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 CORONEL Esses empregados são uns molengas. 
  olha para o relógio 
  Seis horas da manhã e o Tião ainda não acabou de arrear 
  o meu cavalo. Ah meu tempo: os empregados de hoje só 
  querem comer sem trabalhar. Ô Margarida...

 MARGARIDA entrando 
  Pronto, patrão!

 CORONEL Me traga o lenço. Depressa, anda logo... Diabo!

 MARGARIDA Sim, senhor patrãozinho. 
  sai e volta com o lenço 
  Pronto, patrão. Aqui tá seu lenço. O senhor não quer tomar 
  café antes de sair?

 CORONEL Não. Quando eu passo a noite em claro olhando um doente,  
  levanto-me indisposto, sem vontade de tomar café. Onde está  
  Iracema?

 MARGARIDA Está lá no quarto com a Dona Celeste. Está lhe dando remédio.

 CORONEL É... Iracema gosta muito da Celeste. Moça bonita que não pensa  
  em sair de casa, gozar a mocidade. A boba... só quer estar ao  
  lado da Celeste!

 MARGARIDA E por falar na patroa, como ela passou a noite?

 CORONEL Passou muito mal. O médico disse que ela terá muito pouco  
  tempo de vida. O coração dela já não aguenta mais. Bem, eu  
  vou até a cidade buscar mais remédio.

  

 TIÃO entra correndo 
  Patrão, o cavalo já tá arreado. Eu arreei o Ruzio! O Baio não 
  deixou pegá. Ele anda de namoro com a égua do vizinho... 
  Tá um escândalo miserave... O sinhô tem que ir no cavalo Trotão, 
  socando que nem pilão, mas é só i dançando o iê iê iê   
  dança 
  que o senhor não sente o rebolado do bicho.
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 CORONEL Ah, muleque sem vergonha! 
  ameaça-o 
  Você me faz envelhecer antes do tempo.

 TIÃO Uai? O sinhô pensa que ainda é broto? Deixa o rematismo 
  sabê disso. Ô veio quadrado, minha gente! O sinhô já era!

 CORONEL ameaçando 
  Muleque sem vergonha. 
  Tião corre pra dentro

 TIÃO do fundo 
  O sinhô não dá mais no prego não, veio. O sinhô já tá   
  desmanchando. Veio borocoxô. 
  sai

 MARGARIDA Não faça conta não, patrãozinho. Criança é assim mesmo. 
  Não tem juízo.

 CORONEL Esse muleque tá precisando é de uma boa surra de pau... 
  Ah, é verdade, a que horas vai chegar o sobrinho Mário que 
  vem de São Paulo?

 MARGARIDA Às seis ou às dez, segundo o telegrama.

 CORONEL Não esqueça de avisar ao cocheiro que apronte a charrete e  
  que vá esperá-lo na estação. Até mais tarde. 
  sai

 MARGARIDA Té logo, patrão.

  

 TIÃO aparecendo ao fundo, descon ado 
  O patrão já se mandô, mãe?

 MARGARIDA Já sim, meu  o...

 TIÃO Legal... A coisa agora miorô muito. Eu vô tomá um café mais  
  arreforçado. Quando o veio não tá aí, eu emboco nas comida...
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 MARGARIDA Deixa de ser sem vergonha, rapaz. Você precisa tratar melhor o  
  patrão, senão vais acabar apanhando. Cuidado! Não vá mexer  
  nas coisa que estão em cima da mesa.

 TIÃO Mais eu tô com fome, mãe... Hoje eu só comi dois queijo, treis  
  metro de linguiça, seis pão e mais uns litro de leite. E já tô com  
  as tripa grudando nas costas.

 MARGARIDA Mas primeiro você vai trocar esta roupa.

 TIÃO Só se eu virá essa do avesso. Eu só tenho é essa mêmo...

 MARGARIDA Hoje vai chegar o Mário, sobrinho do patrão. Ele vem de São  
  Paulo. É um moço grã- no. Já está quase formado. E se ele te  
  encontra assim sujo,  ca feio pra mim. 
  empurra 
  Vai, vai trocar esta roupa. Sujeira... 
  sai

 TIÃO É... mas primeiro eu vou comer aqueles dois cacho de banana  
  que tá lá dentro. Dispois é que eu vou tomá banho lá no rio.  
  saem os dois

  

 IRACEMA entra segurando Celeste pelo braço, fazendo-a sentar-se 
  Aqui na sala, a senhora sentirá muito melhor, respirando o ar  
  puro da manhã. Isso lhe fará bem.

 CELESTE Obrigada, minha  lha. Você é muito boa pra mim.

 IRACEMA Posso sentar-me ao seu lado?

 CELESTE Sim, minha  lha. O meu maior consolo é tê-la a meu lado.  
  senta

 IRACEMA Eu quisera estar sempre consigo, mas papai não concorda.
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 CELESTE Teu pai disse que o médico recomendou muito silêncio e que  
   casse somente uma pessoa comigo durante a noite, para dar- 
  me os remédios nas horas certas. Ontem, depois que tomei as  
  novas gotas que seu pai trouxe, senti-me tão mal que pensei  
  não passar desta noite.

 IRACEMA Do meu quarto eu ouvia suas queixas...

 CELESTE Você também não dormiu? E por que, minha  lha?

 IRACEMA Não sei, mamãe. Penso tantas coisas durante a noite... Se a  
  senhora me faltar de uma hora para outra, eu não sei o que 
  será da minha vida.

 CELESTE E só por isso você chega a perder o sono, minha  lha?

 IRACEMA Por isso e por outras coisas mais, se a senhora soubesse como  
  me julgo inferior às outras moças aqui da fazenda...
  suspira    
  Todas elas, em vez de me chamarem pelo nome, me chamam de  
  Índia. Talvez seja porque não sei ler nem escrever. Eu gostaria  
  tanto de aprender... Por isso é que eu me sinto tão infeliz.

 CELESTE Deixa de ser boba. Você é índia na verdade, mas não deixa de
   ser uma moça bonita. Se olham pra você com desprezo é por
   ciúmes e despeito. Você foi criada na nossa religião, recebeu
  o nome de Iracema no Santo Batismo. Foi registrada, porque  
  você é como se fosse nossa  lha única e será herdeira de toda 
  a nossa fortuna. Pretendente à sua mão não há de faltar... vais ver.

  

 FIRMINO entrando, bate palmas 
  Batarde, Dona Celeste. Batarde, Sá Racema...

 CELESTE Boa tarde, Firmino. Entre!

 FIRMINO Como vai, Dona Celeste? Tá mió?
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 CELESTE Um pouco melhor, capataz Firmino...

 FIRMINO Deus ajude que vancê se sare.

