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 AUGUSTA passando roupa 
  Meu Deus! Como estou cansada trabalhando a noite toda para  
  aprontar esta roupa de uma freguesa, a  m de ganhar algum  
  dinheiro para que nada falte ao meu  lho. 
  chama 
  João, meu  lho, venha, que já está na hora de você ir para a escola.

  

 JOÃO entrando 
  Já estou pronto, mamãe.

 AUGUSTA Sim, meu  lho, venha tomar o seu café que, antes de você ir  
  para a escola, quero que vá entregar a roupa, que a freguesa  
  tem pressa. Não demore, para não perder a aula. 

 JOÃO Sim, mamãe. 
  tomando café, derruba na roupa

 AUGUSTA Cuidado meu  lho. Cuidado! Que estabanado!

 JOÃO Sim! Desculpe-me, eu tomarei mais cuidado. 
  sai com a trouxa de roupa

 AUGUSTA Vida triste e amargurada. Desde a morte de meu marido, a  
  minha vida se transformou inteiramente. Tenho lutado muito  
  para viver honestamente, procurando encaminhar na vida esse  
   lho, que é tudo para mim. O que será que Deus me reserva  
  para o futuro?

  

 JOCA entrando 
  É fogo, Sá Gusta, é fogo.

 AUGUSTA O que é isto, Joca? Você me assustou, entrando assim de  
  repente. Que aconteceu?
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 JOCA Sangue, Sá Gusta, sangue. Se sangue fede, eu to ferido. 
  Eu fui entrá no currá e o boi me pregô uma chifrada nas 
  parte escondida, e eu acho que eu tô ferido.

 AUGUSTA Você está com cisma, Joca, você nem tem sangue e nem está  
  ferido. É só impressão.

 JOCA Mai a sora num acha que eu tô cum cherinho esquisito?

 AUGUSTA É o medo. Você ainda está com medo. Mas como foi que  
  aconteceu?

 JOCA O Seu Faustino, aquele excomungado de home ruim, me mandô  
  tocá o bezerro do currá e, aí então, o boi maiado veio pru trás  
  e me rumô o chifre. E agora tá uma dor danada. E eu  quei  
  memo cum medo, eu acho que é as minha cueca é que tá suja.  
  Ai!Ai! Ai!É preciso lavá as cueca. Tá um cheiro de sangue podre.

 AUGUSTA Não seja esta a dúvida. Eu lavarei as suas roupas. O Senhor  
  Faustino não mandou?

 JOCA É sim. Ele disse que eu viesse aqui, que a senhora dava um jeito  
  na minha sujeira!

 AUGUSTA O Senhor Faustino sempre procura estas coisas para humilhar- 
  me, pensando em me revoltar. Mas ele se engana. Por meu  lho,
  somente por ele, eu continuarei a suportar todas as humilhações  
  e trabalhos.

 JOCA Entonce, tá bão. Eu tenho que i memo lá no galinheiro prá vê  
  se as galinha tem ovo. Lá eu tiro as roupa e trago pra senhora  
  lavá. Mas num demora, que eu tenho só essas. Se a senhora  
  num lavá logo, eu tenho que  cá pelado lá no galinheiro. 
  E eu num gosto, pruque eu tenho muito medo daquele galão  
  vremeio que tem lá.

 AUGUSTA Não, Joca, eu não demorarei com sua roupa. Pode trazê-las que,  
  logo, eu as mandarei limpas.
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 JOCA Deus lhe pague! Eu vou falá pro Seu Faustino que a senhora é  
  uma uva. 
  à parte 
  Só que não dá pra bebê o vinho.

 AUGUSTA Faça o que você quiser, só te peço que, por enquanto, me deixe  
  em paz.

 JOCA Tá bão. Eu já lá vô. Entonce inté. 
  saindo à parte 
  Essa veia é cheia de fofoca. 
  sai

 AUGUSTA Este homem malvado é um bobo nas aparências, porém, sabe  
  muito bem o que está fazendo. Capanga perverso do Senhor  
  Faustino, vive a maltratar todos que por aqui moram com suas  
  perversidades! Mas eu entrego tudo isto a Deus, que sabe  
  por que eu os tolero. Se não fosse meu  lho, eu já teria dado  
  um jeito em minha vida. En m, vamos continuar o sofrimento  
  imposto por Deus!

  

 JOÃO entrando 
  Já estou de volta, minha mãe. Agora vou correndo para a escola,  
  que já estou atrasado!

 AUGUSTA reparando 
  Mas agora reparo! Estás ferido? Que ferimento é este que tens  
  na testa?

 JOÃO Foi uma briga que eu tive com o sobrinho do Senhor Faustino.  
  Ele sempre me provoca, mas hoje...

 AUGUSTA Mas, ao que parece, você apanhou bastante, meu  lho.

 JOÃO É verdade, mamãe, apanhei, mas também bati. Foi tapa daqui,  
  tapa dacolá. Foi só pena que voou! Os olhos dele está que  
  parece uma bola de futebol.
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 AUGUSTA Meu  lho, quantas vezes eu já lhe disse: nada de brigas.

 JOÃO Mas ele ofendeu a senhora, dizendo que eu era  lho de uma  
  lavadeira! E eu não consinto que ninguém ofenda minha mãe.

 AUGUSTA vendo a faca 
  Mas o que é isto, João? Para que esta faca na cintura? 
  tira a faca de João

 JOÃO É porque se ele se  zer de besta comigo, eu risco a barriga dele!

 AUGUSTA Não. Meu  lho, eu já lhe disse que não deves matar nem roubar  
  e, muito menos, ferir sem ser ferido.

 JOÃO Sim, minha mãe, eu cumprirei o seu pedido!

 AUGUSTA Meu  lho! Agora é que me lembro, você ainda não fez a lição!

 JOÃO É verdade, mamãe, mas eu direi à professora que eu estava com  
  dor de dentes!

 AUGUSTA Nada de mentiras, meu  lho. O mentiroso sempre é castigado  
  por Deus!

