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 EDGAR discutindo com Roberto 
  Finalmente, quando pretendes tomar juízo? Creio que já tens  
  idade su ciente para pensares na vida e não envergonhares a  
  nossa família. 

 ROBERTO Mas, Edgar, acaso cometi eu algum crime que envergonhe o  
  nome de nossa família?

 EDGAR Ora! Não trabalhas e entendes que hás de viver eternamente 
  à minha custa?

 ROBERTO Mas como queres tu que eu trabalhe, se não encontro um 
  emprego digno de mim?

 EDGAR Um emprego digno de ti? Qualquer emprego é digno de um  
  homem. O que não é digno é viver sem trabalhar!

 ROBERTO Mas, Edgar... eu...

 EDGAR És um vagabundo! Isto sim! É o que és!

  

 MARIA entrando 
  O que é isto, meus  lhos? Vocês estão sempre a brigar.

 ROBERTO Foi o Edgar, mãezinha, que me insultou.

 MARIA Por que fazes assim, Edgar? Deves compreender que Roberto 
  é teu irmão mais moço e...

 EDGAR  Ora... a senhora, com as suas defesas, acabará perdendo-o para  
  sempre. E, depois, se a senhora o acha tão bom, por que não  
  aluga uma casa e vai morar com ele?

CENA ROBERTO e EDGAR
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 MARIA Mas, Edgar, como vou eu alugar uma casa se Roberto está 
  atualmente desempregado?

 EDGAR Como sempre esteve e estará! Roberto é um vagabundo!

 MARIA Não diga isso, meu  lho. Não o ofenda assim... Olha que Roberto  
  é teu irmão!

 EDGAR Olha, minha mãe, sabe o que mais? Não me aborreça! 
  Eu já estou bastante crescido para ouvir os teus conselhos. 
  sai

 ROBERTO Não chore, mãezinha... 
  abraça-a 
  Edgar é um grosseirão!

 MARIA Meu  lho, és moço... Por que não embarcas daqui para fora?  
  Talvez, quem sabe, serás mais feliz?

 ROBERTO Eu?! Abandonar a senhora? Não! E depois, como embarcar?  
  Com que dinheiro vou comprar a passagem?

 MARIA dando-lhe o cordão de ouro 
  Toma, meu  lho. Venda este cordão. E, com o dinheiro dele,  
  comprarás a tua passagem!

 ROBERTO Mas vender este cordão? A única lembrança que existe de 
  meu pai? Isso eu não posso fazer!

 MARIA Venda, meu  lho. Talvez que a alma de teu pai, junto a Deus, 
  te proteja!

 ROBERTO Está bem, minha mãe. Estou decidido a obedecer-lhe. Venderei  
  o cordão e embarcarei para a América do Norte no primeiro  
  vapor! Dê-me a sua bênção! 
  beija-lhe a mão e sai 

 MARIA só 
  Vá, meu  lho! E que o bom Deus siga os teus passos.  És um  
  infeliz. Os outros foram criados com um certo conforto, mas  
  esse coitado  cou órfão tão criança...
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 ALZIRA entrando 
  O que está a senhora por aí a rezar?

 MARIA Nada, minha  lha! É que Roberto vai embarcar!

 ALZIRA Vai embarcar? E para onde? Não me dirá?

 MARIA Para a América do Norte!

 ALZIRA Está aí uma coisa que pode ser que seja verdade! Porém, 
  eu só acreditarei depois de vê-lo embarcado!

 MARIA Tens razão de duvidar, minha  lha! Roberto não tem juízo!

 ALZIRA Juízo?! O que ele não tem é vergonha!

 MARIA Mas ele não praticou nenhuma ação que provasse não ter  
  vergonha!

 ALZIRA A senhora, se o defende, é porque é tão boa quanto ele!

 MARIA Mas minha  lha...

 ALZIRA Qual sua  lha? Por minha infelicidade, sou apenas sua nora!

  

 NAIR aparecendo 
  O que é isto, Alzira? Não trate assim a Dona Mariquinhas, 
  repara que ela poderia ser também a nossa mãe!

 ALZIRA Poderia ser, mas não é! E depois, estou em minha casa! 
  E quem não estiver aqui bem, que se mude. 

 NAIR Corres comigo então de sua casa? E para onde eu hei de ir?
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 ALZIRA Isto é o que menos me importa! O que eu não estou disposta é  
  ter, dentro de minha casa, pessoas que censurem o meu modo  
  de proceder! 
  sai

 NAIR remontando-a 
  Nunca poderás ser feliz! 
  desce

 MARIA Deixa, minha  lha. Tua irmã tem muito mau gênio, mas não é ruim!

 NAIR Não é ruim? Isso é pior do que uma jararaca! Há cobras menos  
  venenosas!

 MARIA Não fales assim, minha  lha. Ela tem razão.

 NAIR A senhora ainda lhe dá razão? Essa é boa...

    

 BARBOSA entrando 
  Dá licença, Dona Mariquinhas?

 NAIR Entra, Senhor Barbosa!

 BARBOSA Mas o que é isto? A Dona Mariquinhas está a chorar?

 MARIA Não, Senhor Barbosa... 
  chora disfarçada 

 BARBOSA Ah! Isto é que está. Os seus olhos não a deixam mentir, 
  a senhora está toda lacrimejada...

 MARIA É que eu estou com um pouco de dor de cabeça.

 BARBOSA Eu não disse que a senhora estava a chorar? É porque estava  
  com dor na moleira da cabeça? Para isto eu tenho cá um santo  
  remédio!
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 MARIA É aspirina?

 BARBOSA Isto mesmo! São pequeninas! Oh, Dona Nair, vai buscar um  
  copo d�’água para a Dona Mariquinhas.

 NAIR Sim, Senhor Barbosa! 
  sai

 MARIA O Senhor Barbosa já sabe que o Roberto vai embarcar para a  
  América do Norte?

 BARBOSA Antão! Adivinhei ou não?

 MARIA O quê, Senhor Barbosa?

 BARBOSA Antão! A senhora estava a chorar não é porque estava com dor  
  na moleira da cabeça! A senhora estava a chorar é porque o  
  Roberto vai embarcar! Antão... adivinhei ou não?

  

 NAIR entrando com um copo d�’água 
  Pronto, a água, Senhor Barbosa! 
  Barbosa bebe 
  Mas a água não era para a Dona Mariquinhas?

 BARBOSA Antão! É que agora não é mais preciso. A Dona Mariquinhas  
  estava a chorar não é porque estava com dor na moleira da cabeça.  
  Ela estava a chorar é porque o seu  lho Roberto vai embarcar. 