 CELESTE Que os anjos te ouçam. Obrigada.

 FIRMINO Sá Racema, pode ranjá um copo de água? 
  Iracema sai com raiva 
  Sá Racema tá  cando cada veiz mais peste de bonita. 
  Êta pedaço... Num é memo, Dona Celeste?

 CELESTE Eu acho que sim, mas agora mesmo ela estava se queixando de  
  sua tristeza, porque as outras moças a chamam de Índia. Não  
  acha que é bobagem, capataz Firmino?

 FIRMINO Bobage mêmo... Um pedaço de morena iguá a Sá Racema é pra  
  mode fechá o comerço.

  

 IRACEMA entra com a água 
  Pronto, a água.
  entrega-lhe

 FIRMINO bebendo a água devagar sem tirar os olhos de Iracema   
  Gradecido. Vancê qué me trazê mais um copo de água? 
  Iracema sai
  Eu gosto tanto dessa praga da Sá Racema. Pro causa dela, eu era  
  capaiz inté de comê um caminhão de arfafa, mas eu tenho uma  
  vergonha de falá cum ela.

  

  Iracena entra com a água. Repete-se a mesma cena, Firmino  
  pede mais, Iracema sai com raiva

 FIRMINO Eu não sei por donde começá, mas eu tenho uma vergonha...  
  Hoje eu me arrebento de tanto bebê água, mas vô acabá  
  falando com ela o que eu tenho que falá.
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 CELESTE Está com muita sede, capataz Firmino?

 IRACEMA com a água 
  Pronto!

 FIRMINO bebendo 
  Êta perdição da minha vida. 
  à parte 
  Quando acabá a água, eu acabo bebendo essa dona... Ô vida... 
  Té logo, gente. 
  sai suspirando

 CELESTE sorrindo 
  Vê, minha  lha? Você que julga não ser querida, vê como  
  Firmino, o capataz, anda caidinho por sua causa?

 IRACEMA Então é por isso que ontem ele veio mais de vinte vezes pedir  
  água?

 CELESTE É claro, minha  lha... E você acha que agora, sete horas da  
  manhã, ele pode estar assim com tanta sede? Isso era desculpa  
  para poder te ver. Como é belo o amor dos nossos caboclos...  
  Seria muito do meu gosto que você se casasse com o Firmino. 
  É um roceiro, mas honesto e trabalhador!

 IRACEMA Mas... Eu nem posso ver a cara do Firmino. Ele só vem aqui pra  
  pedir água.

 CELESTE É um homem acanhado, mas é um homem de verdade... Eu  
  estou no  m da vida e, se eu faltar, você  cará desamparada. Eu  
  não tenho con ança de deixar você em companhia do seu pai!

 IRACEMA Não diga isso, mamãe. Mas se tal acontecer, eu não me casarei.  
  Ficarei cuidando de papai, que parece ser tão carinhoso para mim.

 CELESTE Pois é por isso mesmo que eu tenho receio. Você é nossa  lha  
  adotiva, e não sendo do mesmo sangue, poderá acontecer  
  alguma coisa.

 IRACEMA Já que a senhora reviveu os segredos do meu passado, diga-me:  
  o que a senhora traz guardado a respeito de minha origem?
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 CELESTE Minha querida Índia. Esta história é muito longa e vem de um  
  passado tão triste...

 IRACEMA Mesmo assim eu quero ouvir

 CELESTE Tinha você dois anos de idade, agora você está com dezoito.  
  Fazem, portanto, dezesseis anos que você passou a ser minha  
   lha e a chamar-se Iracema. Você é  lha de um índio de uma  
  tribo paraguaia. Seu pai, naquele tempo, era sertanista e vivia  
  explorando os sertões brasileiros. Por certa ocasião, seu pai  
  encontrava-se nas divisas do Paraguai com Mato Grosso, 
  juntamente com a tribo a que você pertencia e que andavam  
  em grande miséria e estavam até passando fome. Então, você  
  foi trocada por comida para que eles pudessem sobreviver.  
  Trouxeram-na para cá, tão fraquinha, tão doente. Quase às  
  portas da morte... E eu, com todo amor e carinho maternal, sem  
  medir os sacrifícios, criei você como se fosse minha legítima  
   lha. Esse foi o começo de sua existência, minha índia paraguaia. 
  Hoje, você é uma índia brasileirinha... Alegria da  minha vida. 
  beija-a

 IRACEMA Como a senhora foi tão boa para mim. Sinto-me envergonhada  
  de não ter sido conquistada com lutas, conforme a tradição  
  dos índios, e sim trocada por alimentos. Não sei como me  
  apresentar ao primo Mário quando chegar de São Paulo. Ele, 
  um moço inteligente, advogado. E eu venho de um passado 
  tão obscuro e humilde. Que contraste em nossas vidas... 
  chora

 CELESTE Coragem, minha  lha. Não chore. Vamos nos alegrar, meu  
  sobrinho deve chegar mais tarde. Mandei chamá-lo em São  
  Paulo, porque talvez seja esta a última vez que vou vê-lo. 
  Leve-me para o meu quarto. Eu preciso descansar um pouco.  
  Quando Mário chegar, eu quero estar bem disposta para  
  recebê-lo. Vamos.

 IRACEMA Vamos, mamãe.

 CELESTE Ai, meu Deus... A saudade é como a tiririca, quanto mais corta,  
  mais aumenta. 
  saem as duas
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 TIÃO entra com uma enorme barriga 
  Oxi, diabo! Hoje eu enchi a pança de verdade. Mandei pro  
  bucho dois cacho de banana, um carderão de feijão, duas  
  caçarola de macarrão, quatro dúzias de laranja baiana, oito  
  pepino e um carderão de melado com farinha. Oia cumo é 
  que tá isto 
  bate na barriga.
  Tá estufado que tá parecendo bumbo... Até parece que vou 
  me arrebentá...

  

 FIRMINO do fundo, batendo palmas 
  Licências...

 TIÃO à parte 
  Logo vi que quem tava fuçando era o Firmino... Agora que eu  
  ia tirá uma soneca, mas, pra me vingá, vou passar um trote nesse  
  capataiz de uma  ga. Se ele veio pedi água outra veiz, eu vou  
  tacá um purgante nele 
  alto
  Entra, capataiz Firmino.

 FIRMINO Eu já tô dentro, macaco da Angola.

 TIÃO Macaco da Angola é a tua progenitora,  o da peste.

 FIRMINO reparando a barriga de Tião 
  Tião, o que é isto? Que barriga esquisita será que vancê tá?  
  Será que vancê pegô o teu? 
  passa a mão na barriga de tião

 TIÃO Tira a mão da minha barriga, catinguento... Isto não é o que ocê  
  ta pensando. Isto é banana e outras comida... Oia lá que eu  
  não sô a Sá Iracema. No meu esprito ninguém baixa. Se ocê  
  duvida, eu te mostro os documento...

