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 JERÔNIMO entrando com Saci 

  Alô, dona do boteco! Traga-nos um bom refresco. 
  sentam-se 

  E então, Saci? Que tal o nosso descanso? Este pequeno lugar  
  parece que goza de muita calma e tranquilidade. 

 SACI É, por enquanto, tá danado de bão. Esse tal de Riachão parece  
  um pedacinho do céu.

 TABERNEIRA servindo 

  Pronto o refresco do senhor! 
  volta ao balcão

 JERÔNIMO saboreando a bebida 

  Oh, que geladinho, hein, Saci? Quem podia dizer que aqui, neste  
  sertão brabo, se encontrasse um refresquinho tão gelado, hein?  
  Então, taberneira, esse lugar é sempre assim... tão acolhedor e  
  sossegado?

 TABERNEIRA Por que pergunta? O senhor não conhece a história da Herança  
  Maldita? Nunca ouviu falar nas aventuras do Perneta?

 JERÔNIMO Não! Por que não me conta?

 TABERNEIRA Eu posso contar. Mas, na verdade, eu tenho muito medo do  
  Perneta, que tem feito muitas mortes por aqui. Tudo por causa  
  da Herança Maldita. As terras que foram do Velho Assunção 
  têm dado muito o que falá e... e não gostaria de me ver   
  envolvida neste mistério.

 JERÔNIMO Você falou em mistério? Que mistério é este?

 TABERNEIRA Todos os moradores destas redondezas andam preocupados  
  com o mistério da herança dos Assunção. Ainda há poucos dias,  
  no hotel aí da vila, o Perneta matou a Dona Hemengarda, uma  
  das herdeiras do Coronel Assunção!

 JERÔNIMO E esse Coronel era tão rico assim?
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 TABERNEIRA É isso mesmo. Era porque agora ele já morreu, mas acontece  
  que, de tanto jogar, ele perdeu quase toda a sua fortuna e só  
  deixou para os herdeiros uma fazenda e alguns alqueires de  
  terra árida. 

 JERÔNIMO Curioso! Desculpa perguntar. Quantos herdeiros são?

 TABERNEIRA Eram cinco! Juvenal, Juca, Chico e a Lídia, irmã deles, e também  
  Dona Hemengarda, que era irmã do Coronel. Mas logo depois,  
  o Chico morreu misteriosamente... O Juca suicidou-se...   
  E, agora, mataram Dona Hemengarda.

 JERÔNIMO E ninguém tem a ideia de quem seja o assassino?

 TABERNEIRA Nada! Falaram que o Perneta era alma do outro mundo... Agora  
  falam no Doutor Ventura, que é um político muito ambicioso e
  que queria tomar conta das terras dos Assunção. 
  apontando Cabeção 

  O Cabeção que o diga! Esse aí é o capanga do Doutor Ventura 
  e da Dona Dorotéa.

 CABEÇÃO está sentado bebendo 

  Sou mesmo! E cá, por este Sertão, eu sempre fui arrespeitado.  
  Tanto no braço como no revólver!

 SACI Oia só que sujeito farofeiro. Em todo lugá sempre tem um  
  contadô de prosa! Aqui é este... este tal de Cabeção!

 CABEÇÃO O que é que ocê tá resmungando aí, seu monte de coisa preta?  
  Fique sabendo que eu sou mesmo o homem mais forte deste  
  lugá. Tenho quebrado a castanha de muita gente. E é bom ocê  
  não conversá muito, se não pode sobrá pra ocê também. 
  Tá escuitano?

 SACI Oia aqui, seu Cabeção...  lho de uma cabeçoa... deixa de tá  
  batendo esse papo inchado. Ocê não sabe que, aqui por perto,  
  anda o Jeromo, o herói mais falado de todo o Sertão?

 CABEÇÃO Pois, comigo, ele não vem tirá farofa não. E ocê, seu criolinho  
  rabugento, vai fechando este bico antes que eu te dê uns bãos  
  cascudos. 
  agarra Saci
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 JERÔNIMO levantando-se e tomando a frente 

  Um momento, meu velho! No meu amigo, ninguém encosta a  
  mão sem se haver comigo, tá ouvindo?

 CABEÇÃO Quem é ocê pra falá ansim com o famoso Cabeção?

 JERÔNIMO Eu sou Jerônimo! Aquele que chamam o protetor dos fracos!

 CABEÇÃO Pois eu sou o Cabeção, capanga que todo mundo respeita.  
  E treme quando eu tô com raiva. E, hoje mesmo, eu vou nas  
  terras do Riacho Verde pra obrigar todos os colonos a vendê  
  suas colheitas pelo preço que o Doutor Ventura quisé. E se ocê
  qué sabê quem é o Cabeção, vai inté lá pra vê como eu, sozinho,  
  domino todos aqueles covardes.

 JERÔNIMO Pois vou mesmo. 
  vai saindo. Delegado entra e assiste

 CABEÇÃO Ainda é cedo. 
  vira Jerônimo e dá-lhe um murro. Jerônimo cai

 JERÔNIMO levantando-se, aplica tremenda surra em Cabeção, que cai 

  desmaiado 

  Pronto! Este não conta mais farofada. Está liquidado!

 SACI Aí Jerome, isto é que foi briguinha de mestre!

 JERÔNIMO Vamos embora, Saci. Parece que temos muito o que fazer por  
  estas bandas!

 SACI Vamo, Jerome. Deixa eu pagar os refrescos.

 TABERNEIRA Não, senhor! Aqui vocês não devem nada. E quando, quiserem  
  tomar mais refrescos, eu faço questão de pagar! 
  
  Cabeção levanta-se todo amarrotado, senta-se como se 

  estivesse bêbedo

 SACI Obrigado, dona... Vamos, Jerome. 
  vão saindo



13

 DELEGADO que assistiu a briga 

  Um momento, moço, eu sou o delegado aqui. E vocêis dois  
  estão presos como desordeiros.

 JERÔNIMO Eu sinto muito, Senhor Delegado, mas, agora, eu tenho muita  
  pressa. Vamos, Saci, antes que esse bigodão queira se espalhar.  
  Passe à frente, Saci. Vamos.

 SACI Me dá licencinha aí, seu delega... Sai da frente, que eu quero passá. 
  Delegado não se move 

  Oia ali, seu delega... 
  Delegado olha de lado, Saci dá-lhe uma rasteira e sai correndo  

  com Jerônimo

 DELEGADO levanta-se furioso 

  Mas que absurdo... vocês aí nem se mexem para me ajudar a  
  pegar os homens? Não estão vendo que eu estou sozinho?

 TABERNEIRA Ninguém vai não, Seu Delegado. Com aqueles homens,   
  ninguém quer brincadeiras. Olha só o estado em que ele 
  deixou o Cabeção. Logo o Cabeção, que é o capanga mais  
  respeitado e temido. Credo!

 DELEGADO São todos uns moles. Se eu não estivesse sozinho, aqueles  
  bandidos iam ver como é que se faz desordem em terra alheia...  
  Comigo é doze...

 VENTURA entrando 

  Que diabo foi isso aqui? O que é isso, Cabeção? Isso é estado  
  em que se  ca um homem?

 CABEÇÃO É verdade... Também, com os murro que eu levei, não há   
  Cabeção que aguente. 
  geme 

  Ai... Ai... Ai...

 VENTURA E o senhor, Delegado? O que me diz disto? Ao que me parece,  
  estava aqui presente e não fez nada para impedir esse   
  massacre no pobre Cabeção? Por que não tomou providências?

 DELEGADO gaguejando 

  É que... É que... Que...
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 CABEÇÃO É, Seu Dotô... É que ele é o braço mais forte que eu encontrei  
  até hoje. O miserarve é o tal de Jerome, o herói do Sertão!

 VENTURA Sendo assim, precisamos ter cuidado com ele. O que eu quero 
  é que esse Jerônimo não se envolva comigo. Está ouvindo, 
  Seu Delegado? Caso contrário, ele vai levar chumbo!

 CABEÇÃO É isso mesmo, Doutor Ventura... É isso mesmo.  Com esse   
  Jerônimo, só à bala!

 VENTURA E o Senhor Delegado trate logo de impedir a ação destes  
  homens. Se não  zer isto, é o delegado que vai para a prisão. 

