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CENA
MARIA e MIMOSA bordando, 
entra ROSINHA

 ROSINHA entrando com terrina de mingau 

  Nhanhá Maria, aqui tá a canjiquinha. Tá gostosa que inté faiz  
  água na boca da gente. 

 MARIA Espera! Como é que você sabe que está gostosa?

 ROSINHA Uai. Eu ponhei o dedo drento e porvei. 

 MARIA empurrando-a 

  Negrinha descarada... 

 ROSINHA chorando 

  Eu... não ponhei  o dedo drento não! Eu só lambi a beradinha.

 MARIA Negrinha sem vergonha... você vai tomar uma surra de chicote,  
  sua coisa à toa. Suma daqui. 
  Rosinha sai 

  Esta negrinha está  cando insuportável.

 MIMOSA A culpa é sua mesmo, mamãe... a senhora lhe dá certas liberdades. 

 MARIA chamando 

  Tico-Tico!

 TICO!TICO Pronto, Nhanhá!

 MARIA Quantos ovos você recolheu hoje, moleque? 
  Rosinha entra

CENA
TICO-TICO vai passando com 
a cesta de ovos e assoviando
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 TICO!TICO Eu só recoí duas dúzia, Nhanhá. As galinha parece que  zero  
  greve e dexaro de botá ovo!

 MARIA É mentira, Tico-Tico. Você está mentindo. 

 TICO!TICO Eu ju... ju... juro, Nhanhá, eu que... quero que... que...

 MARIA Não jure falso, negrinho ordinário. Todas as vezes que você  
  mente, gagueja. 

 TICO!TICO Tinha muitos ovos quebrado, eu acho que as galinha quebraro  
  os ovo.

 ROSINHA Mentira, Nhanhá... ele quebrô os ovo mais foi drento da boca.  
  Toque... 

 TICO!TICO Tu não porva, negrinha faladeira, que fui eu. 

 ROSINHA Porvo sim! Tu tá ca boca cheia de ovo!

 MARIA Rosinha, vai buscar a palmatória.

 GONÇALVES entrando e ouvindo as últimas 

  Fique, Rosinha!

 MARIA Faça o que ordenei. Vá!

 GONÇALVES Fique, Rosinha!

 MARIA Rosinha, vá buscar a palmatória.

 GONÇALVES Fique, já lhe disse!

 ROSINHA O Nhô Gonçarve não deixa!

 GONÇALVES Não é preciso apanhar a palmatória. Os ovos foram quebrados  
  por mim!
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 TICO!TICO vai saindo, beija a mão de Gonçalves e diz a Rosinha 

  Tu me paga, nega faladera. 
  sai

 GONÇALVES Onde está a Mestiça, senhora minha mulher?

 MARIA Foi apanhar laranjas!

 GONÇALVES Já estou farto de lhe dizer, senhora Dona Maria, que não quero  
  a Mestiça no meio dos escravos!

 MIMOSA Não quer por que, papai? Lugar de escravos é no meio dos  
  escravos.

 GONÇALVES É! Você tem razão!

 MARIA Até que en m, o senhor meu marido nos deu razão.

 GONÇALVES Realmente a senhora tem razão! Rosinha!

 ROSINHA Pronto, Nhonhô...

 GONÇALVES  Vá apanhar laranjas!

 MIMOSA Não! Eu não quero que Rosinha saia daqui, papai! Não quero!

 GONÇALVES Não quer? Por que, Mimosa? Lugar de escravos é no meio 
  dos escravos! 
  sai

 MIMOSA chorosa 

  Mas... eu não quero!

 MARIA Cala a boca, minha Mimosa, desta vez o seu pai venceu! 
  Vamos para dentro. 
  Rosinha chora 

  Não chore, Rosinha, e vá apanhar laranjas. 
  Rosinha sai. Ouve-se ao longe o canto dos escravos
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 MIMOSA Não suporto o canto desses escravos.

 MARIA Tem razão. Eu também não suporto ouvi-los cantar! Amâncio...  
  Amâncio!

 AMÂNCIO entrando 

  Já vô, Nhanhá Maria! Nhá Maria chamô seu nego?

 MARIA Mande parar a cantilena dos escravos. 
  sai com Mimosa

 AMÂNCIO sai e fala fora chicoteando 

  Cala a boca, cachorrada. Cala a boca.
 

 GONÇALVES entrando e falando para fora 

  Amâncio! Pare com essas chicotadas e dê uma hora de   
  descanso aos escravos. 

 AMÂNCIO entrando 

  Mas... Nhô Gonçalve, ainda tem de carregá o paió grande e, 
  se não andá depressa, escurece!

 GONÇALVES Se não der tempo hoje, que seja amanhã.

 AMÂNCIO Quando Nhá Maria sobé...

 GONÇALVES Não discuta as minhas ordens e obedeça. O dono da fazenda  
  sou eu! E, se não cumprir imediatamente o que ordenei,  
  mandarei chicoteá-lo com a mesma fúria que você o faz...

 AMÂNCIO saindo e falando para fora 

  Pará pra descanso.

 TICO!TICO entrando 

  Nhô Gonçarve, vem vino um cavaiêro a toda disparada. 
  aparece Luiz 

 GONÇALVES Olá, meu rapaz, recebi a carta de seu padrinho e estava mesmo  
  à sua espera. Então você é o a lhado do meu grande amigo,  
  Joaquim Francisco da Silva?
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 LUIZ Sou eu mesmo!

 GONÇALVES Pois tenho grande prazer em conhecê-lo, meu amigo! 
  Como se chama?

 LUIZ Luiz!

 GONÇALVES Luiz também? Não é esse o nome do  lho do meu amigo?

 LUIZ Justamente! Nós temos o mesmo nome.

 GONÇALVES E como vai aquele maganão?

 LUIZ Vai indo muito bem!

 GONÇALVES Já assentou a cabeça?

 LUIZ Parece-me que já!

 GONÇALVES Mas o Joaquim nada me disse. 

 LUIZ É que ele quer ter mesmo a certeza de que Luiz quer trabalhar!

 GONÇALVES Folgo muito. O rapaz já deve estar com os seus vinte e um anos...

 LUIZ Vinte e três!

 GONÇALVES Agora vamos entrar, rapaz. Mas, antes, quero dizer-lhe que  
  entrego-lhe as rédeas da minha fazenda desde já. Vamos!  
  Quero apresentá-lo à minha família. Principalmente à minha  
   lha, que estava ansiosa pela sua chegada. Vamos!

 LUIZ Vamos! 
  saem os dois 

 MARIA entrando 

  Amâncio... Amâncio... 
  Amâncio entra 

  Por que os escravos estão parados, Amâncio?
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 AMÂNCIO Eu não tenho curpa, Nhá Maria. Pru mim, esses mardito haverá  
  de trabaiá desde minhã inté de noite. Mas Nhô Gonçarve
  mandô eles descansá uma hora e disse que se eu não cumprisse  
  as orde dele, me mandava outra veiz pro meio dos escravo!

 MARIA Você não irá mais trabalhar no meio dos escravos. Prometo!  
  Nem que seja preciso dar-lhe alforria! 
  entra Mimosa

 AMÂNCIO beijando-lhe as mãos 

  Deus a abençoe, Nhanhá!

 MIMOSA Por que é que o Amâncio está beijando a sua mão, mamãe?

 MARIA Apenas agradecendo, porque eu lhe disse que talvez lhe dê  
  alforria. Que fazia você para me agradecer, Amâncio?

 AMÂNCIO Faria tudo que Nhanhá quisesse! Era inté capaiz de matá...

 MARIA Não era preciso tanto, bastaria que você partisse daqui, levando...

 AMÂNCIO Levando quem, Nhanhá?

 MARIA Levando Mestiça!

 MIMOSA Então dê alforria ao Amâncio agora mesmo, mamãe. Porque  
  eu seria a criatura mais feliz deste mundo no dia em que essa  
  maldita Mestiça desaparecer desta fazenda!

 AMÂNCIO Dê ela pra mim, Nhanhá. Dá ela pra mim que, quando ela tivé  
  nas minha mão, eu vô quebrá o orguio dela. Me dê alforria, que  
  eu lhe juro que nunca mais ninguém há de vê a Mestiça!

 MARIA Mais tarde falaremos, Amâncio, não faltará ocasião. 
  saem Mimosa e Maria

  



16

 GONÇALVES  entrando 

  O que há, Amâncio?

 AMÂNCIO Eu posso mandá os escravo trabaiá, Nhô Gonçarve?

 GONÇALVES Você ouviu perfeitamente o que eu disse. Eles terão uma hora  
  de descanso, e não vinte minutos. E saia da minha frente, que  
  eu não gosto de ver a tua cara.

 AMÂNCIO à parte 

  Dêxa está, que ocêis hai de me pagá tudo um dia. 
  sai

  

 TICO!TICO entrando 

  Sabe, Nhô Gonçarve, que eu encontrei a Rosinha xingano  
  quando ia apanhá laranja? Ela chegô a dá pulo de reiva de 
  mim. E, quando eu mexi cu ela, ela arrespondeu �“oia Tição,  
  apagado, eu não quero cunversa cum ocê, pru que ocê é  o 
  de pai incónito!�” Nhô Gonçarve, meu pai é isso memo?

 GONÇALVES Não! Mas diga-me, Tico-Tico, você conheceu seu pai?

 TICO!TICO Nhôr, não! Minha mãe sempre me dizia que ele tinha morrido  
  seis ano ante de eu nascê.

 MARIA fora  

  Tico-Tico, avise ao senhor meu marido que o lanche está 
  na mesa!