 FIRMINO Deus me livre de vê documento de nego. Escuita aqui: ocê qué  
  dizê pra Sá Racema trazê um copo de água pra mim?
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 TIÃO à parte 
  Agora que vou me ri de escangaiá... Ele tá duvidando da minha  
  barriga, eu vou fazê esse mocorongo perdê o rumo de casa. Só  
  vai andá atraiz das bananeiras... 
  alto 
  Já vou chamá. 
  sai

 FIRMINO só
  Já começo e me dá tremedêra nas perna. Essa diabinha da índia  
  faiz a gente  cá perdido... Perdido de amô. Será que ela vem  
  logo? Essa moreninha é a perdição da minha vida. Êta índia  
  marvada!

 TIÃO entra, mexendo copo com o dedo. À parte 
  Mais de deiz mil réis de sal amargo... E sal amargo de cachorro.  
  Desta veiz, o capataiz vai acabá com toda a guaxuma aqui da  
  redondeza.

 FIRMINO à parte, sem ver o Tião 
  Mais cumo tá demorando a Sá Racema... Ai... Ai... Só em falá nela,  
  me dá um esfriamento na barriga.

 TIÃO à parte 
  Esfriamento na barriga ocê vai vê mais tarde. 
  a Firmino 
  Oia, Firmino, a Sá Racema mandô dizê que não tá em casa...

 FIRMINO Num tá?

 TIÃO Qué dizê... Tá, mais num tá... Mais tá e num pode vim... Mas  
  mandou eu trazê esse refresco pra ocê bebê. É uma limonada  
  que tá a maió gostosura do mundo. Bebe logo, que é pra ela  
  num  cá com raiva de ocê.

 FIRMINO pegando o copo 
  Êta, cumo a Sá Racema me qué bem! 
  vai bebendo devagar 
  Hum... mais tá margoso...

 TIÃO Bebe... Bebe que foi a Sá Racema que mandô. Bebe.
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 FIRMINO Eu tô bebendo... Mais que num tá munto bão, não tá. 
  passa a mão na barriga 
  A mode que tá dando uma dorzinha...

 TIÃO à parte 
  Aguenta  rme, Firmino, que ocê vai vê o que é o amô. 
  Firmino, esfregando a barriga pega um pedaço de papel que  
  está na mesa e sai correndo

 TIÃO remontando 
  Caminho das bananeira... Aí não, Firmino. Esse é o lado das  
  muié... Vai mais pro mato... 
  desce. 
  Xiiiii, ele já deixô até um risco aqui na sala. O negócio andô  
  depressa. Esse, por muito tempo, não vem mais aqui pedi água.  
  Dessa veiz ele vai desfoiá todo o cafezá da redondeza... Uma  
  dose daquela, nem cavalo aguenta... 
  vai à mesa 
  Bão... Depois de uma desta, eu vou fumá o meu charutinho...  
  acende um charuto. Coronel aparece e  ca a espiar

 TIÃO continuando 
  Eu tô dizendo que eu ainda acabo sendo o coroné dessa  
  fazenda, tomara que esse veio, o seu Raimundo, bata logo 
  as bota, que é pro mode eu  cá como herdeiro dele... Tomara  
  que uma onça passe logo esse veio nos peito. 
  vendo o Coronel, muito assustado gagueja 
  Oia seu co �– co �– co �– co �– Coroné... Eu... Eu... 
  sai correndo

 CORONEL ameaçando 
  Vou te cortar de coro... Negrinho sem vergonha...
  espreitando 
  Ainda bem que ele foi embora para o quintal, assim, ninguém  
  descon ará dos meus planos 
  pegando o vidro. 
  Eles julgam que isto é remédio 
  ri
  mas estão enganados. Com esta dose de veneno, esta noite  
  minha esposa vai esticar as canelas. Estou farto desse bucho  
  fermentado, mas desta vez ela não escapa. Eu preciso é  car  
  solteirinho para poder conquistar Iracema... Eu ainda sou moço  
  e preciso ser feliz ao lado de um saboroso brotinho... E este  
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  brotinho será a índiazinha que eu mesmo criei. Quer queira ou  
  não. Ela tem que ser minha.

 

 IRACEMA entrando com  ores, Coronel assusta-se e esconde o vidro   
  Bom dia, papai.

 CORONEL Bom dia, minha índiazinha! Mas por que está enfeitando esta sala?

 IRACEMA Mamãe é que mandou, como preparativos para a chegada de  
  Mário.

 CORONEL Eu ando tão preocupado com a saúde de sua mãe... E você?  
  Sempre com as  ores. Adorando o cheiro do mato, como se  
  lembrasse o lugar onde nasceu.

 IRACEMA É verdade. Deve ser tão lindo. O silêncio das matas, o perfume  
  das  ores, o cantar das aves e a sinceridade dos índios... Tanta  
  beleza que eu não tive a felicidade de conhecer... A riqueza  
  desse meu Brasil, que eu amo tanto.

 CORONEL irritado 
  Já vem você com as saudades... Você deve se lembrar de mim,  
  que te salvei de morrer de fome no meio daqueles índios que  
  pareciam animais. Sua raça nunca se vestiu, andavam nus. Hoje,
  você tem roupas  nas, vive na fartura e, tudo isto, graças a mim
   e ao sacrifício que  z para te criar... Deves me recompensar por 
  isso, minha bonequinha. 
  Iracema tenta sair, Coronel impede-a 
  Não é preciso fugir. Eu  z isto para te experimentar 
  acaricia-a
  Eu gosto de meninas como você. Devemos nos entender...  
  Porque, além de minha  lha, serás minha esposa. Não adianta  
  dizer não. Eu a quero para mim. Sua mãe já está de partida 
  para a eternidade e você, então, será a dona de toda a minha  
  fortuna. Tudo será seu em troca do seu amor, meu anjo...

 IRACEMA Não! Não! Não posso aceitar as suas propostas desonestas... 
  O senhor é como se fosse um pai para mim e, como me criou,  
  deve me respeitar.
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 CORONEL Não, mocinha. Índio não tem moral. Casam-se pai com  lha, 
  irmão com irmã. Índio é considerado como animal. Pertence ao
  primeiro que chegar e pegar... E, para isto, eu paguei. E muito bem
  pago. Quero, portanto, o que eu comprei. Se seguir os conselhos  
  de sua mãe e quiseres casar com o Firmino, eu meto-lhe uma  
  bala na cabeça. Vamos, minha futura, deixe-me beijar-te!   
  ameaça

  

 TIÃO entrando, derruba o balde, fazendo grande barulho 
  Uai, Coroné... Vancê taí cá Sá Racema? Vancê trouxe o remédio  
  que foi buscá prá Dona Celeste?

