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CENA
ADALGISA 
e MARIA

 ADALGISA entrando

 Maria, que fazes aí parada a olhar para os santos?

 MARIA  Ah, Dona Adalgisa! Eu estava tão distraída! 

 ADALGISA  Sim, estou vendo! É claro que adore os santos, mas é   
 necessário que primeiramente trate de teu serviço. Apesar  
 de viveres desde criança em nossa casa, é preciso que saibas  
 que não passas de uma criada, e o meu oratório não foi feito  
 para criadas.

 MARIA  Eu sei, Dona Adalgisa! Porém já terminei o serviço desta 
 manhã e já arrumei o quarto de Betinho.

 ADALGISA Betinho! Que atrevimento! É Doutor Roberto, ouviu?

 MARIA Eu sei, mas a senhora bem sabe que crescemos e vivemos  
 sempre juntos.

 ADALGISA Sei, porém é necessário terminar com essa con ança! E tenho  
 mesmo reparado que essa con ança tem chegado a ponto  
 duvidoso! Já te viram passeando pelos campos com meu  
 sobrinho! E isso não pode ser! É preciso cortar o mal pela raiz!

 MARIA Perdoe-me, Dona Adalgisa, não vejo mal nenhum nisso.

 ADALGISA  Você não vê, mas os outros veem. Felizmente as férias de  
 Roberto estão para terminar. Você, com essa carinha de anjo, 
 é capaz de transtornar-lhe a cabeça, e eu vou falar com meu  
 irmão para mandá-lo para o Rio.

 MARIA  Oh! Dona Adalgisa! Não faças isso!

 ADALGISA Hum! Hum! Como está ela... piorou, piorou muito! Deixar rapaz  
 perto de moça não dá bom resultado! Há sempre umas  
 tendências que começam a despertar!
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 MARIA Dona Adalgisa!

 ADALGISA Eu não estou dizendo nada, mas você compreende. Roberto 
 é estudante acostumado no Rio de Janeiro. Lá um moço  
 acha certas facilidades pra seu desabafo. E aqui... passeando  
 contigo... sozinhos pelos campos... Não há tempo a perder. 
 saindo

 Ah, meu São Bernardo!
 sai

 MARIA  Já descon aram de meu amor por Roberto. Quando tudo me  
 sorria e que eu sonhava um futuro tão feliz, parece que tudo  
 desaba aos meus olhos! Quinze dias que Roberto chegou e o  
 nosso amor aumenta dia a dia, cada vez mais, tem-nos feito  
 viver um sonho lindo!

 ROBERTO  na porta

 Sonho lindo? Desde quando pensas alto?

 MARIA  Oh, Roberto!
 abraça-o

 Sou muito infeliz!

 ROBERTO  Tolinha! Por que hás de ser infeliz? Já não te jurei que casar- 
 me-ei contigo?

 MARIA  Conheço bem teus pensamentos mais íntimos! Sei que as tuas  
 palavras são sinceras, porém, tua família não quer!

 ROBERTO Sei, Maria! Já nos viram juntos no caramanchão e são capazes  
 de me mandarem de volta para o Rio de Janeiro antes de  
 terminar minhas férias!

 MARIA  Isso mesmo! Dona Adalgisa foi falar com teu pai! Ficarei só,  
 Roberto, recordando todo amor que me deste nestes loucos  
 dias de devaneios! Desde menina, sou tua inteiramente. E  
 agora que me abandonei ao teu amor, continuarei a ser tua  
 até em pensamento, e, se um dia me esqueceres, saiba que  
 este coração continuará a pulsar por ti!
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 ROBERTO Não me esquecerei de ti! Porque longe ou perto, serei   
 eternamente teu! Meu doce e grande amor.
 rumor fora

 Vá, Maria. Meu pai vem para cá.

 MARIA  Até logo, querido! Esperar-te-ei no caramanchão.
 sai

 GONÇALVES entrando

 Roberto! Que partirás amanhã para o Rio de Janeiro, pois tenho  
 interesses a resolver.

 ROBERTO  Ora, meu pai, creio que não seja nada de importante, pois, além  
 disso, não tenho vontade alguma de interromper as minhas  
 férias!

 GONÇALVES Digo-te que tens que ir e acabou-se! Julgas por acaso que não  
 estou a par de teu namoro escandaloso com essa criadinha?

 ROBERTO  Sou solteiro e, por isso, tenho o direito de escolher!

 GONÇALVES Não seja insensato! Sabe perfeitamente que teu casamento  
 com Wanda é coisa resolvida há muitos anos! Uma ruptura  
 seria, para nós, uma desonra!

 ROBERTO Tudo o que o senhor quer é salvar o que diz respeito a honra da  
 família! Mas acontece que os outros também têm honra, e o  
 meu caso com Maria é bem mais grave do que o senhor pensa.

 GONÇALVES Hein? O que queres dizer?

 ROBERTO Exatamente o que o senhor pensou! Daqui a alguns tempos  
 Maria será mãe!

 GONÇALVES Mãe?!

 ROBERTO  Sim, meu pai!

 GONÇALVES Seu  lho?!
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 ROBERTO  Seu neto!

 GONÇALVES Louco! Nunca consentirei nesse casamento! Temos conversado!  
 Partirás amanhã para o Rio!

 ROBERTO  Sinto-me na obrigação de obedecê-lo, porém, para o ano me  
 formarei e então virei buscar Maria!

 GONÇALVES Até lá o mundo dá muitas voltas. Contudo, deves reparar o mal  
 que  zeste. Eu às vezes me exalto sem motivos, porém sei  
 reconhecer o que é justo. Se ela continuar  el e tu persistires  
 nesse casamento, nós daremos um jeito. Vá para o Rio e deixe  
 tudo por minha conta. 

 ROBERTO Meu pai! Promete que cumprirá o que disse?

 GONÇALVES Como não? Serei justo, podes crer!

 ROBERTO Obrigado, meu pai! Vou falar à Maria.
 sai correndo, por onde saiu Maria

 GONÇALVES só

 Tinha graça! Gastar tanto dinheiro com colégio para depois vê-lo  
 casado com uma empregadinha,  lha de jardineiro bêbado.
 ri

 ACÁCIO que ouviu as últimas palavras

 O Senhor Doutor Gonçalves Cruz tem razão. A minha  lha,  lha  
 de um jardineiro bêbedo, não pode casar-se com o  lho de  
 vossa excelência.

 GONÇALVES Acácio! O que vens fazer aqui?

 ACÁCIO  Dizer-lhe apenas isso! Durante trinta anos, fomos patrão e  
 empregado. Proprietário o senhor e jardineiro eu! Mas, neste  
 momento, não existe diferença entre nós! Somos dois pais  
 a lutar pelas mesmas coisas! O senhor luta pela felicidade de  
 seu  lho e eu, pela felicidade de minha  lha! Somos dois pais 
 a lutar mutuamente.
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 GONÇALVES Ora, Acácio! Parece-me que hoje estás mais bêbedo que do  
 costume!

 ACÁCIO  Infelizmente estou! Quem bebe sempre acha motivos para  
 beber! E eu, que tenho a distinta obrigação de defender a  
 felicidade de minha  lha, entendi que tenho primeiramente  
 que afogar os meus desgostos na cachaça! E tanto bebi que 
 em vez de melhorar a situação, piorou mais!

 GONÇALVES Bem vês que, nesse estado, só pode provocar o riso!

 ACÁCIO Isso veremos. Às vezes me dá uma gana... que posso até matar  
 seu  lho!

 GONÇALVES zombando

 Hum! Depois de matares o bicho, és bem capaz de matar um  
 homem!

 ACÁCIO Acontece, porém, que eu senti que não tinha coragem. A bebida  
 roeu o meu caráter e acabou com minha qualidade de homem,  
 e falta-me o ânimo para vingar-me.

 GONÇALVES Calma, Acácio! Se você é pai, eu também sou!

 ACÁCIO O senhor é pai daquele que praticou o mal! Já vê que não é a  
 mesma coisa.

 GONÇALVES Ora, Acácio! Tudo se há de arranjar! Tu o que queres é um pai  
 para o teu neto, não é?

 ACÁCIO Sim... lá isso é verdade!

 GONÇALVES Vou fazê-la casar-se! Estás satisfeito?

 ACÁCIO Oh, Doutor Gonçalves! Nunca esperei tanto contentamento!

 GONÇALVES É preciso, no entanto, que me ajudes. Vai e manda-me o   
 Antonio.

 ACÁCIO Não percebo! Para que o Antonio?
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 GONÇALVES Ora, Acácio, sabes perfeitamente que Antonio sempre foi  
 apaixonado por Maria. Com dinheiro e jeito...

 ACÁCIO Mas isso não é justo! Um erra e o outro é quem vai pagar?

 GONÇALVES Desde quando você se preocupa com o que é justo e com o  
 que não é justo?

 ACÁCIO Tem razão... mentir está mais no meu elemento do que matar.
 É possível que mentindo eu possa fazer alguma coisa por  
 minha  lha. Pobre Maria, que belo pai arranjaste...  

 GONÇALVES Além disso, aqui tens um pequeno aumento de teu ordenado!  
 Toma.
 dá-lhe cinquenta mil réis

 ACÁCIO Oba! Cinquenta pratas! Estou com tudo! Que beleza!

 GONÇALVES Olha, aí vem tua  lha! Começa o serviço.
 sai

 ACÁCIO Ora, o essencial é que ela se case. Depois, o Antonio é um bom  
 rapaz e já tem me feito diversos empréstimos, que eu acabo  
 não pagando mesmo! E depois eu sei que ele me empresta o  
 dinheiro porque eu sou pai de Maria!