 TICO!TICO Bamo, Nhonhô, que tá na hora do lanche! 
  saem os dois 

  

  música 
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 PAI JOÃO entra e senta no banquinho 

  Há tantos ano que Pai João se senta nesse memo lugá,   
  esperano que Deus Nosso Sinhô tenha pena desse nego veio,  
  Tico-Tico aparece 

  que já tá tão cansado de vivê!

 TICO!TICO Uai... qué isso, Pai João? Ocê tá falando sozinho?

 PAI JOÃO Tô pedino pro Pai de todos nois escuitá Pai João!

 TICO!TICO E ele tá escuitano?

 PAI JOÃO Um dia, ele hai de escuitá, e Pai João então vai descansá de tudo.

 TICO!TICO Entonce quando esse dia chegá, ocê qué pedi pra ele dá um  
  sumiço naquela parmatora que tá lá na sala de jantá? Ói, Pai  
  João, eu já tô cas mão inchada de tanto apanhá, e tudo pru  
  causa da peste da Rosinha. Mais tomém, no dia da festa, ela 
  vai me pagá!

 PAI JOÃO Uai, vai tê festa aqui na casa grande?

 TICO!TICO Entonce vancê não se alembra que no dia dos ano do Nhô  
  Gonçarve tem festa, e que os cumpade e as cumade brinca 
  tudo aqui na sala?

 PAI JOÃO E no terrero brinca os escravo. Mais tomém, coitados, uma veiz  
  por ano é que eles pode adiverti um poco!

 TICO!TICO Xiii... quando a Mestiça começá a se espaiá lá no terrêro, vai sê  
  um Deus nos acuda!

 PAI JOÃO E a Nhanhá Mimosa tá contente ca festa?

 TICO!TICO Se tá? Ela já encomendô inté um vestido novo pro Mascate! 
  Ela tá cu a esperança de arranjá um norvo!

 PAI JOÃO Cala a boca, muleque do diabo. Se alguém ovisse o que ocê  
  disse...
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 TICO!TICO Ué... e não é verdade, Pai João?

 PAI JOÃO É, Tico-Tico, mas  ca sabendo que a gente num pode falá todas  
  as verdade. 

 TICO!TICO Ué, enconte cumo é que a gente faiz? Se a gente diz a verdade,  
  apanha, se a gente diz mentira, apanha tombém. Cumo é que  
  faiz?

 PAI JOÃO É calá a boca. 

 TICO!TICO Mais se eu num falá, eu  co cua língua dromente! Mais... cumo  
  eu ia dizeno... ocê sabe que chegô o novo feitô?

 PAI JOÃO É tombem mais um pra Mestiça ajudiá.

 TICO!TICO É memo, aquela peste até parece que tem visgo.

 MASCATE fora 

  Compra, senhora, compra tudo baratinho. Pente, escova, sabonete. 

 TICO!TICO Aí vem o Mascate. É outro que anda lôco pela Mestiça. Ele me  
  dá sempre presente, só pra mim levá recado pra ela... eu vô  
  encontrá com ele. 
  vai saindo. Entra Luiz 

  Aqui tá ele, Pai João. O nosso novo feitô 
  a Luiz 

  oia moço, eu já tratei do seu cavalo. Dei bastante mio e sortei  
  no pasto.

 LUIZ Então toma lá!  
  dá-lhe uma moeda 

 TICO!TICO Uma pataca? Virge Nossa Senhora. Tô rico!

 LUIZ Com tão pouco?

 TICO!TICO Isso é muito dinheiro, moço! Eu vô guardá. 

 LUIZ Por que você fecha os olhos?
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 TICO!TICO É pra mim num vê o que tá lá drento. Rosinha disse que  
  prantano dinhero em vespa de São João, brota que nem mio. 

 LUIZ E foi também Rosinha quem ensinou a você o lugar onde deve  
  ser plantado o dinheiro?

 TICO!TICO Sim sinhô. Ela feiz um buraco na terra e disse: �“ponha aí o  
  dinheiro que você for ganhando, senão não nasce!�”

 LUIZ E Rosinha gosta muito de você?

 TICO!TICO Quá o que, moço. Ela tem uma reiva danada de mim.

 LUIZ Então, Tico-Tico, você foi roubado.

 TICO!TICO O sinhô tá brincano, não tá?

 LUIZ Olhe lá dentro então.

 TICO!TICO Mas se eu oiá não brota. 

 LUIZ Escuta Tico-Tico, você já viu alguma coisa sem semente brotar?

 TICO!TICO O sinhô qué dizê que drento do buraco não tem dinheiro?

 LUIZ Quero dizer que a Rosinha roubou o seu dinheiro!

 TICO!TICO chora 

  Ela me robô o meu dinheirinho. Cumo é que vai sê, minha  
  Nossa Senhora da A ição...

 LUIZ Mas, o que é isto, Tico-Tico... um homem não chora. 

 TICO!TICO Nessa hora, eu não sou home! Cumo é que vai sê agora?

 LUIZ Para que queria você aquele dinheiro?

 TICO!TICO Era pra comprá a minha carta de arforria.
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 LUIZ Escuta! Não chore mais, se você for um bom rapaz, talvez ganhe  
  a sua carta de alforria!

 TICO!TICO O sinhô tá brincano, tá?

 LUIZ Não, Tico-Tico, estou falando sério. Agora leve o meu cavalo  
  para a estrebaria, cuide bem dele, porque, do tratamento que  
  você lhe der, dependerá ou não a sua liberdade. 
  Tico-Tico sai

  Luiz, que vai saindo, esbarra em Mestiça e derruba-lhe o cesto

 MESTIÇA Ai, bruto!

 ROSINHA Bem feito! Vô contá tudo pra Nhanhá Maria. 
  sai correndo

 MESTIÇA a Luiz 

  Não enxerga não?

 LUIZ Veja lá como fala, ouviu?

 MESTIÇA É isso mesmo, seu branco sujo!

 LUIZ Você é mulher, por isso não lhe dou o corretivo que merece.

 MESTIÇA O quê? Ocê qué batê ni mim? Experimenta, seu atrevido 
  sem vergonha... Eu te arranho a cara! 
  executa

 LUIZ Gata maldita! 
  torce-lhe o braço

CENA
entram MESTIÇA e ROSINHA 
com cestas de laranjas
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 MESTIÇA Ai! O meu braço! O sinhô vai quebrá o meu braço.

 LUIZ Era o que eu devia fazer, sua malcriada. Peça perdão de tudo  
  quanto disse, vamos.

 MESTIÇA Perdão, seu moço, perdão. 
  sai correndo 

 PAI JOÃO indo a Luiz 

  Ela machucou muito ocê, meu  o?

 LUIZ Um pouco, mas não há de ser nada! Você é escravo do senhor  
  Gonçalves, não é?

 PAI JOÃO Sô!

 LUIZ Nasceu aqui?

 PAI JOÃO Não, seu moço, Pai João nasceu numa terra onde ninguém  
  conhecia o chicote, nem sabia o que queria dizê sê escravo.  
  Mas, um dia, Pai João e muitos outros foram arrancados de sua  
  terra, acorrentados como bicho, e trazido aqui pro Brasi. Aqui,  
  fumo vendido cumo animá. O avô do Nhô Gonçarve me comprô! 
  Mas comprô só o corpo de Pai João, pruque não havia denheiro  
  no mundo que pudesse comprá a arma desse nego veio!

 LUIZ Mas você não foi feliz aqui?

 PAI JOÃO E escravo pode sê feliz em arguma parte, moço?

 LUIZ Desculpe, Pai João. O avô do senhor Gonçalves não foi bom  
  para você?

 PAI JOÃO Se ocê oiasse pras minhas costas, não preguntava mais, seu  
  moço. Ele foi tão ruim o quanto o neto é bão... Mas também,  
  quando ele morreu, nóis tudo demo graças a Deus!

 LUIZ Mas diga-me? Quem é aquela diabinha de saia que arranha a  
  cara da gente?
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 PAI JOÃO rindo 

  Xiii... moço, eu tô vendo que ocê já foi picado pela cobra! Ocê  
  vai  cá muito tempo por aqui?

 LUIZ Talvez um ano... ou mais.

 PAI JOÃO Não faça isso, seu moço. Oia, escuita o consêio de um nego  
  veio, que sabe o que tá dizendo. Siga o seu caminho e não oia  
  pra traiz. Vai embora, moço! Vai!

 LUIZ Mas por que hei de ir embora, se mal acabo de chegar?

 PAI JOÃO Pruque se ocê  ca, ela vai tirá tudo o sossego de ocê também!

 LUIZ Ela quem, Pai João?

 PAI JOÃO A Mestiça, seu moço. 

 LUIZ Quem é a Mestiça?

 PAI JOÃO É esse diabinho de saia vremêio que ranhô sua cara!

 LUIZ Então é ela que é a Mestiça?

 PAI JOÃO É! Essa peste tem fogo nas veia em veiz de sangue. Ela tem arte  
  do tinhoso. Cuidado, moço, foge daqui enquanto é tempo!

 LUIZ Mas por que quer que eu me vá?

 PAI JOÃO Porque Pai João gostô tanto de ocê, e não qué que aconteça 
  pro ocê o que aconteceu pru ôtro.

 LUIZ Não há perigo, Pai João, eu tenho o corpo fechado!

 MASCATE fora 

  Venham todos. Tem grampo, sabão, sabonete, coisas bonitas!

 LUIZ Esse mascate vem sempre por aqui?
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 PAI JOÃO Vem, moço. Ele também pensava que tinha o corpo fechado!  
  Mas agora tá amarrado a fazenda das frôre. 

 LUIZ Ele é também uma vítima da Mestiça. E ela gosta dele?

 PAI JOÃO Ela não gosta de ninguém, ela  nge que gosta só pra eles fazê  
  os gosto dela. Essa menina tem a arma do coisa ruim, moço feitô!

 LUIZ Estou descon ado de que o Pai João não gosta da Mestiça!
 