 CORONEL É verdade. Toma, Iracema. 
  dá-lhe o vidro 
  Vai dar este remédio para sua mãe... Trinta gotas em meio copo  
  de água. Eu vou sair e não me demoro. 
  à parte à Iracema 
  Se você contar o que se passou eu te matarei. 
  sai

 TIÃO remontando 
  Que veio sem vergonha... Tarado... Relaxado... Reganhado...  
  Se eu te pegá de jeito, eu te como vivo... Cara de cueca de  
  muié veia. 
  descendo 
  Viu, Sá Racema, cumo eu não tenho medo desse veio lanzudo...  
  reparando 
  Vancê tá chorando? Tá com os zoio vermeio!

 IRACEMA Sim. Eu estava chorando. Tião, eu preciso fugir desta casa...

 TIÃO Fugir uma pitomba! Eu tô aqui pra te defendê. Vancê num viu  
  como eu entrei aqui e  z aquele baruião pra ele te largá? Eu  
  já arrumei a vida do Firmino barriga d�’água. Taquei um purgante  
  nele que agora ele só vive atrás das bananeiras e tão cedo não  
  vem aqui te aborrecê pedindo água. Eu vou fazê o mesmo com  
  o coroné.. E despois que o seu Mário chegá, as coisas aqui vai  
  miorá. Vancê vai vê. Eu vou contá tudinho prele. Os caboclo fala  
  que o seu Mário é duro na virada... É iguá eu! Eu, pro bem, dou  
  inté a roupa do corpo...
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 IRACEMA sorrindo 
  E por mal?

 TIÃO Me deixam pelado!

 IRACEMA Queira Deus que o Mário não falte. Mamãe falou-me tão bem  
  dele... Espero que ele venha tirar-me da triste situação em que  
  me encontro.

 TIÃO Pode deixá cunóis, que ocê vai vê que a cuíca roncá no   
  cularinho do veio. Agora, vai levá o remédio da Sá Celeste. 
  Eu preciso  cá sozinho pra pensá cumo é que eu vou apricá 
  o golpe no veio! Vai.

 IRACEMA Sim. Eu vou fazer o que papai mandou. 
  sai

 TIÃO senta-se com pose quando batem palmas fora 
  Pôôôô... Isto aqui é pior que casa de parteira. A gente não pode  
  nem descansá um pouquinho. Quem fuça? 
  vai até a porta e volta gritando 
  É o Sô Mário! O Sô Mário chegou, minha gente! O Sô Mário chegou!

  

 MARGARIDA entrando com o Coronel, Iracema, Firmino 
  O que aconteceu?

 TIÃO O Sô Mário chegou... O Sô Mário chegou...

 MÁRIO aparecendo à porta 
  Salve todos!

 CORONEL Olá, meu querido sobrinho Mário. Bons olhos te vejam e seja  
  bem-vindo a esta casa.

 MÁRIO Sua bênção, meu tio.
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 CORONEL Deus te abençoe. Quero te apresentar minha  lha Iracema. 
  A  ora de nossa casa. Sua prima.

 MÁRIO Muito prazer em conhecer a priminha querida! 
  cumprimenta

 IRACEMA O prazer é todo meu!

 MÁRIO Meu tio, na carta que me escreveu, não disse que a minha  
  priminha era tão linda assim!

 CORONEL É, mas cuidado... Nada de namoro... Esse negócio você sabe, né?  
  Primo com primo não pode...

 TIÃO à parte 
  Êta veio sem compostura. Ele que é pai pode, os outros que é  
  primo não pode. O trem tá guardado, veio...

 CORONEL Agora quero apresentar Margarida. O braço de ferro desta casa.  
  Mário vai para abraçá-la

 TIÃO Cuidado, sô Mário. Essa é minha mãe. Não vai apertá muito a  
  veia, hein?

 MÁRIO Muito prazer, Dona Margarida.

 MARGARIDA O prazer é todo meu, Seu Mário.

 CORONEL Este é o Tião, o macaco aqui da fazenda. 
  cumprimentos de mão

 TIÃO Êta mão macia... E que chêro de desodorante de sobaco. Puxa!

 CORONEL Aqui o Firmino, o capataz da fazenda.

 FIRMINO com a mão na barriga 
  Deus lhe pague... 
  avança num jornal que Mário traz debaixo do braço e sai correndo
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 TODOS O que aconteceu?

 TIÃO Caminho do cafezá. 
  à parte 
  Eu vou dá o fora porque aqui vai saí sujeira. Eu é que ainda  
  acabo sendo o coroné desta espelunca. Tchau. 
  sai

 IRACEMA Então, o meu primo fez boa viagem?

 MARGARIDA Nóis aqui não via a hora do Doutor Mário chegar...

 CORONEL Espero que você  que gostando daqui da fazenda para gozar 
  as suas férias.

  

 TIÃO entra correndo 
  Acuda gente. Dona Celeste acaba de morrer... Ai, Dona Celeste...  
  Minha madrinha morreu. Deus do céu. 
  chora. Todos saem, menos o Coronel

 CORONEL só 
  Finalmente venci! 
  ri 
  Matei minha esposa. Agora, meus planos serão executados.  
  Iracema, a índia, será minha. Minha para sempre. 
  gargalhada

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

SEGUNDO ATO
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 MÁRIO entrando com Iracema                                                                      
  Eu sinto muito pelo falecimento de minha tia. E morreu sem  
  ao menos me abençoar... Tenho um pressentimento de que ela  
  teria tantas coisas a me contar...

 IRACEMA Ela sempre falava em seu nome e dizia que não queria morrer  
  sem primeiro te ver e te fazer grandes recomendações. Agora,  
  que minha querida mãe partiu para nunca mais voltar, não sei  
  o que será de minha vida nesta casa. Você, aqui, sei que me  
  protegeria. Mas é preciso voltar aos seus estudos.

 MÁRIO Mas, você então julga-se insegura em companhia de seu pai?

 IRACEMA Não sei, Mário... É que eu me sinto com tanta segurança a seu  
  lado que... Oh... Nem sei o que dizer...

 MÁRIO Compreendo-te! E farei todo o possível para  car por aqui mais  
  algum tempo. Minha querida índiazinha...

 IRACEMA Mas, e se papai descon ar que  cas aqui por mim?

 MÁRIO Eu direi que preciso  car para melhor te ensinar a ler e a  
  escrever. Até pelo menos você poder assinar o teu próprio nome.
   

 IRACEMA Deus queira que tudo saia bem...

