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CENA
SÁ JOANA, GARRAFINHA, 
CAVEIRA e CANTORES

 TODOS  cantam
  Quem passar pelo Sertão
  Vai ouvir alguém falar 
  No herói desta canção
  Que eu venho aqui cantar

 Se é pro bem vai encontrar
 Com o Jerônimo protetor
 Se é pro mal vai enfrentar
 O Jerônimo lutador

  Filho de Maria Homem nasceu
  Serro Bravo foi seu berço natal
  Entre tiros e tocaias cresceu
  Hoje luta pelo bem contra o mal

 Galopando está em todo lugar
 Pelos pobres a lutar sem temer
 Com Moleque Saci para ajudar
 Ele faz qualquer valente tremer

 SÁ JOANA Que beleza de homenagem que o povo do Serro Bravo presta  
  ao Jerônimo com esta cantiga, hein? Também o nosso herói  
  merece isto. Ele tem acabado com muita gente ruim nestas  
  redondezas. De vez em quando, ele some e, de vez em quando,  
  ele aparece... Ninguém nunca sabe onde ele está, mas que ele 
  é bão, é bão mesmo.

 CAVEIRA que está na mesa bebendo
  Quá Jerônimo quá nada... Ocêis não tão vendo aqui o Caveira?  
  bate no peito
  O maior pistoleiro de todo o Sertão? Eu tô aqui por conta da  
  Dona Maria José, a proprietária da fazenda Sete Morte. E lá  
  ninguém vai botá banca não! Quanto mais esse tá de Jerônimo,  
  que eu tenho a certeza que não tem melhor pontaria do que  
  eu. Tô aqui pra garanti as orde de Dona Maria José. E é o que 
  eu vou fazê!
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 SÁ JOANA Pois olha aqui, Seu Caveira, eu não acho muito bom que o  
  senhô, aqui na minha venda, venha falar mal de um homem  
  que é o nosso herói, que só briga pela justiça. Defende os  
  fracos e castiga, com sua coragem, os malvados e criminosos!

 GARRAFINHA que estava bebendo no balcão
  Tá legal, Sá Joana... Tá legal. O nome de Jerônimo não é osso pra  
  andar na boca dos cachorros. Nóis precisa defendê ele como  
  ele defende nóis!

 CAVEIRA Cala a boca, seu pinguço, cala a boca.
  ameaçando
  Fique sabendo que, até hoje, ainda não encontrei ninguém  
  mais rápido no gatilho do que eu.
  Jerônimo e Saci vão entrando e sentam-se à mesa, pedindo, por  
  gestos, uma bebida
  E, se um dia eu encontrar em meu caminho esse tal de   
  Jerônimo, espero que ele não se meta comigo... se não ele 
  vai conhecer a rapidez do meu gatilho e minha boa pontaria.

 GARRAFINHA O nosso herói bem que podia aparecer por aqui, pois a Sá  
  Dona Maria José da fazenda Sete Morte está castigando muito 
  os colonos, mandando maltratar eles, por estes pistoleiros  
  desalmados que aparecem por aí. Ela e um tal de Coroné  
  Ambrósio são dois miserave.

 CAVEIRA agarrando Garra nha pelos colarinhos
  Olha aqui, seu bêbado duma  ga, se a Dona Maria José soubé  
  que você anda dizendo estas coisas por aí, o negócio vai piorá  
  pro seu lado. E quando a coisa esquenta, eu quero vê aparecê  
  esse tá de Jeromo que ocêis tanto fala. Aí ele vai conhecê o  
  peso do meu braço e a certeza do meu tiro.

 SACI empurrando Caveira e passando-lhe uma rasteira
  Me adescurpe, ó chefe, deixa o Cachacinha sossegado e me  
  arresponda uma coisa? Por que que você tá falando tanto do  
  Jeromo? Eu conheço ele e ele é meu amigo, tá legal? Por isso eu  
  não dimito que você  que aí pelo buteco falando dele sem lavá  
  a boca ouviu, seu sujo?

 CAVEIRA Não se meta em conversa de home, seu macaco de circo!
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 SACI Espera aí que eu já te dô macaco de circo.
  avança

 JERÔNIMO segurando-o
  Um momento! Vamos parar com isso! E você aí, seu valente...  
  Tenho a certeza de que você não conhece o Jerônimo e, sendo  
  assim, não deve falar de quem você nunca viu!
  vira-lhe as costas

 CAVEIRA Êpa! O negócio já esteve muito mais mió de bão. Quem é ocê,  
  seu cabeleira do Zezé.
  Jerônimo está de costas
  Tô falando com ocê. 
  vira Jerônimo pelo ombro e dá-lhe um murro

 JERÔNIMO caindo, levanta-se e avança
  Você está querendo? Então toma! 
  brigam até Caveira  car vencido, estatelado no chão

 GARRAFINHA Eta moço! Esse foi as mió murrada que eu vi nos úrtimo tempo  
  aqui no Sertão. O sinhô é cobra mesmo... Agora o sinhô precisa  
  ter cuidado, que este  o da peste que o sinhô bateu é um  
  jagunço que veio pra Fazenda das Mortes só pra judiá com  
  os pequenos sitiantes. Cuidado com a turma dele, que só faz  
  traição.
  Caveira levanta fungando e cheio de raiva, senta-se em uma  
  cadeira

 CAVEIRA Isso, miserave, há de me pagá, há de me pagá.

 SÁ JOANA indo a Jerônimo
  Moço! Eu não gosto destas brigas no meu boteco. Mas desta  
  eu gostei de verdade. Donde é que o sinhô veio, hein? Como 
  é o teu nome? Quem é o senhô?

 JERÔNIMO Eu sou Jerônimo. 
  música. Caveira arregala os olhos. Saci ri

 TODOS Jerônimo?!
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 CAVEIRA levanta-se apavorado
  Jerônimo?!
  sai correndo comicamente

 SACI A coisa tá  cando boa, hein, Jeromo? Esse Serro Brabo vai  cá  
  na história. Eta lugazinho bão!