 PAI JOÃO Eu tenho brigação de gostá dela, ela é minha neta!

 LUIZ Sua neta? Mas como? Se ela é branca e você é preto?

 PAI JOÃO Ela parece branca, mas não é. O sinhô não arreparô bem que 
  ela tem assim um amorenada?

 LUIZ Um moreno doirado, não é?

 PAI JOÃO Num vê que o pai dela era branco e minha  lha, Craméla era  
  muito crara. É por isso que a Mestiça saiu assim!

 LUIZ Começo a compreender. Foi por isso que lhe deram o nome 
  de Mestiça?

 PAI JOÃO Foi sim, moço, foi!

 LUIZ Ah! Agora já sei!

  

 GONÇALVES entrando 

  Meu rapaz, então estava conversando com o preto velho?

 LUIZ Sim, senhor, ele estava me contando a história de sua vida. 
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 GONÇALVES É. O Pai João tem muitas histórias para lhe contar. Mas, agora,  
  vamos ao café, que estão à nossa espera. 
  saem os dois

  

 TICO!TICO entrando

  Oia, Pai João, o presente que o Mascate me deu. Onde tá a  
  Mestiça? 
  Mestiça entra e observa

 PAI JOÃO Uê, eu é que sei da Mestiça? Ela deve de tá na casa grande!

 MESTIÇA Num tô não! Tô aqui!

 TICO!TICO Credo, Mestiça. Ocê tem um uvido danado. Credo! 
  benze-se

 MESTIÇA Num amola, Tico-Tico, e toma conta, enquanto eu converso 
  com o Mascate. 
  faz sinal para fora

  

 MASCATE entrando 

  Pronto, Mestiça, estou aqui!

 MESTIÇA olhando dentro da mala 

  Que lindeza! Eu tô veno que ocê não trouxe o que eu pedi pra  
  ocê. Oia, Mascate, se ocê não trouxe o que eu pedi, nunca mais  
  me apareça aqui. Deixa eu vê o que tá embruiado aí nesse  
  papé. Deixa!

 MASCATE Não. Mestiça, esse embrulho não é para você!

 MESTIÇA Deixa eu vê o que tá aí dentro, deixa, Mascate?
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 MASCATE Mestiça, pelo amor de Deus, não fala mole assim. Nem santo  
  resiste quando você faz esse beicinho. 
  Mestiça tenta rasgar o papel 

  Não rasgue o papel, Mestiça. 

 MESTIÇA desembrulhando 

  Eu num rasguei não! Só  z um furinho pra espiá, que beleza...  
  eu sempre sonhei com um vestido todo branco, enfeitado de  
  renda e  ta. Mascate, meu Mascate querido... 
  fala mole

 MASCATE Não adianta você falar com essa vozinha toda mole, porque eu  
  não te posso dar este vestido.

 MESTIÇA Mascate querido, ocê dá o vestido pra sua Mestiça, dá? Se ocê  
  dé o vestido pra mim, eu dô um beijo pra ocê!

 MASCATE Você jura, Mestiça, jura?

 MESTIÇA Juro, Mascate, juro! O meu amô todinho é só de ocê. Agora,  
  posso  cá com o vestido? Posso?

 MASCATE Pode, peste! Pode, demônio, mas eu quero o meu beijo agora  
  mesmo!

 MESTIÇA Agora não pode sê! O Pai João e o Tico-Tico tá me espiano!

 TICO!TICO Foge, Mascate. Foge, Mestiça, foge que aí vem o Nhô Gonçarve!  
  Tico e Mestiça saem correndo

  

 GONÇALVES entrando 

  Eu já não lhe disse, Mascate, que não quero ver-te rondando 
  a minha fazenda? O que quer aqui?

 MASCATE Eu vim trazer a encomenda da Dona Mimosa.

 GONÇALVES E onde está a encomenda?
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 MASCATE Eu perdi ela no caminho.

 GONÇALVES Fora daqui, Mascate. Fora daqui, vagabundo... 
  Mascate sai 

  Pai João... 

 PAI JOÃO Tô aqui, Nhô Gonçarve!

 GONÇALVES Onde está Mestiça? Precisamos ter cuidado com ela! 
  É a criatura mais obstinada que eu já vi!

 PAI JOÃO Tem a quem saí, Nhonhô, tem a quem saí... 
  sai

  

 LUIZ entrando com Mimosa e Maria 

  Pode crer, Dona Maria, que a Fazenda das Flores é a mais bela  
  que já vi!

 MARIA Gentilezas de sua parte, senhor feitor.

 LUIZ Peço perdão em contradizê-la. Não é gentileza e, sim, justiça. 
  E como poderia ser de outra forma, se as donas da fazenda 
  são tão encantadoras. 

 MARIA Muito obrigada pelo elogio. Fale alguma coisa, minha  lha.  
  Perdeu a fala?

 MIMOSA Não, mamãe!

 MARIA Então conversa com o moço.

 MIMOSA O senhor feitor gosta da vida da fazenda?

 LUIZ Muito, Dona Mimosa. A cidade não me atrai. Gosto mais dos  
  campos, das  ores e dos rios.
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 MIMOSA Ótimo! Nós temos aqui um rio muito bonito, onde, às vezes,  
  tomo banho.

 MARIA Gosta de nadar, senhor feitor?

 LUIZ Muito, Dona Maria!

 MIMOSA Nesse caso, qualquer dia desses, tomaremos banho juntos.

 TICO!TICO que está escondido 

  Xiii... eles vão tomá banho os dois, peladinho, peladinho...

 MARIA O que é isso, minha  lha? Falando desta maneira! Não repare,  
  senhor feitor. Minha  lha é muito inocente, não tem maldade  
  alguma. Você dizia que ia tomar banho no rio, não é verdade,  
  meu tesouro?

  música. Mestiça entra para servir o café. Luiz deixa cair a   

  colherinha e vai apanhá-la. Maria intervém

 MARIA Não se abaixe, Senhor Luiz... Isso é próprio para escravos.  
  Mestiça apanha a colherinha. Luiz agradece

 LUIZ Obrigado, Mestiça.

 MARIA Não é preciso agradecer, escravo não é gente!

 MIMOSA à Mestiça, que derrubou o café em seu vestido 

  Estúpida! O meu vestido novo!

 MESTIÇA Eu não tive curpa, sinhá. Foi a sua mão!

 MIMOSA Sua estúpida! Isto é para você aprender a não ser desastrada.  
  bate

 LUIZ dando um lenço a Mestiça 

  Limpe com este lenço, Mestiça!
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 MARIA Oh! Senhor Luiz, o seu lenço  cará perdido! Sangue de escravo  
  é como ferrugem, quando cai num lugar, não sai mais!

 LUIZ Engana-se, Dona Maria. Sangue de escravo é sangue humano  
  também e, ademais, eu tenho dúzias de lenços e, se for preciso,  
  mandarei buscar mais!

 MARIA sem graça 

  Quer mais café, Senhor Luiz?

 LUIZ Não, senhora. Estou satisfeito por hoje.
  sai, Mestiça também sai

 MARIA E o senhor meu marido está satisfeito também?

 GONÇALVES Satisfeitíssimo, Dona Maria! Satisfeitíssimo! 
  sai

 MIMOSA Em que está pensando, mamãe?

 MARIA Estou pensando como devemos fazer para dobrar esse moço 
  à nossa vontade, ele tem vontade própria minha  lha. 

 MIMOSA Eu não acho, mamãe. 

 MARIA Você é uma bobalhona que não sabe o que diz, não vê que ele  
  está caído por Mestiça. Ah meus tempos! Meus tempos!... 
  saem as duas

 TICO!TICO imitando-a 

  Ah meus tempos! Meus tempos...

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

SEGUNDO ATO
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 MESTIÇA Pai João, eu num vi ocê hoje, Pai João. Oia pra mim!

 PAI JOÃO Mestiça, eu num tô gostano do jeito que ocê tá me oiano...  
  Mestiça, num chega pra perto de mim. Desafasta! Chega pra lá.  
  Oia o jarro da Nhá Maria...

 TICO!TICO ao fundo 

  Toma cuidado, Pai João, que ela tá armano o bote!

 MESTIÇA Pai João, sabe que a sua Mestiça tá com muita sodade de ocê?  
  abraça-o

 PAI JOÃO Me larga, peste. Me larga,  a do tinhoso. Ocê tá machucano  
  meus osso!

 MESTIÇA Ocê tá me chamano de  a do tinhoso? Mas eu sei que ocê é  
  loquinho pro mim. Eu vô acabá de abraçá ocê dereito. 
  abraça e cai o jarro 

 ROSINHA Iiiih! O jarro da Nhá Maria. Eu vô contá prela. 
  sai correndo

 TICO!TICO Viu o que ocê feiz, Mestiça? Agora o chicote cai no teu lombo...  
  e eu vô dá o fora! 
  sai correndo

  

CENA
PAI JOÃO entra com jarro e encontra 
com MESTIÇA e TICO–TICO, ao fundo

CENA ROSINHA entra
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 MARIA com Rosinha 

  Quem foi que quebrou o meu jarro?

 PAI JOÃO Nhá Maria, eu...

 MESTIÇA Não, Pai João! 
  Luiz entra e  ca ao fundo

 MARIA Vamos! Quem foi que quebrou o meu jarro?

  

 LUIZ Fui eu, Dona Maria!

 ROSINHA Num pode sê... eu vi cus meus oio!

 LUIZ a Rosinha 

  Viu o quê?

 ROSINHA Não sinhô, eu num vi nada, não sinhô. 
  sai correndo

 LUIZ Lamento profundamente, Dona Maria, o que aconteceu. A culpa 
  foi minha. Eu quis examinar o jarro de perto e escorregou-me  
  das mãos. Estou desolado. A senhora poderá perdoar-me?