 MARIA  entrando

 Oh, meu pai! Em que estado o encontro! Quando mais preciso  
 do senhor é quando mais incapaz o encontro!

 ACÁCIO  O único estado que encontrei foi esse.
 alto

 Tu é que pensas! Pois aqui, onde me vês, acabo de exigir do  
 Doutor Gonçalves Cruz um cabal desagravo aos meus brios de  
 pai, e ele  cou com tanto medo que se ajoelhou aos meus pés  
 e pediu-me perdão!

 MARIA Meu pai! Não entendo nada de suas palavras!

 ACÁCIO Não entendo, hein? Pois saiba que se trata de seu casamento.
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 MARIA Meu casamento?

 ACÁCIO Sim! De teu casamento, o teu noivo é...
 vendo Antonio que entra

 Antonio! Chegaste na hora H!

 ANTONIO Golpe errado seu Acácio, hoje não tenho dinheiro!

 ACÁCIO Não se trata disso! Dinheiro hoje? Olhe só.
 mostra

 Cinquenta pratas.

 ANTONIO Bem, se não é dinheiro, o que queres?

 ACÁCIO  mostra Maria

 Casamento! Avança, rapaz, que vou ao botequim torrar essa  
 pelega. 
 sai

 ANTONIO Maria, é verdade o que teu pai acaba de me dizer?

 MARIA Infelizmente, Antonio, o meu pai está em estado de   
 inconsciência e tudo o que diz é destituído de qualquer 
 valor. Peço-te: não voltes a este assunto! Sejamos bons   
 camaradas e nada mais!

 ANTONIO Eu peço, Maria! Eu insisto porque toda minha vida tem tido 
 um único  to! Você, Maria! Você é tudo para mim!

 MARIA Eu também tenho um  to bem de nido...

 ANTONIO Quer dizer que gostas de outro?

 MARIA Sim, para que negar? Se eu disser que não, lerás em meus  
 olhos que estou mentindo! Verás no tremor de minha voz 
 que falto à verdade! Não! Não quero iludir-te com falsas   
 esperanças!

 ANTONIO Já sei quem ele é! Roberto, o  lho do patrão! Rico e amado!
 Eu, pobre e desprezado!
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 ADALGISA entra espaventada

 Antonio, vai me chamar o Padre Damião!
 Antonio sai

 Maria, sabe que houve um roubo em nossa casa?

 MARIA Um roubo?

 ADALGISA Sim, minha santinha! Roubaram o meu cruci xo de ouro! Vá  
 chamar teu pai e venha também! Hei de descobrir o ladrão.
 Maria sai

 O meu cruci xo de ouro! Bento pelas santas mãos do Padre  
 Damião!
 ajoelha-se no oratório

 Meu Jesus misericordioso! Esta humilde serva ajoelha-se aos  
 teus pés para pedir-te uma graça! Tu que és pai da ventura e da  
 boaventurança, ajude-me a descobrir quem é o canalha que
 roubou o meu cruci xo de ouro! Não é pelo valor do ouro, é  
 que aquele cruci xo estava bento pela mão santa do padre  
 Damião. Se eu descobrir o bandido que me roubou o cruci xo  
 de ouro, prometo mandar rezar  uma missa de primeira, com  
 dois sacerdotes, corpo coral e cinquenta velas acesas, tudo  
 isso, meu bom Jesus, se for descoberto o patife que me roubou  
 o cruci xo, peço que me ajudes a condená-lo a quinze anos de  
 prisão. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, Amém.
 levanta-se

 Estou mais aliviada!

 PADRE entrando

 Deus esteja nesta casa.

 ADALGISA Amém.
 beija a mão do padre

 Ah, Senhor Padre Damião! Mandei chamá-lo porque tenho 
 uma con ssão a fazer-lhe... e talvez o senhor me censure.

 PADRE Eu, censurá-la? O único que tem direito é aquele que tem 
 poder sobre a terra! O único que pode censurar é aquele que  
 é perfeito, e esse, até as minhas palavras mais puras são  
 impuras para os seus ouvidos!

 ADALGISA Aquele cruci xo de ouro que o senhor benzeu para mim foi  
 roubado! O senhor vai censurar por certo o meu descuido!
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 PADRE Acusá-la de descuido? Não, minha  lha! Se eu fosse acusá-la,  
 não seria de descuido e, sim, de vaidade, pois, se em vez de um  
 cruci xo de ouro, a senhora adquirisse um de chumbo ou de  
 madeira, a diferença de preço poderia ser empregada em  
 esmolas aos necessitados, o que mais agradaria ao nosso Pai  
 celestial!

 ADALGISA Mas eu hei de reaver o meu cruci xo de ouro! Já  z promessa  
 ao bom Jesus para que ele me ajudasse a descobrir o ladrão!

 PADRE Minha  lha, descon o muito que o bom Jesus não vai ajudá-la...

 ADALGISA Mas por que, Padre Damião? Roubar não é pecado?

 PADRE  Sem dúvida! Mas há ocasiões em que ser roubado é mais  
 pecado do que roubar!

 ADALGISA Não compreendo, Padre.

 PADRE Minha  lha, neste mundo há pouca gente que de fato tenha  
 alguma coisa o que roubar. Essa gente é roubada desde o início  
 do século! Por exemplo: o homem que constrói e não tem onde  
 morar, a mulher que  a o algodão e não tem o que vestir. O  
 homem que planta e não tem o que comer! Nós que nunca  
 plantamos um pé de feijão, que nunca  amos um retalho de  
 linho e nem construímos uma choça de sapê, como é que  
 temos a vaidade de dizer que alguém nos roubou alguma coisa?

 ADALGISA Padre, então o que devo fazer?

 PADRE Deve ajoelhar-se e pedir perdão a Deus por ter sido roubada!  
 Rogue a Nossa Senhora, mãe de misericórdia, que derrame um  
 dilúvio de pão sobre a miséria do mundo, porque quem roubou  
 seu cruci xo não foi ninguém, foi a miséria!

 MARIA que ouviu as últimas palavras

 Sim, Padre, tem razão, foi a miséria, aqui está o cruci xo!

 ADALGISA  Maria! Então foi você?

 MARIA Não, senhora, não foi eu...
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 ADALGISA Não basta dizer que não roubou! Explique-se!

 MARIA Nada posso explicar! Acredita em mim, Padre Damião?

 PADRE Sim, minha  lha, creio que disse a verdade!

 MARIA Obrigada, Padre Damião!

 ADALGISA Que eu te perdoe, está certo. Mas que continues nesta casa,  
 está errado.

 MARIA Eu sei, posso me retirar?

 ADALGISA Naturalmente! Mas para sempre, ouviu bem? Para sempre,  
 ouviu?

  Roberto que ouviu as últimas palavras, da porta

 MARIA Sei, Dona Adalgisa, sei que não poderei voltar a esta casa  
 onde passei toda minha infância! Onde aprendi a andar, brincar  
 e trabalhar. Sei que não terei mais a vossa con ança, o vosso  
 afeto e a vossa proteção. Mas juro que não roubei! Que nunca  
 roubei coisa alguma.
 chora

 ADALGISA Ora! Quem diria que havíamos de criar uma ladra! É preciso  
 chamar a polícia! 

 ROBERTO Mas o que é isto, tia Adalgisa? É preciso acreditar no que ela diz!

 ADALGISA Eu prometi a Deus que mandaria rezar uma missa de primeira 
 e mandaria o ladrão para a cadeia!

 ROBERTO Que promessa é essa? Que Deus é esse que concede graça 
 com a desgraça de alguém?

 ADALGISA Deus disse: �“A César o que é de Cesar�”! Estou apenas   
 procurando o bem de Maria. Com alguns anos de cadeia, 
 ela se corrigirá e  cará livre do pai que tem!
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 PADRE  Que Deus te perdoe, Adalgisa!

 ADALGISA  sem ouvir, chamando para fora

 Zeferina, Zeferina...

 ZEFERINA  entrando

 Dona Adalgisa me chamou?

 ADALGISA  Mande o Zacarias chamar o delegado!

 ZEFERINA  Uai! Pra mode quê, Dona Adalgisa?

 ADALGISA  Para prender Maria, que roubou o meu cruci xo de ouro!

 ZEFERINA  Não precisa não, senhora.

 ADALGISA  Por que não precisa?

 ZEFERINA  Porque não foi a Maria que roubou, foi eu!

 PADRE  Zeferina, tu? Por que, minha  lha?

 ZEFERINA chorando

 Ah! Senhor Padre! Meu  lho estava pra morrê e eu não tinha  
 dinheiro pra comprá remédio. Pedi o cruci xo emprestado pra  
 virgem e vendi pro seu Acaço.

 MARIA  Por isso que ele me deu! Graças a Deus que meu pai não  
 roubou.

 ZEFERINA  Agora, senhor Padre, podem me prender!

 MENINA  entra correndo

 Mãe! O Bastião morreu.
 chora

 ZEFERINA  Não valeu nada o meu sacrifício, o meu  lho morreu...
 fundo musical até o  m do ato
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 PADRE  Então, Dona Adalgisa, não lhe disse? Foi a miséria que roubou!  
 Ajoelhe-se aos pés do altar. 
 ajoelham-se todos

 E com o coração livre de ódio, livre de inveja e de indignação,  
 levantemos os olhos para o in nito. Deus, derrame sobre a  
 terra a sua in nita misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e 
 do Espírito Santo! Amém.

 TODOS Amém! 

