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 ANSELMO a reclamar com os operários que estão em cena 

  Que fazem aqui? É hora de trabalhar!

 OPERÁRIO Desculpe, Senhor Anselmo, mas nossas vidas não estão à  
  venda: repare nestes homens, são pais de família, e seus  
   lhos precisam deles... O serviço não oferece segurança...  
  Lembra-se de Antonio? O operário que foi acidentado? Todos  
  nós temos medo e, por esta razão, vamos falar com o patrão.

 ANSELMO Malditos... Moleirões... Vamos já ao trabalho se não quiserem  
  que eu tome minhas providências.

 OPERÁRIO Calma, Senhor Anselmo! Só receberemos ordens do patrão,  
  depois de conversarmos 
  passos

  A propósito, aí vem ele.

  

 JULIO entrando 

  Olá, meus amigos! Como estão? Mas... o que se passa? 
  Estão com uma cara...

 ANSELMO Estes preguiçosos que não querem trabalhar. Com certeza,  
  querem maior salário... Mas pode deixar, patrão, que eu os 
  farei trabalhar de qualquer maneira.

 OPERÁRIO Engana-se, Anselmo: nós queremos apenas segurança em 
  nosso trabalho.

 JULIO Eles têm razão, Anselmo, e depois, sabes que não admito  
  violências em minha presença. Fiquem descansados que  
  partirei o mais breve possível para buscar mais máquinas  
  modernas para que ninguém mais arrisque suas vidas, eu 
  já havia pensado nisso!

 ANSELMO Daqui a pouco eles vão exigir luvas de pelica para não   
  esfolarem as mãos.
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 JULIO Anselmo, sua função não lhe dá o direito de maltratar estes  
  pobres homens que trabalham honestamente.

 ANSELMO Desculpe, patrão.

 JULIO E agora podem voltar ao trabalho, e enquanto aguardam a  
  minha volta vão fazendo serviços leves, sem precisar escalar 
  as pedreiras.

 ANSELMO Mas... a senhora sua mãe disse...

 JULIO Não importa o que ela tenha dito. Aceito suas opiniões porque  
  é minha mãe... Mas não se esqueça de que o patrão aqui sou eu!

 OPERÁRIO Em nome dos operários eu vos agradeço, patrão. E agora,  
  rapazes, vamos ao trabalho. 
  saem os operários

 JULIO Mais alguma coisa, Anselmo?

 ANSELMO Não, patrão Julio. Com licença. 
  sai

 JULIO Não sei por que não tolero este capataz... Mamãe lhe dá muitas  
  regalias, e ele se torna insuportável.

  

 AMADEU velho cego. Fora

   Luiza... Luiza... Luiza... 
  entrando

  Onde deve andar essa menina, Santo Deus? Luiza... 
  tateando

 JULIO Luiza? Deve andar por ali, Senhor Amadeu.

 AMADEU Pela voz deve ser o Senhor Julio, o meu amável informante?
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 JULIO Sou eu mesmo, Senhor Amadeu. O senhor não deve andar por  
  estes caminhos perigosos sozinho.

 AMADEU Estou costumado, há dez anos que vivo aqui... Onde perdi  
  minha vista, quando trabalhava para o senhor seu pai nestas  
  pedreiras, mas ainda me resta um consolo, que é a minha  lha  
  Luiza. Bem, Senhor Julio, agora eu vou andando. Diga à minha  
  Luiza que estou muito zangado com ela.

 JULIO Darei o recado, Senhor Amadeu... Direi mais, que Luiza está  
  uma linda moça com idade até para casar. 
  Luiza aparece e faz sinal

 AMADEU Casar? Luiza é igual aos passarinhos, vive saltitando de galho  
  em galho, sem pensar em nada. Até logo, Senhor Julio. 
  sai

  

 JULIO à Luiza que entrou momentos antes 

  Por que não queria que seu pai soubesse que estavas aqui?

 LUIZA Porque se tivesse de acompanhá-lo, não poderia  car a seu  
  lado... E hoje tenho uma surpresa para ti.

 JULIO Eu também precisava muito falar contigo. Vou viajar para
   Londres a  m de encomendar as máquinas para os   
  trabalhadores da pedreira.

 LUIZA Então vais partir?

 JULIO Será por pouco tempo, noventa dias talvez sejam o su ciente  
  para concluir meus negócios. Quando voltar, comunicarei a  
  minha mãe a minha resolução de casar-me contigo.