 JOÃO Ora, mamãe, de vez em quando, só uma mentirinha não tem  
  importância. Deus já me conhece desde pequenino e ele sabe  
  que, se eu não  z a lição, é porque não deu tempo. Bem, agora  
  eu vou correndo à escola, se não eu chego atrasado. 
  beijando a mãe 
  Até logo, mamãe. Se alguém mexer com a senhora, é só me  
  avisar, que eu risco a barriga dele. 
  sai

 AUGUSTA Deus meu, dá-me forças para trazer essa criança ao bom  
  caminho, para que, no futuro, seja o amparo desta pobre 
  e desventurada viúva!
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 FAUSTINO entrando 
  Bom dia, Dona Augusta! Como vai a senhora?

 AUGUSTA Vou passando conforme Deus é servido! E o senhor?

 FAUSTINO de maus bofes 

  Eu estou bastante aborrecido e venho fazer uma queixa do 
  seu  lho, o João!

 AUGUSTA Senhor Faustino, eu já sei. É a respeito da briga? Meu  lho já  
  me contou tudo. Mas pode crer, foi seu sobrinho que começou! 
  Mesmo porque, meu filho não ofende ninguém sem ser  
  ofendido. Saiba o senhor que o meu  lho é bastante educado.

 FAUSTINO Ele é bastante é malcriado e sem educação. E saiba a senhora  
  que, além de bater em meu sobrinho, ele atirou-me uma pedra  
  que, se eu não fosse esperto, arrebentava-me com os miolos.  
  Portanto, ou a senhora dá um jeito em seu  lho, ou eu tomarei
  as minhas providências, que não hão de ser boas para a senhora!

 AUGUSTA O que que o senhor quer dizer com estas palavras?

 FAUSTINO A senhora sabe muito bem o que eu quero dizer! A senhora  
  não paga nada para morar nesta casa, que é de minha  
  propriedade, e eu sou capaz de expulsá-la daqui, porque 
  não posso continuar recebendo desaforos da senhora e 
  nem de seu   lho. Está entendendo?

 AUGUSTA Senhor Faustino, eles são crianças. Hoje eles brigam, porém,  
  amanhã estarão juntos a brincarem outra vez.

 FAUSTINO O quê? Essa não! Brincar juntos? Isso nunca. Eu não permitirei  
  que o meu sobrinho brinque com o seu  lho. Nunca!

 AUGUSTA E o que é que tem meu  lho, Senhor Faustino?

 FAUSTINO O seu  lho não tem nada! Meu sobrinho é que tem! Saiba a  
  senhora que ele será o herdeiro de toda a minha fortuna. Meu  
  sobrinho é rico, e eu pretendo fazer dele um doutor. Portanto,  
  as amizades dele devem ser outras, e não amizade de um  lho  
  de lavadeira. Isto não  ca bem para ele!
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 AUGUSTA Senhor! Chega! Eu já ouvi demais ou seus insultos e   
  humilhações. Fora... Fora desta casa!

 FAUSTINO Ha! Ha! Ha! O quê? Expulsando-me de minha própria casa? 
  Essa é a maior!

 AUGUSTA Sua casa, não! Sua somente quando ela estiver desocupada. 
  Por enquanto, tenho eu este direito.

 FAUSTINO Terá esse direito por pouco tempo. Com o ódio que sinto da  
  senhora e de seu  lho, sou capaz até de queimar esta maldita  
  casa, só para ver-me livre de vocês. Cambada... Lavadeira  
  indesejável!

 AUGUSTA Sou lavadeira sim, Senhor Faustino. Mas tenho muito mais  
  educação do que o senhor, que é imensamente rico e não se  
  envergonha de maltratar os infelizes como eu! Fora, perverso.  
  chora 
  Fora desta casa!

 FAUSTINO Eu sairei sim! Mas, como lhe disse, você me pagará pelo insulto,  
  velha lavadeira. Eu me vingarei. Bandida! 
  sai

 AUGUSTA Meu Deus! 
  chorando 
  Como pode existir neste mundo gente tão malvada e impiedosa  
  como é este homem. Tenho esperança que, depois de criado  
  o meu  lho, deixarei de sofrer tanto assim. Deus, dá-me forças!  
  Vou ver se consigo descansar um pouco. Depois, terminarei o  
  serviço. 

  

 JOCA entrando com Faustino 
  Escuita, Sô Faustino. Aquele negoço que o senhor me falou 
  do fogo, é pra fazê memo?

 FAUSTINO Perfeitamente, e aproveite agora, que não tem ninguém, e  
  ponha fogo nesta maldita casa!
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 JOCA É Fogo! Mais o sinhô num acha mió levá as coisa com mais  
  carma?

 FAUSTINO Que calma coisa nenhuma! Essa maldita velha bruxa tem que  
  me pagar! E você ainda vem com suas conversas. Logo vi que  
  você era um covarde. Se não  zeres o que eu estou mandando,  
  expulsarei você e toda a sua família da minha fazenda.

 JOCA Mais só pruque a muié ofendeu o sinhô, nóis já vamo fazendo  
  essa marvadaje de botá fogo em tudo?

 FAUSTINO Ela me insultou, o  lho dela também, por isso tem que pagar, 
  e bem caro, por todo o meu ódio!

 JOCA Mais é fogo! Queimá a sua própria casa? O sinhô parece que  
  tem parte cu capeta. Cruiz!

 FAUSTINO E o que tem isso, idiota? As propriedades são minhas, eu  
  mandei queimar, e você tem de me obedecer!

 JOCA É fogo... Mais em todo caso, lá vai fogo. Qué dize que é pra 
  botá fogo já?

 FAUSTINO Já! Agora mesmo!

 JOCA Antão tá. O sinhô mandô eu botá fogo, então é fogo! 
  saída falsa 
  Mas é pra botá fogo agora?

 FAUSTINO Claro, homem, que é!

 JOCA Então tá!

 FAUSTINO Olha aqui, vamos parar com este negócio de tá aqui dentro?

 JOCA O negócio é fogo! Então tá! Tá ou não tá?

