenho culpa, Professor.

 PROFESSOR Eu sei. Vai, menina. Vai, que eu não digo nada. 
 Rosinha sai chorando 
 Você está um bicharedo, hein, menino? Se eu não chego a  
 tempo...
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 BETINHO O que foi que o senhor viu? Nós somos como irmãos. 

 PROFESSOR Irmãos... E querendo chamar a cabocla assim, nos peitos.

 BETINHO Professor, o senhor sabe que eu sou seu amigo. Não me  
 comprometa, por favor. Venha comigo, que eu preciso lhe falar.  
 saem 

 

 CAUBI entrando 
 O que quererá ela comigo?

 

 LAURINDA aparecendo 
 Caubi...

 CAUBI Sá Laurinda mandou me chamar?

 LAURINDA Mandei sim, Caubi. Quero te pedir um favor, desculpa-me do  
 que se passou ainda hoje. 

 CAUBI Sá Laurinda não tem que pedi desculpa e nem pedi favor... 
 Sá  Laurinda manda e Caubi obedece. 

 LAURINDA Não mando, não. Eu peço. Senta-te aqui, juntinho de mim.

 CAUBI sentando 
 Sá Laurinda manda...

 LAURINDA Pois bem. Se eu mandar, você faz?

 CAUBI Se Sá Laurinda mandá, Caubi, mesmo que morra, faz. 

 LAURINDA Obrigada, Caubi. 
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 CAUBI O que é que Sá Laurinda manda?

 LAURINDA Eu soube que você queria ir embora e deixar a Rosinha? Isso  
 não se pode fazer, Caubi. A pobrezinha morrerá de dor, e você  
 não há de querer sentir remorsos em toda a sua vida. 

 CAUBI Ela esquece...

 LAURINDA Não esquece, não! E eu queria pedir que você  casse e se  
 casasse com ela o mais breve possível. Pedirei a papai para  
 marcar o dia. 

 CAUBI Eu não queria casar, Sá Laurinda. Eu fui criado solto, e preciso  
 de minha liberdade para viver melhor. Eu já sou casado com a  
 natureza. Ela é a minha companheira de todo o dia, de toda a  
 noite e de todas as horas.

 LAURINDA Você precisa de uma afeição, Caubi. Rosinha te ama como se  
 sabe amar aqui no sertão. Serás o marido da cabocla mais  
 bonita e mais sincera que Deus criou. Ah! Se alguém me  
 quisesse como Rosinha te quer...

 CAUBI E a senhora tem certeza de que ninguém lhe quer assim?

 LAURINDA Rogério não me ama, Caubi.

 CAUBI De quem ele gosta é de uma mulher que deixou na capital. 
 Ele só está se divertindo à sua custa. Não se  e em moço de  
 cidade.

 LAURINDA Eu soube de tudo, Caubi, mas agora é muito tarde. Eu amo  
 Rogério, e amo-o tanto quanto a Rosinha ama a você. Vivi  
 sempre no mato e nunca tive uma afeição. É o meu primeiro  
 amor, aquele que a gente jamais esquece.

 CAUBI Se esse moço fosse embora, seria a sua felicidade.

 LAURINDA Caubi, diz que sim ao meu pedido, e eu te serei eternamente  
 grata. Eu te peço, por tudo que há de mais sagrado, por tua mãe  
 que nos criou, a mim e a ti! Posso dizer à Rosinha que  cas?
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 CAUBI resolvido 
 Pode, Sá Laurinda, pode sim. Vancê manda e Caubi obedece.

 LAURINDA contente 
 Como você é bom, Caubi. Vou já dizer à Rosinha. 
 beija-o e sai correndo 

 CAUBI Ah... Laurinda... Parece que ainda te quero mais depois de  
 tudo isso. E como odeio esse homem que te veio roubar, e  
 roubar, também, as minhas esperanças. 
 senta-se

 

 PADRE entra lendo o jornal 
 O que é isso, meu rapaz? Tão macambúzio, que tens?

 CAUBI Nada, Seu Padre Raposo, é uma doença que não tem cura. 

 PADRE É então doença do coração? Tu, que tem a felicidade de ser 
 o preferido da Cabocla Bonita. O que queres mais? Isso é  
 desperdício de felicidade, meu rapaz.

 CAUBI Felicidade, felicidade... Nunca terei felicidade, Padre Raposo. 
 O meu mal não tem mesmo cura. 