 GARRAFINHA Adeus, Sá Joana. Adeus, Seu Jeromo. Vou dar umas volta por aí.  
  Hoje eu tô muito contente e vou bebê umas pinga por aí! Tchau.  
  à parte
  Eu vou mais é espaiá a notícia!
  sai

 SÁ JOANA Sou capaz de apostar como ele vai correndo contar pra Dona  
  Maria José que o Jerônimo está em Serro Bravo. Agora que  
  ela contratou umas porção de capanga e espalhou por todo  
  lado... ela quer obrigar os sitiantes a abandonar suas casas 
  pra ela tomá conta de tudo. Isto aqui, seu Jerônimo, tá um
  verdadeiro inferno. Até Eunice, irmã de dona Maria José, tá  
  sofrendo nas suas garras, coitada.

 SACI A Sá Joana num deve gostá muito da Sá Dona Maria Zé.
  Essa muié deve ser mesmo encapetada. Cruiz!

 SÁ JOANA É verdade. A  lha de Dona Sinhá, com a sua perversidade,  
  conseguiu dominar toda a nossa região. Ninguém se atreve 
  a combatê-la, é um verdadeiro demônio.

 JERÔNIMO Saci, nós precisamos fazer uma visita na fazenda das Sete  
  Mortes. Vamos conhecer a moça que nos pediu ajuda. Diz  
  chamar-se Eunice.

 SÁ JOANA É muito fácil entrar na corriola da fazenda. Eles estão   
  contratando qualquer caboclo resolvido que apareça por 
  lá, só para aumentar o exército dos malvados.

 JERÔNIMO Olha, Saci, você vai arranjar um serviço lá na fazenda das Sete  
  Mortes, nem que seja de cozinheiro. Qualquer coisa. Contanto  
  que  ques por dento da situação, poderás conversar com a  
  menina Eunice e tomar conhecimento das coisas que se passam  
  por lá!
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 SACI Tá legar, Jeromo, tá legar! Eu sei que eu vou virar couro de  
  cuíca, mas eu vou assim mesmo. Eu tô memo com vontade 
  de batê uma briguinha! Eta briguinha boa!
 

 GARRAFINHA aparecendo ao fundo
  Sá Joana, bota mais uma aí.
  Joana serve

 GARRAFINHA  depois de beber
  Oia, Seu Jerônimo, eu já andei espalhando a notícia de que o
  senhô chegou em Serro Bravo! O Seu Ambrósio, o fazenderão  
  marvado, tava lá na Fazenda Sete Morte conversando com a Sá  
  Maria José, e inté mandaram convidá o sinhô pra i almoçá com  
  eles amanhã. O almoço é as onze e eles não gostam de esperar  
  não.

 JERÔNIMO Muito bem! Pode voltar lá e dizer a eles que eu irei ao almoço.  
  Peça também a essa tal Maria José que arranje um serviço aqui 
  para este criolinho lá na fazenda. Esse coitadinho precisa  
  trabalhar para se sustentar. Esse moleque é um coitadinho!

 SACI Coitadinho é o  o de rato que nasce pelado! Eu vô! Mais se a  
  coisa engrossá, eu garro o mato. Eta empreguinho bão... Vamos,  
  Garra nha. E que São Benedito nos ajude. 
  saem os dois

 SÁ JOANA Olha, Seu Jerônimo, é preciso ter muito cuidado com o Coronel  
  Ambrósio. É o fazendeiro vizinho da Sá Maria José, mas o bicho  
  é ruim, pió que cobra surucucu.

 JERÔNIMO Pode deixar comigo, Dona Joana. Eu vou fazer tudo para que  
  volte a paz a esta região. Se os colonos me ajudarem, eu  
  mostrarei a estes bandidos o quanto vale a fé e a coragem 
  do povo do Sertão!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



SALA NA FAZENDA DE MARIA JOSÉ

SEGUNDO ATO
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 MARIA JOSÉ entra conversando com Ambrósio
  Meu caro Coronel Ambrósio, eu tenho nas veias o vigoroso  
  sangue do meu falecido avô. Hei de fazer desta fazenda a  
  mais próspera da região, custe o que custar!

 AMBRÓSIO Bravos, Maria José, bravos. Gosto de sua atitude. E a anço-te!
   Pode contar com o meu apoio e proteção. Eu tenho as minhas  
  aspirações com respeito a sua irmã Eunice. E espero que  
  ajudando-te, também me ajudarás a conquistá-la.

 MARIA JOSÉ Não se preocupe, Coronel Ambrósio. O que precisamos é  
  astúcia e nada mais! Hoje recebi os papéis e as amostras do
   carvão que existe nas terras do meu  nado avô. Assim que  
  chegarem os representantes da companhia que pretende  
  explorá-las, eu terei o dinheiro su ciente para pagar-lhe e  
  reabilitar o nome da Fazenda Sete Mortes.

 AMBRÓSIO É estas terras serão a sua salvação, Maria José. Tenha muito  
  cuidado com esses documentos e com as amostras do carvão  
  existentes nas terras. Qualquer troca ou desvios dos mesmos  
  poderão ser-lhe prejudicial. Cuidado!

 MARIA JOSÉ Está sob a guarda do engenheiro Carlos, que além de tratar  
  de todos os negócios referentes às terras, é o homem que  
  futuramente será o dono de tudo que me pertence, pois  
  pretendo fazer dele meu esposo. Agora precisamos conhecer
  o famoso Jerônimo. Talvez esse também pode nos ser útil.

 AMBRÓSIO Já o mandei convidar para vir almoçar aqui na fazenda.   
  Precisamos sondar este homem e saber quais são as suas  
  intenções. Não é por nada que ele deve estar andando 
  aqui por estas bandas.

 MARIA JOSÉ Fez muito bem. Quanto ao resto, não temos muito a temer.  
  Nossos homens aí estão para nos garantir. Vou mandar o nosso  
  cozinheiro preparar uns pratos especiais para o nosso
  convidado de hoje!