 FAUSTINO Tá, homem, tá!
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 JOCA Então tá. É fogo, Sá Gusta. É fogo. 
  sai

  fogo por trás do cenário e Augusta gritando

 AUGUSTA gritando 
  Socorro... Socorro!

 FAUSTINO Grita, grita, miserável, assim é que me pagam os que me  
  insultam!

  

 JOCA entrando 
  Seu Faustino, o sinhô mandou eu tacá fogo, eu peguei a lata  
  de gasolina e mandei brasa! Tem agora uma muié berrando lá  
  dentro! Acho que tá queimando o fogareiro dela. Vamo sair  
  daqui, se não nóis vamo morrê queimado. 
  sai

  

 JOÃO entra correndo 
  Minha casa está queimando, e minha mãe está lá dentro. 
  Quem salvará minha mãe? Quem a salvará?

 FAUSTINO Ninguém a salvará, menino maldito. Ela está morta, totalmente  
  queimada, a maldita.

 JOÃO O que será de mim sem minha mãe?

 FAUSTINO Eu tomarei conta de você, diabo do inferno, e vou ensiná-lo 
  a respeitar as minhas ordens, desgraçado!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



PÁTIO DA FAZENDA
MÚSICA

SEGUNDO ATO



19

 VOZ DE MULHER microfone interno

  Filho, meu  lho. O que  zeram de você, pobre criança? Inocente  
  e desamparada, que sonha lindos sonhos, vendo ao longe a  
  imagem de sua mãe querida. Dorme... dorme, pobre coitado,  
  que eu, do céu, velarei pelo teu sono e por tua vida! Não se  
  desespere, que Deus estará contigo!

 JOÃO acordando 
  Que sonho bonito eu tive, sonhei com minha mãezinha! Mas é
  verdade. Hoje é o dia das mães e eu não tenho nada para lhe  
  dar. Quando ela era viva, fazia bolo no meu aniversário. Dava- 
  me presentes! Mas agora está morta, e quase me esqueci de  
  que devo, ao menos, rezar por ela! É verdade... Vou colher umas  
   ores no jardim do Senhor Faustino e vou enfeitar o túmulo de  
  minha mãezinha. 
  sai

  

 JOCA entrando a procurar 
  Onde é que tá esse menino excomungado? 
  reparando onde João dormiu 
  Num tá mais aqui o peste ruim? 
  sai gritando 
  Onde é que tu foi, misarave?

 JOÃO reentrando com  ores 
  Só consegui apanhar estas  ores. Assim mesmo, escondido  
  do maldito Joca, que é uma sombra a me perseguir. Agora vou  
  levá-las correndo ao cemitério! 
  vai saindo e recua

 JOCA entra gritando 
  Onde tá tu, peste dos quinto? Ah! Ocê tá aí. Onde vai ocê com  
  essas  ô?

CENA
JOÃO, dormindo em uma esteira, 
como se estivesse sonhando
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 JOÃO Vou ao cemitério, para colocá-las junto ao túmulo de minha  
  mãezinha!

 JOCA Mais primeiro ocê vai cumpri a tua brigação.

 JOÃO A minha primeira obrigação é levar estas  ores ao túmulo de  
  minha pobre mãezinha! Você não tem mãe, não é mesmo?

 JOCA O quê? Eu não tenho mãe? Então eu sou  lho do oco da  
  taquara, miseráve!?

 JOÃO Você não tem coração, você nunca teve mãe, por isso é que  
  você é mau!

 JOCA Oia, seu peste, eu não ia te batê não, mas agora você vai  
  apanhá prá deixá de se besta. 
  combinação. João foge por baixo das pernas de Joca

 JOCA raivoso 
  Ah! Miserave, ocê me paga.

  

 FAUSTINO entrando 
  Que gritaria é essa aí?...

 JOCA É o menino, seu Faustino! Apanhô uma  ô e disse que ia no  
  cemitério levá prá mãe dele.

 FAUSTINO E deixou o serviço sem fazer?

 JOCA Seu Faustino, eu não posso ver esse menino, que me dá um  
  remorso danado daquilo que o sinhô mando eu fazê.

 FAUSTINO Vamos parar com essa conversa! Você, com essa mania de  
  remorsos, é bem capaz de pôr tudo a perder.

 JOCA Eu bem que não queria, mas o sinhô mandô... Aí eu garrei 
  e botei o fogo, é fogo! Seu Faustino, é fogo. 
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 FAUSTINO Ninguém mandou botar fogo coisa nenhuma. Foi a mata que  
  queimou e pronto.

 JOCA A mata que pegou fogo de mentirinha, né? O sinhô até ameaçou
   expulsar minha família da fazenda, se eu num botasse fogo! 
  É fogo.

 FAUSTINO Vamos parar com isso, e anda buscar o menino. Vamos!

 JOCA É prá trazê ele aqui prá apanhá?

 FAUSTINO É.

 JOCA Tá. 
  sai

  

 JOÃO entrando 
  Bom dia, Senhor Faustino.

 FAUSTINO Que é lá isso? Esta é a primeira vez que você me cumprimenta.  
  Pensa que, com isso, você vai se livrar do castigo? Por que não  
  cumpriu com a sua obrigação? Por que não tratou dos animais?  
  Por que não fez o que eu mandei, moleque vagabundo?

 JOÃO É que eu me lembrei de que hoje era o dia das mães e fui ao  
  cemitério, levar umas  ores ao túmulo de minha mãe. E lá  
  conversei muito tempo com ela.

 FAUSTINO Você está louco, menino.

 JOÃO Não estou louco não, senhor. É que...

 FAUSTINO Você está louco sim! A sua mãe está morta! E os mortos não  
  falam. Você quer me intimidar com esta conversa. Mas saiba  
  que eu não tenho medo, eu nunca tive medo. 
  entra Joca e bate nas costas de Faustino, que leva um tremendo  

  susto 
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  Uai! Que diabo! Quando for chegando perto da gente, avise, 
  seu mal educado!