 NAIR Roberto vai embarcar? E para onde, que eu de nada sei?

 MARIA Para a América do Norte!

 BARBOSA Antão!

 NAIR Mas como, tão depressa, se manifestou essa viagem?
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 MARIA É que você sabe, minha  lha! Aqui ninguém suporta o Roberto.  
  Eis a razão por que ele resolveu embarcar. 

 NAIR Ninguém suporta o Roberto? Menos eu!

 MARIA Eu não falei de ti, minha  lha!

 BARBOSA Antão? Não é isto? Eu, Dona Mariquinhas... eu cá acho...

 MARIA O senhor acha que ele faz mal, Senhor Barbosa?

 BARBOSA Antão! Nada disso... eu acho que ele faz muito bem! Na América  
  do Norte, os homens inteligentes são sempre felizes. Eu, por  
  exemplo, quando vim de Portugal, em 1885, cheguei aqui no  
  Brasil somente com 500 réis no bolso! Não conhecia ninguém e
  nem tinha parentes por aqui. Cheguei no porto do Rio de Janeiro,  
  subi a Rua do Ouvidor e, quando cheguei na Avenida Central...

 NAIR Na Avenida Central? Mas há quanto tempo chegou o Senhor  
  Barbosa aqui no Brasil?

 BARBOSA Antão... já não falei? A 3 de setembro de 1885, lembro-me  
  como se fosse hoje!

 NAIR Mas, naquele tempo, não havia Avenida Central!

 BARBOSA E quem foi a besta que falou em Avenida Central?

 NAIR O senhor mesmo!

 BARBOSA Antão? Fui eu? Antão a besta sou eu mesmo. Eu subi a Rua do  
  Ouvidor e, quando cheguei na Rua Gonçalves Dias, eu tomei 
  um café! Antão, como já estava  cando tarde, eu fui dormir na  
  hospedaria da corda!

 MARIA Dormir na corda? E como era isso?

 BARBOSA Ah! Era uma corda impagável... quer dizer... impagável não!  
  Porque eu paguei dois tostões...
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 NAIR E como era a corda?

 BARBOSA Era uma corda comprida, amarrada nas duas pontas! Antão,  
  junto da corda, tinha uns bancos. A gente sentava-se no banco,  
  debruçava-se na corda e dormia!

 MARIA E dormia-se bem?

 BARBOSA Às vezes. Quando não aparecia algum bêbado, que cortava  
  a corda e a gente batia com as fuças no chão... Antão, como eu  
  ia dizendo, no dia seguinte, eu comprei um jornal e comecei a ler. 

 NAIR E o senhor sabia ler?

 BARBOSA Naquele tempo eu sabia!

 NAIR E agora?

 BARBOSA Agora eu já me esqueci! Agora eu só leio as  gurinhas. Antão,  
  como eu ia dizendo, procurando nos anúncios, encontrei uma  
  casa de secos e molhados. Fui lá, e o dono era um patrício,  
  das Cinco Chagas, que arranjou-me o emprego de cinco mil 
  réis por mês, casa, comida e lavagem...

 NAIR Lavagem? Como é isto?

 BARBOSA Antão! Não sabe o que é lavagem? É roupas lavadas. Mas acontece  
  que, depois de 15 anos, o patrão chegou ao pé de mim e disse:  
  �“Oh, Barbosa, eu vou morrer.�” E morreu mesmo! Antão, a patroa,  
  que era a mulher do patrão, depois de me dar umas piscadelas  
  de mau jeito, chegou ao pé de mim e me pediu em casamento.

 NAIR E o senhor aceitou?

 BARBOSA Antão! Não havia de aceitar? Casei-me com ela no civil, no  
  religioso e atrás da igreja. Mas, logo depois, veio a espanhola. 
  E carregou-me com a mulher!
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 NAIR Queira perdoar, Senhor Barbosa, o senhor chegou aqui em  
  1885, 16 anos depois! É 1918, a espanhola foi em 1918! 
  Há um engano nestas contas!

 BARBOSA A menina implicou mesmo comigo, hein? Não foi a espanhola,  
  foi a febre amarela. Antão, com a febre, morreu a minha mulher.  
  E eu  quei como herdeiro da mulher. E hoje estou aqui, cheio  
  de dinheiro, como um peru cheio de farofa.

 MARIA O senhor acha então que ele faz bem em embarcar?

 BARBOSA Ora, se acho... o rapaz deve embarcar...

  

 EDGAR aparecendo 
  Quem é que deve embarcar? Se bem que eu não deva me  
  meter na conversa!

 BARBOSA à parte 
  Lá vem a ceroila fora das calças... 
  alto 
  Nós estávamos a falar de teu irmão, o Roberto, que vai embarcar.

 EDGAR E para onde?

 NAIR Para a América do Norte!

 EDGAR Está aí uma coisa que só acredito depois de vê-lo embarcar! 
  E a passagem? Onde o conseguiu?

 MARIA Mandei que ele vendesse o meu cordão de ouro e, com o  
  produto, comprasse a passagem!

 EDGAR A estas horas, senhora minha mãe, o seu cordão está vendido. E  
  o dinheiro, gasto em outra coisa qualquer! Pau que nasce torto...

 MARIA Tarde ou nunca se endireita... Quem sabe se esse tarde não  
  chegou?
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 EDGAR Talvez! Contudo, eu continuo a duvidar! 
  a Alzira, que entra 
  Sabes de uma novidade? O teu cunhado vai embarcar para 
  a América!

 ALZIRA que entrou um pouco antes 
  É... que coisa! E ele vai só?

 MARIA Infelizmente vai!

 ALZIRA Pois é pena. Devia ir mais alguém com ele!

 NAIR O que é isto, Alzira. Não tens coração?

 BARBOSA Este diabo não tem coração, não tem boro, não tem paquera...  
  nem tripa este diabo tem!

 ALZIRA Não tenho mesmo! 
  a Nair 
  E você, Nair, é tão boa quanto eles. E se Deus fez os bons e os  
  maus, eu pertenço aos maus!

 BARBOSA Antão... vá para o meio da beirada, ó excomungada!

 NAIR Engana-te, Alzira... Deus fez todos bons! Os que se tornaram  
  maus, ele não os considera como seus  lhos. Reza! Faça   
  orações, e peça a Deus que te mude de pensar!

 ALZIRA Deus não ouve o que se lhe pede. Se ele ouvisse... eu tenho  
  pedido tanto para que ele faça com que vocês me deixem em  
  paz... E ele ainda não me ouviu!