 LUIZA A senhora sua mãe não consentirá nunca esta união, devido  
  a sua condição social. Como pode patrão baixar suas vistas  
  para uma pobre moça do povo? Não tenho nenhum dote!
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 JULIO Tens um grande dote: a pureza de alma que muitas moças  
  de sociedade não possuem; amo-a e nada neste mundo me 
  fará demover do meu propósito, juro! Serás minha esposa!

 LUIZA abraçando-o 

  Julio, querido!

 JULIO E enquanto estiver distante, escreverei todos os dias, mas... 
  E a surpresa que tinhas para mim? 
  Anselmo espreita ao fundo

 LUIZA Não direi agora, direi em uma das cartas que te escreverei!

 JULIO Aguardarei ansioso a surpresa que agora não me queres dizer!  
  Adeus, meu amor!

 LUIZA Contarei os dias que faltarem para nossa felicidade. Adeus...  
  Julio sai

  Anselmo entra

 ANSELMO É bem triste a separação, hein?

 LUIZA O senhor? O que quer?

 ANSELMO Ouvi tudo o que conversavam... E sei de tudo também! 
  De sua fraqueza entregando-se a ele, pensando talvez 
  que a desposasse! Tola! O patrãozinho foi-se rindo de sua  
  ingenuidade! Eu, ao contrario, amo-a deveras, e estou 
  disposto a esquecer tudo o que houve entre você e o 
  patrão Julio. Se quiseres...

 LUIZA O patrão Julio me ama! E quando voltar, nos casaremos.

 ANSELMO Tolinha, a Senhora Dona Helena, a mãe de Julio, não consentirá  
  nunca esta união. Aceita o que te ofereço e ninguém nunca  
  saberá o que se passou.

 LUIZA Nunca, miserável!
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 ANSELMO Pois bem, orgulhosa pobretona, vais pagar-me com um beijo 
  o seu desprezo! 
  agarra-a

 LUIZA escapando 

  Tire as suas mãos imundas de cima de mim. O senhor me 
  causa nojo. Se tentar novamente, gritarei por socorro.

 ANSELMO Ninguém te ouvirá: estamos longe... Queiras ou não, serás  
  minha! 
  avança tentando agarrá-la

 LUIZA Socorro... Socorro...

  

 AMADEU entrando 

  Luiza... Luiza... Onde estás, Luiza?

 ANSELMO Maldito velho!

 AMADEU Luiza, minha  lha: o que se passa?

 LUIZA Nada, meu pai: estou aqui!

 ANSELMO Sim! Ela está aqui, velho Amadeu!

 AMADEU Pela voz impetuosa, deve ser Anselmo quem fala: pessoa 
  pouco recomendável. Resta-me saber por que Luiza gritava 
  por socorro.

 ANSELMO Chegou mesmo a calhar! Eu preciso lhe falar que...

 LUIZA a Anselmo 

  Não... Não...

 ANSELMO Senta-se, velho, para ouvir uma linda historia de amor.
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 LUIZA a Anselmo 

  Por Deus, senhor... Se sabe alguma coisa, não diga nada a meu  
  pai. Ele morrerá de desgosto!

 ANSELMO Velho Amadeu, prepare-se para ouvir a grande história.

 LUIZA Nunca!

 AMADEU Deixe-o, Luiza. Vamos ouvir. O que tem a falar? 
  Luiza chora

 ANSELMO Falarei em dois tempos o que a velha Josefa, em seus delírios  
  febris, contou a um grupo de operários que lá se encontravam.  
  Luiza, a  lha do velho Amadeu, andou de amores ilícitos com o  
  patrão Julio, e deste amor uma criança deverá nascer.

 AMADEU Luiza, diga a este homem que saia. Ele é um anjo mau em meu  
  caminho, não quero morrer em sua presença.

 ANSELMO Sairei, velho, sairei! Aproveitarei para mandar um anjo bom...  
  caso encontre em meu caminho! Ah... Ah... Ah... 
  sai rindo

 AMADEU Estás perdoada,  lha! Sei que Julio cumprirá sua obrigação,  
  casando-se contigo. Adeus,  lha, adeus. Estás perdoada. Ah!  
  morre

 LUIZA Papai... Papaizinho, leva contigo minha lágrimas, e mostre a  
  Deus que fui a causadora de sua morte. Diga ao Pai Celeste 
  que se mais um desgraça me atingir, serei sua escrava, tanto
  na Terra como no Céu...