 MARIA olhando para Pai João e Mestiça 

  Mas... foi o senhor mesmo que quebrou o meu jarro?

 LUIZ Não acredita em mim? E se eu lhe disser que esse vestido lhe  
   ca muito bem, também não acreditará?

 MARIA Mas eu...

 LUIZ Aliás, dizer que lhe  ca bem, seria uma injustiça, porque não há  
  um só que lhe  que mal... com tão lindo penteado. A senhora  
   ca encantadora.
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 MARIA ajeitando-se vaidosa 

  Por quem é, senhor feitor!

 LUIZ Agora, Dona Maria, vou recolher estes cacos e mandá-los para 
  a fábrica, a  m de ver se...

 MARIA Longe disso, Senhor Luiz. Não tem a menor importância. Venha  
  comigo lá dentro, eu quero lhe mostrar uns bordados que a  
  minha Mimosa fez, que é uma verdadeira pintura. Vamos!  
  saem

 PAI JOÃO Tá vendo o que tu feiz, peste. Tu só dá desgosto. 
  sai

  

 AMÂNCIO entrando com Tico-Tico que se esconde ao fundo 

  Aqui tá a minha Mestiça. 
  Mestiça corre, Amâncio segura-a 

  Ocê vai corrê pra que, Mestiça?

 TICO!TICO Eu vô chamá seu feitô. 
  sai

 MESTIÇA Me sorta, Amâncio. Sorta meu braço. O que é que ocê veio 
  fazê aqui?

 AMÂNCIO Pruque hei de sortá o que é meu?

 MESTIÇA Nunca hei de sê sua, ouviu? Pre ro morrê!

 LUIZ entrando 

  Amâncio! Largue Mestiça!

 AMÂNCIO Mestiça é minha!

 MESTIÇA Num é verdade, moço feitô. É mentira deste peste. 
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 AMÂNCIO Escravo num tem querê. Nhá Maria disse que ocê ia casá  
  comigo.

 LUIZ Pela segunda vez, ordeno que largue Mestiça, Amâncio. 

 AMÂNCIO Não! E se ocê fô home, vem trapaiá meus prano e tirá ela dos  
  meus braço. Vem!

 LUIZ Toma! 
  chicoteia-o no rosto. Amâncio larga Mestiça

 AMÂNCIO com raiva 

  O sinhô me chicotiô a cara?

 LUIZ E o farei sempre que você desobedecer as minhas ordens.  
  Agora vá para a lavoura, e não se esqueça de que quem dirige 
  a fazenda sou eu!

 AMÂNCIO Nunca me esquecerei que o sinhô me chicotiô a cara! 
  sai

 LUIZ Você não devia estar assim sozinha, Mestiça. E se eu não   
  chegasse a tempo?

 MESTIÇA beijando-lhe as mãos 

  Brigado, seu feitô.

 LUIZ Já disse que não gosto que me beije a mão.

 MESTIÇA Eu num sei agardecê dôtro jeito.

  

 MIMOSA entrando 

  Até que en m encontro o meu esquivo cavalheiro. Mestiça, 
  vá para a casa grande. O seu lugar é na cozinha. 

 MESTIÇA Sim, Nhá Mimosa! 
  sai 
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 MIMOSA Não sei por que papai dá tantas regalias a esta escrava. Vou  
  falar com mamãe a esse respeito. Ela deve ir para a lavoura!

 LUIZ A lavoura não precisa de mais ninguém, Dona Mimosa!

 MIMOSA Então ela poderá ir para o engenho.

 LUIZ No engenho também está completo o pessoal.

 MIMOSA Então ela irá para o cafezal... e hoje mesmo.

 LUIZ Nesse caso, Rosinha irá também, Dona Mimosa. 

 MIMOSA Rosinha não irá.

 LUIZ Se Mestiça for, Rosinha também irá.

 MIMOSA Mas... eu não quero.

 LUIZ Lamento contrariá-la, mas eu não costumo voltar atrás nas  
  minhas resoluções. Além disso, o senhor seu pai deu-me   
  plenos poderes para administrar a fazenda. 

 MIMOSA A casa grande também está debaixo da sua administração,  
  Senhor Luiz?

 LUIZ Por enquanto não, Dona Mimosa, mas quem sabe mais tarde!

 MIMOSA Nesse caso, Rosinha não irá para o cafezal, porque dorme na  
  casa grande, onde mandamos mamãe e eu! Agora, quer dar-me  
  a honra de tomar café comigo?

 LUIZ Agradeço, mas o trabalho me espera, e não me permite aceitar  
  o seu convite. Com licença! 
  sai

 MIMOSA Atrevido! Espera que eu já te ensino. 
  chama 

  Amâncio... Amâncio.
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 AMÂNCIO entrando 

  Pronto, Nhanhá!

 MIMOSA Vou dar-lhe uma ordem que deve ser cumprida já!

 AMÂNCIO Nego tá aqui pra cumpri orde!

 MIMOSA Leve Mestiça para o cafezal e faça o possível para que ela não  
  apareça mais aqui. Agora esconda-se, que eu vou fazer com que  
  ela venha para cá. 
  chama 

  Mestiça! Venha cá, Mestiça! 

 MIMOSA Sente-se e espere um pouco, para você ir até a colônia. Eu volto já. 
  sai

 MESTIÇA Eu tô descon ada!

 AMÂNCIO pegando Mestiça 

  Agora tu tá na minha mão, e pra sempre. 
  sai, levando-a

 TICO!TICO que estava escondido 

  Eu vô vê onde o Amâncio vai levá a Mestiça. 

CENA MESTIÇA entra

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

TERCEIRO ATO
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 GONÇALVES entrando com Pai João 

  Espere-me aqui! 
  chama 

  Luiz! Luiz!

 LUIZ entrando 

  O que foi que aconteceu, Senhor Gonçalves?

 GONÇALVES Pai João veio dizer-me que a Mestiça desapareceu.

 LUIZ Desapareceu? Como?

 PAI JOÃO Num sei, seu moço feitô. Pai João num sabe. Mas a Mestiça  
  sumiu desde hoje de tarde.

 LUIZ Mas, hoje à tarde ainda falei com ela.

 PAI JOÃO Eu num sei mais onde procurá ela. Já preguntei pro Tico-Tico, 
  e ele me disse que num pode falá. 

 GONÇALVES Não pode falar? Ora, essa é boa. 
  chamando 

  Tico-Tico... Tico-Tico. 

 TICO!TICO entrando 

  Tô aqui, Nhô Gonçarve!

 GONÇALVES Você sabe onde está Mestiça, muleque?

 TICO!TICO Eu num posso falá, num posso. Se eu abri a boca, ele jurô que  
  me arranca a língua!

 LUIZ Pode dizer sem medo, que ninguém lhe arrancará a língua,  
  prometo!

 TICO!TICO Seu feitô jura?

 LUIZ Juro!
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 TICO!TICO Eu vi o Amâncio hoje de tarde carregano a Mestiça no colo!

 LUIZ Então venha comigo. Vamos procurá-la. 
  saem os dois

 PAI JOÃO O que que será que o Amâncio qué fazê cum a Mestiça?

 GONÇALVES Aquele miserável... eu sempre descon ei daquele negro...

 PAI JOÃO Deus premita que aquele miserave num tenha feito nenhum  
  mal pra Mestiça. Senão, ele vai tê que ajustá conta comigo. 

 GONÇALVES Aquele canalha seria capaz de tudo. Mas ai dele se a maltratou!

 PAI JOÃO Se ele judiô com ela, o Nhonhô dexa ele pro minha conta, que  
  eu arranjo ele dereitinho.

 GONÇALVES Não, Pai João... eu saberei como castigá-lo. Você não pode mais  
  se envolver nestes assuntos.

 PAI JOÃO Tá bão. Mas eu só quero sabê o que que ele feiz cum ela.

 GONÇALVES Não tardaremos em saber, pois o cafezal não é longe e, segundo  
  Tico-Tico, ele a teria levado para o cafezal. 
  passos fora 

  Parece que são eles que voltam. Vamos ver agora, Pai João!

 LUIZ Aqui está ela, Senhor Gonçalves.

 GONÇALVES O que aconteceu, Luiz?

CENA
entra LUIZ com MESTIÇA nos braços e 
coloca-a na cadeira. TICO-TICO os acompanha
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 LUIZ Mais tarde o senhor saberá. O que precisamos, no momento,  
  é medicá-la, pois não sei o que acontecerá se demorarmos  
  no tratamento. Tico-Tico, monte no meu cavalo e vá chamar 
  o Doutor Saboia imediatamente. 
  Tico sai correndo

 MARIA O que aconteceu? Tire esta mulher daí, que ela vai sujar toda 
  a minha cadeira!

 LUIZ Dona Maria, chame imediatamente Dona Mimosa. 

 MARIA Acordar minha  lha a estas horas? O senhor está louco?

 LUIZ Não. Eu não estou louco. Mas se a senhora não acordar sua  
   lha, eu o farei agora mesmo.

 MARIA O senhor tem a coragem de violar um santuário onde repousa  
  um anjo?

 LUIZ Não pretendo violar santuário algum, Dona Maria. Mas é preciso  
  que ela venha aqui imediatamente. Vá acordá-la!

  

 MIMOSA entrando de penhoir 

  Não é preciso, senhor feitor. Estou aqui, o que há?

 LUIZ Quero apenas dizer-lhe que se Mestiça morrer, a senhora será 
  a única responsável. 

 MARIA Como ousa acusar minha  lha de uma infâmia dessas?

CENA
MARIA, entrando de camisola 
de dormir e touca ridícula
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 GONÇALVES Explique, Luiz!

 LUIZ Antes de qualquer explicação. Precisamos cuidar desta infeliz.  
  Onde poderá  car?