  

 ROBERTO entrando com a passagem 
  Cá estou de volta, mãezinha... e cá está a passagem! 
  mostra

 EDGAR Com que então embarcas mesmo?
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 ROBERTO Se Deus quiser!

 EDGAR E quando?

 ROBERTO Hoje mesmo! O navio partirá às duas horas!

 BARBOSA Ó Roberto! Eu te desejo uma fejoada completa!

 ROBERTO Feijoada completa, Senhor Barbosa?

 BARBOSA Quero dizer... desejo-te uma felicidade completa!

 ROBERTO Isto é impossível, Senhor Barbosa. Longe de minha mãe, 
  eu nunca poderei ser feliz.

 NAIR Vai, Roberto! 
  dá-lhe uma corrente com medalha 
  Tenha fé nesta santa, que ela te dará ânimo e coragem para  
  resistires aos reveses da sorte!

 ROBERTO Como tu és boa, Nair!

 ALZIRA Vê lá, Roberto, se te distrais e perdes a hora do vapor!

 ROBERTO Descansa, minha cunhada, que esta desgraça não acontecerá. 
  E agora, mãezinha. Vê tudo que é meu, sim?

 MARIA Sim, meu  lho. Vou ver! 
  sai

 ROBERTO Senhor meu irmão, eu embarco hoje para a América do Norte.  
  Porém, meu coração  ca aqui. Embora com sacrifícios, mandar- 
  te-ei, todos os meses, uma pensão para nossa mãe.

 BARBOSA Antão tu vais dar uma pensão para a sua mãezinha... E eu vou  
  me hospedar na pensão da tua mãe.

 ALZIRA Não é isto, português burro. É pensão de dinheiro!
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 ROBERTO a Edgar 
  Compreendeu bem o que eu te disse? Peço-te que trates bem a  
  nossa mãe, o que não é nenhum favor, pois, a ela, devemos toda
  a nossa vida. Mas ai de ti se, um dia, eu souber que a maltrataste... 
  Ai de ti!

 EDGAR O quê? Pois me ameaças?

 ROBERTO Sim! Ameaço-te. Porque sei o quanto és baixo e covarde.
  Mas  ca prevenido. Ai de ti!

 NAIR Vai descansado, Roberto. Eu velarei por ela.

 ROBERTO Obrigado, Nair. Só a ti con o minha boa e santa mãe. Faça tudo  
  por ela, que Deus, um dia, saberá recompensar-te!

 MARIA entrando com um saco 
  Aqui tens, meu  lho. Tudo que é teu. Não deixes de despedir-te  
  da tua irmã, a Rosa!

 BARBOSA Antão, rapaz? Tu vais viajar assim de saco a balançar?

 ROBERTO O que hei de fazer, Senhor Barbosa? Tem que ser assim! 
  Adeus, minha mãe. 

 MARIA Que Deus te abençoe, meu  lho. E que a Virgem guie os 
  teus passos. 

 ROBERTO Adeus, Nair, pede a Deus por mim e olhe por minha mãe.

 NAIR Vá descansado, Roberto!

 ROBERTO Senhor Barbosa! Adeus!

 BARBOSA Adeus, meu rapaz! E que a Nossa Senhora do Bom Parto te  
  acompanhe, já que vais partir. Mas o que não podes é chegar 
  na América com este saco pendurado. Olha lá. Eu vou te  
  emprestar 500 mil réis para tu comprares umas malas e chegar  
  lá bancando o importante. 
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 ROBERTO Mas eu não tenho o que colocar dentro das malas.

 BARBOSA Não faz mal. Ponha pedras, papel velho, ponha capim nas  
  malas, mas chegue bancando o importante!

 ROBERTO Está bem, Senhor Barbosa. Eu vou lhe pagar este dinheiro 
  com juros. 

 BARBOSA Juros não, que eu não sou nenhum agiota.

 ROBERTO Então os juros serão a minha amizade.

 BARBOSA Isto sim. A tua amizade vai  car aqui, no prego, até tu voltar 
  e reformar a cautela! Adeus!

 ROBERTO Minha cunhada, peço desculpar-me alguma contrariedade...

 ALZIRA Sim, sim! Passe muito bem! 
  vira as costas

 ROBERTO Quanto ao senhor, meu irmão! Não te esqueças destas palavras:   
  tua mãe, honrarás!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



SALA EM CASA DE RAUL E ROSA

SEGUNDO ATO
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 JULIA entrando 
  Senhor Raul, está aí fora um carregador com uma mala. 

 RAUL Chame Rosa!

 JULIA Sim senhor! 
  sai

 RAUL só 
  Um carregador com uma mala? É singular...

 ROSA com Julia 
  Pergunte para quem é, sua estúpida!

 JULIA saindo 
  Sim, senhora! 
  à parte 
  Ô mulhé cascavé... 
  sai

 ROSA Nunca vi criatura mais ignorante e molenga!

 RAUL Deixe a pobre moça!

  

 JULIA entrando com carregador e mala 
  É a mala da senhora sua mãe! 

 ROSA A mala de minha mãe? O que quer dizer isto?

 RAUL É muito simples. Com certeza ela veio passar uns dias conosco!

CENA RAUL
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 ROSA E quem a convidou? 

 RAUL Homessa! Então, para tua mãe passar alguns dias conosco é  
  preciso de convite?

 CARREGADOR do fundo 
  A nal, para onde eu levo a mala da mãe?

 ROSA Leve-a para a cozinha. 
  carregador sai 

 RAUL Mandas a mala de tua mãe para a cozinha?

 ROSA E o senhor, o que tem com isso?

 CARREGADOR voltando 
  Quem paga o carreto?

 ROSA Ela que pague...

 RAUL Eu pago. Quanto é?

 CARREGADOR Três mil réis...

 RAUL Toma cinco. Guarde o troco.

 CARREGADOR Obrigado, patrão. O senhor é muito bom. Mas... aquela cascável...  
  Deus me salve... com licença... 
  sai. Julia também sai 

 ROSA És muito generoso. Aposto que se fosse para mim, não haveria  
  tão boa vontade!

 RAUL E sendo para a tua mãe, não é a mesma coisa?

 MARIA da porta 
  Dão-me licença, meus  lhos?
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 RAUL Como não, Dona Mariquinhas. A casa é sua! Alice, venha tomar 
  a bênção de tua avó!

  

 ALICE entrando 
  Oh vovó... a bênção!

 MARIA Deus a abençoe. Sabe, minha  lha, o teu irmão pôs-me para  
  fora de sua casa.

 RAUL Pois olha, Dona Mariquinhas, eu, apesar de não ser seu  lho,  
  seria incapaz de fazer uma coisa destas.