 AMBRÓSIO E Eunice? Não te disse nada a meu respeito?
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 MARIA JOSÉ Deixe isto por minha conta. Vamos, Coronel Ambrósio. Vamos  
  buscar minha mãe e Eunice... Quero lhes comunicar da chegada  
  das amostras vindas de nossas terras.
  sai

  

 SACI vestido de cozinheiro
  Esse negócio de emprego de cozinheiro que o Jerônimo  
  mandou arranjar pra mim não tá nada bão. Eu não sei se  
  cozinho ou se vou escuitá atrais das portas. Isto ainda vai 
  dá numa sujeira dos diabos.
  passos
  Xiiii... Aí vem as gentes, eu vou dá o fora. A dona lá da cozinha  
  qué que eu vá lavá os prato e, ainda, qué que eu vá fazê as  
  comida. Mas eu vô falá pra ela que se eu lavo, não cozinho. E se  
  eu cozinho, eu não lavo. Vá pros quinto. Eta cozinheirinho bão!
  sai

  

 MARIA JOSÉ entrando com Dona Sinhá, Eunice e Ambrósio
  As amostras do carvão mineral que temos em nossas terras 
  já se encontram em meu poder, minha mãe. Agora é que a  
  senhora vai ver o quanto vale sua  lha Maria José.

 SINHÁ Eu compreendo. Essa mina será um grande passo para a nossa  
  reabilitação. Só te peço que não me envolva em tais negócios,  
  pois não tenho jeito para isto. Além de adoentada, eu não  
  saberia resolver nada! Procure acertar tudo com o Carlos, que  
  é um homem preparado para negociar com os exploradores, é  
  um engenheiro e sabe como se fazem estas coisas.

 MARIA JOSÉ Não se dê cuidados, minha mãe. Só espero que Eunice não se
  recuse a ajudar-me, caso seja preciso o seu auxílio. Ou mesmo
  o seu sacrifício. Compreendeu-me, minha irmãzinha? 

 EUNICE Eu? Pouco ou nada poderei fazer, mas, mesmo assim, estarei  
  sempre do seu lado, minha irmã!
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 AMBRÓSIO Gosto de ouvir Eunice com toda essa boa vontade. É preciso da  
  ajuda de todos para a independência da Fazenda Sete Mortes!

 EUNICE Perdão, Senhor Ambrósio. Espero que só minha irmã tenha o  
  direito de dar ordens nesta casa, pois o senhor é...

 MARIA JOSÉ Cale-se, Eunice. Eu saberei como agir. Deixe tudo por minha  
  conta.

  

 SACI entrando
  Sá dona Maria Izé, o engenheiro da fazenda, Carlos, manda  
  perguntá a sua salustria se vossa mecê pode arecebê ele?

 MARIA JOSÉ Não é salustria, idiota, é excelência. 

 SACI É isso memo. Mas eu não sei falá difíci. Pode mandá entrá?

 MARIA JOSÉ Sim, mande entrar.

 SACI Sim, senhora. Eta salustriazinha boa!
  sai

 AMBRÓSIO Maria José, antes do almoço, eu espero que tenhamos   
  oportunidade de conversarmos com a senhora sua mãe a  
  respeito do que falávamos há pouco no alpendre, antes 
  de virmos para cá.

 MARIA JOSÉ Senhor Ambrósio, somente depois da saída do tal Jerônimo,  
  que eu tanto desejo conhecer e que almoçará conosco hoje, 
  é que então resolverei qualquer outro assunto! Antes não!

  

 CARLOS entrando, Saci  ca ao fundo
  Com licença, Dona Maria José, já estamos prontos para receber  
  a comissão da companhia para o exame da mina de carvão, e  
  creio que...
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 MARIA JOSÉ Depois. Agora estou esperando um famoso pistoleiro que  
  almoçará hoje aqui. Depois então eu...

  

 SACI Sá Dona Maria Izé, já tá chegando na fazenda o tá de Jerome.  
  cantiga ou disco de Jerônimo ao fundo
  Posso mandá entrá o home? Eta Jerominho bão!

 MARIA JOSÉ Cale-se e mande-o entrar.
  Saci sai
  Quero conhecer o homem que amarretou a cara do meu mais  
  valente capanga, o Caveira. Quero saber o que veio ele fazer  
  por estes lados. E, para homens desta natureza, todo cuidado 
  é pouco!

 EUNICE A mim me parece que seja um cavalheiro ajudante, como um  
  anjo da guarda, a ajudar os que dele precisam. Bom e valente!

 SINHÁ Deve ser isso mesmo, minha  lha. Um andante protetor que  
  tem a força e o revólver para proteção dos necessitados. E me  
  parece que quem atravessa em seu caminho, contra a lei e a  
  justiça, leva sempre a pior!

 MARIA JOSÉ Calem-se. Não me interessa a opinião sobre um homem que  
  ainda não conhecemos. Portanto, calem-se!

  

 SACI acompanhado de Jerônimo
  Pronto, aí está Jerome, o herói do Sertão. E eu, Saci, o herói 
  do Sertinho!

 JERÔNIMO apresentando-se e cumprimentando
  Senhoras! Senhores! Recebi um convite, por parte de Dona  
  Maria José, para vir almoçar nesta linda fazenda. E como 
  veem, aqui estou, sem me fazer de rogado pelo muito que  
  me sensibilizou o tal convite. Dona Maria José deve ser aí a  
  senhorita, 
  aponta 
  vestida tão amazonescamente!
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 MARIA JOSÉ Sim! Sou eu!

 JERÔNIMO Eu sou Jerônimo, para a servir!

 MARIA JOSÉ apresentando
  Minha mãe, Dona Sinhá, proprietária desta fazenda, minha irmã
   Eunice, Carlos, nosso engenheiro, e, ainda, o Coronel Ambrósio,  
  nosso grande amigo e vizinho!

 JERÔNIMO Grande contentamento em conhecer a todos. Principalmente 
  a famosa Dona Maria José, de quem todos nestas redondezas  
  falam com respeito, medo e pavor, pela maneira desapiedada  
  com que trata os seus colonos e empregados. Gente de quem  
  ela tanto depende!

 MARIA JOSÉ Parece-me que não devo explicações a ninguém sobre minhas  
  atitudes. Estou em minha casa. E aqui tudo será resolvido como  
  bem me parecer!

 JERÔNIMO Nem sempre, Dona Maria José. Nem sempre! É certo que está  
  em sua casa. Mas, para que se seja justo, é preciso que não se  
  seja tão prepotente!

 MARIA JOSÉ E o senhor precisa deixar de ser tão atrevido! Queira, por  
  favor, acompanhar-me até a sala de refeições.