 MARIA Em minha casa não há quartos especiais para escravos.

 GONÇALVES Pois, Dona Maria, se preciso for, Mestiça irá para o nosso quarto  
  e  cará em nossa própria cama!

 MARIA raivosa 

  Oh! Que absurdo.

 GONÇALVES chamando 

  Rosinha!

  

 ROSINHA entrando 

  Pronto, Nhonhô.

 GONÇALVES Abra a porta do quarto dos hóspedes e acenda o fogo!

 MARIA Mas... aquele quarto é...

 GONÇALVES Eu estou dando ordens, Dona Maria. 
  Rosinha sai

 MARIA Já que o senhor está dando ordens em minha casa, eu me  
  retiro. Boa noite. 
  vai saindo. Gonçalves grita e ela para, assustada

 GONÇALVES Fique, Dona Maria! A senhora terá de ouvir tudo o que o Luiz  
  tem a dizer. 
  Mestiça geme 

  Por que geme ela assim?

 LUIZ mostrando o ombro de Mestiça com marcas de chicote 

  Por isso!
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 GONÇALVES Deus do céu... que barbaridade!

 PAI JOÃO Coitadinha da minha Mestiça... miserave, tu ainda vai pagá!

 LUIZ A senhora sabe, Dona Maria, o que produziu o que está vendo?

 MARIA Não! E como quer que eu saiba?

 LUIZ A senhora devia saber que foi o chicote do Amâncio.

 GONÇALVES Quer dizer que o Amâncio teve essa ousadia?

 LUIZ Teve. Mas deixemos as explicações para depois.

 GONÇALVES Tens razão. Vamos levá-la. 
  saem Luiz, carregando Mestiça, e Pai João

 MARIA O que quer dizer isso, minha  lha? Com que direito lhe fez o  
  feitor aquela acusação?

 MIMOSA chorando 

  Eu não mandei o Amâncio bater em Mestiça. Só dei ordens 
  para que ela trabalhasse com os outros escravos.

 MARIA Não chore, minha  lha. Sua mãe saberá defendê-la. 
  chama 

  Rosinha!

 ROSINHA Pronto, Nhanhá!

 MARIA Corra à senzala e diga ao Amâncio que venha aqui   
  imediatamente. 
  Rosinha sai 

  Não chore, minha  lha. Vamos para dentro. 
  saem
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 ROSINHA entrando com Amâncio 

  Espere aqui! 
  sai

 MARIA entrando 

  Amâncio!

 AMÂNCIO Às suas orde, Nhanhá.

 MARIA Tome este dinheiro, monte no Malhado e fuja para a fazenda 
  do  Nhô Tibúrcio, e  que lá até que eu o mande chamar. 
  sai. Rosinha sai

 AMÂNCIO Tá bão. Se todas as veiz que eu  zé um serviço desse... ganhá  
  tanto dinheiro... Logo eu pago a minha carta de alforria. 

   

 GONÇALVES entra 

  Ainda estás por aqui? Negro ordinário, vá para a senzala e não  
  saia de lá enquanto eu não chegar. 
  Maria entra 

  Suma de minha frente... ordinário. 
  Amâncio sai 

 MARIA O que vai fazer ao Amâncio, senhor meu marido?

 GONÇALVES Irá para o tronco. E levará tantas chicotadas quanto forem os  
  dias em que Mestiça estiver na cama. 

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



QUARTO ATO
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 MESTIÇA entrando 

  Ocê mandô me chamá, Pai João? O que que ocê qué da 
  sua Mestiça?

 PAI JOÃO Mandei chamá ocê, minha  a, prá te entregá isso. É presente de  
  seu pai, que mandô prá ocê quando sobe que a minha Craméla  
  tinha dado uma  a pra ele. E cumo ocê agora já tá moça...

 MESTIÇA Prá mim, Pai João? Que beleza...

 PAI JOÃO Toma cuidado prá ocê num perdê ele. 

 MESTIÇA Num perco não, Pai João.

 TICO!TICO entrando 

  Mestiça, venha depressa que os cupade dos Nhonhô tá tudo  
  chegano. 

 MESTIÇA Brigado, Pai João... 
  sai com Tico-Tico

 GONÇALVES entrando com documentos 

  Pai João, aqui estão os documentos: o registro de nascimento  
  de Mestiça e papéis que provam sua descendência. 
  Amâncio escondido no fundo observa 

  É melhor você guardá-los. Tenho medo que minha mulher  
  descubra, e seria um escândalo medonho. 

 PAI JOÃO Deus nos livre!

 GONÇALVES Guarde-os em sua casa, sem que ninguém saiba. Não tenho  
  con ança em Amâncio!

 PAI JOÃO Pode  cá descansado, Nhô Gonçarve, nego veio sabe guardá 
  as coisa. 
  saem Pai João e Gonçalves 

CENA
em cena, PAI JOÃO, 
entra MESTIÇA
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 AMÂNCIO aparecendo 

  Agora eu tenho ocêis nas minha mão. Vô pegá esses documento  
  pra mim. 
  sai

 MARIA Comadre Branca, tenho uma porção de coisas para lhe contar 
  ali do peste do meu marido.

 BRANCA E eu, comadre, nem imagina!

 TINOCO A bênção padrinho, a bênção madrinha!

 GONÇALVES Que Deus te abençôe. 

 BRANCA Mas como minha a lhada está bonita, então? O que é isso,  
  meus  lhos? Vocês não se conhecem mais?

 TINOCO Como vai, Mimosa?

 MIMOSA Eu vou bem. E você?

 BRANCA Que cerimônias são essas? Antigamente viviam aos abraços 
  e beijos... que diz a isso, Comadre Maria?

 MARIA Digo, comadre, que antigamente eles eram crianças e, hoje, 
  são moços. 

 BRANCA O que não impede que se abracem, não é mesmo, compadre?

 GONÇALVES Está claro, comadre. Queremos ver este abraço!

CENA
entram MARIA, BRANCA, 
TINOCO, MIMOSA e GONÇALVES
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 MIMOSA abraçando Tinoco 

  Como você é forte Tinoco.

 BRANCA Realmente Tinoco é forte, graças a Deus!

 MARIA Ele é forte mesmo... e está na horinha de se casar.

 BRANCA Ouviu Tinoco?

 MARIA Que diz a isto, meu a lhado?

 TINOCO Digo que... casar eu quero... mas... as Mimosas não querem!

 MIMOSA Que é isso, Tinoco?

 GONÇALVES Seu  lho anda depressa, hein, comadre?

 BRANCA É, saiu ao pai! Mas mudando de assunto, como vai Mestiça?

 MARIA Vai muito bem. Não há mal que lhe chegue. 

  

 LUIZ entrando 

  Olá, senhoras e senhores!

 TINOCO Luiz? Você aqui?

 GONÇALVES Vocês já se conheciam? 

 TINOCO Muito! Éramos rivais nos bailes da corte. Nunca pensei   
  encontrar aqui o maior seresteiro da cidade. 
  Mestiça atravessa a cena requebrando e olhando para Tinoco

 MIMOSA O Senhor Luiz nunca fez uma serenata para mim.

 MARIA Ele fará qualquer dia destes, não é verdade, senhor feitor?
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 LUIZ A senhora manda, Dona Maria.

 BRANCA Então era este o rapaz de que me falavas tanto, Tinoco?

 TINOCO Era sim. Eis o homem por quem suspirava um exército de moças.

 GONÇALVES E como conseguiu escapar do casamento, Luiz?

 LUIZ Senhor Gonçalves, eu não me deixo prender com facilidade,  
  porque quero, para esposa, não uma boneca de salão, mas uma  
  verdadeira companheira.

 MARIA Muito bem, senhor feitor. Não há como  lha de fazendeiro para  
  ser uma boa esposa e mãe carinhosa!

 LUIZ Às vezes, Dona Maria, às vezes...

 TINOCO Pensastes muito em mim, Mestiça?

 MESTIÇA Tanto quanto o senhor pensou em mim. 

 MIMOSA Pode retirar-se, Mestiça! 
  sai 

 MARIA Vamos, comadre, lá para dentro, que estaremos melhor. 
  saem todos. Menos Luiz e Tinoco

 LUIZ Pelo que vejo, Mestiça buliu com você, hein, Tinoco? 
  Ouvi dizer que ela é perigosa!

 TINOCO Não sei se é, Luiz, mas uma coisa eu te aviso. Deixa a Mestiça  
  em paz. 

 LUIZ Pode  car com ela. Não me interessa.

CENA
MESTIÇA entra e serve o 
café, andar provocante
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 TINOCO Não se aborreça comigo, Luiz, mas aquele diabo de saia é a  
  minha perdição. 

 LUIZ Queres que eu seja franco? Mestiça é uma criatura bonita, 
  um tipo curioso mesmo. Mas daí a enlouquecer um homem...  
  francamente!

 TINOCO É porque ela não cismou em enfeitiçá-lo. Se tal coisa acontecer,  
  você pode encomendar sua alma ao diabo, e pedir-lhe que o  
  livre do destino que teve o antigo feitor desta fazenda. 

 LUIZ O que aconteceu com ele?

 TINOCO Estourou os miolos, com um tiro de garrucha!

 LUIZ Então a cabocla é fatídica mesmo, hein? Será que a próxima  
  vítima serei eu? 
  ri

 TINOCO Vá rindo, vá, depois acabará dominado como os demais! 
  Tico-Tico entra e  ca escondido, ouvindo tudo 

 LUIZ Meu caro, com as mulheres e os garrotes, emprego a mesma  
  tática... pulso  rme! 

 TINOCO Pois eu aposto o que quiseres que o dominado será você.

 LUIZ Feito. Vá se preparando, que eu vou vencer a aposta. Vou fazer  
  Mestiça  car apaixonada perdidamente por mim. 