  

 JOCA Seu Faustino, aí fora tá um home que qué fazê o negócio do  
  cavalo com o sinhô. 
  a João 
  Ocê tá aí, peste?

 FAUSTINO Foi bom você ter chegado! Mande este muleque tratar dos  
  animais! E já sabe. Primeiro os animais, depois ele!  E, se ele  
  não obedecer, amarre-o no tronco do curral e meta-lhe o  
  chicote, até que desmaie. 
  pegando Joca pelos colarinhos 
  E, se você não  zer o que eu estou mandando, nós iremos  
  conversar depois! Agora vou até lá resolver o negócio do cavalo!  
  sai

 JOCA Muleque vagabundo! Sem vergonha! O que é que cê feiz pro  
  patrão que ele tá nervoso? 

 JOÃO com medo 
  Eu não  z nada! 
  treme

 JOCA Mas o que é isso? Ocê tá tremendo de medo.

 JOÃO Não! Eu não estou com medo. Eu estou é com fome e frio.

 JOCA Bem feito! Bem feito! Se ocê tivesse cumprido tua obrigação,  
  num tava aí, tremendo de fome e frio.

 JOÃO Quando eu tinha a minha mãe viva, eu não tinha fome e nem  
  frio. Não me faltava nada! Você, como nunca teve mãe, não 
  sabe o que é isso.

 JOCA Miserento. Agora ocê vai apanhá, pra aprendê a me obedecê.  
  Venha cá prá apanhá. Venha, seu cachorro! E se ocê não vem  
  cá, então eu vou lá, peste! 
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  avança, João toma-lhe o chicote e bate-lhe, fugindo 
  Seu Faustino, venha cá!

 FAUSTINO Que gritaria é essa?

 JOCA O menino fugiu! O excomungado! Já tá descendo o morro.

 FAUSTINO olhando 
  Fugiu? Menino maldito! Fugiu, mas eu hei de encontrá-lo e 
  me vingarei! Nem que seja no inferno!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



SALA RICA. CASA DE VANDA
DEZ ANOS DEPOIS

TERCEIRO ATO
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 VANDA Então, minha  lha, o que você achou do novo empregado?

 SUELY Achei-o muito simpático. Só que ele tem o ar tão tristonho,  
  parece ter sofrido muito.

 VANDA É verdade, minha  lha, há um mês que ele trabalha aqui, e  
  ainda não o vi sorrir uma vez sequer! Porém, desde que veio
  para cá, tem mostrado ser um rapaz correto, bastante trabalhador  
  e digno de con ança. Tanto assim, que eu já lhe entreguei as
   chaves dos armazéns. Espero que ele retribua a minha con ança!  
  Bem, minha  lha, eu vou lá dentro dar umas ordens e voltarei já.  
  sai

 SUELY Felizmente minha mãe con a no novo empregado, o João. Ele  
  parece merecer esta con ança! Mas o outro, aquele caipirão, o  
  Joca, não me inspira a menor con ança. Não sei por que, mas  
  ele tem um jeito de malandrão. Deus queira que eu me engane!  
  lê um livro

  

 JOÃO entrando 
  Com licença. Ah! Desculpe se interrompia sua leitura.

 SUELY O senhor deseja alguma coisa?

 JOÃO Eu queria falar com a patroa. Visto ela não estar, eu me retiro.

 SUELY Você pode esperar. Mamãe não vai demorar. 

 JOÃO Oh! Mas ela é sua mãe?

 SUELY Sim. Ela é minha mãe! Por que se admira?

CENA VANDA e SUELY
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 JOÃO Por nada. É que eu acho tão sublime ter mãe!

 SUELY Lá isso é verdade. Agora, diga-me uma coisa, por que você é 
  tão triste? Parece que tens o coração de luto.

 JOÃO É verdade, eu tenho o coração de luto.

 SUELY Algum amor mal correspondido?

 JOÃO Não. Nunca amei em minha vida. A causa do meu sofrimento 
  é outra.

 SUELY Sou curiosa! Posso saber qual a causa?

 JOÃO Pois não, senhorita. Perdi a minha mãe aos nove anos! Passei  
  fome e frio. Andei por este mundo afora, dormindo em baixo  
  de pontes! Só tenho recebido maus tratos e sofrimentos. Só  
  encontrei um pouco de amizade e de carinhos agora, nesta  
  casa, onde sua mãe tem sido para mim uma verdadeira santa!

 SUELY É porque você tem mostrado ser digno da con ança que  
  mamãe lhe depositou.

 JOÃO Obrigado, senhorita. Senhorita...

 SUELY Suely.  Pode chamar-me Suely.

  

 VANDA entrando 
  É por aqui, Senhor Faustino.

 SUELY É mamãe que aí vem.

 VANDA entrando com Faustino 
  Ainda estás aqui, minha  lha?

 JOÃO reconhecendo Faustino 
  O que quererá o Senhor Faustino nesta casa?
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  a Vanda 
  Patroa, eu posso fechar os armazéns?

 VANDA Sim, João!

 JOÃO Com licença. 
  sai

 VANDA Então, minha  lha. Conversou muito com o João? Conseguiu  
  desvendar seu mistério ou o porquê do seu mutismo?

 SUELY Sim, mamãe, e, por sinal, gostei muito dele! Agora peço licença  
  para retirar-me.   
  ao sair, dá um muxoxo a Faustino

 VANDA Não repare, Senhor Faustino. A mocidade de hoje é assim  
  mesmo, abrutalhada.

 FAUSTINO É verdade, Dona Vanda. A mocidade de hoje não sabe distinguir  
  as personalidades e nem o feio do belo! Mas diga-me uma  
  coisa? Esse rapaz que acaba de sair é seu empregado?

 VANDA Sim. E apesar do pouco tempo que está em minha casa, tem  
  sido merecedor de toda a minha con ança.

 FAUSTINO E há quanto tempo está ele aqui?

 VANDA Já lhe disse há pouco tempo. Por quê? O senhor o conhece?

 FAUSTINO Talvez, mas o negócio que me traz hoje a sua casa é bastante  
  diverso e, portanto... 