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



CASA POBRE ENFEITADA PARA O CASAMENTO
MESA COM GARRAFA E COPOS

SEGUNDO ATO
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 ZACARIAS da porta

 Sô Acaço, pode-se penetrá?

 ACÁCIO  Entra, negro besta! Olha que tu, além de preto, és bem infeliz!

 ZACARIAS Não, senhô! Com as graças de Deus, sou um preto bem feliz!

 ACÁCIO  Qual o quê! O sujeito que é pobre devia morrer.

 ZACARIAS  Uai! Se todo o pobre morrê e  cá só rico, quem é que vai prantá  
 feijão?

 ACÁCIO  Os ricos que plantem, que se danem.

 ZACARIAS  Ora, Seu Acaço, pensei que o sinhô hoje tava alegre.

 ACÁCIO Alegre nada! Eu estou é bêbedo como um borracho. E não  
 pense que sou viciado! Eu procuro é afogar na cachaça as  
 mágoas que me consomem! E quando acabarem as mágoas,  
 então sim! Beberei de alegria!

 ZACARIAS Nho sim! Meu pai também era assim. Agora, eu sou diferente.  
 Só bebo pra fazê companhia aos amigos. O senhor precisa  
 companhia?

 ACÁCIO Preciso! Beber sozinho é terrivelmente pau! Beba, Zacarias!  
 Beba!
 dá-lhe vinho

 Beba em homenagem à desgraça de minha  lha!

 ZACARIAS bebendo

 Ué... Desgraça não sinhô, apois ela não tá casando hoje?

 ACÁCIO   Está, mas tu bem sabes que ela continua amando o Roberto!  
 Vai ser mãe de um  lho dele! Ama loucamente o Roberto. Só  
 pensa em Roberto! E... vai casar com Antonio!

CENA
ACÁCIO sentado já
embriagado, cantarolando
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 ZACARIAS Sei, sim sinhô, mas também que o sinhô feiz força pra ela casá  
 com o Antonio! Inté pediu pra lhi ajudá!

 ACÁCIO  Eu sei. E tudo isso eu  z porque o Antonio é louco por ela! E,  
 depois, o Doutor Gonçalves ameaçou-me de expulsar-me do  
 emprego se ela não se casasse com o Antonio! Depois, o  
 Roberto não apareceu mais e nem escreveu.

 ZACARIAS embriagado

 E nem podia aparecê, proque eu trabaiei nesse assunto.
 As cartas deli num pudia chegá aqui, e as carta da Maria 
 nunca foram pra capitar!

 ACÁCIO Agora que eu estou percebendo! Pobre  lha! Com um pai  
 embriagado e muitos patifes em volta de si, só tinha mesmo  
 que cair no inferno! E eu também ajudei, por causa do vil  
 metal! Depois dizem que eu bebo! Um homem como eu tem  
 que beber para esquecer que é um mentiroso, um sem  
 vergonha.
 rumor fora. Chegam os convidados com os noivos que voltam da  

 Igreja. Vivas e palmas

 ANTONIO  Prezados amigos! Poucas palavras direi, pois nunca senti ânimo
 de falar em público! Agradeço de todo coração as manifestações  
 de alegria pelo meu casamento e convido-os a tomarem lugar  
 na mesa. Vamos?
 convidados saem

 Maria, não vens?

 MARIA  Não me sinto bem, Antonio. Permite que eu  que alguns  
 minutos nesta sala?

 ANTONIO  Tudo, Maria. Tudo que quiseres! Fique, eu irei cumprir o meu  
 dever de hospitalidade!
 sai

 MARIA  só

 Pobre Antonio! Ama-me tanto e eu não posso corresponder-lhe! 
 Todo o meu amor que consagrei a Roberto pertence hoje a  
 meu  lho. Este  lhinho que ainda não nasceu, mas que já 
 me faz sonhar acordada! De hoje para o futuro, pertencerei  
 inteiramente a meu  lho. Para ele, todo o meu afeto, todos os  
 meus pensamentos! Toda a minha vida!
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 ADALGISA  abraçando-a

 Maria! Querida  lha! Finalmente te vejo casada.

 MARIA  Muito lhe agradeço, Dona Adalgisa!

 ADALGISA  Sabes? Desejo muito auxiliar-te. Seu Padre Damião contou-nos  
 um grande segredo, do qual não te posso falar francamente,  
 porque sou moça solteira...

 MARIA  Compreendo! O seu pudor de moça solteira foi ferido pela  
 notícia que, embora recém-casada, estou em véspera de ser  
 mãe...

 ADALGISA  Oh! Não continues, que me colocas em uma situação   
 embaraçosa. De coração já te perdoamos, mesmo porque 
 o meu sobrinho é o culpado de sua desventura.

 MARIA  Peço que deixe o seu sobrinho de lado! Isso já pertence ao  
 passado.

 ADALGISA  Concordo! Mas é que eu e Adelaide combinamos em adotar 
 a criança que vai nascer! Está escrito. Quem dá aos pobres,  
 empresta a Deus! Ninguém perde nada por fazer uma obra  
 de caridade! Assim, não se preocupe com a criança. Assim que  
 nascer, será nossa!

 MARIA  Se a senhora quer me emprestar a Deus, procure outro banco  
 para depositar o seu dinheiro! Se quer fazer uma obra de  
 caridade, não me procure, porque a senhora precisa muito 
 mais de caridade do que eu!

 ADALGISA Que está você dizendo, Maria? Qualquer outra agradeceria de  
 joelhos! Qualquer outra beijaria a minha mão.

 MARIA  Pois eu apenas levanto a mão para lhe mostrar a porta da rua.  
 A senhora que fala em nome de Deus; a senhora que para
 fazer uma caridade, quer arrancar um  lho dos braços de uma  
 mãe; a senhora, apesar de rica, é como uma árvore seca à beira  
 da estrada, com inveja das árvores exuberantes, cheias de frutos;  
 vá para casa, chorar aos pés do seu altar a felicidade perdida
 por não ter aproveitado as boas coisas que Deus nos deu.
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 ADALGISA  Que Deus te perdoe. Que Deus te perdoe...
 sai rapidamente

 MARIA  Tinha muita graça!

 ACÁCIO  Bravos! Muito bem, minha  lha! Nunca deste uma resposta tão  
 boa! Achei melhor que todo os sermões do padre Damião.
 rindo

 Interessante aquela jabiraca.
 imitando-a

 Que Deus te perdoe. Que Deus te perdoe.
 natural

 Ah, Maria! Que diabo, você precisa ir para o salão, ao menos um  
 instante, já começaram as danças. 

 MARIA Tem razão, meu pai. Eu vou!
 sai

 ACÁCIO  tomando um trago

 O meu único consolo. Ainda dizem que estou errado. Errado são
 esses que julgam que Deus só olha para certa classe de gente,  
 e eu digo que não. O Deus que eu compreendo não despreza  
 ninguém e sempre dá um jeitinho para perdoar as nossas faltas.

 ZACARIAS  entrando

 Ih! Sô Acaço, o sor já ta ruinzinho?

 ACÁCIO  Qual nada, eu sou rijo como o aço. Olha que se não fosse o  
 Antonio, não teria casado com minha  lha. E o  lho dela  cava  
 sem pai.

 ZACARIAS  Qual nada. Quem feiz tudo foi eu. Eu é que ia nos correio buscá  
 as cartas de seu Roberto e adecetra e tals.

 ACÁCIO  Antonio não casava mais por causa da criança, e só resolveu  
 casar quando soube que o Roberto ia voltar para casar-se com  
 a Maria.
 Roberto para na porta

 Ele pensou que era verdade e tratou de casar-se o mais   
 depressa possível.
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 ZACARIAS I era mentira?

 ACÁCIO  rindo com escândalo

 Si era. Uma mentira bem pregada.

 ROBERTO  batendo no ombro de Acácio

 Seu Acácio! A sua mentira tornou-se realidade.

 ACÁCIO  Ou estou muito bêbedo ou estou vendo visões. O seu Roberto?

 ROBERTO  Não são visões não. Sou eu, em carne e osso. Cheguei tarde,  
 não é?

 ACÁCIO  É, parece.... que... que...

 ZACARIAS  É, sô Roberto! O sinhô chegô no  m de festa de casamento.

 ROBERTO Veremos! Veremos!
 sai

 ZACARIAS Ih! Seu Acaço, o Doutor Roberto vai acabar com o baile. Eu vou  
 lá pra ver a estralada.
 sai correndo

 ACÁCIO É... agora está mesmo ruim...
 toma um trago

 ANTONIO Acácio, antes de terminar a festa, tenho uma continha a ajustar  
 contigo!
 pega-o com violência

 O Afonso me contou tudo, que você engendrara para forçar o  
 meu casamento com Maria. Velho mentiroso.
 sacode-o

 ACÁCIO  Mentiroso, eu? Que calúnia, meu genro!

 ANTONIO  Mentiroso sim. A minha vida tem sido uma mentira permanente!
  E o maior agente destas mentiras tem sido você. Antes você  
 mentia para tomar o meu dinheiro, alimentando as minhas  
 loucas esperanças no amor de Maria.
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 ACÁCIO  Você insistia. Você precisava de esperança como eu de   
 dinheiro.

 ANTONIO  Mas a maior mentira, a mais covarde, a mais perigosa de 
 todas, foi que Roberto estava disposto a voltar para casar-se  
 com Maria.

 ACÁCIO  Não, Antonio. Desta vez eu não menti, o Roberto está aí, 
 venha ver. 
 arrasta-o

 Venha ver.
 saem fundo

 

 ROBERTO  Por que, Maria? Porque não me esperaste? Há meia hora que  
 cheguei e te encontro casada com Antonio!