 MARIA Ele, coitado, tem muitas despesas...

 ROSA Aqui não temos quarto vazio! Onde é que a senhora vai  car?

 MARIA Em qualquer canto, minha  lha! Eu compro uma esteira! À noite,  
  faço a minha cama e, pela manhã, eu...

 ROSA Era só o que me faltava. Transformar a minha casa em albergue  
  noturno.

 RAUL O que é isto, Rosa, isso são modos de tratar a sua mãe?

 ROSA O senhor não tem nada com isto! 
  sai 

 RAUL Não faça caso, Dona Mariquinhas, com o tempo ela irá se  
  convencendo de que está errada!

 MARIA Como tu és bom, meu  lho. 
  sentam-se

 RAUL É verdade. Tem tido notícias de Roberto?
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 MARIA Desde que embarcou que não me escreve. Nada me resta na  
  vida, meu  lho. 
  chora 
  Como seria bom se Deus me levasse de uma vez. Sem casa, 
  sem  lhos, quase que esmolando para viver!

 RAUL Deixe-se disso. Enquanto eu existir, a senhora terá um amigo. 

 ROSA fora  
  Raul, venha almoçar!

 RAUL Vamos! Vamos almoçar, Dona Mariquinhas. 

 MARIA Eu não tenho vontade, meu  lho.

 RAUL Nada disso. A senhora não quer vir porque a Rosa não lhe  
  chamou. Mas a casa é minha. Alice, leve sua avó para almoçar. 

 ALICE Vamos, vovó...

 MARIA Está bem. Para que não se aborreçam, eu vou! 
  saem

  

 ROSA entrando 
  Não me sentarei à mesa, ela há de compreender que eu não 
  a quero aqui!

 RAUL fora 
  Rosa! Venha almoçar.

 ROSA Não quero. Almocem vocês! Hei de fazer tudo para aborrecê-la. 
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 RAUL entrando 
  Rosa! Venha almoçar. Tua mãe nos espera. Venha!

 ROSA Eu já disse que não quero! E não quero!

 RAUL Não queres mesmo?

 ROSA Já disse que não!

 RAUL Melhor! Sobra mais pra nós! 
  sai

 ROSA indo à mesa 
  Hei de fazer tudo para pô-la daqui para fora! 
  escreve, ao terminar, chama a criada 
  Julia. Julia...

 JULIA entrando 
  A patroa chamou?

 ROSA Deixe a mesa e vá por esta carta no correio. Mas que o Raul 
  não saiba.

 JULIA Sim, patroa... mas...

 ROSA Nem mais e nem menos. Faça o que eu estou mandando!

 JULIA Sim, senhora! 
  saindo à parte 
  Ô peste ruim! 
  sai 

 ROSA Estas criadas de hoje...

 BARBOSA ao fundo 
  Dá licença. Dona Rosa...
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 ROSA à parte, com raiva 
  Agora me vem este velho cacete  
  alto 
  Entre, Senhor Barbosa!

 BARBOSA à parte 
  Eta, mulher hipócrita! 
  alto 
  Como vai a senhora?

 ROSA antipática 
  Muito bem... muito bem... e o senhor?

 BARBOSA Melhor do que a senhora... e o meu amigo Senhor Raul?

  

 RAUL aparecendo 
  Olá, velho amigo Barbosa!

 BARBOSA Oh, Seu Raul... você tem a minha cara em 1885.

 RAUL O senhor já me disse isto, Senhor Barbosa!

 BARBOSA Antão! Eu já lhe disse? Muito bem.

 ROSA Onde  cou a mamãe?

 RAUL Ficou tirando a mesa. Chamaste a criada! 
  fora, barulho de louça quebrada 

 ROSA Xiii. Lá se foi a minha louça. 
  sai 

 BARBOSA Antão... a tua sogra está aqui?

 RAUL Sim! O seu  lho Edgar expulsou-a de sua casa.
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 BARBOSA Eu não tenho nada com isso. Mas esse tal de Edgar... é um mau  
   lho.

 RAUL O mundo é assim mesmo. Deus dá nozes a quem não tem  
  dentes... eu perdi a minha mãe aos 7 anos. E me julgaria o  
  homem mais feliz do mundo se ainda a tivesse junto de mim!

 BARBOSA Eu também, Senhor Raul, perdi a minha mãe quando eu tinha  
  6 meses! E, se minha mãe não tivesse morrido, eu sou capaz 
  de jurar que ela ainda estava viva!

 RAUL Mas, a nal, o senhor tem tido notícias de Roberto?

 BARBOSA Antão? Tenho sim. Ele escreveu-me contando que agora é  
  inventor! Ele inventou um parafuso sem roscas e apresentou 
  ao governo. Agora está tão cheio de dinheiro como um peru  
  cheio de farofa... Eu não dizia?

 RAUL Bem, eu tenho que ir ao banco resolver um assunto. Vamos até lá?

 BARBOSA Vamos! Mas onde é que está a tua mulher?

 RAUL Está lá dentro. Eu vou chamá-la. 

 BARBOSA Não! Não é preciso! 
  à parte 
  Eu não gosto mesmo de ver a cara daquela lobisoma!

 RAUL chamando 
  Rosa... ô Rosa...

  

 ROSA entrando 
  O que é?

 RAUL O Senhor Barbosa já se vai. E quer se despedir de você.

 ROSA É só para isto que me chamaste?
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 BARBOSA Eu bem disse que não era preciso chamar esta caruja!

 ROSA É que o senhor não é de cerimônias, Senhor Barbosinha!

 BARBOSA Barbosinha é a comadre da tua madrinha. Vamos, Senhor Raul.  
  saem

 ROSA Orlando! O meu querido já deve ter recebido a minha carta. 
  Não vai demorar para atender-me. 
  chama 
  Julia... ô Julia!

  

 JULIA entrando 
  Pronto, senhora!

 ROSA Faz tempo que voltaste do correio?

 JULIA Bastante tempo, senhora!

 ROSA Bem. Pode ir. E que ninguém venha incomodar-me! 
  Julia sai    
  Quando a gente pensa que está muito bem, sempre aparece o  
  diabo para atrapalhar! Essa velha minha mãe vai ser a minha  
  asa negra. Não sei o que fazer para que esta intrusa saia daqui!

  

 ORLANDO aparecendo 
  Rosa! Estás só? Pode-se entrar?

 ROSA Orlando, meu amor... 
  abraçam-se e sentam-se 
  Ainda hoje te escrevi uma carta...

 ORLANDO Não recebi carta alguma, meu amor. Mas o que importa, 
  se a tenho junto a mim!
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 ROSA  A verdade é que tenho uma novidade para ti.