 VANDA Sim. Tem razão... é a respeito do sítio que eu pretendo comprar.  
  Mas saiba, Senhor Faustino, que apesar do meu desejo em  
  realizar a compra, eu não posso lhe dar nem um centavo de  
  entrada.

 FAUSTINO Ora! O que é isto, Senhora Dona Vanda? Eu sou homem de  
  negócios, portanto, negócio fechado!



28

 VANDA Muito bem, Senhor Faustino. Amanhã cedo, eu e minha  lha  
  iremos ver o sítio!

 FAUSTINO Muito bem, amanhã, às sete horas, eu passarei com o meu Jeep  
  e as apanharei.

  

 JOCA entrando 
  Patroa, patroa! Tem um home aí fora que diz querer falá com  
  vancê. Oh! Qué dizê, cá senhora.

 VANDA Já vou! Com licença, Senhor Faustino. Voltarei logo. 
  sai

 FAUSTINO Quem está chamando Dona Vanda?

 JOCA Não é ninguém não! Eu é que queria conversá cum vancê. 

 FAUSTINO A respeito do nosso negócio? Como vai a coisa?

 JOCA Vai bem. O sinhô me empregô aqui como descascadô de  
  mandioca e de batata, só pra que eu visse cumo é que funciona  
  as porta dos armazém. Só pro sinhô roubá as fábrica da muié,  
  num é, Seu Faustino? A chave que o sinhô mandô eu farsi cá 
  já tá pronta.

 FAUSTINO Muito bem. Me dá as chaves.

 JOCA Pera aí veio. E o que nóis cumbinamo?

 FAUSTINO Nós combinamos cinquenta mil cruzeiros.

 JOCA Então, passe pra cá os cinquenta mil.

 FAUSTINO E se você não me der as chaves?
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 JOCA Bem. Se o sinhô qué, qué. Se não qué, azá seu. Eu já tô memo  
  bem colocado aqui. Descasco mandioca o dia interinho, e nem  
  dô bola pra azá! 
  vai saindo

 FAUSTINO Chiu... Chiu... Venha cá.

 JOCA Agora cê qué fazê pichi, hein?

 FAUSTINO Tome vinte e cinco por conta. 
  dá o dinheiro

 JOCA Deixa eu contá.

 FAUSTINO Não precisa contar, está certo.

 JOCA Mais o dinheiro foi feito pra contá, e o sinhô é muito descarado.  
  Eu hein? 
  conta 
  Aqui só tem 24.

 FAUSTINO Tem 25, homem. 
  Joca conta de novo

 JOCA É... Tinha uma grudadinha no fundo da outra. E o resto?

 FAUSTINO O resto eu te darei à meia noite.

 JOCA Então a chave também, só meia noite.

 FAUSTINO Velhaco!

 JOCA Pra veiaco, veiaco e meio. À meia noite o sinhô me trais os 25?

 FAUSTINO Trago! E se você não trouxer as chaves, eu te encho a boca de  
  balas. 

 JOCA Bala de hortelã?
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 FAUSTINO Não! Bala de chumbo!

 JOCA Mas eu não gosto de bala de chumbo. E... bico fechado, que a  
  patroa vem vindo aí.

 FAUSTINO Miserável! Você também verá o seu dia.

  

 VANDA entrando com Suely 
  O que é isto, Senhor Faustino? Falando sozinho?

 FAUSTINO Não, Dona Vanda, falava com os meus botões.

 VANDA Senhor Faustino, eu e minha  lha amanhã iremos ver o sítio.

 FAUSTINO Bravos! Amanhã, às sete horas, virei buscá-las. 
  a Suely 
  A senhorita gosta de tomar banho?

 SUELY O senhor pensa, por acaso, que eu não tomo banho?

 FAUSTINO Perdão, senhorita. Eu não quis dizer isto. Eu perguntei se a  
  senhorita gosta de tomar banho de piscina?

 SUELY Gosto!

 FAUSTINO Gosta de andar a cavalo?

 SUELY Gosto!

 FAUSTINO Gosta de andar de Jeep?

 SUELY Gosto! Por quê?

 FAUSTINO É porque a senhorita poderia falar com a senhora sua mãe. Ela  
  já está idosa, e poderíamos evitar que ela se cansasse. Iríamos  
  só nós dois visitar o sítio de Jeep!
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 SUELY Ouviu, mamãe?

 VANDA Mas acontece que a mamãe aqui também gosta de andar de  
  Jeep e tomar banho de piscina!

 FAUSTINO Está muito bem, está muito bem. Com licença, Dona Vanda, 
  com licença. Vou me retirar! 
  sai

 VANDA rindo com Suely 
  Minha  lha, tenho uma novidade para você!

 SUELY O que é, mamãe? Fale!

 VANDA Se o sítio lhe agradar, será o seu presente de aniversário. 
  Suely abraça-a e beija-a

  

 JOÃO entrando 
  Patroa, posso fechar os armazéns?

 VANDA Pode sim, João!

 SUELY Sabe, João, a mamãe vai me dar um sítio de presente!

 JOÃO É porque você merece. É uma boa  lha, com licença. 
  sai

 VANDA Essa minha  lha está  cando assanhada! Suely, eu preciso falar  
  com você um assunto muito sério! Joca! Oh, Joca!

  

 JOCA entrando 
  A Dona Majestade me chamou?

 VANDA Chamei sim!



32

 JOCA Eu tava descascando mandioca, quando escuitei me chamá  
  Joca... Jo...Joca!

 VANDA Ajude o João a fechar os armazéns e apagar as luzes.

 JOCA Sim, sora.

 ANDA Vamos, minha  lha! 
  saem

 JOCA É fogo, sô, é fogo... Não é pru tá na minha presência que eu  
  falo ansim, mas mãe e  lha é memo duas fatia de pão. Bão,  
  agora eu vô lá drento apagá as luiz e feichar os armazém,  
  mais é de mentirinha. 
  tira o toco de vela e ascende 
  Agora eu vou lumiar o buraco que eu  z no muro, que é pro  
  seu Faustino entrá prá fazê a limpeza nos armazém. Ele rouba, 
  e quem vai preso não sou eu memo... Eu pego os cinquenta mil  
  e me arranco. Vou buscá ele. 
  sai e entra com Faustino 
  Então? Passô bem no buraco?