 DELEGADO Tá Tá... Tá certo, Seu Doutor Ventura. Eu vou já resolver este caso! 
  sai

 VENTURA sentando-se 

  Dona Maricota, traga-me um vinho. 
  taberneira serve 

  Escuta, Cabeção, nós vamos sair logo daqui. Já é hora de resolver  
  o caso do Juvenal. A primeira prestação da hipoteca vence  
  daqui a três dias. Eu vou falar com Juvenal e você vai comprar  
  as colheitas dos colonos de Riacho Verde. Toma o dinheiro. 
  dá-lhe uma carteira 

  E não volte sem o negócio feito. Se for preciso, use a força. Vá!

 CABEÇÃO Eu vou, sabe. Mas se o tal de Jerônimo aparecer, eu não sei se  
  vou aguentá. Aquele diabo tem um murro de quebrá os queixos  
  da gente. 
  sai

 VENTURA Vamos agora ao nosso amigo Juvenal. 
  à taberneira 

  Taberneira! Eu vou até o meu escritório. Se o Juvenal aparecer  
  por aqui, mande-o na minha casa, sem demora, que eu preciso  
  falar-lhe.

 TABERNEIRA Sim, Senhor Doutor, sim senhor! Esse negócio tá me cheirando  
  defunto! Esse Jerônimo é bem capaz de pôr  m às mortes do
  tal Perneta!
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 PADRE entrando com Lídia e Juvenal 

  Venha, minha  lha, venha até aqui tomar um calmante qualquer. 
  Acalme-se um pouco, do contrário, não podemos nos orientar.  
  Dona Maricota, dê-nos uma bebida calmante.

 TABERNEIRA Olha, Seu Vigário, água com açúcar é muito bom. 
  serve, Lídia bebe 

  Seu Juvenal, o Doutor Ventura mandou lhe dizer que é para o  
  senhor chegar até lá, que ele precisa lhe falar!

 LÍDIA Está ouvindo, Padre? Está ouvindo? Eu não aguento mais. 
  Eu tenho tido pesadelos horríveis. Aguardando a morte a cada  
  instante. Sempre ameaçada por esse monstro assassino. Nem  
  com Juvenal, meu irmão, eu posso contar, pois ele anda mais  
  nervoso do que eu!

 PADRE Vamos, sossegue. Teu irmão terá que tomar uma atitude mais  
  séria do que se pensa. O que é preciso é que ele se acalme  
  também!

 JUVENAL Mas, Padre, como posso  car calmo, se todas as manhãs encontro  
  na caixa de correspondência uma ameaça do Perneta? Além do
  mais, temos o problema da hipoteca. O senhor não ouviu o 
  recado do Doutor Ventura, mandando-me chamar para resolver?  
  Só mesmo você, minha irmã, pode fazer alguma coisa.
  Jerônimo aparece ao fundo com Saci e espreita

 LÍDIA Já sei... é casar-me com o Doutor Ventura, para anular a   
  hipoteca que lhe devemos. 
  chora 

  Nunca!

 SACI ao fundo, com Jerônimo 

  Oia, Jerome, aquela moça parece que está muito a ita e   
  desesperada. Vamo vê o que há?

 JERÔNIMO descendo à cena 

  Senhorita, posso ajudá-la em alguma coisa? Chamo-me Jerônimo. 
  E ali, o meu companheiro, Moleque Saci!

 LÍDIA parando de chorar 

  Jerônimo? E Moleque Saci?
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 JUVENAL Jerônimo? Cuidado, minha irmã. Não devemos aceitar a sua  
  ajuda. Cuidado, Lídia!

 JERÔNIMO A senhorita é que vai resolver se aceita ou não a minha ajuda.  
  Ela é que vai me dizer o que a a ige.

 PADRE Eu acho, minha  lha, que você deve aceitar a ajuda deste homem.

 JUVENAL Mas é que...

 LÍDIA Cale-se, Juvenal. Eu preciso aceitar a sua ajuda, Senhor   
  Jerônimo. Além das ameaças do Perneta, eu fui obrigada 
  a hipotecar minhas terras, para salvar meu irmão Juvenal. 
  O Doutor Ventura disse que se não pagarmos a primeira  
  prestação em três dias, ele nos tomará as terras. A não ser 
  que eu me case com ele, mas isto eu não quero... não quero!

 JERÔNIMO Obrigado, senhorita. Quero fazer valer a con ança que   
  depositou em mim. Amanhã terá o dinheiro em suas mãos. 
  Eu vou arranjá-lo! 

 SACI Isso, Jerome. Mostra aí, pra este careta, que nóis prestamo  
  mesmo prá alguma coisa. E que não somos o que ele tá pensando!

 PADRE Jerônimo, meu  lho, se conseguir salvar esta pobre moça da  
  infelicidade que a espera, Deus saberá recompensar-te.

 JERÔNIMO Vá descansada, senhorita. Vá para casa e aguarde notícias  
  minhas, que não deverão tardar muito.  Senhor Padre, por favor,  
  acompanhe-a. O que Jerônimo prometeu não há de faltar. Saci,  
  agora vamos agir! Pois eu sei onde ir buscar o dinheiro. Nós  
  vamos entrar agora... na Herança Maldita. 

  barulho fora 

  O que é isto? 
  Saci se esconde

 DELEGADO entrando com ajudante 

  Eu sabia que o havia de encontrar aqui... 
  ao ajudante 

  Vamos, é este homem. Prenda-o, desarme-o. 
  o ajudante avança quando Saci sai do esconderijo por trás de todos
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 SACI com revólver 

  Epa! Que ninguém se mexa, senão eu taco fogo... Vamos,  
  Jerônimo, depressa, à cavalo! 
  
  briga, grande confusão. Jerônimo e Saci fogem, o resto  ca   

  brigando entre si, quando a cortina fecha

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



SEGUNDO ATO
ESCRITÓRIO EM CASA DO DOUTOR VENTURA

CENA - ESCRIVANINHA - POLTRONAS - SOFÁ

VENTURA SENTADO, ESCREVE
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 CABEÇÃO entrando com o pacote de dinheiro 

  Dá licença, Doutor Ventura?

 VENTURA O que é isto? Você? Trazendo de volta o dinheiro? Você está  
  louco? Não comprou as colheitas por quê?

 CABEÇÃO Não pode ser, Doutor Ventura. O Jerônimo apareceu por lá com  
  o seu companheiro. Ficaram do lado dos colonos e eu não pude  
  fazer nada. O senhor sabe, ele atira bem, né?

 VENTURA Aquele maldito Jerônimo. Se o Delegado não prender aquele  
  intrometido, eu terei de usar a minha in uência política e  
  destituí-lo do cargo!

 CABEÇÃO O Delegado disse que ia pegar o Perneta, que ele já sabe quem  
  é. Mais sabe, hein! Ah... Ah... Ah... 
  ri

 VENTURA Está bem. Pode ir e se prepare, que nós vamos sair. Vamos à  
  casa do Delegado, que eu preciso falar com ele!

 CABEÇÃO Sim, senhor. Qualquer coisa que quisé, eu estou lá na   
  estrebaria... é só chamá! 
  sai

 VENTURA Agora vamos ver quanto consegui arrecadar do pessoal do jogo,  
  a título de proteção. 
  vai para abrir a gaveta

 CABEÇÃO da porta 

  Patrão, tá aí o diabo do crioulinho que diz que qué falá com 
  o sinhô!

 VENTURA Mande-o entrar!

 CABEÇÃO Sim, sinhô. 
  sai

 VENTURA Falar comigo? Vejamos o que será!
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 SACI aparecendo 

  Sim, chefe! Sou eu! O Saci faladô, como me chamam. Eu vim 
  aqui porque eu sei onde tá o Jerome, e posso fazê um servicinho  
  se o sinhô quisé!

 VENTURA Então diga... diga tudo o que sabe! Vamos.

 SACI Mas eu só conto o que eu sei... se o senhô me dé umas pratinha  
  aí, né... Aí um tutuzinho duns vinte mile. Tá legá?

 VENTURA Está bem. Tome lá os vinte mil. E diga logo: onde está esse  
  patife que vem atrapalhando minha vida?