 MÁRIO Assim, aproveitarei para resolver uns problemas complicados  
  que existem nessa casa. Depois, eu...

 IRACEMA Calou-se? Vamos, por Deus, Mário. Você deve saber alguma  
  coisa de grave. Vamos, diga.

 MÁRIO Você promete guardar segredo se algum acontecimento nos  
  trouxer grandes emoções?

 IRACEMA Meu Deus... O que será? Diga, Mário. Pode con ar-me o segredo,
  porque, para você, eu já não terei nenhum segredo...

 MÁRIO Será muito triste se minhas descon anças se con rmarem...  
  Iracema, desde que a titia faleceu, eu venho investigando a  
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  causa de sua morte e, pelas conclusões tiradas, eu tenho quase  
  a certeza de que ela morreu envenenada. E quem a envenenou  
  foi o meu tio... Seu pai...

 IRACEMA Meu Deus! Que horrível... Mas...

 MÁRIO Coragem, Iracema. Eu vou precisar muito de você, para poder  
  desvendar todos estes mistérios.

 IRACEMA De mim? Mas em que posso ajudar?

 MÁRIO Em muita coisa. Eu encontrei na gaveta um vidrinho de remédio
  ainda com um pouco do líquido. Mandei examinar e constatei  
  que era veneno e que o meu tio mandava que dessem a minha  
  tia. O último medicamento que ela tomou, na noite do seu  
  falecimento. Sem hesitar, comuniquei tudo às autoridades  
  competentes.

 IRACEMA Um vidrinho? Oh, que horror... Então, fui eu quem matou a  
  minha própria mãe...

 MÁRIO Mas, meu amor... Ninguém pode te acusar. Você apenas fez o  
  que te mandaram fazer.

 IRACEMA Papai chegou da cidade com o remédio e, como ele precisava  
  sair, mandou que eu desse o remédio a minha mãe. E eu, sem  
  saber, a matei. 
  chora 
  Como sou infeliz!

 MÁRIO Você não tem nenhuma culpa. Deste a minha tia um remédio 
  e nada mais. A única culpa cabe ao meu tio, que é o assassino  
  de tua mãe. Coragem, agora que, mais do que nunca, eu vou  
  precisar de você e você de mim. Vamos fazer tudo para salvar  
  sua inocência.

 IRACEMA Não, deixe que me prendam por um crime do qual não sou  
  culpada. Pre ro  car presa inocente do que  car livre com  
  remorso na alma. A minha maior tristeza é saber que fui eu  
  quem deu o remédio envenenado a minha pobre mãe.
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 MÁRIO Não. Você não deve sentir remorso pelo que fez inocentemente.  
  O desejo de meu tio foi consumado: assassinar sua própria  
  esposa para depois, à força, conquistar você. Mas desta casa  
  não sairei sem que tudo esteja esclarecido. Ficarei ao teu lado  
  para defender-te dos miseráveis que desejam tua perdição.

 IRACEMA pegando a mão de Mário 
  Você é tão bom para mim. Como me sinto feliz ao teu lado, 
  meu querido Mário... 
  abraçam-se

  

 TIÃO aparecendo ao fundo 
  Xiiiiii, até este camarada já tá tascando a nega! Pôôôô... Nesta  
  casa não escapa ninguém. Só dá tarado. Ai, ai, que fome... 
  Eu não aguento mais. Eu vou é comê banana. 
  sai

 MÁRIO Iracema, será que seu seu pai ainda não sabe que nos amamos?

 IRACEMA Creio que não. Até agora, nada descon ou...

 MÁRIO Devemos guardar o maior sigilo do nosso amor para que, mais  
  tarde, não venha atrapalhar a nossa felicidade.

 IRACEMA Você é tudo para mim, Mário. Como me sinto feliz ao seu lado...

 MÁRIO Sim, meu anjo. Esqueçamos por uns minutos tudo aquilo que  
  nos preocupa, encoste o teu rosto junto ao meu assim... Assim...  
  Meu amor. 
  cena

 TIÃO aparecendo ao fundo 
  Larga o osso! 
  
  Mário e Iracema separam-se envergonhados 
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 TIÃO rindo 
  Não se preocupem, pode tascá à vontade. Eu sou das suas  
  bandas, sacô? Eu escuitei tudo que ocêis conversaram, mais 
  eu sou legá. E de mim ninguém vai saber de nada.

 MÁRIO Eu só tava contando um segredo pra Iracema.

 TIÃO Se contá segredo é esse jeito... Ocê tá é sorto... Do jeito que  
  ocêis tá tem que acabá casando... E, no dia do casamento eu  
  quero que a Sá Racema me dê uma coisa que ela tem na perna.  
  Morô?

 MÁRIO O que é que você disse? Repete se for capaz.

 TIÃO Não. Não é nada de bobage que ocêis tão pensando não.  
  Eu quero o que tá nas perna da Sá Racema... É as liga que 
  ela usa pro mode fazê um estilingue. Tá?

 MÁRIO Então quer dizer que eu posso contar com você para o que 
  for preciso?

 IRACEMA Onde está o papai? Está percorrendo a fazenda?

 TIÃO Tá sim. Ocêis pode contá comigo. Eu também tô apreparando  
  um prano e já tá dando resultado. O veio coroné e o Firmino  
  barriga d�’água tá pega num pega... Tão iguá dois cachorro brabo.  
  Quarqué hora vai tê morte nesta fazenda e eu acabo sendo o  
  coroné dessa baiuca. 
  sai

 IRACEMA O Tião está procurando nos ajudar...

 MÁRIO É... O rapaz está sendo muito bom para nós! Agora, Iracema, eu  
  vou acabar de te ensinar a escrever o teu nome. Senta-te aqui.  
  Mário procura ensinar Iracema a escrever. Coronel aparece e  
   ca a espreitar. De repente, tosse por duas vezes. Mário e Iracema  
  assustam-se
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 CORONEL Por que se assustaram? Você não está ensinando Iracema a  
  escrever? Ou são outras as suas intenções? Eu acho que as suas  
  férias já terminaram, meu sobrinho. São horas de você voltar  
  para seus estudos, não acha?

 MÁRIO Acho, meu tio, que vou  car por mais alguns dias para acabar  
  de ensinar Iracema a escrever bem o seu nome.

 CORONEL Está bem... Fique até o próximo domingo. No sábado eu vou 
  dar uma festa e é bom que você esteja aí. A Celeste morreu  
  mesmo... Apesar de todos os sacrifícios que  z para salvá-la,  
  tudo foi inútil... Agora, não adianta tristezas. Eu preciso de me  
  divertir para acabar os meus sofrimentos.