  

 FAUSTINO Chiu... Chiu...

 JOCA Cala a boca. Nada de xixi aqui drento. Trouxe os 25?

 FAUSTINO Trouxe! Você trouxe as chaves?

 JOCA Trouxe!

 FAUSTINO Então me dá.

 JOCA Mais dô, hein? Me dá primeiro os 25.

 FAUSTINO Toma. Agora me dá as chaves.

 JOCA Primeiro deixa eu contá.
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 FAUSTINO Está certo, homem. Você está me chamando de ladrão?

 JOCA Eu não tô dizendo que o sinhô é ladrão, mas que o sinhô  
  não é honesto, não é memo. E despois, o dinheiro foi feito 
  pra contá. Segura a vela! 
  combinação. Abaixa, suspende... abaixa, suspende... etc.

 FAUSTINO Então? Eu vou  car aqui no abaixa suspende toda a vida?  
  Vamos logo, se não eu te faço um furo na barriga.

 JOCA Não faça isso, Seu Faustino, é muito feio um homem andá  
  furado por aí! Ô, seu Faustino, o sinhô tem a mania do 24, hein?

 FAUSTINO Vamos, homem. Tem 25. Eu já disse que está certo.

 JOCA Tem razão. Tem 25, vamos.

 FAUSTINO Agora me dá a chave. 

 JOCA Só dou com uma condição.

 FAUSTINO Qual a condição?

 JOCA O sinhô vai na frente, e vou vou atraiz.

 FAUSTINO Nada disso. Você é que vai na frente!

 JOCA Nada disso! O sinhô não é um ladrão sério. Se eu for na frente, 
  o sinhô me marreta e me toma o dinheiro.

 FAUSTINO Me dá aqui a chave. 
  sai na frente, Joca atrás

 JOCA Vá na frente, que eu vou lumiando o buraco atraiz!

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



QUARTO ATO
A MESMA CENA DO ATO ANTERIOR

DIA SEGUINTE PELA MANHÃ
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 SUELY Bom dia, mamãe. Tão cedo e a senhora já está de pé?

 VANDA Então, minha  lha, você já se esqueceu de que hoje nós vamos  
  ver o sítio do Senhor Faustino?

  

 JOÃO entrando a ito 
  Patroa, patroa! Uma grande desgraça! Roubaram o armazém.  
  Abriram a porta e levaram tudo.

 VANDA Meu Deus, que desgraça! Estamos arruinados, minha  lha. 
  sai rápido 

 SUELY João, telefone imediatamente à polícia.

 JOÃO Sim, senhorita. 
  ao telefone 
  Alô? É da polícia? É da fábrica de Dona Vanda. É a respeito  
  de um roubo. O que? Já telefonaram? Sim, obrigado, até logo.  
  desliga 
  Senhorita, já telefonaram! Creio que foi sua mãe!

 SUELY Não é possível, João. Mamãe saiu daqui agora!

 JOÃO Quem será que telefonou?

  

 JOCA entrando 
  Fomos nóis! Foi aqui o degas.

 SUELY Você?

CENA VANDA e SUELY
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 JOCA Sim, serolita, hoje de manhã, quando eu me levantei, vi as  
  portas do armazém abertas. Então telefonei à policia e, quando  
  eu vinha pra cá, encontrei o João.

 SUELY O João?

 JOCA Sim, serolita.

 SUELY Diga-me uma coisa: as portas foram arrombadas?

 JOCA Não, serolita. As portas foram abertas com suas próprias chaves!  
  Ladrão  no... Ladrão  no... 
  sai

 SUELY Abertas com as próprias chaves?

 JOÃO A senhorita já avaliou a minha situação?

 SUELY Não compreendo. O que você quer dizer com isso?

 JOÃO Como não compreende? As chaves estão em meu poder, e  
  as portas foram abertas com as próprias chaves! Acha que 
  irão acreditar na minha inocência?

 SUELY Eu creio que és inocente! Depois, ninguém te acusou. 
  Além do mais, mamãe é compreensiva.

 JOÃO Obrigado, senhorita. As suas palavras me deram mais ânimo.

 SUELY Agora vamos lá para dentro. Vamos ver mamãe, que deve estar  
  muito nervosa. 
  saem de braços os dois

    

 VANDA entrando com Faustino 
  Creia, Senhor Faustino, estou muito aborrecida, pois não poderei  
  comprar mais o seu sítio. Como o senhor sabe, eu fui roubada, 
  e é possível que não se consiga prender o ladrão. E eu  carei  
  completamente arruinada.
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 FAUSTINO Mas eu não compreendo, conforme o que me disseram, as  
  portas não foram arrombadas e, sim, abertas com suas próprias  
  chaves. Como vê, não é difícil descobrir o ladrão.

 VANDA O que que o senhor quer dizer com isso?

 FAUSTINO A quem eram con adas as chaves?

 VANDA Ao meu empregado, o João!

 FAUSTINO E por acaso a senhora conhece o passado desse rapaz?

 VANDA Não! O senhor conhece?

 FAUSTINO Perfeitamente. Ontem, quando a senhora me perguntou se eu  
  o conhecia, não quis dizer nada, porque julguei que ele tivesse
  se regenerado e não fosse capaz de praticar um roubo desta  
  natureza: roubar a sua benfeitora. Dona Vanda, eu o conheci  
  quando ele era ainda criança, órfão de pai e mãe. Adotei-o  
  como se fosse meu  lho, dei-lhe todo o meu carinho e conforto,  
  mas a sua índole má fez com que ele fugisse de casa, para viver
  na malandragem. A senhora compreende, o lobo perde o pelo,
   mas não perde o viço. Se a senhora não crê no que estou dizendo,
   pode mandar chamá-lo, ele mesmo dirá a verdade sobre o que  
  eu acabo de a rmar. Coitado. É um infeliz que merece a nossa  
  compaixão.