 JERÔNIMO Obrigado, mas eu não vim aqui para provar do seu almoço.
  O que eu sei a seu respeito me faz mal aos bofes!

 AMBRÓSIO Basta de tanta insolência! Queira sair o quanto antes desta  
  casa, antes que eu perca a paciência.

 JERÔNIMO O senhor é o dono da casa? Como se atreve a mandar que eu  
  saia, se aqui o senhor não passa de um intruso!

 MARIA JOSÉ A nal, Senhor Jerônimo, se não quer almoçar, o que veio  
  fazer em minha casa?

 JERÔNIMO Vim conhecer a fera Dona Maria José e o seu comparsa, Coronel  
  Ambrósio, ao mesmo tempo preveni-los de que este reinado  
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  de poder e desmandos criminosos vai terminar com a minha  
  chegada.

 MARIA JOSÉ nervosa
  Você é mesmo um insolente. Cuidado, que sou capaz de
   chamar algum dos meus homens para fazê-lo sair arrependido  
  de ter vindo a esta casa!

 JERÔNIMO Os seus capangas, queres dizer? Um deles já provou a força 
  do meu braço. E posso te a rmar de que não gostou da   
  experiência. Jerônimo vive para acabar com o sofrimento  
  dos honrados e pequenos homens do Sertão.

 AMBRÓSIO raivoso
  Seu pistoleiro fanfarrão, já vai ver o que lhe acontece.
  vai saindo

 JERÔNIMO sacando a arma e intimidando-o
  Para trás! Não se meta onde não é chamado, seu Coronel de  
  Folia de Reis!

 MARIA JOSÉ Nóóóóó! Saia! Saia desta casa, senhor.

 JERÔNIMO Já vou sair. Mas tomem cuidado com o que fazem. As cadeias  
  públicas estão reclamando hóspedes para suas dependências.  
  E se continuarem com seus crimes, é lá onde vão passar o resto  
  de suas vidas. E passem muito bem!
  sai

 SACI que estava ao fundo
  Eta Jerominho bão!

 SINHÁ Mas esse homem é uma maravilha de arrojo e coragem!

 MARIA JOSÉ Cale-se, minha mãe! Levem o Coronel e vão almoçar, eu não  
  me demorarei... 
  vai ao fundo

 SINHÁ Venha, Eunice. Vamos, Coronel.
  saem, menos Maria José e Carlos
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 MARIA JOSÉ ao fundo
  Eles hão de ver quanto eu valho!

 CARLOS à frente da cena, à parte
  Maria José, que cruel criatura! Como  cará ela cheia de ódio  
  quando souber que amo sua irmã Eunice!

 MARIA JOSÉ descendo à cena
  Carlos, espero que tenha guardado com cuidado as amostras de  
  carvão, pois a perda deste penhor será a nossa completa ruína.  
  Cuidado.

 CARLOS Pode estar descansada. Eu não a decepcionarei.

 MARIA JOSÉ Responda-me, Carlos, se uma mulher jovem e rica tivesse  
  pretensões em ser tua esposa e lhe falasse a respeito, qual  
  seria sua reação?

 CARLOS De forma alguma poderia aceitar tal proposta.

 MARIA JOSÉ Mas se ela te oferecesse toda a sua fortuna e pedisse que se  
  casasse com ela? 

 CARLOS Eu não me casaria nunca por dinheiro, minha senhora.
  O casamento deve ser um ato unicamente feito de amor!

 MARIA JOSÉ E se fosse eu, Maria José? Eras capaz de recusar-se?

 CARLOS Recusaria sim! Eu amo outra mulher! E nada no mundo poderá  
  nos separar.

 MARIA JOSÉ Basta! Não me fala noutra mulher! Eu, Maria José, te ofereço  
  o meu amor! E se queres viver por mais tempo, não o recuses  
  nunca, para que não venhas a arrepender-se! E com licença. 
  vai saindo

 SACI que apareceu ao fundo
  Dona Maria, ixe, o pessoá tá esperando pra enguli o feijão. 
  E o mió é a senhora i logo, se não a salada esfria.
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 MARIA JOSÉ Já vou, idiota, e saia da minha frente, seu pau de fumo.
  sai fuzilando

 SACI Pau de fumo é a... Eta pauzinho de fumo bão!

CARLOS Saci, meu amigo, não sei o que será de mim. Estou entre a cruz  
  e a espada! Eu amo Eunice e a irmã me persegue. Até com  
  ameaças de morte. Será que precisarei abandonar esta casa?  
  Deverei ir para longe da mulher que amo?

 SACI Quá nada, Carlo. Oia, seu Dotô. O Jeromi anda por aí. E as coisas  
  agora vai miorá muito. O Jeromi tá só aperparando o golpe  nali  
  pra pegá estes bandidos. Isto é tudo uns contra a lei.
  passos
  Xiii... Aí vem a Sá Eunice, eu vou dá fóra prá ôceis conversá mais  
  à vontade. Mas tome cuidado com a Sá Maria Izé, hein. Té logo.  
  Eta namorinho bão! 
  sai

  

 EUNICE entrando
  Carlos, já fui no escritório e não te encontrei. Eu precisava falar  
  contigo, mas Maria José não me dá uma folga!

 CARLOS Francamente, eu não sei o que pensar de tua irmã. Ainda há  
  pouco, nesta sala, declarou-me o seu amor. E como eu não  
  quisesse correspondê-la, encheu-me de ameaças assustadoras.  
  O que será de nós?

 EUNICE Não te preocupes tanto. Agora, com a chegada de Jerônimo, 
  eu estou mais tranquila. 
  vozes fora

 CARLOS Se sua irmã nos encontra aqui na sala a conversar,  cará furiosa.  
  Ela chegou a ordenar-me que não falasse em seu nome quando  
  estivesse conversando com ela!
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 MARIA JOSÉ entrando
  Tinha quase a certeza de que os encontraria juntos, Carlos.  
  Um dos trabalhadores veio me dizer que o capataz da mina  
  deseja vê-lo, para resolver sobre um trabalho que precisam  
  fazer. Quer por obséquio ir atendê-lo? Ele está aí fora.