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



CASA RICA

SEGUNDO ATO
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 HELENA a Anselmo que está em cena 

  E então, Anselmo? Demorei muito?

 ANSELMO Não, Dona Helena.

 HELENA Que queres?

 ANSELMO Acaba de chegar uma das muitas cartas do patrão para Luiza.

 HELENA Deixe-me ver. 
  Anselmo entrega, Helena lê

 ANSELMO O que diz?

 HELENA As mesmas bobagens de sempre: �“não sei porque não me  
  responde...�” Etc... Etc... Faz três meses que ele se foi e ainda 
  não a esqueceu!

 ANSELMO Conforme combinamos, as cartas não conseguiram chegar às  
  mãos de Luiza. Ah! Agora me lembro. Desde ontem, Luiza não 
  se encontra em sua casa... E ainda há mais: Luiza espera uma  
  criança,  lho do patrão.

 HELENA Um  lho? Que vergonha, meu Deus... Um neto,  lho de uma  
  qualquer. Precisamos encontrá-la. Luiza tem que desaparecer.  
  Não quero que meu  lho se case com uma mulher do povo.  
  Tenho meus planos para ele.

  

 OPERÁRIO entrando 

  Patroa, com licença. Acabamos de encontrar na beira do rio  
  esse xale pertencente à menina Luiza. Alguns operários já  
  procuraram o corpo, mas... sem encontrar.

CENA
ANSELMO em cena,  
HELENA entra
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 HELENA Veja, Anselmo, é evidente que ela tenha se atirado nas águas  
  sujas do rio.

 ANSELMO baixo a Helena 

  Neste caso poupa-nos o trabalho de...

 HELENA idem 

  Cala-te: não estamos sozinhos. Mande-o sair.

 ANSELMO Bem, rapaz... Já cumpriste o teu dever, agora podes ir. 
  operário vai sair mas vê Julio que chega

 OPERÁRIO Mas vejam, é o Senhor Julio que chega. Ele vem aí.

 HELENA Julio? Sem avisar de sua chegada?

  

 JULIO entrando 

  Olá... Como estão todos aqui? Quais são as novidades?

 ANSELMO Não há novidades, patrão. Está tudo como senhor deixou.

 OPERÁRIO Quer dizer... Mas não quer dizer... Quer dizer que há uma 
  novidadezinha. É que... 
  Anselmo  ca incomodado 

  Nós acabamos de achar na beira do rio um xale, pertencente 
  à menina Luiza... Não é verdade, turma?

 JULIO Um xale de Luiza? Que quer dizer isto, Anselmo?

 ANSELMO É, patrão... Quer dizer... É que... Eu não sei de xale nenhum.

 OPERÁRIO Sabe, sim. Tá escondido debaixo do sovaco dele!

 JULIO Vamos, Anselmo, dê-me esse xale. 
  pega-o e repara 
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  Tem razão...  É de Luiza, reconheço-o. Na beira do rio? Mas... 
  Por que teria feito isto?

 HELENA Com certeza sentiu-se muito só após a morte do pai... Quanto  
  ao resto nós não sabemos de nada, não é verdade, Anselmo?

 ANSELMO Sim, patroa, infelizmente não sabemos de nada. Agora se 
  me permitem, eu vou dar umas ordens sobre o serviço na  
  pedreira... Com licença, patrão.

 JULIO Sim! Pode ir.

 ANSELMO ao operário 

  Vamos! Siga na minha frente.

 OPERÁRIO Eu irei depois, pode o patrão ainda precisar de mim... E depois  
  ó como diz o ditado: antes só do que mal acompanhado.

 ANSELMO ao operário 

  Atrevido... Ainda me pagará por isso! 
  sai com raiva

 JULIO Pode ir, rapaz, e diga aos operários que as máquinas já estão 
  a caminho, e breve trabalharão com segurança.

 OPERÁRIO Sim, patrão. O senhor é o máximo. Tchau. 
  sai

 HELENA E então,  lho? Não me beijas?

 JULIO indiferente 

  Desculpe, mamãe, mas não posso compreender: por que Luiza  
  fez isto? Não respondeu minhas cartas, eu enlouqueço com  
  tanta incerteza.