 PADRE Pense em Deus e sossegue o espírito. Para esses momentos é  
 que se  zeram os amigos sinceros. Conta-me tudo, gostas de  
 outra?

 CAUBI Quem lhe disse, Seu Padre?

 PADRE Disseste-o tu agora. Nós, os padres, temos o dever de ler,  
 nos outros, os segredos ocultos e de dar sábios conselhos. 
 E por isso te digo: só com Rosinha serás feliz. Ela  que é o teu  
 mal e só ela te curará.

 CAUBI  Começo a acreditar que o senhor tenha toda a razão. A outra  
 é a paixão passageira, e Rosinha será o amor da infância e de  
 toda a minha vida. Como tenho sido mau para ti, Rosinha.
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 PADRE Procura-a e pede-lhe perdão.

 CAUBI Vejo agora toda a verdade e a voz da razão a me aconselhar,  
 nunca tive um amigo. Nem mesmo meus pais me  zeram  
 compreender essa razão. Nunca ninguém me falou como o  
 Senhor me fala agora. Juro que serei bom para Rosinha que, 
 de  verdade, é a minha amada. Eu juro... eu juro por Deus.

 

 ROSINHA entrando contente, abraçando-o 
 Caubi... Meu Caubi.

 CAUBI Rosinha, minha bem amada. 

 PADRE Sejam felizes, e que Deus os abençoe. 
 benze-os 

 CAUBI Perdão, Rosinha. 
 barulho fora 

 PADRE Retirem-se, meus amigos, aí vem gente, e não convém que essa  
 grande felicidade seja perturbada. 

 CAUBI Obrigado, grande amigo. Obrigado. 
 saem

 PADRE Será esse o maior casamento que já realizei na vida. Que Deus  
 me ajude. 
 benze-se

 CORONEL conversando 
 O nosso  lho Betinho, tem dado as melhores informações do  
 Doutor Rogério.

CENA
entram CORONEL, 
ANA, PROFESSOR
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 ANA E Betinho, como irmão, só pode desejar o bem de Laurinda.

 CORONEL Mas o caso é para se pensar, Dona Ana, isto é um caso sério.

 PROFESSOR Um caso como este não é um caso como um caso qualquer. 
 É preciso pensar muito neste caso, porque é um caso sério.

 ANA Tem razão, é preciso pensar. Mas aí está o Padre, que tem sido  
 sempre um bom amigo, vamos consultá-lo.

 PADRE E de que se trata então, Dona Ana? Sou todo ouvidos.

 CORONEL Trata-se de Laurinda. O Doutor Rogério acaba de pedi-la em  
 casamento.

 ANA E o pedido foi feito por Betinho, que dá as melhores   
 informações do Doutor Rogério.

 PADRE Eu, francamente, acho ótima escolha.

 CORONEL Basta saber, então, se Laurinda quer.

 PROFESSOR Eu acho que ela quer sim. Os olhos de mãe podem ver muito  
 bem isso.

 PADRE E o Senhor Professor tem olhos de mãe? 
 risos

 PROFESSOR Quando for arranjar um noivo para você, viúva velha, eu terei  
 os olhos de mãe. 
 passos

 CORONEL Aí vem Laurinda. Veremos agora.

 PADRE Aqui estão presentes duas pessoas demais. E creio que somos  
 eu e o Professor.

 CORONEL Não. Não são demais. Fiquem, os senhores são grandes amigos.
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 LAURINDA entrando

 Sabem de uma coisa? Caubi não vai embora não. Aquilo era  
 brincadeira.

 CORONEL Sim. Generosa já me havia dito.

 ANA Chegas a propósito, minha  lha.

 PROFESSOR Vamos decidir o seu futuro, Laurindinha.

 CORONEL Vamos não, Professor, quem decide seremos eu, Dona Ana 
 e ela, Laurinda.

 PADRE contente 
 Tomou! Metido... Saliente... Enxerido...

 LAURINDA De que se trata, papaizinho?

 CORONEL Diz você, Dona Ana, eu não tenho jeito. 

 ANA Compete a você. Você é que é o pai.

 LAURINDA à parte 
 Será do Rogério que vão falar?

 PROFESSOR Gosto destes momentos solenes de solenidade patriarcal. 
 A solenidade é tudo na vida dos cultos. Penso até que o   
 Coronel devia se fardar. 