 MARIA  Nunca mais me deste noticias, e as minhas cartas  caram sem  
 respostas!

 ROBERTO  Então alguém impediu que elas chegassem ao seu destino, 
 pois eu não recebi nenhuma.

 MARIA  Conspiraram contra o nosso amor. Agora é tarde, o nosso  lho  
 terá outro pai.

 ROBERTO  O nosso  lho? Oh! Maria, disseste o nosso  lho.
 abraçando-a

 ANTONIO  Atrevido, largue a minha esposa!

 ROBERTO  Quem é você para me dar ordens?

CENA ROBERTO e MARIA
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 ANTONIO  Sou o marido, enquanto o senhor é igual ao ladrão que ataca  
 pelas costas.

 ROBERTO Cachorro.
 Roberto avança. Formam luta até que Antonio, desvencilhando,  

 se atira. Roberto é ferido no braço. Antonio é preso pela   

 comparsaria que, nesta hora, deve estar em cena. Acácio agarrou- 

 se ao garrafão de vinho, que deve estar em cima da mesa

 ACÁCIO  agarrando-se ao garrafão

 Consegui salvar-te, meu grande amigo. 
 beija o garrafão

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA  CAI  RAPIDAMENTE



NA MARGEM DO RIO, VÊ-SE UMA CANOA 
AMARRADA POR UMA CORDA

AO ABRIR A CORTINA, VÊM ENTRANDO ROBERTO E MARIA

TERCEIRO ATO
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 ROBERTO  Vamos, Maria! Fujamos para bem longe. Tu me amas e eu não  
 posso viver sem ti.

 MARIA Não, Roberto, entre nós está tudo terminado. Ao casar-me, 
 jurei  delidade ao Antonio e não fugirei ao meu dever.

 ROBERTO  Não te prendas a essa questão do dever. O dever te fará sofrer  
 e a vida só é bela quando se é feliz.

 MARIA  Já sou feliz por saber que me amas e que nunca me   
 esquecerás. Sei também que você representa para mim 
 o único amor de minha vida. O que me propões é muito   
 maravilhoso, mas é impossível.

 ROBERTO Maria, digo-te com sinceridade: é a ultima vez que te falo neste  
 tom. Devido à tua obstinação, aceitei as imposições de minha  
 família e casei-me com Wanda, porém eu seria capaz de saltar  
 por cima de todos os deveres para arrebatar-te de Antonio.  
 Levar-te-ei para longe, a ti e ao nosso querido  lho. Sabes,  
 Maria? Ele gosta muito de mim e me chama de tio!

 MARIA  Sei, Roberto! Mas, por favor, não insistas. Deixa o nosso amor  
 encoberto nas cinzas do passado! Vai para junto de tua esposa,  
 vai cumprir com o teu dever e deixa-me cumprir com o meu.

 ROBERTO Bem, Maria. Vou atender ao teu pedido, porém nunca mais  
 voltarei à fazenda. Seguirei amanhã para o Rio. Nunca mais  
 deverei procurar-te?

 MARIA Nunca mais!

 ROBERTO No futuro, eu gostaria de ver meu  lho.

 MARIA Você o verá, mas veja-o de longe, e você verá nos olhos dele a
 prova de meu amor por ti. Adeus, Roberto. Adeus, meu amor.  
 vai saindo

 ROBERTO Maria, você prometeu trazer-me Luizinho...
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 MARIA Ele está aqui perto.
 chama-o

 Luzinho, venha cá!
 a Roberto

 Aí vem ele, adeus, Roberto.
 Luizinho entra, beija Maria, que indica Roberto. Maria sai

 LUIZINHO Titio, como eu gosto do senhor!
 senta-se no colo de Roberto

 Porque o senhor não vai lá em casa?

 ROBERTO Não posso, Luizinho, mas quero que você saiba que eu sou  
 muito muito teu amigo.

 LUIZINHO Pois hoje eu estou muito triste.

 ROBERTO Por que, Luizinho?

 LUIZINHO Porque o Antônio não quer me levar na canoa!

 ROBERTO O Antonio? Ele não é teu pai?

 LUIZINHO É... mas não acostumei a chamá-lo de pai.

 ROBERTO Ele te bate?

 LUIZINHO Não... mas às vezes ele  ca me olhando com uns olhos tão feio.

 ROBERTO E essa história de canoa? Ele prometeu levar-te?

 LUIZINHO É... Ele todo dia promete e não leva nunca.

CENA ROBERTO e LUIZINHO
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 ROBERTO Não  que triste, eu vou comprar uma canoa só para você.

 LUIZINHO Ih! Que bom! Quando?

 ROBERTO Logo que eu voltar do Rio...

 LUIZINHO reparando

 Ih, titio. O Antonio tá aí!

 ANTONIO Luizinho, venha cá!

 LUIZINHO Sim, sinhor... já vou indo.
 vai para junto de Antonio

 ROBERTO Escuta, Antonio, eu sei que me odeias, mas, a despeito disto, 
 há uma consideração humana que nós devemos ter mesmo 
 aos nossos inimigos.

 ANTONIO Você não teve essa consideração humana, nem para seu melhor  
 amigo. Nem para a mulher que amava ainda! Se você tivesse  
 essa consideração de que fala agora, nós não seríamos os  
 fantasmas torturados que somos hoje.
 vai a sair

 ROBERTO Um momento, Antonio. Vou amanhã para o Rio com o  rme  
 propósito de não mais voltar, mas queria que deixasses  
 Luizinho ir de vez em quando passar uns dias comigo.

 ANTONIO Não! Pela minha vontade, poderia levá-lo de uma vez para  
 sempre, ao menos assim  caria livre desse fantasma que me  
 persegue por toda parte! Vive comigo, come comigo em minha  
 mesa, fazendo-me recordar de tudo. Sofro horrivelmente,  
 sabes? E quero que saibas também que bato em teu  lho! Que  
 o faço chorar e hei de fazê-lo pegar na enxada para plantar  
 feijão que hás de comer um dia! Ha! Ha! Ha!
 sai com Luizinho

 ROBERTO Pobre Luizinho! E nada posso fazer por ele! Maria tem razão,  
 devo esquecer e ir para bem longe... talvez assim Antonio mude  
 de pensar!
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 ACÁCIO  cantarolando

 Filho de rico é bonitinho. Filho de pobre é barrigudinho... olá...   
 ô Doutor Roberto, o senhor não sabe um remédio pra gente  
 deixar de beber?

 ROBERTO Sei sim, Seu Acácio. Um bom remédio que nada lhe custará.  
 Vergonha e força de vontade.
 sai

 ACÁCIO  Vergonha e força de vontade... que remédio esquisito... Eu já vi  
 essas coisas em algum lugar, não me lembro onde. Também, pra  
 quê? Eu já nada espero da vida. 

 ANTONIO entrando com Luizinho

 Leve o Luizinho para casa, Acácio, o tempo está cada vez pior, 
 e eu sou forçado a descer o rio de canoa!

 ACÁCIO  Vamos, Luizinho... vamos embora. É bom você ir comigo 
 porque eu já não conheço mais o caminho de casa! Estou 
 um pouquinho chumbado. Vamos, Luizinho.

 LUIZINHO Eu não quero ir para casa, eu quero ir de canoa com o Antonio.

 ACÁCIO  Você ta maluco, menino? O temporal tá cada vez pior e é uma  
 loucura descer o rio abaixo nesse momento.

 LUIZINHO Antonio... me leva na canoa!

 ANTONIO à parte

 E ele a tentar-me. Posso matá-lo facilmente.
 a Luizinho

 O tempo está feio... você vai chorar.

 LUIZINHO Eu não choro não... me leva? Juro que não choro.

 ANTONIO à parte

 Está resolvido, matá-lo-ei. 
 alto

 Venha que o levo, diabo.

 ACÁCIO  O quê? Tu vais levar o garoto na canoa?



35

 ANTONIO  Vou, o que tem isso?

 ACÁCIO  Você está maluco ou mais bêbedo do que eu? Vou avisar a  
 Maria.
 sai chamando

 Maria! Maria! Maria!

 ANTONIO  Vê, Luizinho, é o rio. É o velho monstro, comedor de carne  
 humana! A mim, ele sempre enjeitou! Como se eu fosse um  
 mau petisco. Ouça como ele esbraveja, há muitos anos que eu  
 o desa o e vivemos em luta constante! Estou ouvindo as suas  
 gargalhadas de ódio. 

 LUIZINHO  Gargalhada, Antonio? Eu não escuto.

 ANTONIO  Vais escutar pela primeira e última vez! Senta-te ali enquanto  
 eu solto a corrente...
 Luizinho entra na canoa

 MARIA  entrando

 Não, Antonio! Não!
 agarra-se a ele

 ANTONIO  Cala-te, Maria! Cala-te.
 vêm agarrados até o avant-scène

 MARIA  O que vai fazer com meu  lho nesta canoa?

 ANTONIO Então queres saber, hein? Queres que te diga?

 MARIA  Sim, quero, porque você me causa medo.

 ANTONIO  Estou, sabes? Louco de ódio. Louco de ciúmes e cego por um  
 fantasma que me persegue por toda parte. Vou matá-lo! Vou  
 soltá-lo rio abaixo
 atira-a no chão e corre para a canoa. Começa a desamarrar a  

 canoa. Maria agarra-o novamente e vêm para o meio da cena

 MARIA  Não mates o meu  lho.
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 ANTONIO  Eu não sou um assassino, Maria. Eu quero matar o fantasma que  
 me persegue. Quero matar a tortura em que vivo, quero matar o  
 teu passado. Eu quero matar o ódio.