 IRACEMA Com licença, papai. Eu preciso ir ajudar a Margarida a arrumar 
  a casa. 
  sai

 MÁRIO Eu também, tio. Preciso retirar-me. Com licença. 
  sai

 CORONEL  só
  Essa índia é a minha perdição. Mas ela tem que ser minha,  
  custe o que custar... A esposa eu já mandei para a caixa prego 
  e nenhum dos trouxas sabem que fui eu que envenenei ela. 
  Agora, estou solteirinho da silva, e prontinho para agarrar a índia...  
  ri

 TIÃO aparece ao fundo 
  Uai, patrão... Tá falando sozinho?

 CORONEL Não quero conversa. Veja se não me amola...

 TIÃO  à parte 
  Xiiii, o coroné tá pió que cobra venenosa. Vô tocá mais veneno  
  nele. 
  alto 
  Seu Coroné, eu queria preguntá uma coisa, mais nem sei se  
  tenho corage.
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 CORONEL Fala o que é. Se for alguma mentira, eu te corto de couro.

 TIÃO Não é mentira não. Eu queria preguntá quando é que o Firmino  
  barriga d�’água vai casá com a Iracema.

 CORONEL Hein? Casar com a Iracema? Quem foi que falou isso, negro?

 TIÃO à parte 
  Eu não disse que ia saí inté fumaça?
  alto 
  É o Firmino memo que anda falando por aí.

 CORONEL com raiva 
  Foi ele que disse, pois eu vou meter uma bala na boca daquele  
  sujo. Eu vou dar um festa só de prevenção para ver se o Firmino  
  olha para Iracema. Se tal acontecer, eu mato aquele porcalhão.

 TIÃO Isso, Coroné... Mostra pro Firmino que o sinhô é home memo. 
  à parte 
  Êta eu pra fazê uma fofoca. Isso aqui ainda vai fedê defunto.  
  alto 
  Oia, Coroné, se o sinhô quisé encontrá o Firmino, é só procurar  
  ele atrais de alguma bananeira...

 CORONEL Pois é isto mesmo que eu vou fazer. 
  sai

 TIÃO Eu tô dizeno que ainda vou acabá cumo coroné desse troço. 

  

 FIRMINO do fundo, bate palmas 
  Tô de fora ou tô de dentro?

 TIÃO à parte 
  Cê tá de cueca suja, desgraçado. É ele. É o Firmino barriga 
  de purgante. Chegô na horinha que eu tava precisando dele. 
  Vô falá tudo o que o coroné falô. Isso aqui vai sê um cemitério.  
  Pode entrá, Firmininho das menina.
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 FIRMINO Das menina, não. Sô só da Sá Racema.

 TIÃO Vai querê água traveiz ou vai querê limonada?

 FIRMINO Num vô querê nada... Só quero falá com a Sá Racema...

 TIÃO à parte 
  Tá prá mim. 
  alto 
  Xiiiiii, Firmino. Ela entrou lá pra dentro e disse que ia conversá  
  com o patrão. Então ocê não sabe de nada? O patrão vai se casá  
  cá Sá Racema...

 FIRMINO gritando 
  Hein? Casá cá Racema? O que ocê disse?

 TIÃO à parte 
  Nossa... Esse tem mais veneno que o patrão. 
  alto 
  Pois é, Firmino, o descarado do veio que tá em lugá de pais da  
  moça qué garrá ela pra casamento. Viu que pôca vergonha. Ocê  
  que gosta dela precisa dá um jeito e num deixá isto acontecê.

 FIRMINO Pois eu vou pregá uma bala na boca desse veio, se ele não  
  deixar a Iracema em paz... 
  puxa a arma

 TIÃO Vira esse negócio prá lá, Firmino... 
  à parte 
  Esse também já esquentô o brigadô. Vô cabá de botá ele no fogo.  
  alto 
  O veio disse também que vai dá uma festa no sábado e, se ocê  
  oiá prá Racema, ele vai te garrá, tirá suas carça e cuspi na sua  
  carcunda.

 FIRMINO Hein? Ele disse isso? Pois eu não vou fartá na festa e a primeira  
  dama que eu vou tirá é Sá Racema. E se o veio  zé cara feia, eu  
  quero furá ele na bala.

 TIÃO Isso, Firmino... Mostra prele que ocê é home e não tem medo 
  de careta.
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 FIRMINO Eu vou aprepará e vou mostrá pra esse veio. Inté. 
  sai

 TIÃO Eu vou acabá sendo o coroné dos coroné, sacô? 
  sai

  
  

  Mário entrando com violão e um papel na mão, senta-se,   
  solfejando os versos

 IRACEMA entrando 
  Vai cantar sua mágoa para alguma apaixonada?

 MÁRIO Sim, é verdade. Uns versos que  z para a mulher dos meus  
  sonhos...

 Ouça 
 canta

  Índia, seus cabelos, nos ombros caídos
  Negros como a noite que não tem luar
  Teus lábios de rosa para mim sorrindo
  E a doce meiguice desse teu olhar

  Índia da pele morena
  Sua boca pequena eu quero beijar
  Índia, sangue Tupi
  Tem o cheiro da  or
  Vem que eu quero lhe dar
  Todo o meu grande amor

  Quando eu for embora, para bem distante
  E chegar a hora de dizer-te adeus
  Fica nos meus braços só mais um instante
  Deixa os meus lábios se unirem aos seus
  Ìndia levarei saudades
  Da felicidade que você e eu
  Índia a tua imagem
  Sempre comigo vai
  Dentro do meu coração
  Flor do meu Paraguai
  vai para beijá-la
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 IRACEMA impedindo-o 
  Não se esqueça de que isso é só nos versos.

 MÁRIO Mas eles tornar-se-ão realidade, desde que você, minha índia,  
  seja só minha... Minha para sempre... 
  vão para se beijar

  

 CORONEL aparecendo ao fundo                                                               
  Bonito, hein, Seu Mário? Custei, mas a nal te peguei com a boca  
  quase já na botija, hein? Você não vê que não pode amar essa  
  menina... Isso é uma  or que eu venho cultivando há muito  
  tempo, mas... Para mim... Só para mim. E você quer me roubar?  
  Isso nunca! Nunca!

 MÁRIO Meu tio, o senhor deve  car sabendo de uma vez por todas: eu
  amo Iracema e ela também me ama. Vamos nos casar. Nós não  
  somos parentes como o senhor diz, não temos o mesmo sangue.  
  Vou me casar com ela por amor e não por força, como o senhor  
  pretende conquistá-la.

