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 LUIZINHO  entrando 
   Olá, mamãe, o sol está de rachar o lombo da gente.

 MÃE TEREZA Sente-se, meu  lho, descanse um pouco.

 LUIZINHO Tem razão. E o Manezinho, ainda não chegou? Mas que lindas  
    ores, onde as arranjou?

 MÃE TEREZA Não imaginas o trabalho que me deu para arranjá-las.

 LUIZINHO E por quê?

 MÃE TEREZA Porque prometi à minha santinha que as dava e as dei.

 MAROCAS  entrando 
   Mãe Tereza! Ô Mãe Tereza, a mãe pediu pra senhora ajudá a  
   matá um porco pra festa.

 MÃE TEREZA Está bem, diga que eu irei.

 MAROCAS Vem também, Luizinho.

 LUIZINHO Não, eu não gosto de ver matar animais.

 MAROCAS É só uma furadinha.

 LUIZINHO Eu disse não.

 MAROCAS Vamos, Luizinho, é só um furinho assim. Vamos. 
   saem puxando Luizinho

 MÃE TEREZA vai ao altar 
   A minha santinha está contente com as  ores? Foi tão difícil  
   arranjá-las que por nada neste mundo eu as destruiria, hão de  
    car a seus pés até murcharem. 
   sai

 MANOEL Mamãe, mamãe não está. Coitada, deve estar tendo um trabalho  
   danado para enfeitar este altar.
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 LAZINHA entrando 
   Olá, Manoel. Mãe Tereza está?

 MANOEL Não, cheguei a pouco e ela não estava, mas, se você quiser, 
   eu vou procurá-la.

 LAZINHA Não é preciso, eu apenas disse que vinha ver o altar que ela  
   está enfeitando.

 MANOEL O altar é este aqui, mas ainda não está pronto.    
   mostra o altar

 LAZINHA Credo, que horror, não sei porquê, mas eu odeio o perfume 
   das  ores.

 MANOEL Se você quiser, eu as tiro do altar.

 LAZINHA Faça-me este favor, atire-as bem longe.

 MANOEL Fique sossegada, Lazinha, o perfume destas  ores jamais irão  
   incomodá-la, vou atirá-las ao rio.

 LAZINHA Isto, jogue-as bem longe 
   pega as  ores

 MANOEL Assim farei. 
   sai

 LAZINHA Até que en m, deste eu me livrei.

 MAROCAS entra 
   Uai! Você por aqui?

 LAZINHA Do que se admira?

 MAROCAS É que uma grã- na não vem na casa da Mãe Tereza.

 LAZINHA Mas eu não sou grã- na.
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 MAROCAS É sim, você é  lha do dono da fazenda e fudia de tudo quanto 
   é moço, com esse zoio de peixe morto.

 LAZINHA Quem te deu con ança para me falar assim? Olha que eu não  
   me misturo.

 MAROCAS Olha que eu não me misturo. Não se mistura, hein? Você   
   namora moço rico e casado, depois namora moço pobre, 
   pra esconder sua sem vergonhice.

 LAZINHA Suma da minha frente.

 MAROCAS Eu saio porque eu quero, não porque você tá mandando. 
   sai

 LAZINHA Menina malcriada. 
   Marocas volta

 MAROCAS Eu saio porque eu quero, não porque você tá mandando. 
   sai

 TERÊNCIO entra 
   Lazinha.

 LAZINHA Terêncio? Como soube que eu estava aqui?

 TERÊNCIO Vi quando você entrou e  quei com ciúmes daquele pedaço 
   de asno.

 LAZINHA Logo que aqui entrei, disse-lhe que não gostava de  ores e  
   como tinha algumas no altar,  quei livre dele logo.

 TERÊNCIO Lazinha, você não sabe como eu sofreria se não te visse mais.

 LAZINHA abraçando-o 
   Mas me verá sempre, meu amor.

 MAROCAS entra
   Que sujeira.
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 LAZINHA disfarçando
   Perdeu?

 MAROCAS Perdeu o quê?

 TERÊNCIO Perdi o butão. 