 LUIZINHO  Mamãe! Eu tenho medo, tira-me daqui. 
 Maria corre à canoa. Antonio lança-se a ela e voltam à 

 marcação anterior

 MARIA Antonio, meu  lho é inocente. Um inocente que não tem  
 culpa de nossos erros! Poupe-o e eu embarco contigo para 
 a morte com um sorriso nos lábios.

 ANTONIO Nunca! Morreremos eu e ele! Eu e o fantasma de teu amor 
 por outro homem.

 MARIA Você está louco, Antonio. Completamente louco.

 ANTONIO Não é loucura. É apenas vitória do ódio.
 fazem a luta novamente. Antonio atira-a ao chão. O revólver de  

 Antonio cai junto de Maria, ele volta para a canoa . Maria levanta- 

 se de joelhos e agarra o revólver

 MARIA Antonio, volta ou eu atiro. 
 aponta a arma

 ANTONIO Atire, Maria. Acerte o alvo! Não terá tempo de chegar aqui.

 LUIZINHO Mamãe! Mamãe...
 Antonio abaixa-se para soltar a corrente. Maria faz dois disparos  

 e ele cai. Esta vai até a canoa e retira Luizinho. A canoa vai   

 deslizando mansamente

 MARIA Perdão, meu Deus! Foi pela vida do meu  lho!
 cai de joelhos chorando 

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA  CAI  RAPIDAMENTE



CÁRCERE
UMA TARIMBA, DOIS BANQUINHOS

PORTA AO FUNDO

QUARTO ATO



38

 MARIA  sentada na cama

 Padre! Eu desejava tanto que o senhor viesse. Dizem que  
 Deus está em toda parte. O senhor, que conhece Deus de perto,  
 rogue a ele que não se esqueça de mim. Que seja clemente  
 para comigo, que seja piedoso para os meus erros! Eu já paguei  
 com o amor, com a liberdade, com minhas aspirações e não me  
 incomodaria de pagar com a própria vida! Desde que não perca  
 meu  lho, aceitarei todos os castigos! Peça a Deus que não  
 deixe ninguém roubar meu  lho!

 PADRE  Veja como é a vida, Maria. Quando eu entrei aqui, você viu  
 entrar a esperança e, no entanto, eu vim tirar-te as últimas  
 esperanças!

 MARIA Fale, padre, fale. Conformar-me-ei com tudo.

 PADRE Tentamos os últimos recursos e nada adiantou! Estás   
 condenada a vinte anos de prisão.

 MARIA Já sabia, padre! Meu pai veio dizer-me e chorava como uma 
 criança! Ah! senhor padre, os bêbedos também têm   
 sentimento!

 PADRE Coitado do Acácio... vai  car só no mundo!

 MARIA Não, senhor padre. Eu quero que ele  que com meu  lho!

 PADRE  Não, Maria, não pode ser. Luizinho tem um futuro a cumprir.  
 Doutor Roberto, seu pai, quer tomar conta dele e eu julgo  
 muito acertado! Roberto é rico e o  lho terá um futuro   
 brilhante!

 MARIA O senhor está contra mim? Até o senhor quer afastá-lo de  
 mim?

 PADRE Não, Maria, não estou contra ti, estou ao lado de Luizinho!

CENA MARIA e PADRE
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 MARIA  O senhor está ao lado de Luizinho? E, eu padre Damião?
 Eu que sou mãe dele? Eu que vivi por ele, que matei por ele,  
 que morreria alegremente por causa dele e que alegremente  
 sacri caria toda a minha vida por ele, de que lado estou? Diga-me,
 Padre Damião, de que lado estou? 

 PADRE Você está do lado materno!

 MARIA E não será um bom lado, Padre Damião?

 PADRE Não neste momento, Maria. Dessa vez, o único lado bom para  
 você se colocar é o lado da renúncia.

 MARIA Renúncia? Mas, Padre Damião, o que tenho eu feito até a data  
 presente? Eu renunciei a todos os meus direitos de moça.
 A todas as minhas ânsias de mulher. Não posso renunciar, não  
 posso renunciar. E, mesmo que quisesse, não podia! Nada mais  
 tenho para renunciar.

 PADRE Tens! O teu  lho!

 MARIA Eu? Renunciar meu  lho? Não, padre... isso é impossível. Não  
 posso renunciar à única coisa que de mais belo tenho na vida.  
 Ele é meu coração, padre! Como é que eu posso renunciar a  
 mim mesma, padre, ele sou eu, padre. Pelo amor de Deus, padre,
 não me deixe acreditar que o senhor, homem do mundo, já
  aprendeu a concordar com os desígnios da família Gonçalves 
 Cruz!

 PADRE Desta vez os desígnios da família Gonçalves Cruz são sinceros  
 e justos como nunca, embora sejam duros e cruéis.

 MARIA Então o senhor veio aqui a serviço deles?

 PADRE A pedido deles, a serviço de Luizinho e a serviço também da  
 verdade! Wanda e Roberto estão aí fora para levar Luizinho,  
 para adotá-lo legalmente, como se fosse órfão de pai e mãe. 

 MARIA E senhor acha que eu devo concordar?

 PADRE Acho, Maria!
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 MARIA Por quê?

 PADRE  Porque terá que ser uma heroína, e eu acho que você é uma  
 heroína! É justo que você recuse e chore, porque esse é o  
 supremo sacrifício de sua vida! Nunca você poderia fazer outro  
 maior! É o sacrifício de Nossa Senhora, aos pés da cruz!

 MARIA Tem razão, padre. Eu estava me iludindo. Eu também não posso  
 dizer não! Preciso pensar no futuro de meu  lho!

 PADRE Bravos, minha  lha! Bravos. Eu a conheço, respeito-a e   
 admiro-a. Se você quer que seu  lho tenha uma vida bela, 
 um futuro brilhante, é necessário que ele esqueça que ele 
 é  lho de uma condenada.

 MARIA E ele esquecerá?

 PADRE Ele tem quatro anos apenas! Em vinte anos, esquecerá muita  
 coisa.

 MARIA  Pois bem, padre! Eu consinto, porque não posso proibir que o  
 meu  lho seja feliz. Depois... é o pai dele que o vai criar. Mas eu  
 quero uma coisa... uma coisa ... que ele venha visitar-me uma  
 vez por mês!

 PADRE  Não, Maria... Assim ele não se esquecerá de você!

 MARIA Uma vez por ano, padre!

 PADRE Não pode ser, Maria. Lamento profundamente. Para renunciar 
 a teu  lho, a renúncia tem que ser completa! Para toda vida.

 MARIA Está bem, padre, seja. Peço-lhe, no entanto, que me mande 
 o Luizinho pela  última vez! Quero  car a sós com ele pela  
 última vez! Que ironia da sorte. Eu, sua mãe, vou  car a sós  
 com ele pela última vez. Vá, padre, por favor. É só por alguns  
 minutos.

 PADRE Pela última vez, Maria?
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 MARIA Sim, padre, pela última vez!
 chora

 PADRE Obrigado, minha  lha! Eu sei que não existem palavras para  
 consolar-te  em teu desespero! Na tua a ição! Mas Deus é  
 grande e teu coração está esmagado, mas a tua consciência  
 está tranquila. Algum dia você se sentirá feliz por ter sido tão  
 grande em teu sacrifício! Fica com Deus!
 sai

 MARIA chorando

 Filho. Meu  lho do coração!

 LUIZINHO Mamãe! Porque a senhora está chorando?

 MARIA Você está com medo? Meu  lho!

 LUIZINHO  Não, mamãe! Eu não tenho medo!

 MARIA Isso, meu homenzinho! Você não deve ter medo! Seja   
 sempre corajoso, ouviu?

 LUIZINHO Quando é que a senhora volta para casa?

 MARIA Muito breve, meu  lho! Estarei sempre onde estiveres. Juras  
 que sempre sonharás com tua mãezinha?

 LUIZINHO Juro sim, mamãe! Eu gosto tanto de sonhar com a senhora.

 MARIA  Estás com sono, meu  lhinho?

 LUIZINHO Tô mamãe...

CENA MARIA e LUIZINHO
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 MARIA Dorme, meu  lhinho.
 música em surdina

 Dorme, meu amor. Minha vida. 
 canta para o embalar e depois soluça. A música vai se elevando.  

 Roberto entra pela porta,  ta Maria e depois apanha Luizinho.

 Maria levanta-se, beija Luizinho e acompanha Roberto à porta,  

 que sai paulatinamente. A música eleva-se cada vez mais

 escurece a cena. Fecha-se a cortina

FIM DO QUARTO ATO

CORTINA  CAI  RAPIDAMENTE



A MESMA CENA DO QUARTO ATO

QUINTO ATO
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 LOCUTOR Passaram-se vinte anos. Luizinho agora é o celebre   
 criminologista: Doutor Luiz Gonçalves Cruz! Jovem rico e   
 famoso, não supõe, nem por sombra, que sua mãe seja uma  
 presidiária. Maria matou o marido para salvar o  lho. O Doutor  
 Roberto e Wanda vivem na fazenda, sem filhos e sem   
 preocupações. Acácio deixou de beber e já velho, alquebrado,  
 nunca esqueceu sua querida  lha! Em todas as ocasiões  
 de visita, lá estava ele ao lado de sua querida  lha, tão infeliz  
 e tão resignada. São passados vinte anos e aqui reiniciaremos a  
 nossa história na mesma prisão onde Maria cumpriu sua pena.