 CARLOS Pois não? Com sua licença!
  sai

 EUNICE Eu também me retiro...
  vai saindo

 MARIA JOSÉ impedindo-a
  Fica! Preciso falar contigo. Senta-te aí, ouça bem o que tenho a  
  dizer-te: como sabes, a nossa situação  nanceira não é muito  
  boa. E para que salvemos a nossa casa e o nosso nome, é 
  necessário que você se sacri que, casando-se com um homem  
  de dinheiro. Falei com mamãe e ela consentiu em que eu  
  concedesse a sua mão de esposa ao Coronel Ambrósio, que...

 EUNICE Fizeram muito mal, porque eu ainda não pretendo casar.
  E muito menos com esse Coronel Ambrósio, que não me inspira  
  nenhuma simpatia. Mas se você acha que isto é necessário para  
  a salvação de nossa casa, por que não se casa você com ele?

 MARIA JOSÉ Eunice, de há muito devia ter compreendido que só se faz nesta  
  casa o que eu quiser. Ou casarás com o Coronel Ambrósio ou serás  
  minha prisioneira,  cando em seu quarto fechada a pão e água!

 AMBRÓSIO aparecendo
  Ora viva! Tenho a impressão de que chego mesmo na hora  
  precisa.

 MARIA JOSÉ Ótimo! Ótimo! Ótimo! Coronel,  que aí a conversar com a  
  Eunice a respeito de nossos projetos. E, se nada conseguir, 
  eu me encarregarei disto mais tarde. Com licença. 
  sai

 AMBRÓSIO Então, minha querida? Segundo me parece, sua irmã já lhe  
  expôs as minhas intenções a seu respeito. E quais os meus  
  sentimentos?
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 EUNICE Minha irmã não poderá nunca obrigar-me a casar-me com quem  
  não amo. Quanto ao senhor, não o acho digno de casar-se  
  comigo.

 AMBRÓSIO Veja bem como fala, Eunice. Se recusa meu amor, eu tenho meios 
  e ordens para praticar todas violências, inclusive raptá-la!

 EUNICE Para mim não será novidade. Eu sei o quanto o senhor é baixo 
  e canalha!

 AMBRÓSIO Os seus insultos não me atingem. Vou acalmar o teu ímpeto de  
  orgulho, dando-lhe o meu primeiro beijo de amor! 
  tenta beijá-la

 EUNICE esbofeteando-o
  Toma! Miserável!

 AMBRÓSIO avançando
  Atrevida... eu...

  

 SACI aparecendo
  Êpa! Que valentia é esta com uma menina indefesa? Não, meu  
  nego, com essa aí não!

 AMBRÓSIO Saia da minha frente, cozinheiro atrevido.

 SACI Cozinheiro que não é do teu fogão. Enquanto eu tiver aqui, ocê  
  não faz essas valentias com sá Eunice. Senão ocê vai entrá pelo  
  cano direitinho, bicho.

 AMBRÓSIO Olha que eu sou capaz de...

 SACI Já sei. É capaz de me amarrá e me dá um beijo. Oh beijinho de  
  boca fedorenta, credo.

 AMBRÓSIO avançando
  Patife!
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 SACI sacando o revólver
  Epa... Epa... Epa... Não engrossa... não engrossa, bicho, que ocê  
  estorou o pneu! Fica longe de mim, seu coisa!

  

 CAVEIRA entrando sorrateiramente, agarra Saci pelas costas
  Agora o negócio é comigo! Pode deixá, chefe!

 AMBRÓSIO Espera, Caveira!
  tira o revólver de Saci
  Eu tomarei conta dele, enquanto você pega Eunice e leva para 
  a minha casa. Vamos.
  Caveira executa, segurando Eunice em sua frente

  

 JERÔNIMO aparecendo
  Para trás, todos!

 TODOS Jerônimo!

 JERÔNIMO Vamos, Saci, desarme-os.
  Saci executa
  Agora, Caveira, solte Eunice.

 CAVEIRA Eu tô cumprindo orde, e vai ser meio difícil tirá ela das 
  minhas mão.

 JERÔNIMO dá-lhe uma bofetada e livra Eunice
  Agora vá para junto de sua mãe, senhorita. Vá. Que, por   
  enquanto, ninguém a incomodará. 
  Eunice sai
  Agora vocês, canalhas, saiam, saiam logo.
  saem os dois, cada um com um pontapé de Saci

 SACI Eta pontapezinho bão! Agora vai embora, Jeromi. Antes que  
  venha gente.
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 JERÔNIMO Adeus, Saci. Continue a vigiar esta casa até que Jerônimo possa  
  acabar com esses miseráveis. Adeus!
  sai

 SACI Eta Jerominho bão!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO SEGUNDO ATO

TERCEIRO ATO
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 SACI só
  Ai, minha Mãe do Céu, eu tenho visto coisa nesta casa de  
  arrupiá os cabelo da sola do pé. É cada transa que os canaia  
  apronta. Quasi que eles descon aro que eu tava ajudando o  
  Jeromi, mas despois compreendero que eu  z aquilo por causa  
  da Sá Dona Eunice, e não moraram no assunto. O tal de Coronel  
  não é mole não. Bem, agora eu vou pra cozinha, hoje eu não sei  
  se eu vou lavá ou se vou cozinhá. Os dois é que não faço. Se eu  
  lavo não cozinho, se eu cozinho não lavo. Eta empreguinho bão!  
  sai

 MARIA JOSÉ Coronel, você já contou isto mais de 10 vezes!

 AMBRÓSIO O Jerônimo é o diabo em  gura de gente. Aparecem mesmo  
  na hora em que eu ia mandar a Eunice lá para minha casa. Mas  
  isto não vai  car assim não. Ele há de me pagar. E, da próxima,  
  eu vou lhe mostrar o quanto vale o Coronel Ambrósio.

 MARIA JOSÉ Não posso atinar como esse homem apareceu por aqui. Se  
  não tivermos astúcia, vamos perder neste jogo! Jerônimo pela  
  região é uma ameaça! Precisamos acabar com ele antes que 
  ele acabe conosco!

 AMBRÓSIO E agora que o rapto de Eunice fracassou, como vai ser o meu  
  casamento? Solteiro é que eu não posso  car. Você me  
  prometeu!