 MAROCAS Perdeu o butão, um homem desse tamanho perdendo o butão,  
   ô dona Lazinha, dá o butão pra ele. 

 TERÊNCIO Com licença, vou procurar. 
   sai

 MAROCAS Depois diz que não se mistura?

 LAZINHA Se disseres alguma coisa, a quem quer que seja, mandarei  
   expulsar você e sua mãe aqui da fazenda.

 MAROCAS Minha mãe? Está bem.

 LAZINHA Estamos entendidas? 
   belisca a Marocas

 MAROCAS Não dá pinico. 
   Lazinha sai 
   Estamos entendidas? O pior é que sei de tudo e não posso 
   falar nada, como é duro ser pobre.

 MANOEL  entra 
   O que você fez à Lazinha?

 MAROCAS Eu? Eu não  z nada, o problema é que eu sei de tudo e não  
   posso falar nada.

 MANOEL O que você está resmungando aí?

 MAROCAS Eu? Nada?

 MANOEL Então suma da frente minha.
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 MAROCAS Eu, Manezinho?

 MANOEL Suma, eu já disse. 
   Marocas sai 
   Maltratar Lazinha, isto nunca, mesmo que ela nunca chegue a  
   me pertencer, não deixarei que ninguém a maltrate. E jamais  
   deixarei de amá-la.

 MÃE TEREZA Olá, meu  lho.

 MANOEL Sua benção, mamãe.

 MÃE TEREZA Deus te abençoe, meu  lho. 
   vai ao altar 
   As minhas  ores, as  ores da minha santinha, roubaram-nas,  
   você não viu quem foi?

 MANOEL Perdoe-me mamãe, fui eu.

 MÃE TEREZA Você? Garanto que foi para dá-las a Lazinha.

 MANOEL Não, Lazinha disse-me que não gostava do perfume das  ores,  
   por isso eu fui jogá-las ao rio.

 MÃE TEREZA Oh, meu  lho, tanto que andei atrás destas  ores, você me  
   magoou muito.

 MANOEL Perdoe-me, mamãe, diga que gosta de mim, do mesmo modo  
   de quando eu era pequenino.

 MÃE TEREZA Como não hei de gostar, se são vocês a única herança que me  
   deixou seu velho pai. Uma lembrança viva da minha mocidade.

 MANOEL Não chore, eu não gosto de vê-la assim, vá para dentro   
   descansar um pouco. 
   Mãe Tereza sai

 LUIZINHO  entra 
   O que fez à Marocas? Encontrei-a chorando, e ela me disse 
   que você a maltratou.
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 MANOEL Eu não  z nada, ela que me tira do sério.

 LUIZINHO Vou chamá-la e você vai lhe pedir desculpas 
   chama Marocas 
   Marocas, venha cá. 
   Marocas entra 
   O Manezinho quer falar com você.

 MAROCA Você me chamou, Manezinho?

 MANOEL Sim, eu quero lhe pedir perdão.

 MAROCA Eu também quero pedir perdão.

 MANOEL Tá bom, Marocas, eu já te perdoei.

 MAROCA Luizinho, o Manezinho me perdoou. Perdoou mesmo,   
   Manezinho?

 MANOEL Já disse, perdoei.

 MAROCA O Manezinho me perdoou. 
   sai pulando

 LUIZINHO Você maltrata todas as moças da vila e gosta justamente de  
   uma que, só por fatalidade do destino, não poderá ser sua  
   esposa.

 MANOEL Você não sabe o que é amar assim.

 LUIZINHO Arranque esse amor do seu peito enquanto é tempo.

 MANOEL Como arrancar esse amor do peito se, para arrancá-lo, era  
   preciso que arrancassem o próprio coração, a própria vida.

 LUIZINHO Será possível amar tanto assim?

 MANOEL Sim, Luizinho, é um amor que fere, é um amor que mata. 
   sai
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 LUIZINHO  bem forte
   Ou ela desilude Manoel, contando-lhe toda verdade, ou então  
   matá-la-ei. Sim, matá-la-ei.