 HELENA Precisas compreender, meu  lho, que Luiza não era a moça 
  que convinha a você. Não pertencia ao seu nível social.
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 JULIO Era ela que eu amava, e nem mesmo a senhora me impediria 
  de  casar-me com ela. Agora é tarde! Mas hei de descobrir o  
  causador de tudo isso... Acho muito estranho o que se passou, 
  e digo mais: se Anselmo for o culpado, sou capaz de matá-lo!

 HELENA Não! Isso não! Meu  lho, pense bem: não quero que faças  
  loucuras!

 JULIO Minha mãe, noto-lhe desde minha chegada uma perturbação  
  contida. Será possível que a senhora esteja envolvida nesta  
  trama em volta da morte de Luiza? Hei de procurar provas e 
  se for verdade...

 HELENA Julio, meu  lho, não posso suportar suspeitas. Eu... Perdoe-me,
   lho, mas pensei unicamente no seu bem. Sou a única   
  culpada... Queria para você um futuro melhor. Perdoe-me, 
   lho. De joelhos te peço. 
  ajoelha-se 

  Perdoa-me.

 JULIO A senhora? Minha mãe? Teve coragem?

 HELENA E então meu  lho...

 JULIO Irei embora para sempre. 
  Helena levanta-se 

  É o que eu posso fazer, pois tem coisas que um  lho não deve  
  dizer a sua mãe... Adeus. 
  sai apressado

 HELENA Julio... Julio... Meu  lho! Oh... Meu Deus... Foi-se para sempre.

  

 ANSELMO entrando 

  Dona Helena, Dona Helena... Mas o que foi que aconteceu?  
  Encontrei o patrão, que ia apressadamente e nem me olhou.

 HELENA chorando 

  Meu  lho Anselmo: foi-se para sempre!
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 ANSELMO Tenho novidades que talvez mudem as coisas. Acabo de saber  
  que Luiza está na casa da velha Mariana, do outro lado do rio.

 HELENA Então corramos a avisar Julio.

 ANSELMO Calma, Dona Helena. Talvez se o avisarmos será pior, muito pior:  
  descobri também que Luiza deu à luz uma criança... Se o patrão  
  descobrir isso agora, estaremos perdidos. Pense bem, Dona  
  Helena... Pense bem.

 HELENA Tem razão, Anselmo. Não sei o que fazer.

 ANSELMO Deixe tudo por minha conta: raptaremos a criança e a   
  colocaremos num orfanato, onde ninguém saberá... E quem 
  sabe com o tempo o patrão esquecerá? E nós estaremos 
  livres de qualquer suspeita. Que acha, Dona Helena?

 HELENA Não sei, Anselmo... Não sei. Faça como bem entender, mas a  
  criança não deve sofrer... Não se esqueça que é  lho do meu  
   lho, meu neto... Sangue do meu sangue!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



CASA POBRE

TERCEIRO ATO
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 MARIANA que está comendo e conversando com Luiza 

  Vamos, menina... Coma... Saco vazio não para de pé. 
  Faça como eu: antes da primeira colherada chegar no 
  estômago, lá vai outra atrás! 

 LUIZA Eu não tenho fome, Sá Mariana.

 MARIANA Que bobagem, menina. Onde já se viu querer morrer afogada?  
  Além de morrer, ainda  ca resfriada. Você pensa que eu  
  também não tive o meu caso de amor? Meu primeiro marido  
  era um trabalhador honesto. Um belo dia engraçou-se com a  
  minha lavadeira e... fugiu!

 LUIZA E a senhora, o que fez?

 MARIANA O que  z? Me vinguei.

 LUIZA Como assim?

 MARIANA Fugi também com o marido da lavadeira. Era um bom homem,  
  mas... eu o matei de pancada. Vamos lá. Não esquente a cabeça  
  com isso, não: vai-se um amor, aparece uma porção. Vamos  
  deixar de tristeza... Coma que tens um pimpolho para alimentar.  
  latidos fora

 LUIZA Mariana, os cachorros estão latindo. Estou com medo, a noite  
  está tão escura.

 MARIANA Não se assuste, aqui só tem sapos e pernilongos! Bem,  que  
  por aqui que eu vou até a beira do rio buscar um balde d�’água.  
  Volto num instante. 
  sai

 LUIZA só 

  Meu Deus, eu tenho medo. Está uma noite tão feia. 
  sai

  Anselmo aparece, ouve barulho, se esconde e logo em seguida  

  rouba a criança e sai rápido. Depois desta cena Luiza volta
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 MARIANA entrando 

  A noite parece um breu de tão escura. Luiza... Luiza...