 ACÁCIO Ah! Ah! Ah! Estás admirada, não é? Pois nada tens que admirar!  
 Vinte anos não são vinte dias! Luizinho é o grande crimino...  
 crimino... Eu sei lá! O que sei é que ele é um doutor de anel e  
 tudo! E acaba de contratar casamento.

 MARIA Meu  lho noivo! Um homem formado! Parece um sonho, meu  
 pai. Passei vinte anos nesta prisão e parece-me que passei  
 vinte séculos! Mas agora o senhor me dá essa notícia, parece  
 que o tempo não passou! Parece-me que foi ontem ou agora  
 que eu vi sair dormindo nos braços de Roberto! O senhor já viu  
 a noiva dele?

 ACÁCIO Vi e, se você me permite, não gostei da pinta!

 MARIA Que tolice, papai! Isso é natural. Eu provavelmente não gostaria  
 também, porque nós o amamos, e qualquer pessoa que pareça  
 afastá-lo de nós torna-se logo odioso.

 ACÁCIO Pode ser que seja isso, mas que eu não gostei. Não gostei mesmo.

 MARIA Fala-me de Luizinho, papai.

 ACÁCIO O que hei de falar mais? Só que ele está com um baita cartaz  
 no meio da turma da Medicina! Gaita é mato, tanto que me paga
 um bom ordenado, para não fazer nada. Necas de pitibiribas!

CENA ACÁCIO e MARIA
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 MARIA Oh, meu pai! O senhor, de uns tempos pra cá, profere   
 palavras que francamente não entendo.

 ACÁCIO Desculpe, Maria. Isso é gíria. Está em grande uso. Meu lero-lero  
 está muito atualizado. Você não imagina como vai encontrar  
 tudo diferente. Nem mil réis existem mais. Agora é cruzeiros.  
 Você encontrará uma porção de invenções modernas. As  las, por  
 exemplo! Falta de pão. Falta de vergonha! E outras coisas mais...

 MARIA Meu pai... nada disso me interessa. Como vive Luizinho? 
 Só isso que eu quero saber.

 ACÁCIO O presidente é capaz de não viver melhor que ele! Ele mora em  
 um palacete em Copacabana. Tem um laboratório formidável  
 e uma enfermeira que é uma uva... Aquela Dona Lenita que  
 veio te ver uma vez, lembra-se?
 Maria a rma com a cabeça

 Pois cá em segredo, que ninguém nos ouça, o Luizinho devia  
 casar com Dona Lenita, porque a tal Zuleika, antes de casar, já  
 tem outro namorado...

 MARIA Então, meu pai, é necessário abrir-lhe os olhos e evitar esse  
 casamento! Sacri quei tudo pela felicidade de meu  lho e 
 não será agora que o deixarei sofrer.

 LENITA  na porta

 Com licença?

 ACÁCIO Oh! Dona Lenita! A casa é sua, disponha.

 MARIA Meu pai! Que brincadeira de mau gosto. Esqueceste que  
 estamos numa prisão?

 LENITA Ora Dona Maria, seu pai tem razão! Isto já não é uma prisão.  
 Tanto isso é verdade que podemos entrar e sair à vontade.

 MARIA Sim, é verdade. Por que, Dona Lenita? Porque será?

 LENITA Muito simples! Terminou a sua pena e a senhora poderá sair  
 quando quiser!
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 MARIA Eu sair daqui? Não, não quero sair daqui, não sei mais o que  
 fazer lá fora. Tudo pra mim será estranho. Passei vinte anos  
 neste cubículo... vinte anos de lágrimas e desespero. Até que  
 a vida se transformou e hoje sou uma sombra do passado... e a  
 sombra não vive! Passa sem ser vista e some-se na escuridão.
 chora

 ACÁCIO Qual sombra qual nada. Eu que já tenho setenta janeiros, sem  
 contar lorotas, ainda vivo maravilhosamente. 
 afasta-se

 LENITA Sim, Dona Maria. Nós sempre temos um dever a cumprir na  
 Terra e a senhora quer se entregar ao desânimo, não tem esse  
 direito!

 MARIA Não, menina! Não sirvo para mais nada!

 LENITA Engana-se! Eu aqui vim com o  m de levá-la para a casa do  
 Doutor Luiz.

 MARIA levanta-se num impulso

 Eu? Para a casa do Luizinho?
 pausa

 Do Doutor Luiz?
 alegre

 LENITA Sim, Dona Maria. O Doutor Luiz é um grande criminologista 
 e se interessou pela senhora.

 MARIA Interessou-se por mim? Como? Ele não me conhece.

 LENITA Eu falei com ele a seu respeito e, se a senhora concordar  
 comigo, a senhora irá daqui diretamente para a casa dele.

 MARIA Ó sim! Concordo. Verdade mesmo?

 LENITA Verdade sim, Dona Maria.

 ACÁCIO Eu cá ouvi a conversa e tu vais à casa de teu....... protetor?
 à parte

 Caramba! Quase escapa!
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 MARIA Sim, vamos... Com essa notícia, senti renascer para a vida! 
 Ainda tenho muito que fazer!

 LENITA  Vamos, Dona Maria. A liberdade espera-a de braços abertos.
 vai ao fundo e conversa com Acácio

 MARIA  em êxtase

 Liberdade! Palavra mentirosa para os que vivem nesse vale de  
 lágrimas! Eu saio da prisão, porém continuo perpetuamente  
 presa. Presa como todos aos seus deveres. Aos seus trabalhos  
 e aos seus ideais! Eu não sofro e nunca sofri! Sou apenas mãe,  
 simplesmente mãe. Quem é mãe não sofre! Sacri ca-se pela  
 felicidade de seu  lho. Faz tudo visando um só objetivo. Ser  
 mãe! Só mãe! Sempre mãe!

FIM DO QUINTO ATO

CORTINA  CAI  RAPIDAMENTE



CASA DO DOUTOR LUIZ
SALÃO RICO, MOBÍLIAS

SEXTO ATO
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 LUIZ  Seria fantástico acreditar que a prática de um crime predispõe  
 o criminoso a praticar outro crime! Eu não quero a rmar que o  
 indivíduo que pratica um crime  que por esse motivo inclinado  
 a praticar outro. O que eu a rmo é que o indivíduo que mata já  
 trazia no sangue, no cérebro e nos nervos a tendência para matar.

 MARIA à parte

 Meu  lho! Como é belo, inteligente. Que Deus o proteja!

 LUIZ  Vejamos esta senhora! Há vinte anos matou um homem. 
 Não é verdade, Dona Maria?

 MARIA como se estivesse despertando de um sonho

 Hein? Sim, doutor... é verdade.

 LUIZ Atenção, caros amigos, para esse interrogatório!
 a Maria

 Que idade tem?

 MARIA Quarenta e cinco anos!

 LUIZ  Teve  lho? Foi mãe alguma vez?

 MARIA Mãe, sim! Mãe de um querido  lho que hoje não me conhece.  
 Mas, neste momento, sou feliz, doutor!

 LUIZ Porque foi que a senhora matou?

 MARIA Matei porque era mãe e queriam matar meu  lho.

 LUIZ Lembra-se bem as circunstâncias em que praticou o crime?

 MARIA Tão bem como se tivesse sido hoje! Como se fosse nesse  
 momento.

CENA
LUIZ, MARIA, LENITA e estudantes
de medicina, GUSTAVO e ZULEIKA
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 LUIZ E se esse momento voltasse, tornaria a matar?

 MARIA Sim! Se esse momento voltasse e o meu  lho estivesse em  
 perigo, eu seria capaz de matar não um homem, porém todos  
 que o quisessem matá-lo.
 soluça baixinho

 LUIZ Ouviram meus amigos?
 con rmação dos estudantes com a cabeça

 LENITA Doutor Luiz, a Dona Maria está muito fatigada!

 LUIZ Sim, tem razão. Leve Dona Maria e dê-lhe um calmante. 
 saem Maria e Lenita

 Ai está, meus discípulos, a primeira prova da minha tese.
 Agora passemos ao laboratório onde examinaremos provas  
 bacteriológicas.
 saem, menos Gustavo e Zuleika

 

 ZULEIKA  Está vendo, Gustavo, como o meu noivo é importante?

 GUSTAVO  Sei disso! Porém sei também que tu não o amas! E por que  
 então hás de casar com ele quando eu te amo tanto?

 ZULEIKA  Ora, por quê? Porque a vida para mim, sem dinheiro, não vale  
 nada! Não estou disposta a renunciar ao luxo pelo teu amor!
 És apenas um médico sem cliente!

 GUSTAVO  Já te disse! Espera mais alguns dias! Talvez por estes dias venha  
 a minha nomeação! Tenho uma promessa que não pode falhar!

 ZULEIKA  Bem, se não falhar, podes contar comigo. Gosto tanto de você  
 que, embora não sejas rico como Luiz, dou-te preferência!

CENA GUSTAVO e ZULEIZA
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 GUSTAVO  abraçando-a

 Meu amor, minha vida.
 beija-a

 

 MARIA  à parte

 A noiva de meu  lho? É inacreditável!

 LENITA O melhor amigo do Doutor Luiz.

 ZULEIKA  Não vejo nada de mais!

 LENITA  Não vês porque sou eu, se fosse o seu noivo que visse como 
 eu  vi...

 ZULEIKA  Ora, não seja tola! O que é que tem beijar?

 LENITA  Nada! Quando se perde a vergonha!

 ZULEIKA  Tola, ele não viu! E como diz o ditado: o que os olhos não veem,  
 o coração não sente!

 LENITA  Mas eu poderei contar!