 SACI Ele ta aí mesmo na sala... bem atrás do senhô! 
  Jerônimo aparece atrás da cadeira de Ventura, que se assusta

 VENTURA Hein? Como?
  levanta-se

 SACI É isso memo, oia ele aí! 
  aponta

 JERÔNIMO Desculpe a brincadeira de ter entrado pela porta dos fundos,  
  mas eu soube que o Doutor Ventura havia recebido um   
  dinheiro que não foi ganho lá muito honestamente. E então 
  eu vim buscar a minha parte desse roubo!

 VENTURA Ah! Eis a grande verdade: então vocês não passam de uns  
  assaltantes. Uns ladrões!

 JERÔNIMO Deixa de muita conversa, que eu não posso perder tempo. 
  Dê o dinheiro aí para o Saci. Pegue os cruzeiros, companheiro.

 VENTURA jogando o dinheiro a Saci 

  Toma! Grandes ladrões!

 SACI pegando o dinheiro 

  Oba! Descurpe o mau jeito, chefe! Adescurpe!
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 VENTURA furioso 

  A polícia resolverá este assunto, miseráveis.

 JERÔNIMO Depressa, Saci. Prepare-se para a fuga. Até mais ver,   
  honradíssimo Doutor Ventura. 
  saem rápido

 VENTURA gritando 

  Cabeção! Cara de Cão! Onde estão estes malditos? 
  entram os capangas correndo 

  Vamos depressa, os cavalos! Dois bandidos me roubaram.  
  Vamos persegui-los depressa. 
  saem gritando. Galope de cavalos, música, barulho

 DOROTÉA entrando 

  Meu Deus, quanto grito! O que terá acontecido? Meu irmão não  
  está aqui. Ouvi cavalos em galope. O que será?

 PADRE ao fundo 

  Dá licença, Dona Dorotéa. 
  entra 

  Não está por acaso o seu irmão, o Doutor Ventura?

 DOROTÉA Cheguei agora aqui na sala, Reverendo. Mas parece-me que  
  saíram todos aos gritos. O que terá acontecido? O Reverendo  
  quer falar com meu irmão?

 PADRE Sim. Desejava falar com ele a respeito da hipoteca de Lídia  
  Assunção.

 DOROTÉA Eu vou saber o que há. O Padre espera um momento aqui na  
  sala, que eu não me demoro. Com licença. 
  sai

 PADRE Oh, Meu Deus! Inspirai-me no trabalho de fazer voltar à paz o  
  povo desta vila. Tantos crimes... tantos roubos... é preciso que  
  isto tenha um  m...

 JUVENAL entrando com Lídia 

  Mas minha irmã, eu... 
  vendo o Padre 

  Olha o padre Santiago!
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 LÍDIA indo ao Padre 

  Padre, o senhor veio falar com ele? Veio?

 PADRE Sim, minha  lha. Eu não te havia prometido falar com o Doutor  
  Ventura, para que ele esperasse mais uns dias?

 LÍDIA Sim, é verdade! Também Jerônimo prometeu arranjar o   
  dinheiro, mas, até agora, nada! E eu estou desesperada, 
  não sei o que fazer para pagar essa hipoteca.

 JUVENAL Não se iluda, minha irmã, que esse Jerônimo não vai arranjar  
  nada. Aquele homem é um impostor.

 JERÔNIMO que ouviu as últimas, entrando com Saci 

  Nem sempre, amigo Juvenal, nem sempre!

 TODOS Jerônimo e Moleque Saci?

 JERÔNIMO Sim, sou eu... Por que se admiram? Jerônimo nunca falta à sua 
  palavra. Enquanto eles andam por aí em minha perseguição, eu  
  aqui estou para cumprir o que prometi à Senhorita Lídia. Saci,  
  dê-lhe o dinheiro!

 SACI Pronto, serolita. Aqui tá o dinheiro pra pagá as poteca... o que  
  sobra, vancê dá pros pobre, com os comprimento do Jerome e  
  do Muleque Saci.

 JERÔNIMO à Lídia 

  Dê a metade deste dinheiro a seu irmão. Deixe-o aqui para  
  saldar a promissória e vá logo para casa com o Senhor Vigário,  
  antes que voltem os capangas e os tiros se espalhem por aqui.  
  Vá logo!

 LÍDIA Eu sabia que Jerônimo cumpriria a sua promessa. Toma Juvenal,  
  pague ao Doutor Ventura. E, graças a Deus, eu não preciso  
  sacri car-me, casando-me com ele. 
  dá metade do dinheiro a Juvenal 

  O resto  ca com o Padre, para que ele distribua aos pobres. 
  dá resto ao Padre 

  Vamos, Padre!
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 PADRE Que Deus o recompense, Jerônimo. Que Deus o recompense.  
  sai com Lídia

 JERÔNIMO E agora, Saci, tratemos de nós!

 SACI Já sei. Pernas pra que te quero! Adeus, Juvenal boboca. 
  sai com Jerônimo

 DOROTÉA entrando 

  Senhor Padre, eu... 
  vendo Juvenal 

  Ah!... Você? E o Padre Santiago? Eu deixei-o aqui! Viu-o, Juvenal?

 JUVENAL Sim! Retirou-se logo à minha chegada. Parece que foi para a  
  igreja. Eu  quei esperando seu irmão, porque preciso falar-lhe.

 DOROTÉA Oh, por favor, vê se descobrem para onde foram. Saíram daqui  
  gritando. Pergunte alguém se os viram ou se sabem de alguma  
  coisa!

 JUVENAL Procurarei saber, com licença! 
  sai

 DOROTÉA Que diabo terá acontecido? Onde estará meu irmão?

 VENTURA entra gritando 

  Bandido miserável, eu me vingarei. Dorotéa, é você que está aí?  
  Ainda não sabes? Um bandido que se diz protetor dos pobres  
  roubou-me! O canalha!

 DOROTÉA Que patife... Mas agora não adianta toda esta raiva. O problema  
  é pega-lo e tranca á-lo na cadeia. Mas... O Juvenal estava aqui à  
  sua procura.

 VENTURA Eu preciso mesmo falar com ele!

 JUVENAL entrando 

  Doutor Ventura, eu sinto muito. Fiz tudo para que Lídia   
  aceitasse a sua proposta de casamento. Mas ela recusou  
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  terminantemente. E mandou pagar a primeira prestação da  
  hipoteca! Aqui está o dinheiro. 
  entrega o dinheiro

 DOROTÉA Que azar... perdi minhas terras. E agora, Ventura, vê como  
  ela não presta! E ainda querias casar com aquela boneca de  
  porcelana. Se eu não conseguir apoderar-me destas terras, 
  você vai ver como eu me vingarei.

 JUVENAL Doutor Ventura, quer me entregar a promissória, por favor?

 VENTURA Ah! Sim!
  entregando-a  

  Aqui está. Mas ouça o que eu vou lhe dizer: eu hei de conseguir  
  o que quero de qualquer maneira. Desta ela escapou, mas, de
   outra, eu não sei se escapará. Quanto a você, Juvenal, eu
   só exijo que continue me ajudando. Caso contrário, eu contarei  
  a todo mundo seu passado! Agora diga-me: como foi que Lídia  
  conseguiu este dinheiro? Ela não podia pagar-me, eu estava  
  certo disso!

 JUVENAL Eu não sei, Doutor, o que ela manda fazer, eu faço. Eu não posso  
  lutar contra ela. Bem, adeus. Passar bem, Dona Dorotéa! 
  sai

 VENTURA E você, Dorotéa, vai  car descansada. Eu prometo arranjar umas  
  boas terras, uma linda casa, para que você possa se casar com o  
  seu apaixonado, o farmacêutico Manolo! 
  sai rindo

 DOROTÉA O farmacêutico espanhol meu namorado. Há muito, eu tenho  
  uma ideia que eu vou pôr em execução. E o farmacêutico  
  espanhol é que vai me ajudar! Para  car com as terras dos  
  Assunção, eu tenho um plano que não pode falhar. Vou falar 
  a Manolo...
  Manolo aparece ao fundo 

  Ele me ama e fará tudo que eu quiser!

 MANOLO ao fundo 

  E farei mesmo, meu amor, tudo para que você seja minha esposa.
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 DOROTÉA Manolo, meu amor, vieste a propósito, estou desolada meu bem!

 MANOLO Por quê? Me conte tudo o que se passa, que, se eu puder, darei  
  um jeito.