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



CENA REPRESENTANDO UMA SALA DE FAZENDA 

EM CENA, RAFAEL

SEGUNDO ATO
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 FELISBERTO  entrando 
   Seu Rafaé, aqui tá o queijo para fazer o leite.

 RAFAEL Como é que é?

 FELISBERTO Quero dizer que aqui tá o leite para fazer o queijo.

 RAFAEL Por que demorou tanto?

 FELISBERTO É que o seu Joaquim taí e mandou falar pro senhor que quer  
   fazer o negócio do cavalo.

 RAFAEL É verdade, ele quer me vender um cavalo. Você conhece o  
   cavalo dele?

 FELISBERTO Conheço, bão mesmo.

 RAFAEL Mas o cavalo é bom mesmo?

 FELISBERTO É sim, só que ele é vesgo e manca de uma perna.

 RAFAEL Assim não dá, o cavalo não é bom?

 FELISBERTO Eu só sei dizer que ele mandou falar pro senhor que o negócio  
   do cavalo tá em pé pro seu lado.

 LAZINHA entra 
   Olá, papai, bom dia.

 RAFAEL Bom dia,  lhinha, tão cedo em pé.

 LAZINHA Fui colher estas  ores, como o senhor sabe, eu adoro o 
   perfume das  ores.

 RAFAEL Bem, eu vou conversar com o Joaquim. Até lá. 
   sai
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 LAZINHA Felisberto, pegue estas  ores e coloque-as num vaso. 
   pega as  ores e  ca cheirando 
   O que você está fazendo aqui?

 FELISBERTO Nada. Cheirando as  ores.

 LAZINHA Então saia, que eu quero  car só.

 FELISBERTO Tá bom, não gosto de incomodar ninguém. 
   sai

 LAZINHA Por onde andará Terêncio?

 TERÊNCIO  entra 
   Olá, Lazinha.

 LAZINHA Não morres tão cedo, estava justamente pensando em você.

 TERÊNCIO Ainda bem que não morro, mas estou aborrecido.

 LAZINHA Não vá me dizer que é por causa do Manoel.

 TERÊNCIO Não, não é, é por isso. 
   entrega o telegrama

 LAZINHA lendo o telegrama
   Não suporto mais a sua ausência, chegarei às nove horas. Eleonora.
   entrega para Terêncio   
   Mas como? Você não lhe disse quando voltaria.

 TERÊNCIO Não, e ainda  quei mais que o costume.

 LAZINHA Agora teremos que agir com muito cuidado.

 TERÊNCIO Assim que ela chegar, mandá-la-ei embora. Direi que tenho  
   coisas pra resolver.

 LAZINHA É preciso que vá esperá-la na estação, o trem está para chegar.
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 TERÊNCIO Até já, meu amor. 
   sai. Palmas fora

 FELISBERTO entra, olha na porta 
   Dona Lazinha, a Mãe Tereza quer falar com a senhora.

 LAZINHA Mande-a entrar.

 FELISBERTO Pode entrar, Mãe Tereza. 
   Mãe Tereza entra

 LAZINHA  Felisberto sai 
   O que quer, Mãe Tereza?

 MÃE TEREZA  na porta 
   Primeiro, mande-me entrar e sentar.

 LAZINHA Pois não, entre e sente-se, e diga logo o que quer.

 MÃE TEREZA Eu vim aqui para pedir-lhe que desiluda o meu  lho Manoel,  
   ele era tão bom, agora já não é o mesmo para ninguém, nem  
   para mim que sou sua mãe.

 LAZINHA Eu não tenho culpa se ele gosta de mim.

 MÃE TEREZA Tem sim, você lhe deu esperança.

 LAZINHA Se o quer tanto assim, guarde-o, e faça bom proveito.

 MÃE TEREZA Nunca pensei escutar isso de você. Responder assim a velha  
   Mãe Tereza, uma mulher que poderia ser sua mãe.

 LAZINHA Mas não é.

 MÃE TEREZA Mas  que certa, eu sei de tudo, você quer fazer de Manoel 
   um joguete, um boneco, mas eu sei de tudo.