 CORONEL Cale-se, imbecil! Até você quer pôr-se no meu caminho? Está  
  vivendo aqui às minhas custas e ainda quer dar ordens? Já não  
  basta este estúpido do Firmino em querer aquilo que eu tenho  
  direito? Agora aparece você! Ela não é a sua prima e nem minha  
   lha, por isso será minha esposa. E ninguém vai impedir-me!  
  Esta mulher me pertence e, quanto a você, já resolverei o  
  assunto: Tião... Ô Tião...

  

 TIÃO entrando 
  Pronto, Coroné.

 CORONEL Vá buscar as malas deste malandro. E não demore, ouviu?

 TIÃO à parte 
  Ele vai ver é quando o Firmino chegá. Vai fedê. 
  sai
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 IRACEMA Que desilusão... O senhor, que há tantos anos eu venho  
  considerando como meu pai, julga-se com direito de apoderar- 
  se do meu amor à força. Isso é muito triste, mas  ca sabendo  
  que nunca os seus desejos de animal selvagem poderão ser  
  realizados. Sou uma índia de verdade... E nós, os índios, também  
  temos sangue em nossas veias e somos também humanos.  
  Pre ro mil vezes a morte do que satisfazer os seus desejos  
  bestiais.

  

 TIÃO entrando com a mala 
  Pronto, a mala, Coroné. 
  à parte 
  Eu não disse que esse negócio ia dá bode? 
  alto a Mário 
  Aqui tá a mala, Sô Mário. 
  a Mário 
  Pode contá comigo, Seu Mário.

 CORONEL Agora, vamos. A porta da rua é a serventia da casa. Saia. Saia o  
  quanto antes. Senão, poderei tomar outra atitude que será pior  
  para o senhor. Saia.

 MÁRIO Sim, meu tio. Eu vou sair agora mesmo, mas  cará sabendo 
  que em breve estarei de volta, e talvez para nunca mais sair,  
  possuindo aquilo a que tenho direito. 
  para Iracema 
  Não chore, Iracema, muito cedo aqui estarei de volta com todas  
  as provas necessárias e tu, então, serás minha. Adeus. A tua  
  imagem vai comigo em meu coração. Adeus, meu amor. 
  sai

 IRACEMA chorando 
  Ó, meu Deus, como eu sou desgraçada...

 TIÃO à parte 
  Eu vô comê alguma coisa, porque essa me esvaziou a barriga.  
  sai
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 CORONEL Então você se julga muito infeliz, quando devia estar sorrindo  
  de alegria? Você será minha esposa e dona de toda a minha  
  riqueza. Que maior felicidade poderá encontrar?

 IRACEMA. Nunca! Nunca serei sua. Peço que não toque mais em tal  
  assunto comigo. Sou uma índia e, acima de tudo, sou mulher 
  e saberei honrar o nome de minha boa e santa mãe, que lá 
  no céu há de me proteger.

 CORONEL Não precisa que tua mãe te proteja lá do Céu. Eu estarei te  
  protegendo aqui da terra. Ficarás protegida em meus braços  
  para nunca mais sair. Vou te dar a maior segurança do mundo.  
  Um beijo, um beijo... E o meu grande amor. 
  avança para beijá-la

 IRACEMA sacando de um revólver que traz escondido 
  Para trás, canalha. Se não sabe respeitar uma mulher, eu te  
  ensinarei, rebentando-te os miolos com uma bala.

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO SEGUNDO ATO

TERCEIRO ATO
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 TIÃO entrando com Iracema                                                                   
  Pois é, Sá Racema... O Coroné tava que nem uma fera... as coisa  
   caro preta pro lado dele quando vancê quis pipocá uma bala  
  nos oio dele.

 IRACEMA Eu não sei por que ele age desta forma. Um homem que deveria  
  proceder corretamente, vive a me fazer declarações, como se eu  
  fosse uma velha solteirona... E o pior, como se não fosse sua  lha.

 TIÃO Bem, eu vou chamá ele, que o pessoá que vem prá festa tá  
  chegando.
  chamando para fora 
  Seu Coroné... Seu Coroné...

  

 CORONEL entrando 
  O que há? Para que essa gritaria?

 TIÃO É o pessoá que vem pra festa que já tá tudo aí fora.

 CORONEL Muito bem. Eu vou receber o pessoal que convidei para a  
  festa desta noite. 
  saindo para Iracema 
  Quanto à sua sorte, deves  car sabendo que de nitivamente  
  está em minhas mãos. Não tardará muito e chegará a sua hora.  
  sai

 TIÃO Oia, Sá Racema, vancê precisa mostrá que é home. Qué dizê...  
  Muié... Muié macho, sim sinhô. Ai, meu Jesuis... Se eu não te dou  
  aquele revorvinho, prá vancê se defendê, a esta hora vancê já  
  tava tarracada por esse veio tarado.

 IRACEMA Olha, Tião. Não diga nada para o pessoal da fazenda, mas, 
  à noite, quando todos estiverem na festa, eu vou fugir. 
  Vou procurar a gente da minha raça. Talvez eles ainda me
  considerem uma índia e me deem abrigo e morada. Se um 
  dia o Mário aparecer, você dirá que eu parti para as selvas 
  do Amazonas ou para as matas do Xingu.
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 TIÃO Deixa de bobagem, sá... Eu tô aqui prá protegê a menina... 
  E se esse veio quisé fazê mais alguma besteira, nóis atarraca 
  ele e lhe dá uma surra de cacete que ele se desmancha todo.

 IRACEMA Olha, os convidados não devem demorar. Eu vou lá para 
  dentro e depois combinaremos tudo direitinho. Eu te espero 
  na varanda da cozinha. Tchau.
  sai

 TIÃO Eu tô dizendo: dono dessa fazenda e arrasando com essa   
  bandidaiada que tem aqui. Se eu não soubé dá tiro, eu vou  
  cumê tudo na faca.

  

 COMPARSARIA fora 
  Viva o Coroné... Viva o Coroné...

 TIÃO pra fora 
  Entra, macacada... A ga eira é aqui mêmo. Emboca...   
  comparsaria entra 
  Vai tá fartando o Coroné. Também, se ele não vié, não vai fazê  
  farta. Quem gosta de reumatismo é só os veio que nem ele.

   

 CORONEL entra puxando Iracema pelo braço 
  Venha. Você tava querendo fugir? Pensa que eu sou bobo,  
  menina? Fique. Senta aí. Seu bicho do mato! senta-a Você 
  bem sabe que eu sempre faço aquilo que desejo. Não sabe?  
  chamando 
  Tião... ô Tião...

 TIÃO Tô aqui, Sô Coroné...