 DOROTÉA Ouça! O meu irmão havia emprestado dinheiro a Lídia e Juvenal  
  Assunção, sob hipoteca de suas terras, na certeza de que eles  
  não poderiam pagar. E meu irmão tomaria, para mim, as terras  
  que eu tanto ambiciono. Mas não sei por que diabos a Lídia  
  arranjou dinheiro e já pagou a primeira prestação. E, assim, nós  
  vamos perder as terras de Lídia. 

 MANOLO Oh! Mas não se afobe, que muita coisa poderá acontecer antes  
  que eles paguem as ultimas prestações! Aí então...

 DOROTÉA Sim! Pode acontecer e vai acontecer. Você vai preparar um  
  calmante contendo veneno e vai enviá-lo a Lídia. Ela, que está  
  apavorada e que con a no farmacêutico, beberá, na certa, o  
  remédio e entregará a alma ao criador, sem que ninguém 
  descon e. Assim meu irmão  cará com as terras que futuramente  
  serão minhas. E então eu me casarei com você. Mas só quando  
  estiver de posse das terras.

 MANOLO Está muito bem. Por você, eu cometerei todos os crimes   
  que forem necessários. Pode  car descansada, que Lídia vai  
  morrer! Agora eu vou-me embora, deixei a farmácia sozinha. 
  Até logo, meu bem. Você não vai me dar um beijinho?

 DOROTÉA Depois! Depois de realizados os nossos planos!

 MANOLO Muito bem, então será breve. Até logo, meu anjo! 
  sai

 DOROTÉA Com esse eu posso contar. Ele me ama e fará tudo que eu  
  quiser, muito embora depois eu o despreze. Ah... Ah... Ah... 
  ri e sai



26

 VENTURA entrando com o delegado 

  Olha, delegado, você pode tratar de prender esse tal de Jerônimo  
  e seu companheiro. Vou te dar uma semana e nada mais. Se não  
   zeres o que eu mando, serás destituído do cargo de delegado  
  e, ainda, mandarei te expulsar da vila. Está ouvindo bem?

 DELEGADO Está certo, mas...

 VENTURA Nem mais e nem menos. Este é o meu último aviso.

 CABEÇÃO entra correndo 

  Doutor Ventura, eu vi aqueles dois camaradas... e parece que  
  eles vêm vindo pra cá.

 DELEGADO É agora! Ele não me escapará. Vai pagar o novo e o velho.  
  Vamos, Cabeção, chame o Cara de Cão e venham me ajudar.  
  Escondam-se, que nós vamos pegar os homens!

 CABEÇÃO Que afobação é esta, Seu Delegado. Só tem eu aqui. 
  Os outros saíram.

 DELEGADO Não faz mal. Nós vamos fazer o serviço sozinhos. Esconda-se,  
  por aí, de revólver em punho. E, quando eles chegarem, o  
  pegaremos de surpresa.

 VENTURA Eu vou sair, Delegado. Eu vou sair para não atrapalhar. 
  Só voltarei quando eles estiverem seguros. Felicidades. 
  sai

 DELEGADO Agora! Atenção, vamos esconder! 
  saem

 JERÔNIMO entrando só e com cautela 

  Hummm! Parece que não tem ninguém, ou então é alguma  
  cilada. Ainda bem que eu deixei o Saci lá fora, preparado para  
  alguma surpresa!

 DELEGADO entra com Cabeção e revólver em punho 

  Mãos ao alto, Jerônimo! Desarme-o, Cabeção. 
  Cabeção executa 
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  Amarre-o e leve-o para aquela sala! Eu quero fazer uma   
  surpresa para o Doutor Ventura. Fique lá vigiando e muito  
  cuidado para que ele não escape. 
  Cabeção leva Jerônimo amarrado para a outra sala

 DELEGADO Agora o Doutor Ventura vai  car satisfeito comigo. O homem  
  está bem seguro. E quase que fui eu, sozinho, que o prendi.  
  Comigo é doze! 

 VENTURA entrando 

  Então? Que é do homem? Já o mandou para a prisão?

 DELEGADO Não! Estava à sua espera. O homem está aí dentro, bem   
  amarrado. E sob a vigilância do Cabeção. Desta vez, ele não  
  escapa da cadeia... Pode ir fazer-lhe uma visita, Doutor   
  Ventura. O homem está bem amarrado na sala aí ao lado!  
  Comigo é doze!

 VENTURA Você tem certeza de que ele está bem amarrado? Então eu vou  
  ver se ele ainda tem o meu dinheiro. 
  sai e volta logo, assustado 

  Ei, Delegado, mas ali, naquela sala, só está o pobre Cabeção,  
  todo amarrado e com a boca tapada com um pano. Só encontrei  
  este bilhete. 
  entrega ao delegado

 DELEGADO lendo 

  Obrigado pela hospedagem, mas as cordas estavam muito  
  incômodas. Jerônimo... idem... idem... Moleque Saci! Patifes!

 VENTURA com raiva 

  Mas onde foram estes homens?

 JERÔNIMO aparecendo, com Saci 

  Aqui estamos, Doutor Ventura! Dê-me seu revólver e  que  
  quietinho, se não quiser levar chumbo. 
  desarma-os

 SACI Pode trabaiá à vontade, Jerome, que eu tomo conta desse  
  delegado de meia pataca. 
  engrossa a voz 

  Comigo é doze!
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 JERÔNIMO amarrando os dois no sofá, com as cordas que trouxe da sala  

  Muito bem! Agora que estão bem instalados neste sofá, nós  
  vamos dar o fora, com todos os agradecimentos. Muito obrigado
  pelas armas e pela bonita recepção que tivemos. Até a próxima!  
  Lembrem-se sempre de Jerônimo, o herói do Sertão. 
  saem, galope fora

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



TERCEIRO ATO
 SALA EM CASA DOS ASSUNÇÃO

 LÍDIA ESTÁ EM CENA, LENDO UM LIVRO, QUANDO 

ENTRA JUVENAL, AGITADO, COM UMA CARTA
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 JUVENAL entra agitado com uma carta na mão 

  Lídia! Veja! Outra carta ameaçadora do Perneta!

 LÍDIA Não se exalte tanto, mano. Vamos ler a carta primeiro.   
  lê 

  �“Deixem esta casa o quanto antes. O perigo é grande e esta é a
   primeira séria advertência. Fujam dos meus domínios! O Perneta�”

 JUVENAL Lídia! Eu não  co mais aqui. Ele vai nos matar. Vamos embora  
  daqui para qualquer outro lugar. Vamos, minha irmã!

 LÍDIA Acalme-se, Juvenal. Eu vou pensar numa solução. 

 JUVENAL Nós precisamos sair! Nós precisamos sair, minha irmã!

 LÍDIA O que é isto, Juvenal. Não podemos perder o que é nosso. 
  cai em cena um punhal com um bilhete 

  Santo Deus! O Perneta outra vez. Vejamos: 
  lê 

  �“Saiam enquanto é tempo ou serão mortos numa noite próxima.  
  O Perneta.�”

 JUVENAL com medo 

  Está vendo? Eu não disse? Vamos embora. Você não tem medo,  
  Lídia, mas eu tenho, não quero ser morto pelo Perneta. Não.  
  Isso não!

 LÍDIA Nunca pensei que meu irmão fosse tão medroso. Lembra-te de  
  que és um homem.

 JUVENAL Minha irmã, pense bem. Eu acho que devemos sair daqui o  
  quanto antes, se não o  zemos, perderemos a vida!

 LÍDIA Nada disso. Não podemos abandonar o que nos pertence. Bem,  
  eu vou aos meus afazeres. E você não pense mais no Perneta.  
  Algum dia, ele há de se trair, e então  caremos sabendo quem  
  ele é. Até logo, meu irmão. Medroso! 
  sai

 JUVENAL Essa insistência de minha irmã em permanecer nestas terras  
  lança por terra todos os meus planos!
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 VENTURA aparecendo ao fundo 

  Permita-me a entrada, meu caro Juvenal. Bom dia!

 JUVENAL Bom dia nada! Mau dia! Nós tivemos outras ameaças do  
  Perneta. Lídia quase morreu varada por um punhal que jogaram  
  aqui na sala, com um bilhete ameaçador!

 VENTURA Lídia? O Perneta a feriu? Vamos, diga!