 TINOCO Feito. E quanto vale a aposta?

 LUIZ Dois bois. 

 TINOCO Já são meus! 
  saem

 TICO!TICO saindo do esconderijo 

  Vô contá pra Mestiça! 
  Mestiça entra
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 MESTIÇA Tico-Tico, ocê tá aí?

 TICO!TICO Mestiça do céu...

 MESTIÇA Que que foi, Tico-Tico?

 TICO!TICO O moço feitô não presta!

 MESTIÇA Que foi que ocê disse?

 TICO!TICO Eu disse que o moço feitô não presta. Eu vi ele conversano cu  
  Nhô Tinoco sobre ocê. E eu  quei cu sangue ferveno nas veia.

 MESTIÇA De mim? O que foi? Fale.

 TICO!TICO Ele apostô que ia fazê ocê se apaxoná pru ele...

 MESTIÇA Mintira. 

 TICO!TICO Juro pru são Benedito cumo é verdade. Ele apostô dois boi e  
  uma vaca cu Nhô Tinoco.

 MESTIÇA Pru que que os home são tão mau? Eles ataca sempre quem  
  não pode se defendê.

 TICO!TICO Eu não sô mau!

 MESTIÇA Mais ocê não é home.

 TICO!TICO Num sô home? O que é que eu sô então?

 MESTIÇA Ocê é Tico-tico. 
  com grande sentimento e carinho 

 TICO!TICO Mestiça, ocê tá sentino arguma coisa? Tá cu zoio parado.

 MESTIÇA chorosa 

  Eu pensei que ele tinha coração!
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 TICO!TICO Uai, e ele não tem coração? 

 MESTIÇA Num tem não. Mas a Mestiça não hai de abaxá a cabeça. Ele  
  pode amarrá meu corpo no tronco, pode batê, se quisé, mais o  
  coração da Mestiça, ninguém há de prendê. Nem mesmo esse  
  moço feitô!

 TICO!TICO Isso Mestiça, mostra prele que ocê é home! 
  sai

  

 LUIZ entra Mestiça,  nge não vê-lo 

  Ai ai, meu Deus! 
  suspira 

 LUIZ Para quem foi este suspiro?

 MESTIÇA O sinhô feitô tá aí? Que susto!

 LUIZ Assustou-se por quê?

 MESTIÇA Pruque eu tava agorinha memo pensando no sinhô. 

 LUIZ E o que pensava você?

 MESTIÇA Pensava que o sinhô deve de sê feliz! É moço! É livre e...

 LUIZ E se eu disser que também estou  cando escravo de alguém,  
  que tem os mais lindos olhos do mundo?

 MESTIÇA A Nhá Mimosa tem os oio muito bonito mesmo!

 LUIZ Mas quem falou em Mimosa?

 MESTIÇA E não é ela então?

 LUIZ Não!
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 MESTIÇA Quem é então?

 LUIZ É você, gata sedutora. 
  vai para abraçá-la, Mestiça foge 

  Mestiça! Mestiça!

 PAI JOÃO entrando 

  O sinhô feitô qué arguma coisa com a Mestiça? 

 LUIZ Quero... isto é... eu queria... mas...

 PAI JOÃO Seu moço, ocê qué iscuitá o consêio de um nego veio que 
  sabe o que diz? 

 LUIZ Diga, Pai João.

 PAI JOÃO Ocê é muito bão pra nóis, e Pai João num qué que ocê sofra... 

 LUIZ Mas eu não estou sofrendo, Pai João!

 PAI JOÃO Tá sim, meu  o, só que tem que ocê num sabe.

 LUIZ Ora essa, meu velho. Então acha que se eu me ferisse, seria  
  insensível à dor?

 PAI JOÃO Pai João num tá falano da dô do corpo, ele tá falano daquela 
  dorzinha que a gente num sente chegá. Ela vem tão devagarzinho  
  que a gente nem adiscon a, pruque num dá tempo. Adispois, é  
  muito tarde pra ocê fugi, meu  o...

 LUIZ Tarde por que, Pai João?

 PAI JOÃO Agora ocê tá predido. 

 LUIZ Pois asseguro-lhe, meu velho, que você está enganado.

 PAI JOÃO Pregunta pro seu coração se Pai João tá enganado? Pregunta? 
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 LUIZ Quem sabe se você, Pai João, tem mesmo razão! 
  sai

 PAI JOÃO Coitado do moço feitô! Coitado. 

   

 GONÇALVES entrando 

  Estás falando sozinho, Pai João?

 PAI JOÃO Foi Deus Nosso Sinhô que mandô ocê aqui, Nhô Gonçarve.  
  Nego veio num drumiu a noite interinha. 
  Amâncio aparece e observa ao fundo

 GONÇALVES Por que, Pai João?

 PAI JOÃO Eu quero avisá pro Nhô Gonçarve que aqueles dicumento, 
  que ocê me deu pra mim guarda, desapareceu do baú.

 GONÇALVES Não pode ser, Pai João!

 PAI JOÃO Eu tinha escondido no fundo do baú!

 GONÇALVES Mas quem teria roubado os documentos? 

  

 AMÂNCIO descendo 

  Eu, Nhô Gonçarve?

 GONÇALVES pegando-o pela gola 

  Você, covarde! Além de tudo, és ladrão!

 AMÂNCIO Me sorte, Nhô Gonçarve, se o sinhô me machuca, eu dô 
  aqueles papé pra Nhá Maria!

 GONÇALVES O que foi que você disse?
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 AMÂNCIO O sinhô num oviu? Eu dô os papé pra Nhá Maria!

 GONÇALVES Cachorro! Miserável, entregue-me os documentos que você  
  roubou, se não, queres que te mande para o inferno?

 AMÂNCIO Eu só entrego dispois que eu me casá com a Mestiça!

 GONÇALVES Canalha. Eu não sei onde estou que não te mato de uma vez.  
  Some de minha frente, patife... 
  Amâncio sai raivoso

 PAI JOÃO Nhô Gonçarve, eu pre ro vê Mestiça morta do que dá ela 
  pro Amâncio.

 GONÇALVES Pode  car descansado. Eu jamais entregarei Mestiça para  
  aquele monstro. Mas como faremos para impedir tamanha  
  monstruosidade? 
  Mestiça vai passando pela cena, Gonçalves a chama 

  Mestiça, venha cá. 

 MESTIÇA Pronto, Nhô Gonçarve!

 GONÇALVES Queres muito a teu senhor?

 MESTIÇA Muito, Nhô Gonçarve.

 GONÇALVES Farias qualquer sacrifício para salvar-me?

 MESTIÇA Faria sim, Nhonhô...

 GONÇALVES Terás então de casar-se com o Amâncio.

 MESTIÇA Não, Nhô Gonçarve, não! Não! 
  sai correndo 

 GONÇALVES Não sei, Pai João, não sei o que fazer. Por mais que pense, não  
  encontro uma solução!

 PAI JOÃO Às veiz na vida, a gente precisa agi premero pra despois pensá.
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 GONÇALVES Pai João, o que hei de fazer para impedir este casamento?

 PAI JOÃO Deus é bão e dá um jeito. E se ele num dé, Pai João dá! 
  sai

  

 MARIA entrando 

  Senhor meu marido, qual  foi resposta que dei  ao Amâncio?

 GONÇALVES Então foi a senhora que...

 MARIA Sim! Fui eu!

 GONÇALVES Pois bem! Não consentirei nesta odiosa farsa que a senhora  
  está tramando.

 MARIA Terá que consentir, senhor meu marido.

 GONÇALVES Por que insiste em tão odiosa união?

 MARIA Porque assim o quero. Desta vez, o copo transbordou. Não  
  admitirei mais que aquela criatura permaneça em minha casa.  
  Sua presença aqui é um insulto, é uma vergonha.

 GONÇALVES Vergonha por quê?

 MARIA Porque Mestiça só tem servido de sombra à minha Mimosa!

 GONÇALVES E a senhora diz que é religiosa? Que espécie de religião é a sua,  
  que lhe faz o coração tão cruel?

  

 TICO!TICO entrando a ito 

  Nhô Gonçarve... Nhô Gonçarve... Nhá Maria... 
  Pai João entra descon ado 
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 GONÇALVES O que foi?

 TICO!TICO Uma desgraça desgraçada memo! O Amâncio tá morto lá 
  no cafezá!

 MARIA Mas quem o matou?

 TICO!TICO Ninguém sabe, mas o feitô tá reunino tudo os escravo!

 MARIA Compreendo, senhor meu marido! Compreendo muito bem, mas
   isso não  cará assim. Hei de descobrir quem matou o melhor  
  escravo de minha fazenda, e ele será chicoteado até morrer.

  

 LUIZ que ouviu as últimas, entra 

  Neste caso, terá que mandar matar todos os seus escravos para  
  não castigar um inocente. 

 MARIA O que quer dizer com isso?

 GONÇALVES  a João 

  Você jura, Pai João, que não matou o Amâncio?

 PAI JOÃO Eu, Nhô Gonçarve, credo in cruiz!

 TICO!TICO Ói... ponharo um punhá desse tamanho. 
  faz gesto 

  Na barriga dele. 

 LUIZ Reuni os escravos. E acho que não se pode julgar, porque todos  
  se declaram inocentes!

 MARIA raivosa 

  Miseráveis assassinos! Mas eu hei de descobrir o criminoso, 
  e ai dele! 
  sai
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 LUIZ Então vamos, Tico-Tico, vamos fazer a remoção do corpo para 
  a senzala. 
  sai com Tico-Tico 

 PAI JOÃO Eu num disse, Nhô Gonçarve, que se Deus não desse um jeito,  
  Pai João dava!

 GONÇALVES Quer dizer, Pai João, que foi você que...