 ZULEIKA  Ele não vai acreditar! Você é apenas uma empregada e eu sou  
 de uma família distinta! Além disso, não tem prova alguma do  
 que dizes!

 LENITA Há sim! Olha para marca de batom que  cou no rosto do  
 Doutor Gustavo!
 Gustavo limpa com lenço

 ZULEIKA  Isso nada prova! Queres ver?
 chamando

 Luiz, vem cá!

CENA
Os mesmos, MARIA 
e LENITA
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 LUIZ Pronto, meu amor, aqui estou.
 procura beijá-la

 ZULEIKA con dencial

 Não! Não me beije, meu bem! Senão vai  car manchado de  
 batom como  cou Gustavo com o beijo de Lenita.

 LUIZ Que surpresa, Gustavo. Não sabia de teu amor por Lenita!

 GUSTAVO à parte

 É, eu também não sabia!

 ACÁCIO  entrando

 Doutor Gustavo, chamam-no no telefone.
 sai

 GUSTAVO Com licença.

 LENITA Ah, Dona Maria! Se a senhora soubesse o que se passa comigo.

 MARIA Sei, minha  lha. Já passei por esses anseios. Já amei. Fui  
 venturosa. Depois rolei os degraus da sorte adversa até 
 encontrar um doce repouso em sublime abrigo. O amor  
 materno.

 LENITA É, mas a senhora, em todo caso, foi correspondida pelo 
 homem que amava!

 MARIA Não perca a esperança, ele ainda não se casou!

 LENITA  Dona Maria! A senhora descobriu o meu segredo?

 MARIA  Há muitos dias! Li nos teus olhos! Nos teus gestos! Na tua  
 atitude! O amor, por mais que se esconda, sempre aparece! 

 LENITA  É verdade! Mas vou fugir deste amor infeliz! Eu vou embora!

 MARIA  Não, Lenita! Não faça isso! Lute para não perder! Eu não lutei  
 e perdi! Por isso você tem que lutar para não se arrepender  
 como eu me arrependi.... e você não perderá como eu perdi!
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 LENITA  A senhora também amou e perdeu?

 MARIA  Sim, mas a minha rival era tão nobre, tão sincera que eu tive a  
 honra de perder para ela.... Ela só se casou com ele quando eu  
 me casei com outro!

 LENITA Tem razão. Mas eu não quero lutar! Se ele me quiser, há de ser  
 espontaneamente! 

 MARIA  Então eu lutarei por você. Vou dizer tudo ao Doutor Luiz.

 LENITA  Não, Dona Maria, deixe-o.

 LUIZ  entrando

 Lenita, mande reservar uma passagem para mim. Tenho que ir 
 à fazenda! Minha tia Wanda está passando muito mal!

 LENITA Perfeitamente, Doutor Luiz!

 MARIA à parte

 Wanda... mal...

 LENITA  Eu vou, Doutor Luiz, porém aviso-lhe que, quando o senhor  
 voltar, não me encontrará mais aqui. Vou-me embora!

 LUIZ  O quê, Lenita? Queres deixar o meu laboratório sem a sua  
 preciosa colaboração? Por quê? 

 LENITA Porque não posso mais! Não suporto mais! 
 sai chorando

 LUIZ Não compreendo... diz que vai embora e sai chorando?

 MARIA Chora porque ama e não é correspondida.

 LUIZ Porém, eu vi o Gustavo corresponder-lhe aos carinhos.

 MARIA Lembre-se que o senhor não viu. Foi Dona Zuleika quem 
 lhe disse.
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 LUIZ Sim, é verdade.

 MARIA Doutor Luiz, o senhor está enganado! Lenita nada tem a ver  
 com o Doutor Gustavo, é o senhor que ela ama!

 LUIZ Como? A mim? E o beijo que ela deu em Gustavo?

 MARIA Foi pura invenção de Dona Zuleika. O sinal de batom foi  
 deixado pela Senhorita Zuleika, no rosto do Doutor Gustavo!
 A Senhorita Zuleika é indigna do senhor, Doutor Luiz.

 LUIZ O que quer dizer com isso?

 MARIA Fuja de Zuleika, ela até hoje não tem feito nada mais do que  
 mentir!

 LUIZ Basta! Nem mais uma palavra!

 MARIA Eu já disse tudo.

 LUIZ Dona Maria! Estou magoado e surpreendido com o seu  
 procedimento! Dei-lhe trabalho e uma posição que, embora  
 humilde, é honrada e confortável para a senhora, que saiu da  
 prisão! Fiz tudo pela senhora! Fiz pela senhora o que um  lho  
 faria por uma mãe, e a senhora acaba pagando-me com  
 ingratidão. Desmoraliza minha noiva sem razão alguma!

 MARIA Doutor Luiz, o meu agradecimento é maior do que o senhor  
 pensa! A minha intenção é e será sempre zelar pela sua  
 felicidade.

 LUIZ Se deseja realmente a minha felicidade, livre-me de sua  
 presença! Vai-se embora!

 MARIA Expulsa-me? E é o meu... o meu protetor que me expulsa?

 LUIZ  Sim, eu. A senhora é indigna da minha consideração!
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 MARIA Não importa! Já sofri muito mais e me resignei... sairei, Doutor  
 Luiz, hoje mesmo, mas continuarei a desejar-lhe todas as  
 felicidades possíveis! Adeus, Doutor Luiz.
 sai chorando, para na porta

 Longe ou perto, hei de olhar e velar sempre pelo seu futuro.  
 sai

 LUIZ senta-se, pensativo

 Pelo meu futuro? Mas com que intuito? Para quê? Por quê?
 

 GUSTAVO Meu caro amigo Luiz, tenho duas grandes novidades a   
 comunicar-te.

 LUIZ  Se é para teu bem, podes estar certo que ouvirei com imenso  
 prazer! Sabes perfeitamente que sou teu amigo!

 GUSTAVO Primeiramente, comunico-te que sai a nomeação que há tanto  
 eu esperava com ansiedade!

 LUIZ  Oh! Meu amigo, meus parabéns!

 GUSTAVO Agora é a segunda, porém essa é um tanto dolorosa para você.  
 Porém... é que eu e Zuleika nos amamos...

 ZULEIKA  E resolvemos nos casar!

 LUIZ  Você ama Gustavo?

 ZULEIKA É a pura verdade! De há muito que nos amamos!

 LUIZ  Quer dizer que o batom no rosto de Gustavo era...

CENA
GUSTAVO de braços 
com ZULEIKA
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 ZULEIKA Era meu, fui eu quem o beijou, Lenita está inocente! Fica com  
 ela. Adeus.
 agarra no braço de Gustavo

 GUSTAVO Adeus, Luiz! 
 saem Gustavo e Zuleika. Luiz vai até a porta e volta para o meio  

 da cena

 LUIZ Dona Maria disse-me a verdade e eu a expulsei! Como um  
 louco, como um cego não quis ver a verdade diante de meus  
 olhos! Lenita abandonou-me! E ainda dizem que eu sou  
 sábio! Tão sábio que não conheço o coração humano e é  
 nesse momento que chego à conclusão insofismável!
 O homem é tão pequeno que desaparece ante a grandeza 
 de  Deus. Oh, onipotente criador do céu e da terra e que tudo  
 vê, tudo pode, tudo sabe! Aquele é um verdadeiro sábio!
 Um verdadeiro sábio.
 cai sentado em cena até fechar a cortina

FIM DO SEXTO ATO

CORTINA



CASA DE MARIA E ACÁCIO
CASA POBRE

SÉTIMO ATO
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 ACÁCIO É o que te digo! Apesar de velho, alquebrado, meio surdo e  
 quase cego, preguei uma boa peça no tal Gustavo! Telefonei-lhe  
 comunicando-lhe que havia sido nomeado e ele caiu como um  
 patinho. Sem esperar mais nada, comunicou ao Luizinho que ia  
 casar com Zuleika e pronto! O Luizinho  cou livre daquela  
 peste em  gura de mulher!

 MARIA Coitada, meu pai! Vai sofrer muito por ser vaidosa!

 ACÁCIO Que o diabo a carregue para as profundezas do inferno! Já  
 disse que não fui com a cara dela! Além disso, você me pediu e  
 eu tenho uma dívida comigo e com você! Até deixei de beber  
 para pagar essa dívida.

 MARIA Que dívida é essa, meu pai?

 ACÁCIO A minha divida não é monetária. É uma divida de honra e dever  
 de um pai que eu não cumpri. Ainda me lembro daquela época  
 em que, se eu fosse outro pai e tivesse mais um pouco de  
 vergonha do que a que eu bebi na cachaça, poderia ter-te salvo  
 de tudo que tem passado esses vinte anos. Eu nunca me  
 perdoarei disso, minha  lha, e qualquer sacrifício que eu possa  
 fazer por você, mesmo agora no  m da vida, seria uma boa  
 penitência. Só esta de não beber é a maior penitência que eu  
 tenho feito na vida.

 MARIA Obrigada, meu pai! Mas o senhor nada me deve. Pode beber à  
 vontade e não se importe comigo, eu nada mais espero da vida.  
 Queria viver ao lado de meu  lho, porém, ele expulsou-me,  
 agora... pobre Wanda. Foi tão leal comigo. Deus lhe dê o  
 repouso que merece.

 ACÁCIO Dona Wanda, antes de morrer, contou ao Luizinho... eu cá não  
 sei o que seja.

CENA ACÁCIO e MARIA
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 MARIA Com certeza contou que o criou desde pequeno e que Roberto  
 é seu pai.
 batem os sinos fora

 ACÁCIO Ouve, Maria? Natal! E nós dois sozinhos aqui! Vai ser mesmo  
 um feliz Natal.