 MARIA JOSÉ Deixa tudo por minha conta! Eu resolverei o caso. Eu mandarei  
  eliminar o Carlos e Eunice  cará livre do seu amorzinho. Mesmo  
  porque pre ro vê-lo morto a vê-lo marido de outra!

 AMBRÓSIO Se não cuidar disso, você poderá perder a fazenda. Ou quem  
  sabe tudo isto passará para as minhas mãos!

 MARIA JOSÉ Descanse que isto não acontecerá. Vai conversar com minha  
  mãe enquanto falarei mais uma vez com Carlos.

 AMBRÓSIO Irei. E felicidades. 
  sai
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 MARIA JOSÉ chamando
  Saci! Saci! Venha aqui, moleque, depressa!

 SACI fora
  Eu tô lavano, mas já lá vô.
  entra
  Pronto, Sá Dona Maria Izé.

 MARIA JOSÉ Diga ao Doutor Carlos que venha a esta sala, que eu preciso  
  falar-lhe. Avisa também ao Caveira que não se afaste muito,
  que eu posso precisar dele de um momento para outro.

 SACI Legal, já lá vô. 
  saindo à parte
  Este negócio não tá me cheirando bem. Eta cheirinho ruim!  
  Abre o ôio, Saci. Abre o ôio.
  sai

 MARIA JOSÉ Será a última tentativa que farei para conseguir o amor de  
  Carlos. E, se ele recusar, mandarei matá-lo. Depois de sua  
  morte, casarei Eunice com o Coronel Ambrósio e  carei livre 
  da dívida, podendo explorar a mina à minha vontade.

  

  

 CARLOS entrando
  Dona Maria José, estou às suas ordens.

 MARIA JOSÉ Em primeiro lugar, vamos acabar com este negócio de Dona  
  Maria José. Trate-me simplesmente Mariazinha! E depois,  
  lembre-se que sou uma senhorita.

 CARLOS Sim, Senhorita Dona... quero dizer... Maria José... não, Mariazinha.

 MARIA JOSÉ Muito bem, Carlos. É bom que saiba que eu não suporto o  
  indiferentismo com que me trata. O meu amor ofendido não  
  aceita, de forma alguma, que você venha a pertencer a outra  
  mulher. Está entendido?
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 CARLOS Neste caso, eu entendo que não se pode obrigar uma pessoa a  
  amar à força.

 MARIA JOSÉ Infeliz que não sabe de quanto é capaz uma mulher enamorada. 
  Veja bem, Carlos, se recusar por mais tempo o meu amor,  
  poderá arrepender-se amargamente.

 CARLOS Já disse diversas vezes e repito: o meu coração pertence a outra  
  mulher e nada no mundo nos poderá separar.

 MARIA JOSÉ Nem a morte?

 CARLOS Nem mesmo a morte nos separará!

 MARIA JOSÉ Quer dizer com isso que a resposta  nal a respeito do meu  
  amor é não?

 CARLOS Perfeitamente, Dona Maria José. A minha resposta é não! E, se  
  me der licença, volto ao meu trabalho. 
  vai saindo

 MARIA JOSÉ Um momento!
  re etindo
  Amanhã quero os papéis e as amostras para as negociações 
  que pretende fazer. Agora pode retirar-se. 
  Carlos sai
  Imbecil... pobre infeliz. Pois pagará com a morte a tua recusa!

  

 AMBRÓSIO E então? Tudo de acordo com os nossos planos?

 MARIA JOSÉ Não! Mas vencerei. Vou matá-lo. Só assim me vingarei.
  E Eunice, tenho a certeza, será sua esposa!

 AMBRÓSIO Chame logo o Caveira e mande levar o Carlos à beira do  
  abismo. Acabemos com isto de uma vez! 
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 MARIA JOSÉ Tem razão! Tenho de matá-lo para não suportar por mais tempo  
  o seu desprezo.
  do fundo
  Caveira! Caveira!

  

 CAVEIRA aparecendo
  Pronto, Sá Dona Maria.

 MARIA JOSÉ Vá de arma engatilhada. Leve Carlos à beira do abismo. Com  
  muito cuidado, para não falhar a uma ordem do Coronel  
  Ambrósio, acabe com ele e jogue o corpo no abismo. Faça bem  
  o serviço e venha buscar depois um milhão para as bebidas.  
  Pode ir.
  sai

 AMBRÓSIO Vá, Caveira. Traga o bicho com todo cuidado.

 CAVEIRA Deixa comigo.
  sai

 AMBRÓSIO Desta vez o plano não vai falhar. O bonequinho de cera morrerá  
  e Eunice será minha. Foi uma boa pedida de Maria José. Vamos
    car livre do tal doutorzinho. E eu vou pegar a minha bonequinha!

  

 CARLOS de mãos para cima, seguido de Caveira, que lhe aponta uma arma
  Isto é um absurdo, arrancar-me do trabalho, intimidando-me  
  desta maneira. 

 AMBRÓSIO Não converse muito e não tente escapar, porque será inútil. 
  Vá caminhando para a ribanceira para que Caveira cumpra as  
  ordens, liquidando-o. Passe à frente e encomenda sua alma ao  
  diabo. Vamos!

 CARLOS Mas... não compreendo como...
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FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA

 AMBRÓSIO Não vai compreender coisa nenhuma. Caso contrário, morrerá  
  aqui mesmo.

 CAVEIRA Ta aí, Seu Coroné, boa ideia a sua. Nóis podia liquidá ele aqui  
  mesmo. Vancê dá as orde eu aperto o gatilho. E despois nóis  
  fala pra todo mundo que foi um acidente, que a arma disparou  
  e etc e tal.

  

 JERÔNIMO aparece ao fundo, atira na mão do Caveira, que deixa a arma cair  
  sangue na mão do Caveira
  Quem se mexer morre.
  Saci aparece
  Vai, Carlos, e deixe os bandidos comigo. Porte-se como se nada  
  tivesse acontecido.
  Carlos sai
  Depois conversaremos melhor, Coronel Ambrósio. Saiam agora
   e depressa. Quero fugir sem ser perseguido. Segura a barra, Saci.  
  Mais breve voltarei para confundir toda essa canalha. Adeus.
  sai

 SACI A dança cada veiz tá mió! Eta dancinha Boa!