 JUVENAL Diga... diga... Como se eu não soubesse que o Perneta é o  
  senhor. Quem havia de ser, senão o Doutor Ventura, para  
  conseguir os seus intentos.

 VENTURA Não diga disparates! Ademais, eu não sabia de nada. Jerônimo  
  prendeu-me juntamente com o Delegado. Ficamos amarrados  
  no sofá em minha casa, de onde saímos só quando minha irmã  
  foi buscar um remédio e nos livrou das cordas. Eu quero é que  
  você cuide bem de Lídia. Eu adoro essa moça e não quero que  
  lhe aconteça nada de mau.

 JUVENAL Está bem! Pode deixar que eu cuidarei bem dela. Mas... e de  
  mim? Quem é que vai cuidar?

 VENTURA Não seja idiota! Vai chamar Lídia, que eu preciso falar-lhe.

 JUVENAL Não sei o que será de nós... Não sei... 
  sai

 VENTURA Se Lídia recusar desta vez o meu amor, há de se arrepender!

 LÍDIA Doutor Ventura, o senhor deseja falar-me?

 VENTURA Sim! Não me convida a sentar?

 LÍDIA Pois não! Mesmo porque desejo saber o que o traz à minha casa.

 VENTURA sentando-se 

  Perdoa-me se a tenho aborrecido, Lídia. Mas eu preciso continuar  
  com minha insistência. Precisamos nos compreender. Eu sou  
  rico, muito rico. Por que você não se resolve a casar-se comigo?  
  Eu te, amo Lídia, e farei a tua felicidade.
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 LÍDIA Não. Nunca me casarei com um homem sem dignidade.

 VENTURA Eu? Não sou um homem digno? Com tanto dinheiro que   
  possuo? O que mais quer?

 LÍDIA O dinheiro não resolve problemas de amor. O amor só se  
  adquire com dedicação e afeto. E o senhor nada disso possui.  
  E embora queira roubar minhas terras, elas ainda são minhas.  
  Aqui mando eu. Por isso convido-o a deixar-me sozinha.

 VENTURA Veremos quem vencerá. Hei de casar-me com você, nem que  
  tenha de gastar toda a minha fortuna. Você vai ver, Lídia, como  
  me vingarei. Passe bem! 
  sai raivoso

 LÍDIA Santo Deus, valei-me. Dê-me coragem. Agora mais este!

 PADRE entrando com Jerônimo e ouvindo as últimas 

  Deus há de ouvi-la sim, minha  lha.

 LÍDIA O Padre Santiago? Jerônimo? É mesmo Deus que os envia!

 PADRE Jerônimo queria falar-te e eu, então, o acompanhei até aqui.

 LÍDIA Eu, meu amigo, estou muito decepcionada e creio que o melhor  
  é ir-se embora desta terra, antes que meu irmão  que maluco.

 JERÔNIMO Não se precipite! Eu mandei Saci levar umas pedras que  
  apanhei nos terrenos de sua propriedade, para que fossem  
  examinadas. Assim saberemos qual o valor de suas terras e  
  por que o Doutor Ventura tanto as ambiciona. A qualquer  
  momento, Saci está de volta. Aguardemos os resultados dos  
  exames. E depois, então, a senhorita decidirá!

 SACI da porta 

  Tá na mão, Jerome! Aqui tô eu. Bom dia pra todo o mundo! 
  Sois Cristo, Seu Vigaro, sois Cristo!

 PADRE Deus o abençoe, Saci...
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 SACI Olha, Jerônimo, eu trouxe a resposta do laboratório. Tá aqui.  
  entra

 JERÔNIMO Vejamos agora, Lídia, o valor das suas terras. 
  lê 

  �“Meu caro Jerônimo, o resultado do exame foi negativo, as  
  pedras não contêm nenhum minério, são apenas pedras de  
  calcário ordinário.�” 
  fala 

  Agora é que a coisa  cou misteriosa. Por que o Doutor Ventura  
  quererá essas terras? E o Perneta? Quem será? É o que eu vou  
  descobrir. Vamos, Saci. Temos muito que trabalhar...

 SACI Eu vou, Jeroni, mas, na hora que você for encontrá o Perneta  
  me avisa, que eu não quero nada com esse manquitola.

 JERÔNIMO Adeus, Padre. Senhorita, peço que aguarde mais um pouco  
  antes de tomar uma decisão de nitiva! Passem bem!

 SACI Até outro dia, pessoal! 
  saem

 PADRE Ouviu o que disse Jerônimo, minha  lha? É preciso que lhe  
  depositemos con ança. Não se desespere e aguarde.

 VENTURA entra com raiva 

  Onde está Jerônimo? Onde está ele? Eu sei que ele estava aqui.  
  Aquele patife. Quero o dinheiro que ele me roubou. Onde está ele?

 JERÔNIMO aparece de revólver em punho com Saci, que  ca ao fundo 

  Estou aqui, Doutor Ventura. Eu o vi chegar muito desesperado 
  e resolvi voltar para saber o que estava se passando.

 VENTURA Vinha encontrar-te, canalha! Só mesmo armado você intimida  
  os seus inimigos. Eu queria vê-lo sem este revólver. E sem a  
  ajuda deste criolinho, cor de betume.

 SACI Istrume é a tua vovozinha!
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 JERÔNIMO Cala a boca, Saci. Segure o meu revólver, que eu quero   
  satisfazer a vontade do Doutor Ventura. O que queres? 
  Estou às suas ordens.

 VENTURA Ladrão, eu quero o meu dinheiro. A coisa agora é comigo.   
  Prepare-se para levar a maior surra de sua vida, seu gatuno  
  disfarçado.

 SACI à parte 

  Coitado desse doutorzinho. Ele não sabe de nada!

 JERÔNIMO Pois então vamos! Ataque! 
  lutam

 CABEÇÃO aparece ao fundo 

  Xiiii o patrão tá apanhando. Eu preciso agir depressa! 
  avança por trás de Jerônimo e vai dar com a coronha do revólver  

  na cabeça, quando Saci grita

 SACI Cuidado, Jerome. 
  Jerônimo vira-se e acerta um soco em Cabeção, que cai 

  Saci escora-o com a arma 

  Pode deixar que eu tomo conta desse Cabeção de bagre!   
  Ventura leva uma grande surra e sai, levado por Cabeção

 JERÔNIMO Bem! Eu creio que ele agora  cou satisfeito. Peço a todos  
  desculpa pelo incidente. E agora eu vou mesmo, antes que 
  os capangas do Ventura cheguem por aqui. Adeus. 
  sai com Saci

 PADRE Que coisa, minha  lha. Eu acredito que o Doutor Ventura não  
  estava fazendo conta do dinheiro, o que ele estava era com  
  ciúmes de ver o Jerônimo aqui, em sua casa. O Doutor Ventura  
  deve gostar muito de você, minha  lha. De outro modo, não se  
  explica essa valentia com o Jerônimo.

 LÍDIA É o que eu também penso, Padre. Mas ele tem se mostrado tão  
  perverso comigo...

 PADRE Ora! Isso é força do amor rejeitado. Ele cometerá até loucuras  
  se você continuar in exível. Ventura é ambicioso, mas, no  
  fundo, não é mau homem.
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 LÍDIA Padre, depois dessa demonstração, se Ventura abrandar um  
  pouco, podem as coisas mudar muito.

 PADRE Deus o permita. Só assim acabam, de vez, todas essas histórias.  
  Tanta ambição... tantos crimes já bastam, é preciso voltar à paz.

 CABEÇÃO aparecendo ao fundo 

  Silêncio! Não gritem, que será pior. Muito quietinho aí, 
  Seu Vigário, enquanto eu levo Sá Lídia daqui.

 PADRE Eu não disse que o homem cometeria loucuras!