 ORLANDO O que é?

 ROSA É preciso que deixes de vir aqui em casa. Minha mãe está aqui...  
  e, se ela descobre os nossos amores, será uma vergonha.

 ORLANDO Da maneira como te amo, Rosa, vai ser muito difícil a nossa  
  separação! 
  abraça-a 

  

 MARIA aparece ao fundo 
  O que é isto, minha  lha?

 ROSA Fecha esta boca, que a senhora não tem nada com isto...

 MARIA Eu, nada, minha  lha. Porém... o teu marido...

 ORLANDO atrapalhado 
  Com licença, minha senhora, eu vim aqui consertar o parafuso  
  do rádio, mas a porca quebrou. Com licença. 
  sai 

 ROSA A senhora é mesmo uma intrujona!

 MARIA Eu sei, minha  lha, que você não gosta de mim! Entretanto, eu  
  sou tua mãe! Pensa bem no que estás fazendo? Olha que o teu  
  marido pode vir a saber. 
  trovões. Julia espreita 

 ROSA Senhora minha mãe, eu estou em minha casa. E já que a  
  senhora sabe de tudo, o melhor é ir embora, porque eu não 
  a quero mais aqui.

 MARIA Corres então comigo de tua casa?
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 ROSA Sim. É bom que a senhora saia... e para a rua, que eu quero  car  
  a sós em minha casa!

 MARIA Minha  lha, estás praticando uma maldade com tua própria  
  mãe! E podes receber o castigo de Deus! 

 ROSA Eu não quero saber de nada! Saia já de minha casa. Vamos!  
  empurra-a para a rua

 MARIA de joelhos 
  De joelhos, minha  lha. De joelhos, eu peço a Deus que te  
  perdoe! 
  Julia que espreita. Maria sai 

 JULIA Isto corta o coração!

 ROSA Agora estou livre desta peste. 
  chama
  Julia!

 
  

 JULIA aparece 
  Pronto, patroa...

 ROSA O lanche está pronto?

 JULIA Sim, senhora! 

 ROSA Depois, veja um carregador para levar a mala de minha mãe  
  para a casa de Edgar... e não contes a Raul nada do que viste.  
  Caso contrário, irás também para a rua. 
  sai 

 JULIA Parece mentira... parece um sonho o que eu acabo de ver, mas  
  isto não  ca assim. Eu hei de vingar aquela pobre velhinha!
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 RAUL entrando  
  Julia, traga-me uma xícara de café...

 JULIA Senhor Raul, como eu sei que o senhor é um homem de bem 
  e tem bom coração, eu queria pedir a sua proteção para Dona  
  Mariquinhas.

 RAUL O que tem ela? Fale!

 JULIA Dona Rosa acaba de jogar a pobre velhinha na rua. Eu vou ser  
  franca: Dona Rosa, na sua ausência, recebe aqui em casa um tal  
  de Orlando! E como Dona Mariquinhas surpreendesse Dona  
  Rosa nos braços dele, ela...

 RAUL E se tu sabias disto, por que não me disse há mais tempo?

 JULIA Com pena do senhor e de sua  lhinha. Mas, se quer uma prova,  
  ei-la! 
  entrega-lhe a carta

 RAUL depois de ler 
  Como conseguiste esta carta? 

 JULIA Foi Dona Rosa que mandou que eu pusesse no correio!

 RAUL Chame Rosa!

 JULIA Sim, senhor! Mas pelo amor de Deus, não me comprometa!

 RAUL Chame Rosa, já disse!

 JULIA Vou chamá-la! 
  sai

 RAUL Compreendo tudo agora! Eis a razão por que ela não queria 
  a pobre velhinha aqui dentro de casa!
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 ROSA cínica e  ngida 
  Já chegaste, meu amor? Demoraste tanto, meu bem! 
  tenta abraçá-lo 

 RAUL empurrando-a 
  Basta de  ngimentos! Hipócrita! Diga-me: onde está a Dona  
  Mariquinhas!

 ROSA com pesar  ngido 
  Mamãe? Coitadinha! Ela não quis  car mais aqui em casa! 
  E foi para a casa de Edgar!

 RAUL Então foi ela que não quis  car mais aqui em casa, hein? 
  A senhora conhece esta carta? 
  mostra 

 ROSA apavorada 
  Esta carta? Esta carta? Eu...

 RAUL Assim como saiu a Dona Mariquinhas, a senhora vai sair   
  igualmente. Vamos,  ngida, saia... saia já desta casa! Saia.

 ROSA Perdoe-me, Raul... eu...

 RAUL Saia, miserável... eu já lhe disse que saia!

 ROSA E nossa  lha, Raul? Deixa ao menos que eu me despeça dela. 

 RAUL A senhora não tem mais  lha. Vamos, saia. 
  empurrando-a 
  Saia logo da minha frente, antes que eu perca o juízo e a mate...  
  saia, bandida! 
  empurra-a 

 ROSA Mas, Raul, isto é uma infâmia!

 RAUL Infâmia? É o que tu  zeste com tua mãe e comigo. Canalha.  
  Saia... saia... perdida! 
  Rosa sai 
  Oh, meu Deus! O que me estava reservado!
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 ALICE entrando com Julia 
  Mamãe, mamãe, onde está mamãe?

 RAUL tomando-a nos braços 
  Tua mãe, minha  lha, morreu! Agora só tens teu pai e Deus, 
  para velar por ti! 
  sai com a criança 

 JULIA Deus não dorme! A providência divina tarda, mas não falta!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

TERCEIRO ATO
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 NAIR a Gomes 
  É inútil insistir, Senhor Gomes, eu só me casarei com Roberto! 

 GOMES Pois a senhora será minha esposa, nem que, para isto, eu tenha  
  de gastar toda a minha fortuna!

 NAIR Pelo que vejo, é um capricho seu e nada mais?

 GOMES Seja! As mulheres são como os objetos, uns mais caros, outros  
  mais baratos!

 NAIR Pelo que diz, a senhora sua mãe era um destes objetos? Diga-me,  
  Senhor Gomes, por quanto o seu pai comprou a senhora sua mãe?

 GOMES Chega, senhorita! Diga ao Senhor Edgar que eu estou aqui e  
  preciso falar-lhe!

 NAIR Vou avisá-lo! 
  à parte 
  Por esta ele não esperava! 
  sai

 GOMES Garota bonita! Mas muito malcriada!

 EDGAR Olá! Como vai o nosso amigo Gomes? A que devo a honra?

 GOMES Ao compromisso! Como sabe, hoje vence mais uma letra! 
  E eu vivo disso.