MESMA CENA DO TERCEIRO ATO

QUARTO ATO
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 CARLOS só
  Quantos dias apreensivos tenho passado nesta casa. Se não  
  fosse a ação de Jerônimo e a ajuda do cozinheiro, a estas horas  
  eu estaria morto. O pior é que eu quero fugir. Ficar longe de meus  
  inimigos, mas não posso. O que será de Eunice se eu partir?

  

 SACI entrando
  Doutor Carlos, os homens das companhia das mina já chegaram. 
  Daqui a pouco, eles deve ir pro escritório. O sinhô também tem  
  que tá lá. O sinhô não é o engenheiro da engenharia que vai  
  negociá as terra?

 CARLOS Sim, mas eles só irão depois do almoço. E eu preciso descansar  
  um pouco.

 SACI Eu também acho que o senhô precisa descansá. A sá Maria Izé  
  tem esfolado vossemecê no serviço, hein?

 CARLOS Agora está muito pior. Ela descon a de tudo que eu faço.

 SACI Pois eu acho que o Doutor tá com uma sorte dos diabo. Tem  
  escapado de cada armadilha de lascá. Eles tão querendo vê 
  sua caveira!

 CARLOS É que eu ando sempre alerta. Esta noite, quase não dormi,  
  cuidando das amostras e dos documentos das terras. Estou  
  cansadíssimo e com sono. E sempre com receio de que me  
  aconteça qualquer coisa de mal.

 SACI Olha, quando quisé descansar um pouco, é só me chamar que  
  eu  co de olho aberto pro sinhô! E agora, escreveu num leu, 
  eu chamo o Jeromi!

 CARLOS Está bem. Eu vou procurar descansar um pouco.

 SACI Pode  cá tranquilão. Eu vou inté a cozinha, mas não me demoro.  
  Sempre eu tô por aqui mesmo. Quarqué coisa eu tô na ativa.  
  Tchau.
  sai
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 CARLOS Esse amigo vale ouro. Se não fosse por ele, muitas coisas de  
  ruim já teriam acontecido nesta casa. Bem, eu estou mesmo  
  esbaforido. Vou procurar repousar um pouquinho.
  recosta-se, adormece, música em surdina. Meia luz

  

 MARIA JOSÉ acompanhada de Ambrósio
  Veja, Coronel. Parece que ele está dormindo. Vamos aproveitar  
  e por em execução o nosso plano. Será que ele traz os   
  documentos consigo?

 AMBRÓSIO Deve estar em seu poder. Hoje ele não teria de mostrá-los aos  
  interessados? Vamos procurar.
  música. Executam o roubo, que  ca em poder de ambos os papéis  
  e saem

  

 SACI que estava espreitando, entra
  Que casal de bandidos descarados. Eu vou acordar Seu Carlos  
  e vou correndo chamar o Jerônimo. Agora é que a tartaruga vai  
  dar pulo. Carlos, Doutor Carlos, acorda. 
  sacode-o e sai correndo

 CARLOS acordando
  Que terá acontecido? Não vejo ninguém e, no entanto,   
  acordaram-me.
  pausa, clareia a cena

  

 SINHÁ acompanhada de Maria José, Eunice e Ambrósio
  Doutor Carlos, estão no escritório os homens que vieram  
  examinar as terras e os documentos. Queira levar-lhes as  
  amostras e os documentos.

 CARLOS Perfeitamente, Dona Sinhá. Tenho comigo os documentos,  
  quando quiser. 
  procura na gaveta e nos bolsos e não os encontra
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  Mas onde estão os papéis? Eu os havia guardado e não os  
  encontro!

 SINHÁ Mas não está consigo as amostras e os documentos.

 CARLOS Estava sim, Dona Sinhá. Eu tinha a carteira neste bolso ou na 
  gaveta da mesa. Alguém entrou aqui e roubou-me a carteira  
  com os papéis e amostras enquanto eu dormia um pouco!

 SINHÁ E como ousa a rmar uma coisa destas? Em minha casa, não  
  existem ladrões.

 MARIA JOSÉ O Doutor Carlos não está dizendo a verdade. Ele poderia  
  muito bem, de acordo com um cúmplice, apoderar-se daquilo  
  que lhe garantisse uma riqueza futura. 

 CARLOS Quererá a senhorita insinuar que eu...

 MARIA JOSÉ E por que não? Não devemos con ar muito nas pessoas   
  ambiciosas.

 CARLOS Mas, Dona Maria José, eu...

 MARIA JOSÉ Cale-se. Tudo isso não passa de um plano urdido pelo   
  senhor a  m de nos prejudicar. O Senhor demonstrou com 
  isto a sua  bra do ladrão... em capa de cordeiro. 

 CARLOS Senhorita, eu não posso admitir que me acusem de uma  
  maneira tão infame e indigna. 

 SINHÁ Senhor Carlos, eu acho que minha  lha tem toda razão!

 MARIA JOSÉ Moleque! Vá chamar o delegado para que leve este ladrão  
  para a cadeia.

  

 JERÔNIMO aparecendo ao fundo
  Ainda não, Dona Maria José.
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 TODOS Jerônimo!

 JERÔNIMO Sim! Jerônimo! Que ainda aqui está para evitar que se cometa 
  uma injustiça, uma covardia! Peço à proprietária da fazenda,  
  que é sem dúvida a Senhora Dona Sinhá, que me conceda  
  permissão para descobrir o mistério do desaparecimento dos  
  documentos a que estão se referindo e que eu tive a ventura 
  de ouvir tudo ali, daquela varanda.

 MARIA JOSÉ Então o Senhor Jerônimo é daqueles que espiam e ouvem 
  atrás das portas?

 AMBRÓSIO O senhor não passa de um desconhecido. E não pode salientar- 
  se num caso de família como este!

 JERÔNIMO Eu não estou falando consigo, seu bandido sujo! 
  empurra-o  
  Então, Dona Sinhá, permita-me intervir no caso?

 SINHÁ Jerônimo, como disse Ambrósio, eu acho que...

 JERÔNIMO Pois eu não acho coisa alguma. E se a senhora recusa a permitir 
  que eu cumpra um dever, eu o farei pela força. Os seus colonos  
  e empregados estão todos do meu lado, que é o lado da justiça,  
  e com o qual faremos valer nossos direitos.