 LAZINHA Saia, Mãe Tereza, queira se retirar.
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 MÃE TEREZA Agora eu vejo o quanto seu coração é perverso, ter coragem de  
   maltratar assim a velha Mãe Tereza. 
   vai saindo

 RAFAEL  entra 
   Olá, Mãe Tereza, a senhora por aqui? Com certeza veio pedir  
   para minha  lha namorar com seu  lho. Pois  que sabendo que
   eu nunca consentirei nesse namoro, o seu  lho não tem onde  
   cair morto, ao contrário da minha  lha que herdará toda minha  
   fortuna.

 MÃE TEREZA Eu nunca pensei escutar isso do senhor, mas eu vou lhe dizer  
   uma coisa, se o senhor não quer que ela se case com meu  lho,  
   do meu gosto era que nem se olhassem, só se pode conhecer o  
   segredo do rosto de anjo depois de muito viver e sofrer.

 RAFAEL Eu não esqueço a nossa amizade, mas é que quero longe esse  
   casamento. Saia. 

 MÃE TEREZA Cada qual conhece seu  lho, o meu não tem riqueza, mas tem  
   um coração que eu não trocaria por muitos  lhos de gente  
   rica, que esconde atrás do seu ouro toda a sua maldade, toda  
   sua pouca vergonha. Há muitos anos atrás o senhor mandava  
   me chamar para cuidar de uma mulher à beira da morte, agora  
   manda-me sair como a um cão raivoso, como um cão sarnento,  
   pelo seu orgulho.

 RAFAEL Saia, Mãe Tereza.

 MÃE TEREZA Eu sairei, mas antes limparei os meus pés para não levar  
   comigo a maldade que existe nela. 
   sai

 RAFAEL Coitada da Mãe Tereza, está caducando. Vou dar uma volta. 
   sai

 TERÊNCIO  entra com Eleonora 
   Olá, Lazinha.

 LAZINHA Eleonora! Como está? Fez boa viagem? Sente-se, vou chamar 
   o papai. Papai, ô Papai! Eleonora chegou. 
   chamando na porta
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 ELEONORA Sabe, eu não era para ter vindo, mas o Terêncio disse-me que  
   dentro de três dias estaria de volta e já faz um mês, eu  quei  
   com ciúmes e vim. Lazinha, você não sabe se aqui não tem  
   alguma caipirinha apaixonada pelo meu marido?

 LAZINHA Não, o Terêncio, quase não sai de casa.

 ELEONORA Se você souber, conte-me, sou muito ciumenta.

 LAZINHA Pode deixar que eu conto. Você não quer descansar um pouco?  
   Deve estar cansada da viagem.

 ELEONORA Não estou cansada. Eu pre ro  car ao lado do meu maridinho.  
   abraça-o

 RAFAEL entra 
   Olá, Eleonora, que surpresa agradável. Resolveu dar um passeio,  
   não é mesmo? Ah! Já sei, porque  cou com ciúmes do Terêncio,  
   não é? Mas não é por ser meu sobrinho, mas é um belo rapaz.

 ELEONORA Não sei se é belo, só sei que o amo e tenho ciúmes.

 TERÊNCIO Não acham melhor parar com esse negócio de ciúmes?

 RAFAEL Tudo bem. Agora eu tenho que sair, mas você  que à vontade, 
   a casa é sua. Com licença. 
   sai

 ELEONORA Terêncio, o que você tem? Não parece satisfeito com a minha  
   chegada?

 TERÊNCIO É natural, uma mulher que tem ciúmes até dos meus negócios...

 ELEONORA Não é isso, é que notei que você está diferente desde que  
   cheguei e, se não me engano, notei diferença nos olhos de  
   Lazinha.

 TERÊNCIO Miserável, toma. 
   tapa 
   Duvidar de mim tudo bem, mas não permito que duvides de  
   Lazinha.
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 ELEONORA Perdoe-me, eu não duvido mais.

 TERÊNCIO Enxugue estas lágrimas que aí vem gente.

 LAZINHA  entra 
   Venha descansar, Eleonora, o quarto está pronto. Mas o que é  
   isso? Você chorou, queridinha?

 TERÊNCIO Não é nada disso, o que ela tem nos olhos são poeira da viagem.