 PAI JOÃO Sim, Nhô Gonçarve. Agi premeiro pra despois pensá. Aqui tá  
  todos dicumento que aquele miserave robô!

 GONÇALVES Agora, vá meu velho, vá dizer à sua Mestiça que ela está livre 
  do Amâncio!

FIM DO QUARTO ATO

CORTINA



TODOS EM CENA

QUINTO ATO
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 MIMOSA entrando 

  Pare com essa dança, sua ladra! 
  tira-lhe os brincos

 TODOS Ladra?

 GONÇALVES O que é isso, Mimosa? Por que acusa Mestiça de ladra?

 MIMOSA Porque ela teve a ousadia de roubar os meus brincos!

 MESTIÇA Eu num robei nada, Nhô Gonçarve. Quem me deu esses brinco  
  foi Pai João!

 MIMOSA Mentira! Esses pingentes vieram de Portugal para mim. 
  E não existem dois pares iguais!

 LUIZ A senhora tem absoluta certeza de que esses brincos são seus,  
  Dona Mimosa?

 MIMOSA Não ouviu o que eu a rmei? Não existem dois pares iguais!

 LUIZ Antes de tomar qualquer atitude, peço que mande veri car em  
  sua caixa de joias. 

 MIMOSA Rosinha! Vá ver se meus brincos estão na caixa de joias?   
  Rosinha sai 

 MESTIÇA Pai João, ocê num disse que aqueles brinco tinha sido presente  
  do meu pai? 

 PAI JOÃO Disse sim, minha  lha!

 MESTIÇA Então diz pra eles, Pai João!

 PAI JOÃO Num posso, Mestiça.

CENA MESTIÇA dança
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 MESTIÇA Num pode pru que, Pai João?

 PAI JOÃO Pruque Pai João mentiu pra ocê.

 MESTIÇA Não, Pai João, não! Ocê num podia fazê isso. Diz pra mim que  
  num é verdade... diz pra sua Mestiça diz...

  

 ROSINHA entrando 

  Os brinco num tá lá!

 MESTIÇA Ocê tá mentino. Num pode sê... num pode sê.

 MARIA Até que en m consegui desmascarar esse velho ladrão. 
  Vamos, senhor meu marido. Que diz do seu protegido?   
  Defenda-o agora se puder...

 GONÇALVES Não seja cruel, Dona Maria. 
 

 MESTIÇA  Jura pru Deus Nosso Sinhô que ocê num achô os brinco? Jura?

 ROSINHA Eu já disse que os brinco num tá lá. 
  Mestiça avança ameaçadora 

 LUIZ interpondo-se 

  Mestiça!

 MESTIÇA Ela tá mentino, seu moço feitô. Ela num jurô pru Deus Nosso  
  Sinhô...

 LUIZ Vamos, Pai João. 

 PAI JOÃO Pra donde, meu  o?

 LUIZ Pra cadeia!

 MESTIÇA Não, moço feitô, num leva Pai João!
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 LUIZ É preciso, Mestiça!

 MESTIÇA Moço feitô, Mestiça nunca chorô na frente de ninguém. Nunca  
  pediu nada pra ninguém... mas, agora, ela tá pedino pra ocê  
  num levá Pai João pra cadeia. Ele num robô nada. Num leva,  
  moço feitô, ele tá tão veinho... tenha pena dele. Num leva Pai  
  João. Pelo pelo amô de Nossa Senhora com o seu  lho no  
  colo, num leva. Mestiça tá pedino de juêio pra ocê num levá  
  Pai João pra cadeia. 

 LUIZ Mestiça, eu não posso fazer nada. A justiça começa em casa.  
  Se eu não  zer, outro qualquer o fará!

 MESTIÇA Ninguém leva, num é? Diz pra ele, Nhanhá. Fala, Nhô Gonçarve.  
  todos saem menos Luiz, João e Mestiça 

 LUIZ Eu terei que o levar, Mestiça. Sou obrigado a cumprir o meu  
  dever, ainda que isto me corte o coração. 

 PAI JOÃO Num chora, Mestiça. Chorá faiz má. Pai João tá custumado a  
  sofrê. 

 MESTIÇA Num vai embora, Pai João. Num me dexa. Sem ocê, o que que  
  há de sê de sua Mestiça? 

 PAI JOÃO Minha  a, minha Mestiça, nego veio num que vê mais ocê chorá. 

 LUIZ Vamos, Pai João.

 PAI JOÃO Vamo sim. Adeus, minha  a... adeus, minha Mestiça... 
  sai com Luiz

 MESTIÇA Eu hei de vingá ocê, Pai João. Eu juro, pru essa luiz que tá me  
  lumiano, que eu hei de vingá ocê. 
  chora

FIM DO QUINTO ATO

CORTINA



CENA VAZIA

SEXTO ATO
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 GONÇALVES entrando com Luiz 

  Então, como deixou o Pai João?

 LUIZ Da melhor maneira possível.

 GONÇALVES Pobre velho.

 ROSINHA Nhô Gonçarve, o lanche tá na mesa. 
  sai

 GONÇALVES Vamos, rapaz?

 LUIZ Obrigado. Eu  co. 
  Gonçalves sai. Mestiça entra 

  

 LUIZ a Mestiça, que entra 

  Mestiça, venha cá! Desde ontem que procuro te explicar que  
  não tive culpa na prisão de Pai João...

 MESTIÇA Num teve curpa, mais o sinhô que levô ele pra cadeia. Eu hei 
  de dizê pro sinhô tudinho que eu tenho guardado aqui dentro.

 LUIZ Basta! Você não quer compreender. Proponho-lhe a paz e você
  me responde com quatro pedras. Se é a guerra que você quer,
   seja a guerra. Mas não se esqueça de que eu sei ser amigo, mas  
  também sei ser inimigo. 
  sai

 TICO!TICO que estava ao fundo

   Eu não tenho nada com a tua vida, mais acho que, na minha  
  fraca pinião, ocê num tá andano dereito com o moço feitô. 

 MESTIÇA Mais se foi ele que levô o Pai João pra cadeia!

 TICO!TICO Mais é ele que tombém pode sortá ele. Oia, Mestiça, num faiz  
  marcriação pra ele. Num é cum vinagre que se apanha mosca!
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 MESTIÇA Cumo é que eu posso tratá bem esse home se eu tenho 
  raiva dele?

 TICO!TICO Raiva, Mestiça? Eu tô discon ado que ocê tá gostano do 
  moço feitô.

 MESTIÇA Negrinho ordinário! Vagabundo! Eu ainda te arranco a língua  
  pelas costas, peste!

 TICO!TICO Num faça isso comigo, Mestiça.

 MESTIÇA Então vá chamá o Mascate.  
  Tico sai 

  

 LUIZ entrando 

  Ah... estavas aí?

 MESTIÇA Seu feitô, me adescurpa o que eu disse agora a pouco. 
  Eu não digo mais, juro!

 LUIZ Desculpo-a porque sei o que se passa contigo!

 MESTIÇA O sinhô acredita que o Pai João tenha roubado?

 LUIZ Não! Ao acusá-lo, eu preferia morrer, mas... 

 MESTIÇA Mas... Mestiça não qué que o sinhô morra.

 LUIZ Obrigado! Quer dizer que Mestiça não está mais com raiva 
  de mim?

 MESTIÇA A gente pode tê raiva de quem se qué bem? 
  Tico-Tico aparece ao fundo 

 LUIZ Então, para provar sua sinceridade, eu posso beijá-la?
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 MESTIÇA Pode. Mestiça dá um beijo pra ocê! 
  beijam-se, Tico-Tico ri

 LUIZ Ah! Estavas aí, Tico-Tico?

 TICO!TICO Eu tava, mas eu num vi nada, não sinhô. 

 LUIZ Então... com licença, Mestiça... 
  sai, Tico-Tico faz sinal, Mascate entra

  

 MASCATE Estou aqui, Mestiça. Mandou me chamar? 
  Tico sai 

 MESTIÇA Sim, mas fale mais baixo, Mascate. Ocê ainda gosta muito de mim?

 MASCATE Se gosto? Adoro-a.

 MESTIÇA Então espera aqui que eu já vorto. 
  sai e volta em seguida 

  Toma. Guarda isso com cuidado, viu? Vai e despois vorta aqui,  
  que eu vô fugi com ocê. 

 MASCATE É verdade? Você vai fugir comigo?

 MESTIÇA Vô sim! Prepara tudo prá gente fugi. Mais num perde esse  
  embruio. Agora vá embora, Mascate. Vá, home! O que ocê tá  
  esperano?

 MASCATE Eu estou esperando o meu beijo. 
  Luiz entra e observa

 MESTIÇA Pode beijá. Mas uma vez só. 
  Mascate beija e sai. Mestiça, vendo Luiz, assusta-se 

  O sinhô feitô tá aí há munto tempo?

 LUIZ Desde a hora do beijo. E te pergunto! Você conhece um pássaro  
  chamado joão-de-barro?
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 MESTIÇA Conheço. Ele faiz uma casinha que tem uma portinha e...

 LUIZ Esse... justamente. Sabe o que que ele faz quando descobre  
  que a companheira o atraiçoa? Ele mata-a! 
  agarra-a e joga-a ao chão 

  Eu sou como o joão-de-barro. 
  tira o punhal 

  Não vale a pena, vou devolver a liberdade ao pássaro cativo,  
  porque este deixou de interessá-lo. 
  sai

  

 TICO!TICO que estava espiando 

  Mestiça, o que que ocê feiz pra seu feitô?

 MESTIÇA Ele vai me pagá o que feiz prá o Pai João... ele vai sê preso também. 

 TICO!TICO Preso? Por que, Mestiça? 