 CABEÇÃO Cala a boca aí, Seu Padre, eu vim buscá a Sá Lídia, que o Doutor  
  Ventura mandô. E se alguém arresisti, eu passo fogo. Vamo, Sá  
  Lídia, passe na minha frente que eu vou lhe amarrá. 
  executa 

  Pronto. Já amarrei. Vamo embora! 
  deixa Lídia na porta e volta perto do padre 

  Até outro dia, Seu Vigário, que o diabo  que com vancê! 
  Padre dá um soco em Cabeção, que cai e levanta-se, benzendo-se  

  Padre também se benze, enquanto Cabeção, apavorado, vai  

  saindo com Lídia

 PADRE Eu vou depressa procurar o Jerônimo para salvar essa pobre  
  moça. E que Deus me ajude. 
  vai saindo

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



QUARTO ATO
CASA DO DOUTOR VENTURA
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 MANOLO entrando com Dorotéa 

  Eu não sou culpado, Dorotéa. Eu mandei o garoto levar à Lídia o  
  calmante envenenado, mas o menino trocou os frascos e levou  
  um remédio qualquer!

 DOROTÉA nervosa 

  Por que agiste com esta falta de atenção? Bem sabe que só me  
  casarei com você depois de realizados os meus planos. Tens  
  que me ajudar, porque as terras dos Assunção serão nossas.

 MANOLO Sim... sim. Mas foi melhor que o garoto cometesse o erro.

 DOROTÉA Como assim?

 MANOLO Porque se ela morresse, podia nos complicar, mas, agora, a coisa  
  vai ser diferente. Olha o que eu trouxe para você! 
  mostra um anel

 DOROTÉA Um anel? Para que eu quero um anel?

 MANOLO Mas é um anel especial. Basta se remover a pedra e cairá, de  
  seu interior, um veneno e caz e violento, que não deixará  
  nenhum vestígio.

 DOROTÉA Está bem. Dê-me este anel.
  pega-o 

  Vá agora para a farmácia e aguarde minhas notícias. Até mais  
  tarde, meu amor! 

 MANOLO E desta vez eu não recebo o meu beijo de despedida?

 DOROTÉA Agora não! Vá depressa, que eu preciso  car só. 
  Manolo sai

 CABEÇÃO entrando 

  Dona Dorotéa, cadê o Doutor Ventura? Eu trouxe a moça que  
  ele mandou buscar. Tá bem amarrada. Não qué vê ela não?
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 DOROTÉA Traga-a para cá. 
  Cabeção sai 

  Que coincidência. Ah... Ah... Ah... Agora Lídia está em minhas  
  mãos. Vou começar a minha obra destruidora.

 CABEÇÃO entrando com Lídia, que está amarrada, senta-a em uma cadeira  

  Pronto, Sá Dona Dorotéa, aqui tá a gostosona. Pode tomá conta  
  dela que eu vou pro meu trabalho. 
  sai

 DOROTÉA Não está amedrontada, Lídia? Condenei este gesto de meu
  irmão, o fato de ele gostar de você não lhe dá o direito de  
  raptá-la. Mas  que descansada, que eu cuidarei bem de você...

 LÍDIA Você e seu irmão, Dorotéa, são uns perversos... uns criminosos.

 DOROTÉA Ora. Não se lamente, eu não posso livrá-la das cordas, porque  
  meu irmão me mataria... Mas... posso ajudá-la de outra forma.  
  E, para começar, como você está muito emocionada, eu vou  
  preparar-lhe uma dose de calmante!
  encaminha-se para a mesa

 LÍDIA Muito obrigada, Dorotéa. Meu Deus, ajuda-me. Se ao menos  
  aparecesse por aqui o Padre Santiago ou o Jerônimo, eu estaria  
  livre desses assassinos.

 DOROTÉA preparando a bebida com o veneno do anel e trazendo para Lídia  

  O que você está resmungando aí? Tome esta bebida. Isto lhe  
  fará bem. Vamos, beba!

 LÍDIA descon ada 

  Mas eu... não...

 DOROTÉA Vamos, tolinha. Beba... Só para se acalmar... E se não beber, será  
  muito pior para você. Beba!

 LÍDIA Está bem. Uma vez que não há outra alternativa... Mesmo sem  
  saber o que é isto, eu vou beber! 
  Dorotéa força o copo em sua boca
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 VENTURA aparecendo 

  Pare! Não beba isto! 
  toma o copo 

  Bandida! Querendo envenenar a pobre moça! 
  esbofeteia 

  Tome, miserável.

 DOROTÉA revoltada 

  Você, Ventura... você me esbofeteou? Por causa desta   
  indesejável Assunção? Mas... eu me vingarei. 
  senta chorando

 LÍDIA Por quê? Por que Dorotéa queria envenenar-me? Por que me  
  odeia ela tanto assim?

 VENTURA desamarrando Lídia 

  Odeia-te por causa de suas terras e porque gosto de você!

 LÍDIA Se gosta de mim, por que me mandou raptar? Se pensa que  
  assim me obriga a casar-me contigo, está muito enganado.  
  Nunca me casarei com um malvado da sua espécie...

 VENTURA Veremos, Lídia. A tua recusa é o que me exaspera. Vou dar-te
   um prazo até amanhã ao meio dia para decidires, depois, muita  
  coisa poderá acontecer. Inclusive a realização das ameaças do  
  Perneta!

 LÍDIA O quê? Pois você... você é o Perneta?

 VENTURA Não seja tola. 
  a Dorotéa 

  E você, Dorotéa, pensa que eu não sei que aquilo era veneno?  
  Por que fez isso? Por quê?

 DOROTÉA ainda chorosa 

  Você não disse que sabe o porquê? Pois é isso mesmo, não  
  posso permitir que cases com uma Assunção e nem que fujas 
  à promessa de me dares as terras dela.
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 VENTURA Idiota. Por causa daquelas terras áridas, você comete as piores  
  tolices. Fique descansada, que eu cumprirei as minhas   
  promessas. Agora deixe-me, que eu preciso falar a sós com  
  Lídia. Vá para dentro. 
  Dorotéa sai 

  Sente-se aí, Lídia, e espere-me... eu quero fazer-te uma   
  proposta, já volto. Vou buscar uns documentos. 
  sai

 LÍDIA Creio que o Padre tinha razão. Ventura não parece tão mau.  
  Seria uma felicidade se pudesse regenerá-lo. 
  vendo Jerônimo, que aparece ao fundo, com o Padre 

  Jerônimo... Padre... Ainda há pouco eu pedia a Deus que os  
  enviassem até aqui. E Deus ouviu meu pedido. Que sorte.

 PADRE Assim que Cabeção saiu levando-te, eu saí à procura de   
  Jerônimo. Contei-lhe o sucedido e viemos logo para aqui. 
  Agora precisamos dar parte ao Delegado.

 LÍDIA Não adianta nada queixar-se ao Delegado. Ele faz parte da  
  política do Doutor Ventura e lhe tem medo!

 PADRE Mas... então? O que havemos de fazer?

 LÍDIA Por enquanto, nada. Como o senhor ouviu o Cabeção dizer, 
  eu fui raptada a mando do Doutor Ventura. Mas, depois, ele  
  mesmo soltou-me, evitando ao mesmo tempo que Dorotéa, 
  sua irmã, me envenenasse. E disse ainda que não queria que 
  me maltratassem, porque amava-me demasiadamente. E uma  
  vez que eu não queria a sua amizade, para não forçar-me, 
  dava-me a liberdade.

 JERÔNIMO Será que a surra que ele levou o fez pensar agora diferente?

 LÍDIA Esquisito, não é, Jerônimo? Será que ele gosta mesmo de mim?  
  Será que, se eu ainda o aceitasse, poderíamos ser felizes?

 JERÔNIMO Sobre o seu caso com o doutor, eu já vi tido... O que me  
  preocupa, no momento, é o outro caso... e preciso resolvê-lo. 
  Responda-me, Lídia, você sabe por que e como o seu pai morreu?
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 LÍDIA Sim! Papai era um homem muito rico, mas quase que perdeu  
  tudo no jogo. Quando começou a se arruinar, vendeu muitas  
  partes das terras,  cando somente com esta propriedade.

 JERÔNIMO E ele cuidava bem dela.

 LÍDIA Demais. Ele tinha um enorme carinho e cuidado com este  
  pedaço e a casa que deixou para nós. No dia da sua morte,  
  antes da crise, mandou chamar Juvenal e discutiu com ele. 
  E, no auge da discussão, papai foi acometido de uma síncope 
  e morreu!

 JERÔNIMO Hummm! O que teria o velho discutido com Juvenal é o que 
  eu queria saber... Mas Juvenal, com certeza, não vai me dizer. 
  Eu preciso descobrir!