 EDGAR É, mas o senhor não disse que se nós conseguíssemos que 
  Nair se casasse consigo, as letras  cariam pagas? 

CENA NAIR e GOMES
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 GOMES Sim, é verdade! Mas acho que ela cada vez gosta menos de mim!

   

 ALZIRA entrando 
  Olá, Senhor Gomes, já falou a Nair

 GOMES Já, sim senhora. E, por sinal, estou bem contrariado! 
  Ela aborreceu-me bastante!

 ALZIRA Ora, descanse. Nair tem que ser sua esposa! Ela é menor de  
  idade e ainda não se governa! Acima da vontade dela, está a  
  nossa. Deixe tudo por nossa conta.

 GOMES Para lhe falar com franqueza, não tenho esperança nenhuma  
  de casar-me com ela. E, agora, vão me dar licença que eu  
  preciso retirar-me! E não se esqueçam: hoje vence mais uma  
  letra! E eu vivo disso. Passem bem. Adeus! 
  sai

 EDGAR Isto é o diabo. Se não conseguirmos que Nair case com o  
  Senhor Gomes, estaremos perdidos. Ele já falou nas letras e....

 ALZIRA Eu vou chamá-la! 
  com voz aguda
  Nair... Nairzinha!

 EDGAR Se essa menina não quiser o Senhor Gomes, não sei o que  
  será de nós!

 NAIR entrando 
  O que querem de mim?

 EDGAR Venha cá, Nairzinha, você não compreende que eu estou  
  procurando a tua felicidade? Não vê que o Gomes é o marido  
  que te convém? É um homem rico. E você, casando-se com ele,  
  vai ser feliz!

 NAIR Com franqueza... eu não posso entender qual o interesse que  
  vocês têm em que eu me case com o Senhor Gomes.
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 EDGAR O interesse é exclusivamente seu!

 ALZIRA Claro! Queremos ver-te bem casada!

 NAIR Querem então casar-me à força?

 ALZIRA Ainda és menor de idade e não te governas! Tens que casar!

 MARIA entrando 
  Casa, minha  lha. Casa! Faça a vontade de tua irmã!

 NAIR Mas eu não gosto dele!

 ALZIRA Gostamos nós, é o quanto basta!

 EDGAR E já dissemos tudo que devemos dizer. Resolvam. Vamos, Alzira...  
  saem

 NAIR Dona Mariquinhas, eu vou confessar-lhe uma verdade: 
  eu gosto do Roberto! 

 MARIA Disto há muito que eu sei! Mas o Roberto, minha  lha, 
  não tem sorte!

 BARBOSA entrando 
  Dá licença, Dona Mariquinhas! Antão... como vai esta bizarria?

 MARIA Estou triste porque não tenho tido notícias do Roberto!

 BARBOSA Mas ele não vai mal. Sou capaz de apostar que, a estas horas,  
  ele está cheio de dinheiro... como um peru cheio de farofas!

 MARIA Que a sua boca seja de um anjo!

 BARBOSA Pois eu tenho a certeza de que ele não vai mal!

 EDGAR entrando 
  Quem é que não vai mal? Se bem que eu não devia me meter  
  na conversa!
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 BARBOSA à parte 
  Lá vêm as ceroilas fora das calças. 
  alto 
  Estávamos a falar do seu irmão Roberto que, com toda a certeza,  
  não vai mal...

 EDGAR É bem provável que ele não vai mal. Eu, porém, Senhor Barbosa,  
  quero lhe falar em particular. O senhor quer vir até o meu  
  escritório? 
  sai

 BARBOSA Isto é uma facada na certa. Deixa eu passar a carteira para o  
  lado direito... 
  sai

 NAIR Dona Mariquinhas, eu vou fugir, eu não posso mais suportar  
  esta vida!

 MARIA Pensa bem no que vais fazer, minha  lha! 
  Alzira aparece

 NAIR Nada mais tenho a pensar! Aqui está uma carta que eu vou  
  deixar para eles...

  

 ALZIRA Nair, deixa-me ver esta carta.

 NAIR Não tenho carta nenhuma...

 ALZIRA Veremos! 
  voz  na e estridente 
  Edgar, venha cá...

  

 EDGAR entrando com Barbosa 
  O que é que aconteceu?
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 BARBOSA à parte 
  Ô família de valá-cuváco!

 EDGAR imperioso 
  Vamos! Entregue a carta à sua irmã!

 NAIR entregando a carta 
  Toma!

 ALZIRA depois de ler 
  Veja! Isto são conselhos da senhora sua mãe!

 MARIA Conselhos meus?!

 EDGAR Vamos. Fala! Quem te deu conselhos para fugir?

 NAIR Ninguém me deu conselhos!

 ALZIRA Senhor meu marido, nesta casa tem gente demais. 
  olha para Barbosa 

 BARBOSA Se sou eu, eu já vou dando o fora! 
  vai saindo

 ALZIRA Não, Senhor Barbosa. Nada com o senhor! Eu sei bem com  
  quem falo. 

 BARBOSA Antão... eu faço como Dom Pedro I. Eu  co!

 EDGAR Senhora minha mãe, eu bem que queria tê-la em minha   
  companhia, mas, como vê, é impossível. Vá arranjando o 
  que é seu, porque vai sair comigo! 
  Maria sai chorando 

 BARBOSA Mas para onde vai levá-la?

 EDGAR Para um asilo!

 BARBOSA Para um asilo?!
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 EDGAR Sim! E o que tem isso?

 ALZIRA Ora, Senhor Barbosa! O asilo não foi feito para cachorros... 
  e, depois, lá tem muita gente boa!

 BARBOSA Só falta você pra completar a coleção! Está aí uma coisa que 
  eu  não teria coragem de fazer!

 EDGAR Pois eu faço, e não me dói a consciência!

 NAIR à parte 
  É porque não tens, infame!

 MARIA entrando com mala 
  Estou pronta, meu  lho! Adeus, minha  lha.

 ALZIRA virando as costas 
  Sim, sim... passe muito bem!

 MARIA Adeus, Senhor Barbosa!

 BARBOSA chora 
  Adeus, ó Dona Mariquinhas. Eu não a levo para a minha casa  
  porque a senhora é viúda, eu também sou viúdo, e as más  
  línguas podem  car por aí a falar que... cala-te boca!

 MARIA Deus terá pena de mim! 
  a Nair 
  Quanto a ti, minha  lha, con a em Deus, que ele nunca esquece  
  os seus!

 NAIR chorando 
  Adeus, Dona Mariquinhas.