 ELEONORA Não, não são nos olhos e, sim, na alma.

 TERÊNCIO Droga, eu não devia tê-la tratado assim.

 LAZINHA entra 
   O que fez a Eleonora? Não quis tomar chá e foi para o quarto  
   chorando.

 TERÊNCIO Nada, ela que começa com esse negócio de ciúmes, eu detesto  
   mulheres ciumentas.

 LAZINHA Vá dizer-lhe que se prepare para a festa.

 TERÊNCIO Estás louca, ela não irá.

 LAZINHA Faça o que quiser, a mulher é sua.

 TERÊNCIO segurando a mão 
   Lazinha, depois da festa irei embora. Não suporto  car perto 
   de você sem poder abraçá-la.

 LAZINHA Não sei o que será de mim quando fores embora.

 TERÊNCIO Tendo-te perto de mim, nada mais existe para mim.

 LAZINHA Nem mesmo Eleonora?

 TERÊNCIO Nem mesmo Eleonora! 
   abraçam-se
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 ELEONORA entra
   Nem mesmo eu, Terêncio? 
   separam-se
   Não, não se desenlacem, são meus ciúmes que falam. Eu não  
   posso falar de uma moça solteira, é sua prima, é feio que eu  
   fale, mas não é feio que ela se afogue em seus braços como  
   uma qualquer.

 TERÊNCIO Cala-te e parta, ou então vá arrumar-se para a festa.

 ELEONORA A minha festa termina aqui, vou embora hoje mesmo.

 LAZINHA Já que vai, não conte nada a ninguém.

 ELEONORA Ah! Querem que só eu seja prejudicada? Não, eu partirei, 
   mas todos na vila saberão a verdade.

 TERÊNCIO Ou você se cala e parta em paz, ou então depois da festa  
   iremos embora.

 ELEONORA Nem uma coisa e nem outra, antes de ir embora, contarei a  
   todos e ao Seu Rafael.

 TERÊNCIO Miserável. Toma! 
   bate no rosto e Eleonora cai
   Vamos, Lazinha e vá se acostumando. Mulher ciumenta comigo  
   é assim. 
   saem

 FELISBERTO entra   
   Agora eu vou para a festa. 
   vê Eleonora no chão 
   Meu Deus, a dona Eleonora desmaiada. Seu Rafael, ô Seu Rafaé,  
   corre aqui.

 RAFAEL entra 
   O que aconteceu? Por que essa gritaria? Eleonora, o que  
   aconteceu aqui?

 ELEONORA levantando 
   Foi Terêncio, me bateu e saiu com a Lazinha.
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 RAFAEL Com Lazinha? Não é possível.

 ELEONORA Sim, quando aqui entrei, eu os surpreendi abraçados. Não vá  
   o senhor pensar que são meus ciúmes que falam, se for preciso  
   que eu jure e que eu ajoelhe a seus pés, eu o farei.

 RAFAEL Não é preciso, eu acredito em você, vou agora mesmo atrás  
   deles, para onde eles foram?

 ELEONORA Foram para a festa. 
   saem Rafael e Eleonora

 FELISBERTO Agora é que o mato pega fogo. Pra que lado eles foram? 
   olha para o lado e volta 
   Eles foram pra cá, então eu vou pra lá.

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



TERCEIRO ATO
CENA REPRESENTANDO UMA PRAÇA
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 TERÊNCIO em cena 
   Não posso ver Lazinha aos sorrisos e meiguices com aquele  
   caipira.

 RAFAEL entra com todos 
   Ainda bem que o encontrei, seu miserável.

 TERÊNCIO O que foi, meu tio?

 RAFAEL Não me chama de seu tio, a sua esposa, aquela que você  
   espancou por causa de minha  lha, contou-me tudo.

 TERÊNCIO Miserável.

 RAFAEL Eu sempre o tratei com carinho e você querendo desonrar o  
   meu lar. Bandido, canalha.

 TERÊNCIO O senhor não pode me ofender assim. Olha que eu possa  
   perder a cabeça e... 
   avança contra Rafael. Manoel o segura

 RAFAEL Vamos, canalha.