 MARIA Parece impossível, meu pai. Porém, tenho um pressentimento  
 que não passaremos o Natal sozinhos. Sinto-me alegre,  
 imensamente alegre, o senhor vai ver que não passaremos.

 LENITA E não passarão. Aqui estou com uma cesta cheia!

 MARIA Lenita, que felicidade para mim!
 abraçam-se

 ACÁCIO que abriu a cesta

 Olhe só que linda!
 mostra uma garrafa de vinho

 Que tentação!
 suspira

 Há quanto tempo não tomo uma caraspana.

 LENITA Essa é sua, seu Acácio. Pode bebê-la todinha.

 ACÁCIO A pedido de várias famílias, eu vou beber para quebrar o jejum!  
 sai com a cesta na mão e a garrafa em outra

 LENITA Eu trouxe estas  ores para o seu oratório.
 entrega-lhe as  ores

 MARIA Como te agradeço! Vou colocá-las aos pés de minha santa.  
 Espere-me um instante, Lenita!
 sai

 LENITA Esta Dona Maria deve ter um grande segredo em sua vida  
 advindo de seus olhos, um grande romance não acabado.

 LUIZ que ouviu as últimas palavras

 Tem razão, Lenita. Um romance ainda não acabado!
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 LENITA Doutor Luiz? Aqui?

 LUIZ Sim... esperava encontrá-la aqui... vim por um motivo imperioso.

 LENITA Eu posso saber, Doutor Luiz?

 LUIZ Oh sim! Está em suas mãos. Quero que me ajude a cumprir 
 uma promessa.

 LENITA Promessa?

 LUIZ Sim, eu prometi à tia Wanda, antes de morrer, que  caria noivo  
 no  Natal e me casaria em São Sebastião!

 LENITA à parte

 Ele quer fazer as pazes com Zuleika.
 alto

 E existe alguma di culdade para que o senhor cumpra a   
 promessa?

 LUIZ  Depende do segredo que vou revelar-lhe. Naquela última  
 noite em que falamos, Dona Maria contou-me certas coisas 
 de Zuleika e eu, cego pela con ança que depositava em 
 minha noiva, não acreditei. Expulsei, por este motivo, Dona  
 Maria de minha casa. Fiz isto sem adivinhar o trágico papel que  
 estava representando! Parti para Rio Doce e tia Wanda, antes  
 de morrer, contou-me o segredo de meu nascimento: sou  lho  
 de Roberto Gonçalves Cruz com essa mulher que expulsei de  
 minha casa!

 LENITA Dona Maria! Essa pobre mulher que esteve vinte anos em uma  
 prisão?

 LUIZ É minha mãe! Matou pra que não me matassem. Agora é que eu  
 compreendo o que ela disse naquela noite fatídica: �“Longe ou  
 perto, hei de olhar pela sua felicidade!�” Oh! Minha mãe! É uma  
 santa! Sacri cou todo o seu futuro para salvar o  lho da morte  
 e este, em pagamento, expulsou-a de casa.

 LENITA Porém, não vejo di culdade para o seu casamento.
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 LUIZ É que ainda não sabe o resto: Zuleika vai casar-se com Gustavo.  
 E como você prometeu que me ajudaria a cumpri-la...

 LENITA Sim... prometi... mas agora não compreendo... quer que eu vá  
 pedir a Zuleika para casar-se consigo?

 LUIZ Não! Será possível que ainda não compreendeu? Eu estou  
 pedindo a você que se case comigo!

 LENITA Eu! Casar-me consigo? Oh! Luiz! Que felicidade!

 LUIZ  Meu amor. 
 abraçam-se

 

 MARIA Graças a Deus. Mais um dia de felicidade concedeste-me hoje!

 LUIZ Muito feliz por saber que me casarei com Lenita?

 MARIA Sim, Doutor Luiz.

 LUIZ aproximando-se de Maria, Lenita afasta-se

 Porque não me dá outro nome, mais doce? A tia Wanda contou- 
 me um segredo... disse que antigamente a senhora chamava-me  
 de Luizinho... Por que não me dá esse nome tão mimoso?

 MARIA Sim, porque revi em si um  lhinho que morreu.

 LUIZ Não! Não disfarce mais! Eu quero que me chame de Luizinho!  
 Minha mãe! Minha querida mãe!
 avança de braços estendidos

 MARIA Luizinho!
 abraça-o soluçando

 Meu  lho! Meu amor!

CENA
os mesmos e MARIA, que 
está ouvindo a conversa
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 LUIZ Minha mãe! Quanta saudade!

 LENITA Quanta felicidade nesta véspera de Natal!

 MARIA Bem me dizia o coração que eu ia ter um feliz Natal!

 LUIZ E terá o dia mais feliz de toda sua vida. Ainda vai sentir uma  
 grande emoção. Talvez a maior desta noite!

 MARIA Chega, meu  lho! Já sou imensamente feliz! 
 Luiz vai ao fundo e faz um sinal

 ROBERTO Não deseja mais nada, Maria?

 MARIA  Roberto? Você aqui? Luizinho teve razão. É esta a maior  
 emoção desta noite! Maior felicidade não podia eu esperar.

 ROBERTO abraçando-a

 Feliz Natal! Feliz Natal! O Natal é para isso, Maria. Reunir os que  
 estavam separados. Vamos resolver as cinzas do passado e  
 viver um para o outro.

 MARIA   Como sou feliz, Roberto! Tenho receio de morrer ao peso de  
 tanta felicidade junta! Meu amado. Meu querido  lho e a nora  
 que eu desejava.

 ACÁCIO  à porta, coma garrafa de vinho na mão, meio embriagado

 Bravos! Bravos! Até que en m que eu posso dizer ao Doutor  
 Luiz que eu sou o avô dele. Aqui esta o seu avô, Senhor Doutor  
 Luiz. Toma a bênção aqui, seu maroto.

 LUIZ Sua benção, meu avô.

 ACÁCIO Deus te abençoe e que te dê muitas felicidades. Agora vamos  
 para a mesa! Feliz Natal!

CENA os mesmos e ROBERTO
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 LUIZ  Sim vamos para o nosso palácio encantado!

 ACÁCIO O quê? Quer dizer que a festa não é aqui?

 ROBERTO Não, o palacete do Luiz será palco da maior festa de Natal até  
 hoje realizada!

 MARIA  Não, querido  lho! Aqui comecei a felicidade e aqui quero que  
 seja a festa.

 ROBERTO  Está bem, querida. A véspera de Natal, que é hoje, será  
 realizada aqui, e amanhã, o dia de Natal, será realizada a festa  
 no palacete de Luizinho, está bem assim? Nós festejaremos  
 também dois noivados: o meu, com a minha querida Maria, 
 e o de Luizinho, com a senhorita Lenita.

 ACÁCIO E o meu com esse garrafão de vinho.
 abraçando-o

 Viva o Natal!

 ROBERTO  Ah! Já ia me esquecendo! Aí fora estão vários amigos e   
 estudantes que vieram cumprimentar o caro Doutor Luiz.

 LUIZ  Oh! Sim. 
 vai até a porta

 Entrem, amigos.

 Acácio vai buscar uma bandeja onde conduz taças de vinho e  

 licor a comparsaria entra e felicitam todos que estiverem em cena

 LUIZ Eu não precisarei dizer a vocês que este é o momento mais  
 feliz de minha vida! Caso-me com Lenita. Agora, meus amigos,  
 convido-os a levantarem um brinde em homenagem a alguém  
 que muito sofreu por mim. Ergo minha taça em homenagem 
 a uma mulher que há poucos dias era uma condenada na  
 penitenciária do estado! Ergo minha taça à saúde de uma  
 mulher que há vinte anos matou um homem para salvar a vida  
 de seu  lho. Ergo a minha taça à saúde de um anjo de cabelos  
 brancos. Peço portanto a todos, inclusive meus discípulos  
 aqui representados pela maioria dos meus alunos, que   
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 levantemos um brinde em homenagem à minha querida e  
 santa mãe! 
 bebem, depois aplausos por todos

 ESTUDANTE Nós queremos que hoje a senhora nos abençoe como se fosse  
 nossa própria mãe! Porque, neste momento, nós a veneramos  
 como se na realidade a senhora fosse nossa mãezinha.

 LUIZ Mamãe! Diga algumas palavras para eles! As palavras que a  
 senhora me diria se eu fosse um estudante que estivesse  
 passando o Natal em casa! Dê a eles sua benção, mamãe!

 MARIA Pois bem, meus  lhos, que Deus os abençoe! A cada um de  
 vocês que estão longe de suas mãezinhas, eu os abençoo  
 comovida, com a mesma emoção que sei que elas sentem  
 nesse momento. Quero pedir a cada um de vocês uma adoração  
 religiosa para aquelas velhinhas que têm a ventura de chamar
  a cada um de vocês meu filho. Todas as mulheres que  
 conhecem a glória da maternidade compreenderão o quanto  
 a minha historia é simples e natural! Tudo o que  z, qualquer  
 mãe faria em meu lugar! Sim, meus  lhos, a vocês que estão  
 longe de seus pais, irmãos e parentes, eu envio a minha bênção  
 materna com o soluço profundo de todas as mães que não têm  
 a felicidade de passar o Natal perto de seus  lhos! E, por toda 
 a dor que eu sofri, que só uma alma de mãe pode sentir, é que  
 eu lhes digo: meus  lhos! Feliz Natal e que Deus os abençoe!

 TODOS levantam as taças

 Viva! Feliz Natal! Feliz Natal!!!

FIM DA PEÇA

CORTINA
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