 LUIZA Um homem, Mariana... Um homem entrou aqui e... 
  vai ao berço    
  Meu  lho, Mariana... Roubaram meu  lho. O único consolo que  
  me restou da minha leviandade. O que será de mim, Mariana?
  O que será de mim?

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



PEDREIRA
MENINOS

QUARTO ATO
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 MENINO Olha lá o orgulhoso metido: não quer se juntar a nós. Será que  
  ele pensa que é  lho de papai rico?

 MARIO que está afastado 

  Não fale assim. Sou amigo de todos.

 MENINO Pois não queremos amizade com você, ouviu?

  

 OPERÁRIO entrando com cartas 

  Cartas para vocês, meninos...

 TODOS Dá a minha... Dá a minha... A minha...

 OPERÁRIO Calma, esperem... Um por vez. Aqui está a sua... a sua... a sua...  
  Mas... Não façam muito barulho, o Senhor Anselmo está aqui  
  por perto... Cuidado: ele é muito mau... 
  sai

 MENINO lendo 

  Minha mãe manda dizer que está com muitas saudades. 
  Ué, mas agora repare: o orgulhoso não recebeu carta? 
  Sua mãezinha não escreveu?

 MARIO Não sei quem são meus pais, não tenho ninguém...

 MENINO Ora, vejam só, ele não tem mãe e nem pai. Nasceu no oco 
  da  taquara. É um engenheiro! É  lho de ninguém!

 MARIO Se repetires o que acabas de dizer eu te parto a cara, ouviu?

 MENINO Ah! Ele quer brigar! Pois então vamos,  lho de ninguém!
  brigam
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 ANSELMO entrando separando-os 

  Parem com isso, cambada de vadios!

 MENINO Foi ele, Senhor Anselmo.

 ANSELMO Pois bem, vai receber um castigo cada um, para aprenderem  
  a ser gente. Agora voltem, voltem ao trabalho. 
  os meninos saem e Anselmo segura Mario 

  Você  ca! Diga-me de onde vem você? E quem são os seus  
  pais? Qual é o seu nome?

 MARIO Venho de Caseli, fugi do orfanato, não tenho ninguém e  
  procuro meus pais... Chamo-me Mario!

 ANSELMO Fugiu do orfanato? Chama-se Mario? 
  à parte 

  É ele... Preciso avisar Dona Helena imediatamente. 
  alto 

  Bem, agora volte ao trabalho, e nada de brigas. É melhor 
  para você. 
  sai

 MARIO Todos recebem cartas... menos eu. Quem será meu pai? Onde  
  andará minha mãe? Oh! Meu Deus, se o Senhor sabe onde eles  
  se encontram, fale para eles virem me buscar. Fale, meu Deus,  
  sim? Fazei com que eu encontre o meu pai e a minha mãe.  
  chora

FIM DO QUARTO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO SEGUNDO ATO
DEZ ANOS DEPOIS

QUINTO ATO
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 NORA à Helena que esta sentada, doente 

  Tome o remédio, Dona Helena. Lembre-se do que o médico  
  disse.

 HELENA Oh! Esses médicos! Nora! Sente-se aqui... Fale-me de Julio, meu  
   lho, que após dez anos regressa ao lar. Ele é bom para você?

 NORA Sim, Dona Helena... Outro melhor não pode haver.

 HELENA Ele não pergunta por mim? Não diz que sentia saudades?

 NORA Sim! Falava-me sempre da senhora.

 HELENA Onde foi ele agora?

 NORA Foi até a pedreira, ver como vai tudo aquilo.

 HELENA Para fazê-lo voltar foi preciso que lhe dissessem que eu estava  
  no  m. E que não podia morrer sem vê-lo.

  

 ANSELMO entrando 

  Dona Helena, Dona Helena! 
  vendo Nora 

  Ah! 
  disfarça 

  Boa tarde. Como está a senhora?

 HELENA Naquilo mesmo: mais uma crise, meu amigo, e será o  m!

 NORA Não se agite, Dona Helena... Eu vou até lá dentro e logo voltarei.  
  Com licença... 
  sai

 HELENA E então? O que queres, Anselmo?