 EDGAR Bem! Basta de tantas despedidas. Vamos embora. E vai pegando
  a sua mala, porque eu não sou o seu criado. Vamos! 
  sai com Dona Mariquinhas. Nair sai

 ALZIRA U  ... graças a Deus. Agora vamos  car mais descansados!



43

 BARBOSA Mas por quê? Se a Dona Mariquinhas era tão boazinha!

 ALZIRA Boazinha? É que o senhor não sabe a bisca que ali está. 
  Imagina o senhor que ela deu conselhos a Nair para fugir 
  de casa! Só porque queríamos casá-la com o Senhor Gomes!

 BARBOSA Com o Senhor Gomes! Eu sei lá quem é!

 ALZIRA O Edgar deve um dinheiro ao Gomes. E, se nós casássemos 
  Nair com ele, as letras  cariam pagas. Não é um bom negócio?

 BARBOSA Ah e é... por que é que vocês não abrem um supermercado  
  desses casamentos? É um bom negócio.

 ALZIRA Seu estúpido. Grosseiro! Saia daqui! 
  brigam, Barbosa sai fundo, Alzira sai lateral, Barbosa deixa o  
  guarda-chuva

  

 NAIR entrando 
  Vou fugir desta casa. Vou para o lado daquela pobre velhinha!  
  sai, deixa carta. Barbosa entra, ouve a voz de Alzira e esconde-se

 ALZIRA entra gritando 
  Nair... Nair... 
  vê a carta. Lê 
  �“Minha irmã, não suporto mais as tuas infâmias. Adeus!�”   
  Desgraçada, fugiu!

   

 BARBOSA aparecendo 
  Desgraçada é você! 
  brigam. Grande confusão

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



CASA DE BARBOSA
SALA

QUARTO ATO
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 BARBOSA com livros 
  Eu vou estudar o macróbio da peste bubônica! 
  palmas fora 
  Pode entrar, se não estiver dentro!

 ROBERTO na porta 
  Dá-me licença! 
  muito bem trajado

 BARBOSA Ai! E é você, Roberto? Antão... como foi lá pras Américas? Estás  
  bonito! Tens a minha cara em 1885. O que me contas, ó rapaz?

 ROBERTO Muita coisa! Mas, primeiro, diga-me, Senhor Barbosa, onde está  
  morando minha mãe? 

 BARBOSA Homem, pra falar a verdade, eu não sei!

 ROBERTO Mas ela não está morando com o Edgar?

 BARBOSA Isto é que eu não sei!

 ROBERTO Então, está na casa de Rosa? A nal, onde está ela? 

 BARBOSA Eu vou te dizer toda a verdade. Depois que você embarcou para  
  a América do Norte, a tua mãezinha tem sido uma verdadeira  
  mártir.

 ROBERTO Mas como, Senhor Barbosa?

 BARBOSA Tu conhece os teus parentes melhor do que eu! O Edgar e a  
  mulher dele puseram a Dona Mariquinhas no olho da rua. Ela  
  foi, antão, pra casa de Rosa. Depois, voltou pra casa de Edgar!  
  Mas, agora, ela está num asilo de mendicidade!

 ROBERTO Num asilo de pobres? E o que fazia meu irmão do dinheiro que  
  eu lhe mandava todos os meses?

 BARBOSA Ai... então tu lhe mandavas dinheiro? O miserável dizia sempre  
  que tu não lhe mandavas nem um tostão.
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 ROBERTO Bandidos! Mas eles hão de me pagar!

 BARBOSA A pagar já estão todos eles. O seu irmão entregou-se ao vício  
  da embebedeira e anda caído pelas sarjetas, e os cachorros, a  
  lamber-lhe a cara! Alzira, a tua irmã, está paralítica... deu-lhe  
  uma doença que se chama trango-lomango. A Rosa traiu o  
  marido e agora está na base do rebolado!

 ROBERTO E a Nair, Senhor Barbosa! Diga, e a Nair?

 BARBOSA Aquela ruchuchudinha? Que parecia uma couve  or?

 ROBERTO Sim! Ela mesma!

 BARBOSA Antão... é aquela? Coitadinha! Fugiu de casa! E eu agora não 
  sei  onde está!

 ROBERTO Nair fugiu de casa? Foi-se a minha última esperança!

 BARBOSA E a minha também.

 ROBERTO Senhor Barbosa, é preciso que o senhor me acompanhe ao  
  asilo. Vamos.

 BARBOSA Tu não poderás entrar no asilo sem uma ordem de Edgar. 
  Ele internou-a, proibindo que ela recebesse visitas!

 ROBERTO Pois iremos buscar Edgar em sua casa. E ele irá, nem que 
  seja de rastros!

  

 EDGAR embriagado 
  Senhor Barbosa, eu vim lhe pedir uma satisfação.

 ROBERTO jogando-o ao chão 
  A satisfação, dou-ta eu por ele, canalha.
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 EDGAR Roberto, aqui?!

 ROBERTO Sim, sou eu, que voltei da América para pedir-te contas do teu  
  procedimento. Miserável.

 EDGAR Ora... eu não tenho contas a dar-te!

 ROBERTO Não tem contas a dar-me? 
  bofetada 
  Darás à justiça. Patife. Aqui estão as letras que passaste ao  
  Senhor Gomes. Com elas, podias levar-te à prisão! Mas, para  
  mostrar-te que o amor de mãe está acima de tudo, eu faço isto! 
  rasga as letras 
  E atiro nestas faces de sem-vergonha ignóbil que és. 
  executa

 EDGAR Ora... não enche!

 ROBERTO Agora diga-me: onde está a minha mãe?

 EDGAR Internei-a num asilo.

 ROBERTO      Com que cinismo pronuncias tu estas palavras:  �“internei-a num  
  asilo�”? Diga-me, miserável, o que fazia do dinheiro que lhe  
  mandava todos os meses? Pois agora irás dar contas de tudo!  
  Vamos, canalha. Vamos, onde está a minha mãe, para que tu 
  lhe peças perdão.

 EDGAR Eu não vou. Não quero ir!

 ROBERTO Não queres ir? Irás de rastros, mas irás. Vamos. 
  sai arrastando-o

FIM DO QUARTO ATO

CORTINA



UMA SALA DE ASILO

QUINTO ATO
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 NAIR entrando 
  Deixe disso, Dona Mariquinhas. Vá descansar, a senhora não  
  pode e nem deve fazer estes serviços. Eu faço. 
  Maria sai 
  Pobre senhora... jogada num asilo como se fosse uma mendiga!  
  En m, cada um carrega a sua cruz! 
  barulho fora 

  

 ROBERTO entra, arrastando Edgar, acompanhado de Gomes 
  Venha, bandido! Covarde! 
  vendo Nair 
  Ah! És tu, Nair?