 ELEONORA entra 
   Por favor, senhor Rafael.

 RAFAEL Eleonora, a vida de Terêncio está em suas mãos, quer que ele  
   viva ou que ele morra?

 ELEONORA Deixe-o viver, de sua morte não depende a minha felicidade.

 FELISBERTO Viu só, negão? Se não fosse a dona Eleonora, a sua pele agora 
   ia virar couro de cuíca.

 TERÊNCIO Vá para o inferno.

 RAFAEL Agora pegue sua mulher e desapareça daqui. E se eu ver você  
   rondando a fazenda, mandarei expulsá-lo a pontapés.



28

 TERÊNCIO Vamos, eu sabia que no  nal eu tinha que  car com esse  
   abacaxi.

 FELISBERTO Descasca bem descascado, gostou papudo? 
   saem os dois, Terêncio e Eleonora

 RAFAEL Manoel, deixe-me apertar a sua mão e pedir-lhe que me   
   perdoe, agora eu vejo o quanto você é digno.

 MANOEL Nada tens a agradecer.

 RAFAEL Agora vamos continuar com a festa. 
   saem todos

 LAZINHA O que será de mim, ele se foi e nunca mais voltará. 
   passos ao fundo 
   Ai, aí vem esse.

 MANOEL entra 
   O que foi, Lazinha? Agora mesmo na festa estavas tão contente...

 LAZINHA Não é nada.

 MANOEL Lazinha, não me faça crer no que tenho ouvido falar a seu respeito.

 LAZINHA Se começarmos com suspeita, está tudo acabado.

 MANOEL Não, Lazinha, perdoe-me, é que te amo tanto que farei qualquer  
   coisa por você.

 LAZINHA Será possível amar tanto assim?

 MANOEL Diga, Lazinha, diga o que quer que eu farei por você. 
   música Coração Materno bem baixinho, conforme a música,  
   vão repetindo as palavras 
   Por ti vou matar, vou roubar, embora tristeza me causes, mulher.  
   Provar quero eu que te quero, venero os teus olhos, teu porte,  
   teu ser, mas diga, tuas ordens espero, por ti não importa matar  
   ou morrer.
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 LAZINHA acompanha a música 
   E ela disse ao campônio, a brincar: Se é verdade tua louca paixão, 
   parte já e pra mim vai buscar de sua mãe o inteiro coração. 
   abaixa a música

 MANOEL O coração de minha mãe?

 LAZINHA Sim, Manoel, eu quero o coração de sua mãe.

 MANOEL Está bem, Lazinha, eu vou buscar o coração de minha mãe. 
   sai correndo 
   
   apagam-se as luzes, Lazinha desmaia. Aparece ao fundo um altar  
   com Mãe Tereza ajoelhada. Aos pés da santa, uma bacia com um  
   coração na anilina 
   Chega à choupana o campônio e encontra a mãezinha   
   ajoelhada a rezar. Rasga-lhe o peito demônio, tombando 
   a velhinha aos pés do altar.
   faz de conta que está tirando o coração. Música continua ao  
   fundo
   Tira do peito sangrando da velha mãezinha o pobre coração, 
   e sai correndo proclamando.

 MANOEL Vitória, vitória, tens minha paixão. 
   Mas em meio da estrada caiu, e na queda uma perna partiu,  
   e à distância saltou-lhe das mãos sobre a terra o pobre coração. 
   deixa cair o coração

 LAZINHA  levanta e sai correndo e gritando 
   Não, Manoel, eu estava brincando. 
   sai. Apagam-se as luzes novamente, ao fundo, o altar, Mãe Tereza  
   já em pé. A música continua 
   Neste instante, uma voz ecoou: magoou-se o pobre  lho meu?  
   Vem buscar-me,  lho, aqui estou, vem buscar-me.

 MÃE TEREZA Vem buscar-me,  lho, aqui estou. Vem buscar-me...

FIM DA PEÇA

CORTINA
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1 imagem de santa
1 coração de pano
1 latãozinho de leite
1 punhal
1 telegrama
1 revólver
fl ores
velas
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