 ANSELMO Imagina, Dona Helena, descobri que entre os garotos   
  aprendizes lá na pedreira existe um que se chama Mario!
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 HELENA Sim! E o que tem isso?

 ANSELMO É que, conversando com ele, consegui descobrir que ele fugiu  
  do orfanato à procura de seus pais! Seu nome é Mario... E não  
  pode ser outro senão a criança que raptamos há dez anos!  
  Logo,  lho de Julio! E Luiza!

 HELENA O que diz? Logo agora que encontraram meu  lho com sua  
  esposa? Que faremos, Anselmo? O que faremos?

 ANSELMO Levá-lo-ei de volta ao orfanato...

 HELENA Julio não pode saber que se acha aqui o seu... E  lho de Luiza...  
  Ele nunca me perdoaria... Se soubesse que fui a causadora de  
  sua infelicidade...

 ANSELMO Deixe por minha conta, ele de nada saberá. 
  Nora espreita ao fundo

 HELENA Anselmo, sinto que estou no  m. Não quero morrer com 
  este remorso. Toma esta chave: na gaveta encontrarás um  
  testamento lacrado que só poderá ser aberto após a minha  
  morte... E outro papel onde se encontra escrito o paradeiro 
  de  Luiza!

 ANSELMO Luiza? Então a senhora sabe onde ela se encontra? E não me  
  disse nada?

 HELENA Achei melhor assim, Anselmo. No testamento há uma soma  
  legada ao  lho de Luiza. Veja que...

  

 JULIO entrando 

  Como está, mamãe? Está melhor?

 HELENA Não, meu  lho. Leve-me para meu quarto, sinto-me exausta.  
  sai Julio levando Helena
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 NORA a Anselmo que vai sair 

  Um momento, preciso lhe falar.

 ANSELMO O que queres? Tenho pressa...

 NORA Quero as chaves que Dona Helena acaba de lhe entregar.

 ANSELMO Que queres? Eu não sei de chave!

 NORA Não se faça de desentendido, vamos! As chaves. Ouvi tudo 
  que conversavam sobre Luiza e Julio. E quero as chaves.

 ANSELMO Só entregarei as chaves se Dona Helena mandar. Caso contrário...

  

 JULIO entrando 

  Mamãe... acaba de falecer. Anselmo, providencie tudo para a  
  câmara mortuária. 
  à Nora 

  Venha, Nora!

 NORA Já vou, Julio! 
  Julio sai

 ANSELMO Vou cumprir as ordens do patrão. 
  tenta sair

 NORA indo à mesa e pegando o revólver sorrateiramente 

  Não sairás sem antes me entregar as chaves.

 ANSELMO As chaves são minhas. Pertencem-me, e não as entregarei.  
  tenta sair

 NORA apontando o revólver 

  Passe-me as chaves se não quiser que eu o mande fazer  
  companhia a Dona Helena. Vamos, jogue as chaves.

 ANSELMO executando 

  Maldição! Toma, mas vai se arrepender.
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 NORA Não precisa ameaçar... Eu bem sei do quanto és capaz. 
  Agora saia, miserável! 
  Anselmo sai raivoso. Nora vai à gaveta, retira os papeis e os lê.  

  Torna a guardá-los, disfarçando em seguida

  

 JULIO entrando 

  Pobre de minha mãe!

 NORA Sinto muito, Julio, eu a queria muito, mas... Agora... Fale-me de  
  sua vida de solteiro: alguma lembrança amarga?

 JULIO Não há nada a dizer, Nora. São coisas que não gosto de recordar.

 NORA Ouvi dizer que entre os garotos aprendizes da pedreira, tem 
  um que se chama Mario... E que não conhece os seus pais. 
  Isto é verdade, Julio?

 JULIO Sim! É verdade! E por sinal ele é bastante malcriado!

 NORA É lógico e justo: se rebela porque lhe fazem chacotas. Pelo  
  motivo de não ter pai e nem mãe. E... Se nós o adotássemos?

 JULIO O quê? Não compreendo seu interesse por esse garoto.

 NORA Acho que ele deve ser muito interessante e... que precisa 
  de  ajuda.

 JULIO Está bem. Mas... Agora peço-te que me deixe. O momento não 
  é próprio para este assunto.

 NORA Oh! Sim, desculpe-me.