 VANDA Agora, Senhor Faustino, a minha desgraça ainda será maior.

 FAUSTINO Não compreendo. Ele ainda não fugiu. E é fácil reaver o produto  
  do roubo.

 VANDA Mas acontece, Senhor Faustino, que minha  lha afeiçoou-se a  
  esse rapaz, e o senhor compreende o que é um coração de mãe  
  em tais casos.

 FAUSTINO Mas a senhora não vai permitir que sua  lha se case com um  
  rapaz dessa espécie.
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 VANDA O senhor tem razão, vou mandar chamá-lo. 
  chama 
  Joca! Joca, venha cá.

 FAUSTINO Lembre-se, Dona Vanda, de que a felicidade de sua  lha está  
  em suas mãos e nas minhas.

  

 JOCA entrando 
  A Dona Majestade me chamou?

 VANDA Chamei sim, Joca. Mande o João vir falar comigo. Mas... que  
  minha  lha não perceba. 

 JOCA Chamá o João sem que sua  lha perceba... 
  à parte 
  Seu Faustino, dá o fora que a coisa tá  cando preta. 
  sai

 FAUSTINO A senhora, depois de ouvir seu empregado, conhecerá a boa  
  peça que tem em casa. Quando menino, era um poço de  
  maldades e desaforos. Mau elemento mesmo.

 VANDA A minha situação não é muito agradável perante minha  lha,  
  que lhe dedica grande afeição.

  

 JOÃO entrando 
  A senhora mandou-me chamar, Dona Vanda?

 VANDA Mandei sim, João. Você conhece este senhor?

 JOÃO Conheci quando era criança. Odiava-me e judiava-me tanto  
  que, um dia obrigou-me a fugir de sua casa. 

 FAUSTINO Ingrato, é assim que me paga o bem que eu lhe  z?
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 JOÃO Qual o bem? Miserável.

 VANDA O que é isto, João? Nada de gritos em minha casa. Como você  
  sabe, meus armazéns foram roubados. E as portas não foram  
  arrombadas. Como você explica isso?

 FAUSTINO Sim. Como explicará isso à polícia?

 JOÃO Quer dizer que me acusam como ladrão?

 VANDA Mas ainda farei alguma coisa em seu favor. Diga onde está o  
  produto do roubo, e não o entregarei a polícia. Dou-lhe dez  
  minutos de prazo para resolveres. Vamos, Senhor Faustino. 
  sai só

 FAUSTINO Ela é muito caridosa: �“Deu-lhe dez minutos de prazo�”. 
  Eu não lhe daria nem um segundo! Ladrão, vagabundo. 
  sai

 JOÃO Há coisas neste mundo difíceis de entender. Este homem  
  judiava tanto de mim, quando eu era criança, e agora faz  
  questão de entregar-me à polícia como ladrão! Minha mãe, 
  dá-me forças para suportar mais este golpe!

  

 SUELY entrando 
  Que é isso João? Por que você está tão nervoso?

 JOÃO Sua mãe acusou-me como ladrão. E faz questão de me entregar  
  à polícia.

 SUELY Mamãe deve estar sendo instigada por alguém. Eu falarei com  
  ela e tenho a certeza de que ela pensará melhor.

 JOÃO Obrigado, senhorita. Creia que eu estou inocente.

 SUELY Eu sei que és inocente. Haveremos de provar isso, custe o que  
  custar. Diga-me uma coisa, onde foi mamãe?
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 JOÃO Saiu com o Senhor Faustino! Esse homem que tem sido a causa  
  de todo o meu sofrimento.

 SUELY Descanse, João. Havemos de provar sua inocência. Juro pelo  
  amor que te consagro.

 JOÃO Oh! Minha querida! 
  abraçam-se

  

 VANDA entrando com Faustino 
  O que é isso, minha  lha?

 FAUSTINO Que pouca vergonha é essa?

 SUELY Mamãe, diga-me uma coisa? Por que a senhora acusa o João  
  como ladrão?

 VANDA Minha  lha, como vês... as portas não foram arrombadas e, sim,  
  abertas com suas próprias chaves. E as chaves estão em poder  
  de quem?

 FAUSTINO A senhora tem razão. As chaves estão em poder dele.

 SUELY Senhor Faustino, queira ter a bondade de não se meter em  
  assuntos que não lhe dizem respeito.

 VANDA Que é isto minha  lha? O Senhor Faustino tem toda a razão.  
  Você ama este rapaz e é por isso que ousas defendê-lo, mas  
  você ainda é uma criança e não conhece as maldades do mundo.

 JOÃO É verdade, Dona Vanda. A senhora tem razão. Mas Suely não  
  fala pelo amor que me dedica, que nos amamos, é verdade. 
  Mas embora tudo indique de que eu seja um ladrão, creia que  
  eu estou inocente. Isto não passa de uma cilada infame.

 FAUSTINO Inocente coisa nenhuma. Eu já disse que as portas não foram  
  arrombadas e, sim, abertas com as suas próprias chaves, e em  
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  poder de quem estão as chaves? Em teu poder, ladrão, já vê,  
  portanto, que não falo por mal. Nada melhor do que a polícia  
  para esclarecer tudo isso.

 VANDA Tem razão, Senhor Faustino, se ele é mesmo inocente, que se  
  esclareça de uma vez.

  

 DELEGADO entrando 
  Eu esclarecerei tudo, minha senhora.

 VANDA E quem é o senhor?

 DELEGADO Eu sou o delegado aqui do distrito e venho prender o   
  verdadeiro culpado.

 SUELY ao lado de João 
  Mas ele não será entregue às autoridades.

 DELEGADO Mas ele não é o culpado.

 VANDA E quem é então?

 DELEGADO Culpado é aqui o Senhor Faustino.

 FAUSTINO Eu? O Senhor está louco, onde estão as provas?