 LÍDIA Mistério! Tudo mistério. Quem sabe da história era minha Tia  
  Hemengarda. Mas ela foi morta pelo Perneta!

 CABEÇÃO entrando, assusta-se 

  Uai! Jeromo tá aqui? E o padre também?

 JERÔNIMO ameaçando 

  Cuidado, Cabeção... se tem amor à pele, diga logo o que 
  queria você.

 CABEÇÃO Eu vim pra levá Dona Lídia lá pra adega. A Dona Dorotéa é que  
  mandou. Dona Dorotéa qué matá ela, ela é muito ruim... Eu não  
  gosto de Dona Dorotéa!

 JERÔNIMO Escuta, Cabeção! Se você não gosta de Dona Dorotéa, Por que  
  não me  conta tudo de uma vez? Assim você se vingará dela e  
   cará em paz com a sua consciência!

 CABEÇÃO Eu sou o único que sabe de tudo. E vou contá mesmo! Basta  
  vocês saberem quem é o Perneta, pra depois saberem o resto! 
  E eu vou dizê agora quem ele é. O Perneta! O Perneta é... 
  recebe um tiro pelas costas e cai morto

 PADRE examinando-o 

  Santo Deus... Está morto!
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 JERÔNIMO que correu ao fundo e examinou tudo 

  O tiro veio do pátio, mas nem sombra do assassino. Deve haver  
  algum mistério em tudo isto. Lídia, você  cará aqui por alguns  
  instantes. Não precisa ter receio, porque o Saci não demorará a  
  chegar. Eu vou levar este cadáver e ver quais as providências  
  que vai tomar o delegado. Vamos, Padre. Eu preciso de uma  
  testemunha. 
  sai com o Padre e leva o cadáver

 LÍDIA E o Ventura que não volta... Depois de tudo, eu tenho medo de  
   car aqui sozinha. Vou ver se encontro o Ventura. 
  vai saindo

 DOROTÉA entra com revólver em punho e impede a saída de Lídia 

  Onde vai você, mocinha? Agora não vai sair mais desta casa, a  
  não ser para o cemitério. Chegou o momento de vingar-me de  
  todas as humilhações. Sente-se, Lídia! 
  Lídia obedece 

  Você escapou do meu veneno. Mas, deste revólver, você não  
  escapará. Pode encomendar sua alma a Deus. Desta vez, eu  
  serei dona de suas terras, pois você irá agora mesmo para o  
  outro mundo!

 LÍDIA Então é você, Dorotéa. É você que anda cometendo os horríveis  
  crimes! Será você o Perneta? Vamos, fale... foi você que matou  
  há pouco o Cabeção?

 DOROTÉA Não interessa quem seja. O que interessa é que hei de liquidar  
  a todos. A você, Ventura... e, se for preciso, também o Juvenal.  
  Ninguém que possa impedir-me de  car com suas terras deverá  
  viver.

 LÍDIA E o castigo? O remorso? Não tens medo da justiça de Deus?  
  Que adianta todos esses crimes, se depois só te espera a  
   infelicidade?

 DOROTÉA O que me espera... é somente a conquista! Já escrevi ao tolo do
  farmacêutico, contei-lhe que tudo o que eu fazia era no interesse  
  de conseguir a sua ajuda. Eu nunca o amei... e nem o amarei...  
  Meu coração pertence a outro que, um dia, será feliz comigo lá  
  na sua casa... Manolo sabe que vou matar-te de qualquer forma.  
  E, se ele tentar salvar-te, chegará tarde demais, porque vais  
  morrer agora. 
  vai para atirar
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 MANOLO da porta 

  Não... Não... 
  atraca-se com Dorotéa para tirar-lhe a arma 

  Não permitirei que faças isso! 
  lutam os dois, quando a arma dispara, ferindo Dorotéa de morte  

  Oh! Não... Não, Dorotéa, será que eu a matei? Está ferida?  
  Ajude-me, Lídia, vamos levá-la para dentro. Eu preciso salvá-la.  
  Eu preciso... ela... é o meu único amor! 
  sai com Lídia, levando Dorotéa 

 JERÔNIMO entrando com Padre, Saci e Ventura 

  O que foi isto? Ouvimos um tiro... Lídia... Lídia, onde estás?

               LÍDIA aparecendo 

  Aqui estou. Manolo, o farmacêutico, lutando com Dorotéa para  
  salvar-me de uma morte certa, disparou a arma, atingindo a  
  pobre irmã do Doutor Ventura, que ali está entre a vida e a morte.

 VENTURA Minha irmã? A ambição leva-a para a morte. Eu vou vê-la.  
  Vamos, Padre. Venha também, Lídia. 
  sai com Padre e Lídia

 JERÔNIMO E agora, Saci. Faça-me o favor de contar onde foi você,  cando  
  todo o dia fora?

 SACI É, Jerônimo! Pensando no Perneta, eu fui numa cidade daqui,  
  que tem uma loja que vende muleta e perna de pau, e  quei  
  sabendo que compraram uma perna de pau na dita loja. Não  
  demora, nóis vamo saber quem é o Perneta. Comigo é doze... 

 VENTURA Pobre da minha irmã, acaba de entregar sua alma ao criador.  
  Ainda bem que recebeu os sacramentos do Padre Santiago.  
  Vocês não querem rezar por sua alma?

 JERÔNIMO Sim, vamos. 
  vão saindo

 MANOLO aparece empunhando um revólver com a  sionomia alterada,  

  como se estivesse louco 

  Não! Ninguém vai ali, só eu. Só eu velarei por ela. Ela é o meu  
  amor... está morta... Mas... eu também vou morrer, eu fui culpado  
  de tudo! Um dia, eu descobri que havia ouro nas terras dos  
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  Assunção. Contei tudo a Dorotéa, mas pedi-lhe que se casasse  
  comigo, porque eu a amava muito. Ela então prometeu, mas eu  
  tinha que ajudá-la a apoderar-se das terras. As terras de Lídia  
  têm ouro, muito ouro!

 JERÔNIMO Mas então, Saci, você não mandou examinar as pedras?

 SACI Eu quero que ocê me perdoe, Jerome. Quando eu levei as pedras,  
  eu fui brincando e perdi elas no caminho. E pra você não  cá  
  brabo comigo, eu peguei umas pedrinhas quarqué lá na estrada.
  E foi por isso que o homem falou que elas não valiam nada.

 MANOLO Não valia nada... Ah! Ah! Ah!... As terras de Lídia e Juvenal 
  têm muito ouro. Por isso Dorotéa procurava impedir que se  
  pagassem as hipotecas. E por isso também ela precisava matar  
  Lídia! Eu sabia e corri para salvá-la, porque  quei com remorso.  
  Nós fracassamos, mas eu não, eu vou com Dorotéa. O meu  
  amor... eu vou... eu vou... 
  sai e ouve-se fora um tiro. Manolo se mata

 PADRE entrando com Lídia 

  Mais um que cumpre os desígnios de Deus. Ajoelhemos, meus  
   lhos, e rezemos por suas almas! 
  disco de Ave Maria. Todos se ajoelham e rezam baixinho,   

  enquanto fecham-se as cortinas 

FIM DO QUARTO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO TERCEIRO ATO

QUINTO ATO
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 VENTURA conversando com Lídia 

  Quando a deixei na sala, Lídia, eu já havia resolvido fazer-te  
  de presente a hipoteca. Queria o seu amor, é certo. Mas não o  
  queria à força, embora  zesse algumas ameaças. O que  z de  
  mau foi sempre instigado por minha irmã, que ambicionava  
  apoderar de suas terras. Agora compreendo que era por causa  
  do ouro!

 LÍDIA Eu comecei a pensar diferente ao seu respeito desde que me  
  salvou de uma morte certa.  Só quem tem bons sentimentos  
  procederia daquela forma.

 VENTURA Mas o que passou, passou. Venho trazer-te aquilo que eu já  
  te havia ofertado em pensamento. Aqui estão as suas hipotecas.
  Você nada me deve 
  entrega-lhe os papéis 

  Se algum dia você quiser me aceitar por esposo, estarei à sua  
  espera, amando-te como sempre a amei.

 LÍDIA Obrigada por tudo, viverei agora um pouco mais feliz, embora  
  ainda tenha medo do Perneta! Até quando viveremos sem  
  desvendar este mistério?