 SINHÁ Nesse caso, fale. Explique-nos o que pretende fazer?

 JERÔNIMO Assim já podemos nos entender. Vê aqui o seu cozinheiro. É  
  o homem que trabalha a meu lado que é o lado da justiça. Este  
  é o famoso Moleque Saci, companheiro de Jerônimo. E há muito  
  ele vem observando o que se passa nesta casa. Os crimes que  
  nela tem se praticado e que não é do seu conhecimento. E tudo  
  inspirado por uma de suas  lhas. Nós fomos chamados a agir  
  pela senhorita Eunice, vítima de sua irmã Maria José.

 MARIA JOSÉ Ah, patife. Esse cozinheiro de uma  ga e minha querida   
  irmãzinha estavam a me trair! A espionar-me!

 SACI É isso mesmo. Sou espião e com muito orgúio, tá legar ou não  
  tá, sua cobra surucucu?
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 JERÔNIMO Calem-se, que eu ainda não terminei. Dona Sinhá, a senhora  
  não vê o que se passa em sua casa porque o seu coração é  
  grande e só enxerga o lado bom das coisas. O Doutor Carlos  
  está sendo vítima de uma vingança mesquinha. Eu lhe a anço  
  que ele não é o culpado.

 SINHÁ Mas como a rmar tal coisa se a carteira com os valores estavam  
  justamente em seu poder e agora!

 JERÔNIMO É o que havemos de ver. O prazo foi curto e poderemos ainda  
  revistar, imediatamente, todos que se encontram nesta sala e,  
  depois, rebuscaremos pela casa. E tenho a certeza de que  
  vamos encontrar o produto do roubo. Pois isto foi roubado 
  por alguém que deseja perder o Doutor Carlos.

 MARIA JOSÉ É interessante esta insinuação, como se aqui fosse um covil  
  de ladrões. Só se Jerônimo for um cúmplice de Doutor Carlos.

 JERÔNIMO Engana-se, Dona Maria José, Jerônimo nunca foi cúmplice de  
  canalhas, embora seja um sertanejo humilde, Jerônimo é um  
  homem que, dentro da honradez, tem muito mais valor que a  
  senhorita. 

 AMBRÓSIO Isto agora é demais. Vou expulsá-lo desta casa.
  avança

 JERÔNIMO  sacando o revólver
  Não se alvoroce, Coronel, não se alvoroce para que seu corpo  
  não vire uma peneira...

 SACI Manda ele sentá num formigueiro sem cueca, Jeromi.
  Eta mordidinha boa.

 MARIA JOSÉ Basta. Basta de tanta comédia. Jerônimo, queira retirar-se de  
  minha casa! E enquanto ao Doutor Carlos, eu me encarrego  
  dele, mandando dar-lhe umas chibatadas, como merece. 

 JERÔNIMO Quem devia levar as chibatadas é a senhorita, por ser a autora  
  de tão vergonhoso roubo!

 TODOS  Maria José!
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 JERÔNIMO Sim. Foi ela mesma que roubou os documentos.

 AMBRÓSIO baixo, a Maria José
  Passa-me a carteira... depressa... depressa.

 SACI baixo, a Jerônimo
  Deu certo, foi eles mesmo.

 SINHÁ Como pode provar um absurdo desses, Jerônimo?

 JERÔNIMO Muito simples. Basta revistar unicamente o cúmplice de sua  
   lha e acharemos tudo quanto procuramos.

 SINHÁ Mas quem é? Quem é o cúmplice?

 JERÔNIMO Sua  lha é ladra e o seu cúmplice é o seu grande amigo, o  
  nosso vizinho Coronel Ambrósio.

 TODOS Ooooh!

 JERÔNIMO Saci, peça ao nosso amigo Coronel Ambrósio que lhe entregue 
  a carteira que está em seu poder. Mas isso com bastante  
  delicadeza!

 SACI Deixa conosco.
  revólver
  Eta revorvinho bão. Vamo, seu bandidinho de  ta cômica, vai  
  passando aí essa carteira com as amostra e os dicomontos. 
  Se não eu faço a sanfona tocá e você tem que dançá.
  Ambrósio, com medo, entrega os documentos
  Pronto, Dona Sinhá, aqui tá o produto da gatunage e da  
  severonhage. E tem mais: o delegado já tá aí fora esperando  
  uma boquinha para ele.

 SINHÁ Quanta infâmia. O coronel Ambrósio, um reles ladrão e   
  assassino, de cumplicidade com minha  lha, praticando 
  estes horrores em minha casa?
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 JERÔNIMO Saci, pode entregar este futuro hóspede de governo ao
  delegado, com os cumprimentos de Jerônimo. Leve-o.
  Saci dá-lhe um pontapé e o leva

 SACI Pronto, já tá entregue. Eta pontapezinho bão!

 SINHÁ Agora basta de maldade, minha  lha. Peça a Deus que te  
  perdoe.

 JERÔNIMO Deus a perdoará, depois de resgatar no cárcere a sua dívida  
  pelos crimes que praticou. Agora, antes de me retirar, Dona  
  Sinhá, quero pedir que faça a felicidade de dois corações que  
  se amam. Eunice e Doutor Carlos. Eles bem merecem ser felizes.

 SINHÁ Eu já sabia que eles se amavam. Vá, minha  lha. Corra para os  
  braços daquele que ama e sejam felizes.

 MARIA JOSÉ Todos estão enganados a meu respeito. Nunca fui e nunca  
  serei humilhada a este ponto. Adeus, minha mãe, adeus a todos.
  corre para o fundo

 TODOS Maria José! Maria José!
  ouve-se fora um tiro

 SINHÁ Pobre  lha. Teve o  m que tem sempre aqueles que sentem  
  remorsos por seus crimes. Que Deus a perdoe.

 JERÔNIMO Assim ordenou Deus. Assim devemos aceitar. Vamos, Saci, aqui  
  termina a nossa missão. Vamos à procura dos desgraçados e  
  infelizes que buscam a felicidade pelas mãos de Jerônimo, 
  o herói do Sertão.
  música de Jerônimo

FIM DA PEÇA

CORTINA
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