 NAIR Roberto! Meu Roberto!  
  abraçam-se 
  Querido! 
  vendo Gomes 
  O senhor aqui?

 GOMES De que se admira?

 ROBERTO Descansa, Nair! Este homem nunca pretendeu a tua mão. 
  É um amigo meu que veio ao Brasil apenas para experimentar  
  os meus irmãos!

 NAIR Então o senhor...

 GOMES Representei apenas o papel de agiota!

 NAIR Roberto, o quanto sofri por tua causa!

 ROBERTO Mas agora, terás a recompensa, querida. Porém, diz-me antes  
  de tudo, onde está minha mãe? Ela está boa?

CENA MARIA varrendo
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 NAIR Tua mãe não vai te reconhecer, Roberto!

 ROBERTO Mas por que, Nair? Por quê? Fala!

 NAIR Tua mãe não conhece ninguém. Ela está louca!

 ROBERTO Minha mãe, louca...
  a Edgar 
  E este miserável é o único culpado! Mas ai de ti, se eu não  
  conseguir salvar minha mãe... eu quero vê-la, Nair! 
  Maria entra com a enfermeira 
  Minha Mãe! Minha querida mãe, eu sou o Roberto. 
  O teu  lho, Roberto!

 MARIA Sim! Sim!

 ROBERTO Oh meu Deus! É horrível... minha mãe, olhe para mim. Vê se me  
  reconhece? Eu sou o Roberto, seu  lho!

 ENFERMEIRA É escusado. Ela não conhece ninguém!

 NAIR Não conhece ninguém devido aos maus tratos que lhe dão aqui!

 ENFERMEIRA Eu?! Sempre a tratei muito bem!

 ROBERTO Eu calculo! Mas não é a senhora a culpada. Foram os miseráveis  
  que não souberam honrá-la! Diga-me, mãezinha, a senhora quer  
  sair daqui comigo?

 MARIA Não!

 ROBERTO A senhora não se lembra de Nair? Roberto?

 MARIA Roberto? Nair? Não!

 ENFERMEIRA É inútil. Ela não conhece mesmo ninguém!

 EDGAR Eu queria falar com ela!
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 ROBERTO Pesa-te agora a consciência! Vai, fala, miserável! 
  joga-o

  

 ALZIRA entrando, em estado miserável 
  Eu queria falar a Dona Mariquinhas.

 ROBERTO Eu queria falar com Dona Mariquinhas... quanto cinismo... quanta  
  hipocrisia. Quando ela precisava, vocês escurraçaram-na de casa. 
  Mas agora já não precisa! Tem um  lho que voltou milionário,  
  da América do Norte, para se vingar de todos os bandidos que 
  a  zeram sofrer! 

 NAIR Deixa-a, Roberto! Ela é minha irmã!

 ROBERTO Ah! Tenho uma ideia, Senhor Gomes. Aquele objeto que eu lhe  
  encarreguei de procurar, encontrou-o?

 GOMES Bastante trabalho me deu! Já tinha sido vendido e revendido!  
  entrega-lhe o cordão

 ROBERTO mostrando o cordão 
  Minha mãe, conhece este cordão?

 MARIA Este cordão? Este cordão? É meu! Onde estava ele?

 ROBERTO Estava comigo! Eu sou Roberto!

 MARIA Este cordão... este cordão! Roubaste-o?

 ROBERTO Não, minha mãe. Este cordão foi a senhora que me deu, para eu  
  vender e comprar a passagem para a América do Norte. Lembra-se?

 MARIA Passagem... América do Norte!

 ROBERTO Sim! Não se lembra?

 M ARIA Quem é você?
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 ROBERTO Eu sou Roberto, seu  lho! A mãezinha não se lembra?

 MARIA Roberto? Mas... que Roberto?

 ROBERTO Isto é horrível! Roberto o seu  lho!

 MARIA Este cordão... Roberto! Tu?! És meu  lho?

 ROBERTO Sim, mãezinha. Sou o teu  lho Roberto. Que, com a graça de  
  Deus, regressa, da América do Norte, para vingar aqueles que  
  não souberam honrá-la!

 MARIA Roberto, então tu és meu  lho? 
  chorando 
  Oh meu querido  lho! 
  abraçam-se. Clareia a cena

 ROBERTO Minha adorada mãezinha!
  chora

 MARIA Onde está Edgar?

 EDGAR Estou aqui, mãezinha. 
  vai a ela 

 ROBERTO afasta-o com o pé 
  Estou aqui, mãezinha! Basta de  ngimentos! Agora ela não  
  precisa mais de vocês, canalhas!

 MARIA Não! Não sejas ruim, meu  lho, não quero que sejas para eles 
  o que eles foram para mim! Perdoa-lhes!

 ROBERTO Isso nunca, minha mãe! Eu perdoar àqueles que foram seus  
  algozes? Nunca. Não merecem o perdão!

 MARIA Perdoa-lhes, meu  lho. O perdão é sempre nobre! Onde está 
  a Rosa!

 NAIR Está em casa, Dona Mariquinhas! 
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 MARIA Oh Nair, minha  lha! 
  abraça-a 
  Roberto! Para que minha felicidade seja completa, eu quero  
  ver-te casado com Nair.

 ROBERTO Se ela quiser, minha mãe!

 NAIR Nunca pensei noutra coisa! 
  abraça Roberto

 ROBERTO Agora, mãezinha, vamos para casa! Uma casa que é nossa... 
  que eu comprei para nós! Vamos! 
  vão saindo

 ENFERMEIRA Não pode sair sem ordem do diretor!

 ROBERTO Qual diretor qual nada, minha senhora, acima da ordem do  
  diretor, está o amor de  lho! Vamos! 
  tenta sair

 ENFERMEIRA Impossível, senhor, não podem sair sem a ordem do diretor!

 BARBOSA entrando com a ordem
  Cá está a ordem do indiretore! Antão... pra que é que eu estudei  
  pra doutore? 
  vendo Alzira 
  Eu sou o pirata da perna de pau! 
  a Edgar 
  Xii... Você não tem a minha cara em 1885. Isto é que não!

 EDGAR Vá para o inferno!

 ROBERTO Agora veja, meu irmão. Vê e sente a minha felicidade! De um  
  lado, a mãe querida. E, de outro, a mulher que eu sempre amei.  
  E que isto te sirva de lição: de hoje para o futuro, se quiseres  
  ser feliz, não te esqueças destas palavras! Tua mãe, honrarás!

FIM DA PEÇA

CORTINA
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