  

 OPERÁRIO entrando 

  Patrão Julio, patrão Julio, um dos meninos lá da pedreira acaba  
  de sofrer uma terrível queda. Creio que seja fatal.
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 JULIO Mas... Quem o mandou trabalhar num lugar tão perigoso?

 OPERÁRIO O Senhor Anselmo! Não havia necessidade mas... ele o obrigou...

 NORA E qual deles sofreu a queda?

 OPERÁRIO Um que se chama Mario.

 NORA Meu Deus! Logo ele! 
  pega o lápis e papel e escreve um bilhete 

  Precisamos avisar sua mãe: não é justo que morra sem   
  conhecer seus pais! 
  Anselmo espreita ao fundo

 JULIO Como? Esse garoto não tem pai nem mãe: é órfão!

 NORA Engana-se, tem pai e mãe... e eu sei quem são. 
  ao operário 

  Tome, vá depressa a este endereço. E traga essa pessoa... 
  Não é longe. Vá bem depressa! 
  operário sai rápido

 JULIO Nora, não compreendo. Há pouco querias adotar essa criança,  
  agora diz que conhece seus pais?

 NORA Por favor, Julio. É um segredo que logo saberás.

 JULIO Não! Não esperarei: vais me dizer já! O que tens a ver com 
  tudo isto?

  

 ANSELMO que estava a escutar, aparece 

  Eu posso revelar o que sua senhora quer esconder!

 JULIO Você? Como assim?

 ANSELMO Fui ameaçado de morte há poucos instantes, nesta sala, por sua  
  senhora. Ela tirou-me à força umas chaves que Dona Helena me  
  con ou antes de sua morte.
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 NORA Cale-se, miserável! Por que antes de contar o que sabes não  
  dizes também que fostes cúmplice de Dona Helena quando  
  impediram o casamento de Julio e Luiza?

 JULIO Luiza? Onde está Luiza? 
  música em surdina, Luiza aparece 

  Luiza! 
  encaminha-se para ela

   

 LUIZA de freira, detendo-o 

   Um momento! Luiza deixou de existir quando abandonada por
   seu sedutor! Aqui está Irmã Dolores atendendo a um chamado  

 urgente!

 JULIO Mas... Eu não fui culpado!

 LUIZA Já não mais importa. Cansada de sofrer dediquei minha vida 
  a Deus Nosso Senhor, eis tudo! Do que se trata? Por que me  
  chamaram?

  

 OPERÁRIO entrando 

  Trazem o garoto Mario, talvez para morrer em casa dos pais.

 LUIZA Mario? Luiza teve um  lho com este nome.

 ANSELMO Sim! Um  lho que há dez anos raptei e internei num orfanato...  
  E que por minha causa talvez venha a morrer. É seu  lho, Julio...  
  É seu  lho, Luiza...

 JULIO Miserável! 
  avança

 OPERÁRIO ao fundo 

  Um momento! Tragam o garoto! 
  um homem entra com o garoto. Julio o recebe nos braços
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 MARIO em agonia 

  Onde estou? Quem é o Senhor?

 JULIO Sou seu pai, Mario!

 MARIO E a senhora? Quem é?

 LUIZA chorando 

  Sou sua mãe, meu  lho!

 MARIO Como você é bonita, mamãe. Deus atendeu minhas preces!  
  Agora os meninos não rirão mais de mim: encontrei meu pai 
  e minha mãe. Adeus, Papai... Adeus, minha Mãe! Ade... 
  morre

 ANSELMO de joelhos 

  Perdoa-me, irmã... Perdoa-me, de joelhos lhe peço. Meu amor 
  e minha ambição deixaram-me cego.

 LUIZA Como posso eu perdoá-lo? Pedirei a Deus em minhas preces  
  que lhe dê a paz que encontrei.

 JULIO Saia... Saia, infame!

 OPERÁRIO Pode deixar, patrão. Tem ali fora uns agentes da policia,   
  esperando para levá-lo. Vamos, seu coisa ruim! 
  saem

 LUIZA indo à mesa apanhar as  ores 

  Leve contigo estas  ores, meu  lho. Presente de tua mãe, 
  a que tanto querias encontrar. Pedirei todos os dias ao Pai  
  misericordioso que te receba como  lho... junto aos anjos. Sim,
   como  lho! Porque na terra fostes  lho! Mas... Filho de ninguém!

  apoteose  nal
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