 DELEGADO As provas? 
  indo ao fundo e gritando 
  Tragam o outro!

 JOCA entrando 
  Ei, devagar, não me empurre!

 FAUSTINO Foi você, hein?! Miserável!

 VANDA Mas eu não compreendo, Senhor Delegado. Joca é o meu  
  empregado.
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 DELEGADO Mas ele não é Joca.

 VANDA E quem é então?

 DELEGADO É o famoso �“Mão de Veludo�”. Foi ele que fabricou as chaves e  
  deu para o Senhor Faustino roubar os armazéns.

 JOCA Bidu. Ele sabe de tudo.

 DELEGADO E o Senhor Faustino, há anos, está sendo procurado pela polícia,  
  por ter mandado incendiar uma casa onde morreu queimada  
  uma pobre lavadeira.

 JOÃO avançando 
  Miserável! Era minha mãe.

 VANDA Senhor delegado, leve estes patifes para a cadeia. 
  Delegado executa 

 JOÃO Dona Vanda, aqui estão as suas chaves. De hoje em diante, eu  
  deixarei de ser seu empregado.

 SUELY Mamãe, a senhora vai deixá-lo partir assim?

 VANDA Ele tem razão, minha  lha. De hoje em diante, ele não será mais  
  meu empregado. E sim, meu  lho. Abracem-se e sejam felizes.

 SUELY A senhora é um amor, mamãe. 
  abraça João

 JOÃO É verdade. De hoje em diante, eu deixarei de ter o meu coração  
  de luto!

FIM DA PEÇA

CORTINA
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PRIMEIRO ATO

FIM DO PRIMEIRO ATO

SALA POBRE
MESA COM TROUXA DE ROUPA - CANECA, PÃO  E CAFÉ

AO ABRIR A CORTINA AUGUSTA (passando roupa)

Meu Deus! Como estou cansada.

De você ir para a escola. JOÃO (entrando)

Já estou pronto, mamãe.

Deus me reserva para o futuro. JOCA (entrando)

É fogo, Sá Gusta. É fogo.

Continuar o sofrimento imposto
por Deus. JOÃO Já estou de volta, minha mãe.

Pobre e desventurada viúva. FAUSTINO Bom dia, Dona Augusta.

Depois, terminarei o meu serviço.
(sai)

JOCA
FAUSTINO Escuita, Sô Fostino.

(quando Joca sai) CONTRARREGRA (fogo por trás do cenário: meia luz)

(ao acender o fogo interno) AUGUSTA (fora)

Socorro... Socorro...

Nóis vamo morrê queimado.
(sai)

JOÃO (assustado)

Minha casa está queimando...

Vou ensiná-lo a respeitar as minhas 
ordens, desgraçado! CONTRARREGRA CORTINA

CONTRA RREGRA
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SEGUNDO ATO

FIM DO SEGUNDO ATO

PÁTIO DE UMA FAZENDA
UMA ENXADA 

AO ABRIR A CORTINA CONTRARREGRA
AUGUSTA

(luz �– música microfone interno - 

com voz surda)

Filho, meu  lho, o que  zeram de 
você, pobre criança. Que sonha 
lindos sonhos, vendo ao longe 
a imagem de sua mãe querida. 
Dorme, pobre coitado, que eu, do 
céu, velarei pelo teu sono e por tua 
vida. Não se desespere, que Deus 
estará contigo.

O túmulo de minha mãezinha.
(sai)

JOCA
(procurando)

Onde é que tá esse menino 
excomungado?

Onde que tu foi, misera? JOÃO (com  ores)

Só consegui...

Levá-las correndo ao cemitério. JOCA Onde tá tu, peste dos quinto...

Ah! Miserave, ocê me paga. FAUSTINO Que gritaria é esta aí?

É pra trazê ele aqui para apanhá?
É. Tá.
(sai)

JOÃO Bom dia, Senhor Faustino.

Eu nunca tive medo de defunto. JOCA (entra bate nas costas de Faustino)

Sô Fostino... Sô Fostino, venha cá. FAUSTINO (entrando)

Que gritaria é esta?

Nem que seja no inferno. CONTRARREGRA CORTINA



46

TERCEIRO ATO

FIM DO TERCEIRO ATO

CENA - SALA RICA EM CASA DE VANDA
EM CENA, VANDA E SUELY 

AO ABRIR A CORTINA VANDA
SUELY (conversam)

Deus queira que eu me engane. JOÃO Com licença.

Pode chamar-me Suely. VANDA
FAUSTINO É por aqui, Senhor Faustino.

Com o meu Jeep e as apanharei. JOCA Patroa, tem homem aí fora.

Miserável, você também terá
o seu dia.

VANDA
SUELY O que é isto, Senhor Faustino?

Será o seu presente de aniversário. JOÃO Patroa, posso fechar os armazéns?

Joca! Ô Joca! JOCA A senhora me chamou?

Vou buscá ele.
(sai e volta com Faustino)

JOCA
FAUSTINO Chiu... Chiu.

Eu vou lumiando o buraco atrás. CONTRARREGRA CORTINA
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QUARTO ATO

FIM

MESMA CENA

AO ABRIR A CORTINA VANDA
SUELY

(em cena)

(entrando)

O sítio do Senhor Faustino. JOÃO Patroa... Patroa
Uma grande desgraça

Quem será que telefonou? JOCA Fomos nóis aqui, ô degas...

Deve estar muito nervosa.
(saem)

VANDA
FAUSTINO Creio, Senhor Faustino.

Em suas mãos e nas minhas. JOCA A Dona Majestade me chamou?

Que lhe dedica grande afeição. JOÃO A senhora mandou me chamar, 
Dona Vanda?

Para suportar mais este golpe. SUELY O que é isto João?

Oh! Minha querida.
(abraçam-se)

VANDA
FAUSTINO O que é isto minha  lha?

Que esclareça de uma vez. DELEGADO Eu esclarecerei tudo, minha 
senhora.

Eu deixarei de ter o meu
Coração de Luto.

CONTRARREGRA CORTINA
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