 PADRE Com botas, esporas... e a cavalo, no burro do Professor.

 PROFESSOR E o indisponível canhão que, no caso, seja o Senhor Vigário.  
 Tenho dito.

 CORONEL Deixemos de arruaças. 
 a Laurinda 
 Minha  lha, acabam de pedir a tua mão em casamento. 
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 LAURINDA Quem? O Rogério?

 CORONEL Sim. É do teu agrado, minha  lha?

 LAURINDA Eu amo Rogério, meu pai, e, se for do agrado de mamãe e  
 também do seu, eu serei feliz, casando-me com Rogério.

 

 BETINHO puxando Rogério 
 Aqui está o noivo. Viva! Venha, rapaz. 

 ROGÉRIO Não me arraste assim. Eu vou depois. Não quebre a minha 
 linha, a minha personalidade. 

 BETINHO Anda, homem. Deixa de salamaleques.

 PROFESSOR Salamaleque... Mais uma que eu vou ensinar na minha escola.  
 Salamaleque.

 CORONEL Senhor Doutor Rogério Duarte...

 ROGÉRIO afobado 
 Eu... Eu... É... É... Eu...

 CORONEL Tanto eu como Dona Ana re etimos e resolvemos...

 ANA Resolvemos conceder a mão de nossa  lha, Laurinda, ao Senhor  
 Doutor Rogério Duarte.

 ROGÉRIO Ó minha futura sogra, beijo-lhe as mãos, agradecido. Ó Coronel,  
 creia na minha gratidão e na felicidade de sua  lha.

 ANA Tem a nossa permissão para abraçar sua noiva.

 ROGÉRIO abraçando-a 
 Laurinda, nascemos um para o outro.
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 BETINHO à parte 
 Pudera. Ele vai entrar na bolada...

 LAURINDA Rogério, agora eu serei sua cabocla bonita. 
 ri

 CORONEL Estão contentes? O que mais querem?

 LAURINDA Eu ainda queria fazer um pedido, papai.

 CORONEL E o teu pai atenderá com certeza, minha  lha.

 LAURINDA Queria que Rosinha e Caubi se casassem no mesmo dia 
 em que eu.

 CORONEL Pois sim. Que se casem! E será uma dupla festa.

 LAURINDA chamando para fora 
 Venha, Rosinha! Venha, Caubi! 
 entram Rosinha e Caubi 
 Papai consentiu, e vocês se casarão no mesmo dia em que 
 eu me casar. 

 

 ROSINHA abraçando Laurinda 
 Obrigada, Laurindinha. Obrigada.

 LAURINDA Não me agradeça e, sim, a Deus, que cuidou do nosso destino. 

 CAUBI Obrigado, Seu Coroné. Deus recompense a todos e... eu beijo  
 reconhecido as mãos da Sá Laurindinha. 
 beija 

 ROGÉRIO É um rapagão esse Caubi. Eu sempre simpatizei com ele.

 PADRE Eu, de minha parte, desejo a todos muitas felicidades. 
 Zacarias entra com espalhafato 



52

 ZACARIAS Dá licências, que eu também quero falá. E a minha falação vai  
 se uma falação de avec... de negreque. 
 Generosa entra

 PROFESSOR Fale logo,  lho de urubu.

 ZACARIAS Vô fala, seu catinga de galinheiro. Oia aqui, se o Seu Padre, no  
 meio dessa alegria, não  zé as paiz com o Fessô, eu conto uma  
 porção de coisa que eu sei. De cabritos, galinhas, perus e etc.

 PROFESSOR Ah, moleque engraçado, não é preciso contar! Eu já vou abraçar  
 o Seu Vigário, para nunca mais nóis brigarmos. 
 abraça o Padre 

 GENEROSA Graças a Deus, meu  o, tudo acabou bem, conforme a vontade  
 de Nossa Senhora. 

 BETINHO Bem, Rogério, como eu  quei sobrando, voltarei para o Rio e  
 tomarei conta da tua cozinheira. 

 CAUBI Não, Dotô Betinho, o sinhô não pode deixá essas terra que lhe  
 viu nascê. Um dia há de encontrá, entre as  ô dos mato do  
 nosso sertão, uma que há de fazê também a sua felicidade.  
 Estaremos todos juntos quando o sertão  orir com a felicidade  
 da nossa Cabocla Bonita.
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