 VENTURA Pelas minhas deduções, o Perneta jamais seria minha irmã,  
  Cabeção ou Manolo... Ele ainda voltará a atacar. Por que você  
  não se abriga na casa do Padre?

 LÍDIA Não é necessário. Mandei chamar Jerônimo, que passará a noite  
  aqui. Creio que assim estarei protegida!

 VENTURA Se você me permite, eu também desejava passar aqui a noite.  
  Também eu... queria proteger a mulher que amo!

 LÍDIA Você também quer  car? Claro que  carei contente e já não  
  morrerei de medo! Ventura 
  chega-se a ele 

  Meu... Meu...

 VENTURA completando 

  Pode dizer... meu amor! 
  beijam-se, ouve-se fora um tiro 
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  O que será? 
  vai à porta e olha

  É Jerônimo e Moleque Saci. 
  gritando para fora 

  Olá! Estão feridos?

 JERÔNIMO entrando com Saci 

  Não, felizmente! O Saci viu a tempo uma arma apontada para  
  nós, da janela lateral da casa!

 VENTURA Da janela? Vamos ver depressa quem possa ser?

 JERÔNIMO Não! Quem quer que seja, deixe-o agir à vontade. Faz parte de  
  um plano que arquitetei. Façamos de conta que nada houve!  
  Mas onde está o Padre?

 PADRE aparecendo ao fundo 

  Arre! Se não fosse o Saci, a bala tinha me mandado para os  
  anjinhos. Senhores! Isto é obra do Perneta! Precisamos pedir  
  a Deus que, esta noite, resguarde nossas peles. O tal bandido  
  deve estar resolvido a jogar sua última cartada!

 VENTURA Tem razão, Padre! Eu tenho a mesma impressão.

 JERÔNIMO Mas onde está seu irmão, Lídia? O Juvenal?

 LÍDIA Meu irmão, desde ontem, sentiu-se indisposto e com muita  
  febre. Recolheu-se ao leito. 
  escurece 

  A noite vem chegando. Espero que todos encontrem boas  
  camas. E que o sono lhes seja propício, mesmo com a presença  
  do Perneta! Se a tanto ele se atrever, ele deve estar por perto,  
  preparando uma das suas!

 JERÔNIMO O melhor é que cada um vá para os seus aposentos. Lídia, vá  
  para o seu quarto. Saci, vai para o pátio para vigiar melhor.

 SACI É pra já. Mas se eu gritá, acuda logo, que eu não quero   
  brinquedo com alma do outro mundo! 
  sai rindo
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 JERÔNIMO Eu  carei por aí. Se o Perneta não estiver entre nós, mais tarde,  
  ele virá com certeza. Boa noite, minha gente. Sua bênção, Padre!  
  vão saindo, aparece o delegado

 DELEGADO ao fundo 

  Alto! Daqui não vai sair ninguém. Jerônimo agora não me 
  escapará. Considere-se preso. 
  desarmando-o 

  Vamos, acompanhe-me.

 JERÔNIMO Mas logo agora que esta gente toda conta comigo?

 DELEGADO Não converse  ado. Vai pagar bem caro por ter me deixado  
  amarrado com o Doutor Ventura lá no sofá, vamos.

 JERÔNIMO Está bem. Esta partida, o Delegado ganhou. Considero-me  
  preso. Vamos! 
  sai com o delegado

 PADRE E agora? O que vai ser de nós? Sem a presença de Jerônimo,  
  eu... tenho mau pressentimento.

 LÍDIA Seja o que Deus quiser... Vamos dormir! 
  saem todos, cena vazia um tempo. Música

  a cena está em semiescuridão. Juvenal entra encapuçado com 

  uma capa preta e uma perna de pau, que faz, no assoalho, o  

  barulho característico. Atravessa a cena e dirige-se para o quarto  

  de Lídia. Logo depois, ouve-se um grito forte, outros abafados de  

  Lídia, como se estivesse sendo estrangulada. Jerônimo atravessa  

  a cena e acendem a luz. Lídia entra gritando, com trajes em  

  desalinho, está de penhoir

 LÍDIA entrando assustada 

  O Perneta! O Perneta! Ele tentou estrangular-me, mas... 
  o Jerônimo atracou-se com ele.

 TODOS Jerônimo! 
  ouve-se dentro barulho de luta
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 JERÔNIMO entra arrastando Juvenal, que vem com uma perna de pau   
  Senhores, apresento-lhes o Perneta! 
  mostra a perna de pau

 TODOS Juvenal!

 JERÔNIMO Não esperava por Jerônimo, hein, Seu Perneta? Pensava que 
  eu estava preso e que, por isso, podia agir à vontade. Eu e  
  o delegado agimos de comum acordo. Fiz com que ele me  
  prendesse, a  m de me afastar e deixar o Perneta agir à  
  vontade. Fiquei, no entanto, andando pela casa até o momento  
  propício, pois eu já sabia que o Perneta era o Juvenal, mas  
  precisava provar.

 VENTURA E o que fez ter essa certeza, Jerônimo?

 JERÔNIMO Pelas investigações que  zemos na cidade, sobre os compradores  
  de pernas de pau, o que não foi difícil.

 LÍDIA Meu irmão, por que você fez isso? Por que tornou-se um assassino?

 JUVENAL Assassino não, eu sou um gênio. Disfarçava-me de Perneta para  
  me vingar. Quando eu era criança, eu era fraco e zombavam  
  de mim. Comecei a odiar todos. Cresci! Passei a jogar e a beber 
  para esquecer minhas frustrações. Perdia muito no jogo. 
  Comecei então a dever muito dinheiro ao Doutor Ventura. Ele  
  me emprestava o dinheiro porque gostava de minha irmã e não  
  queria nos ver em di culdades.

 LÍDIA E papai? Não sabia destes deslizes todos?

 JUVENAL Quando ele soube, mandou me chamar. Discutimos. Ele   
  enfureceu-se tanto que teve um ataque cardíaco e morreu. 
  Eu dei busca no seu cofre e encontrei a carta de uma   
  companhia, dizendo que o exame das pedras que ele 
  mandara fazer era positivo. Havia ouro nas poucas terras 
  que nos restavam. Encontrei também outra carta, enviada 
  a Tia Hemengarda, onde meu pai contava-lhe a novidade.  
  Roubei as cartas e engendrei um plano para tornar-me dono  
  absoluto das terras. Mas meus irmãos eram um estorvo!
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 LÍDIA Se tivesse me contado, eu o ajudaria, para que não se tornasse  
  um assassino!

 JUVENAL Não! O que me interessava era o ouro... todo pra mim.   
  apontando o revólver para todos 

  E agora ainda tenho a fazer a última cartada. Não se mexam! 
  Eu quero ter o gosto de dizer que venci a todos de uma só vez...

 SACI do fundo, com revólver 

  Olha eu aqui, Seu Perneta!

 JUVENAL virando-se rápido, atira em Saci e erra 

  Toma, miserável. 
  Jerônimo, rápido, atira e desarma Juvenal

 SACI fazendo micagens 

  Tá vendo, chefe. Mixô... Comigo é doze...

 JERÔNIMO Quieto, Juvenal. Senão morre. Basta! Chega de tantos crimes.  
  Saci, pode chamar o Delegado. 
  Saci obedece, Delegado entra 

  Senhores, estejam certos de que este homem está louco.

 LÍDIA chorando 

  Louco! Pobre irmão...

 DELEGADO Mandaremos fazer um exame em Juvenal. Se ele estiver louco,  
  será internado em um hospício. E, mais tarde, talvez ainda viva  
  para o mundo. 
  sai levando Juvenal

 

 SACI E nóis já estamos demais aqui... já tá me dando uma comichão  
  na espinha dorsal, de saudade da minha criolinha! Adeus, Sá Lídia.

 LÍDIA Já que não querem  car aqui por mais tempo, adeus, e que a  
  felicidade os acompanhe. Boa viagem.
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FIM DA PEÇA

CORTINA

 JERÔNIMO Adeus a todos. Vamos partir satisfeitos por termos cumprido 
  a nossa missão, lutando pelo bem, sempre a favor da justiça.  
  Casem-se e sejam felizes. Fiquem com Deus, sem mais se  
  preocuparem com a Herança Maldita.
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