 CORONEL Vá lá dentro, fale com Margarida e traga bebida pra toda essa  
  gente. Rápido e ligeiro.
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 TIÃO Já lá vô lá e vorto cá já. 
  sai gritando 
  Mãe... Mãe. Traga os esquenta-cuca... 
  sai e volta com as bebidas e copos e põe na mesa 
  Pronto, Coroné. Aqui tem e toda qualidade.... Tem rebita a saia,  
  tem quebra a cuca... E tem de toda aquela... É só mandá que eu  
  caio...

 CORONEL Está bem. Agora, Tião... Você dá uma garrafa pro caboclo  
  Firmino, o capataz, e manda ele bebê à vontade... 
  pega uma garrafa 
  Esta é minha. E eu vou tomar um gole pra tomar coragem.

 FIRMINO que está do outro lado da cena
  Desde que não tem copo, eu bebo na garrafa mêmo...

 CORONEL Parece que eu escuitei um cachorro lati aí desse lado?

 FIRMINO É isso memo... E quando um cachorro late de um lado é pruquê  
  tem burro dando coice do outro.

 TIÃO à parte 
  Êta, ferro... Isso aqui tá que nem porva. Eu vô chegá fogo na bicha.  
  ao Coronel 
  Ói, Coroné... Ói, o Firmino oiando pra Sá Racema.

 CORONEL Hein? Deixa estar que eu já apronto ele. Tá pensando que eu  
  vou deixar ele fazer igual o Mário? Aquele eu já dei jeito... Botei  
  na rua. Ele feiz os verso. Arranjou o amor e quem  cou com a  
  índia fui eu.
  ri 
  Agora falta esse. Já vai vê... 
  aos convidados 
  Olha pessoal, vocês vão lá pro galpão. Continua a festa. 
  O sanfoneiro vai tocá e vocês vão dançá.

 TODOS Viva o Coroné! 
  vão saindo todos devagar

 CORONEL Podem ir todos para o galpão, menos o Firmino, que eu quero  
  tê uma conversinha com ele.
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 FIRMINO Pois não. Eu também tô querendo falá com o Coroné.

 TIÃO saindo à parte 
  E eu vou indo prá aprepará os caxão dos defuntos. Êta ferro, sô!  
  sai com todos, menos o Firmino

 CORONEL Escuta aqui, Firmino. O Tião me contou que você anda   
  esparramando a asa aí por causa da Iracema e tá dizendo 
  que vai se casá com ela?

 FIRMINO Escuita aqui, Seu Raimundo...

 CORONEL Seu Raimundo, não. Coronel Raimundo. Ouviu, seu traia?

 FIRMINO Pois nem é Coroné e nem Raimundo: ói aqui, seu coisa... Seu  
  coisa à toa. Eu num tô querendo casá cá Sá Racema não. Eu vô  
  casá cá Sá Racema, escuitô?

 CORONEL Não escutei não. Porque quem vai se casar com a índia sou eu.  
  Eu que criei ela e ela é minha.

 FIRMINO Ocê não pode casá. Proquê ocê é o pai dela. Ouviu?

 CORONEL Você não tem nada com a minha vida particular. Iracema tem  
  que ser minha por bem ou por mal. E não é você quem vai  
  impedir!

 FIRMINO Se ocê quebrá a minha cara, pode mandá fazê o caixão, proquê  
  eu te mato, miseráve... Desonradô de  a alheia!

 CORONEL Bandido... 
  atira

  Firmino caído dá um tiro no Coronel e morrem os dois

  

 TIÃO entrando com Iracema e Margarida 
  Mãe do Céu, que desgraça!
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 MARGARIDA Santo Deus! Que coisa horrível...

 TIÃO Quem será que fez essa mexida pra esses dois se matarem?  
  benze-se 
  Deus me perdoe, cruiz credo...

  

 POLICIAL do fundo, acompanhado de Mário 
  Cerquem essa casa. E que não saia ninguém.

 IRACEMA correndo a Mário 
  Mário, meu amor! 
  abraçam-se

 POLICIAL Viemos prender nesta casa o Coronel Raimundo...

 TIÃO Só se ocê prendê o difunto, o desgraçado já tá até fedendo...

 IRACEMA Mário,veja o que aconteceu.

 MÁRIO Aconteceu o que sempre acontece em tais casos. Meu tio fez  
  justiça com suas próprias mãos! Que Deus compadeça de sua  
  alma!

 POLICIAL para Tião 
  Você aí, pode retirar os cadáveres, enquanto tamos lá dentro  
  pra tratar de outros assuntos. 
  todos saem, menos Tião

 TIÃO Agora tô bem arranjado. Cumo é que eu vou botá esses dois 
  lá fora? 
  cena à vontade para retirar os corpos. Depois volta à cena
  Esses difuntos catingudos, fedorentos e mal cheirosos. Vai fedê  
  nos quinto. O Coroné tarado e o Firmino barriga d�’água...
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 MÁRIO entrando com Iracema e Margarida 
  Agora, Iracema, podemos nos casar. Nada mais existe que possa  
  nos impedir...

 IRACEMA Está bem, Mário. Porém, precisamos levar juntos Margarida e o  
  Tião, porque sempre foram dois amigos  éis e justos.

 MÁRIO Eles não precisam partir com a gente, porque não precisam  
  mais de nossa ajuda. Aqui está a escritura da fazenda que lhes  
  pertence de direito. Eles sempre foram os únicos donos destas  
  terras.

 IRACEMA Mas... esta fazenda sempre pertenceu a meu pai...

 MÁRIO Não, Iracema. Descobri, nos cartórios, que esta fazenda, há  
  trinta anos, foi roubada por meu tio, do Senhor Antônio, marido  
  de Margarida, que foi cruelmente assassinado em tocaia.

 MARGARIDA Meu Deus. Então toda essa riqueza pertencia a meu marido?  
  Como poderei lhe agradecer, Senhor Mário?

 IRACEMA Nada tem a agradecer. Nós é que lhe devemos tudo. Se não  
  fosse você e o Tião, nós seríamos as vítimas da crueldade de  
  meu pai adotivo.

 MÁRIO Aqui tem em suas mãos aquilo que de hoje para o futuro lhe  
  pertencerá. E que Deus os ajude...

 MARGARIDA recebendo as escrituras 
  Que Deus lhe proteja igualmente, senhor Mário. Que se casem  
  e sejam felizes para sempre é o que desejamos.

 TIÃO E agora? O que eu vou fazê?

 MARGARIDA Eu te criei e serás meu  lho para toda a vida. Meu negrinho  
  querido... Meu único  lho... Tome conta daquilo que te pertence:  
  suas terras e sua fazenda.
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 TODOS Viva o Coronel Tião! Vivaaaaaaaa!

 TIÃO Eu não falei que eu ia acabá sendo o dono e coroné nessa  
  pichorra? Viva eu! 
  gritando dá tiros para o ar enquanto fecham-se as cortinas
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