 MESTIÇA Pruque eu robei o dinheiro que o Nhô Gonçarve deu pra ele  
  guardá. E ele vai sê acusado de ladrão. Eu disse que me  
  vingava... e o Pai João tá vingado!

 TICO!TICO Ocê tá doida, Mestiça. Ocê num pode fazê isso pra o moço feitô.  
  Ocê num tem memo coração. Foi pena o Amâncio tê morrido,  
  pruque aquele marvado havia de ensiná ocê. Ocê num vale  
  nada, diabo do inferno!

 MESTIÇA triste 

  Tico-Tico, cumo é que ocê pode dizê tanta coisa feia assim 
  pra mim?

 TICO!TICO Coisa feia é o que ocê tá fazendo. Ocê num se alembra que o  
  moço feitô saiu onte e só vortô hoje? Sabe o que que ele foi  
  fazê? Foi sortá Pai João!

 MESTIÇA O quê? Foi sortá o Pai João? O moço feitô feiz isso? Diz que 
  não é verdade, que ocê tá mentino. 
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 TICO!TICO Não Mestiça, eu tô dizeno a verdade. 

 MESTIÇA Tu jura?

 TICO!TICO Juro pru São Benedito.

 MESTIÇA E o que foi que eu  z? O que foi que eu  z?

 TICO!TICO Eu digo o que ocê fez. Pagô o bem com o má. 

  

 MASCATE entrando 

  Mestiça, querida, eu vim buscar-te. 

 TICO!TICO Agora é que vai pegar fogo. 

 MASCATE Já está tudo pronto. A canoa está lá em baixo, na beira do rio.

 MESTIÇA Eu num vô mais cu ocê, Mascate, pruque meu coração tá aqui.

 MASCATE Quem roubou teu coração foi o moço feitor, não foi?

 MESTIÇA Não! Ele num robô nada. Fui eu quem dei meu coração prele.  
  Perdoa, Mascate, mais eu num posso fazê ocê feliz gostano  
  de outro home. Eu sei que ocê é bão. E, prá prová que num  
  tá zangado comigo, me dá aquele dinheiro que eu dei pra 
  ocê guardá. 

 MASCATE Não! Não darei. 

 MESTIÇA Mais então cê num qué compreendê que se esse dinheiro num  
  vortá pru lugá de onde foi tirado, o moço feitô vai sê acusado  
  de ladrão?

 MASCATE Tanto melhor... assim ninguém descon ará de nóis. E eu quero  
  que você venha comigo.
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 MESTIÇA Mais eu num gosto mais de ocê.

 MASCATE Mas eu gosto. Então você pensa que se pode livrar de mim com  
  tanta facilidade? Não, Mestiça. Se você não vier comigo, levarei  
  o dinheiro.

 MESTIÇA Bobinho que ocê é, Mascate, eu não sabia que ocê era tão  
  ciumento. Então ocê num vê que eu tô brincano? Isso é só 
  pra pra vê se ocê  ca zangado.

 MASCATE Mestiça, você está dizendo a verdade?

 TICO!TICO Pronto. Virô a casaca traveiz...

 MESTIÇA Tô, meu querido Mascate! O dinheiro tá cum ocê, Mascate?

 MASCATE Não. Está lá na canoa... e bem guardado. Vamos então?

 MESTIÇA Vamos!

 TICO!TICO Mestiça, o que é que eu vô dizê pru moço feitô?

 MESTIÇA Num diz nada pro moço feitô, num diz nada pra ele não! 
  saem 

  
  gritos fora 

  Viva o moço feitô! Viva o Pai João!

  

 MARIA entrando com Rosinha 

  Que gritaria é essa, Rosinha?

 ROSINHA É o pessoal que vem carregando Pai João.

 MARIA Então Pai João foi solto?
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 TODOS Viva o Pai João.

 MARIA A nal, o que quer dizer isso? Pai João foi solto?

 LUIZ Foi sim, Dona Maria. Foi solto duas vezes. Da prisão e da  
  escravatura, pois eu comprei a liberdade desse pobre velho. 

 MARIA O senhor não podia dar liberdade a um ladrão.

 LUIZ Perdão, Dona Maria, mas... Pai João nada roubou. A senhora  
  poderá informar se Dona Mimosa está usando hoje os pingentes?

 MIMOSA entrando 

  Estou sim. Por quê?

 LUIZ Porque os que a senhora está usando não são seus. 

 MIMOSA Se não são os meus, onde estão os que me pertencem?

 LUIZ Aqui, Dona Mimosa. 
  entrega-os

 MIMOSA Mamãe, são iguaizinhos. E como está o senhor de posse 
  desta joia?

 LUIZ Vou dizer-lhe. Quando a senhora acusou Mestiça de ladra, deve  
  lembrar-se que mandou Rosinha ver se os pingentes estavam  
  guardados. Lembra-se?

 MIMOSA Lembro-me também que Rosinha não os achou!

 LUIZ Achou, Dona Mimosa, achou, mas mentiu, para vingar-se de  
  Mestiça, e escondeu os brincos. Eu, porém, que não acreditei  
  naquela história, mandei que Tico-Tico revistasse o quarto de  
  Rosinha, e ele encontrou os brincos que lhe pertencem. 

CENA
entram LUIZ, PAI JOÃO 
e GONÇALVES
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 TICO!TICO Fui eu sim! Tava embaixo da cama, dentro do pinico! 
  sai

 MARIA Rosinha!

 ROSINHA chorando 

  Já sei, Nhanhá Maira, é pra i buscá a parmatória! 
  sai

 LUIZ Dona Mimosa, quer me devolver os pingentes que usa? 
  Os seus são estes. 
  entrega

 MIMOSA depois de fazer a troca 

  Vamos, mamãe, que vergonha. 
  saem as duas

 GONÇALVES Obrigado, pelo silêncio, Pai João.

 PAI JOÃO Num tem nada que agradecê. Pruque se a divina providença  
  num tivesse feito o moço feitô descobri a verdade, eu tinha  
  apodrecido na cadeia, pruque a minha boca num se haverá 
  de se abri! Nunca!

 LUIZ Toma, Pai João, entregue a Mestiça.

  

 TICO!TICO entrando 

  Ela num tá...

 LUIZ E onde está ela?

 TICO!TICO São Benedito que me ajude a sortá a língua. A Mestiça fugiu  
  com o mascate!

 PAI JOÃO Eu num dizia que aquilo num prestava? Eu num dizia, 
  moço feitô?
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 LUIZ Meu velho, peça a Deus que eu não encontre Mestiça em 
  meu caminho.

FIM DO SEXTO ATO

CORTINA



SÉTIMO ATO
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 MARIA A culpa é sua, senhor meu marido. Bem feito que ela tenha  
  fugido. Quantas vezes eu o preveni que não se deve dar   
  liberdade a escravos?

 BRANCA Ela tem razão, compadre, o senhor viu o resultado... E aquela  
  história dos pingentes?

 MARIA Como se explica que Mestiça conseguisse uns brincos iguais  
  aos de Mimosa? Aqui tem coisa, comadre. Mas isso vai acabar.  
  Ora se vai.

 GONÇALVES Cale essa boca, que a senhora não sabe o que diz.

 MARIA E a morte misteriosa do Amâncio? Estou adivinhando que foi 
  o senhor meu marido que o mandou matar. Sim! Às vezes por  
  ciúmes...

 GONÇALVES Então a senhora julga que eu...

 MARIA Sim! O senhor tem demonstrado gostar mais da Mestiça do 
  que de Mimosa! 
  rumor fora

 BRANCA Creio que o feitor encontrou a Mestiça!

 MESTIÇA vendo Pai João 

  Ocê vortô, Pai João, ocê vortô!

 PAI JOÃO Minha  a, minha Mestiça, por que ocê feiz isso?

CENA
MARIA, BRANCA, 
GONÇALVES e PAI JOÃO

CENA
LUIZ, entrando, atira 
MESTIÇA ao chão
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 GONÇALVES Onde a encontrou, Luiz?

 LUIZ À beira do rio, Senhor Gonçalves!

 MARIA E ela estava sozinha, Senhor Luiz?

 LUIZ Estava, Dona Maria. 

 MARIA Admira-me. E o senhor, que é tão justo, qual é o castigo que 
  vai dar a esta mulher?

 LUIZ O único que merece. O tronco! 
  amarra-a no tronco. Gonçalves sai 

 MARIA pegando o chicote 

  Agora vou ensinar a esta descarada como se faz aos escravos  
  fugidos. 

 LUIZ tomando-lhe o chicote 

  Perdão, Dona Maria. Mas isso compete a mim. 

 BRANCA Vamos para dentro, comadre, eu não posso ver essas coisas.  
  saem as duas 

 PAI JOÃO Minha Mestiça no tronco... que judiação!

 MESTIÇA Não foi judiação não! Eu mereci o castigo. O moço feitô foi 
  até bão... num bateu!

 TICO!TICO Ah! Se fosse comigo...

 MESTIÇA O que é que ocê fazia?

CENA
LUIZ pega o chicote, 
olha MESTIÇA e sai
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 TICO!TICO Eu? Num fazia nada!

 MESTIÇA Tico-Tico, quando eles tivé aqui, ocê vê se entra pela janela 
  e bota o dinhero lá no escritório!

 TICO!TICO E onde tá o dinhero?

 MESTIÇA Aqui na minha cintura. 
  Tico-Tico pega o dinheiro e sai 

 MARIA entrando com Mimosa e Luiz

  Senhor Luiz, sou portadora de um pedido para que o senhor,  
  cante alguma coisa para nós. 
  Branca também entra 

 LUIZ Peço-lhe perdão, mas hoje eu não estou bem disposto para  
  cantar. 

 MARIA Já sei. Está arrependido do castigo que impôs a Mestiça.

 LUIZ Jamais me arrependo do que faço. E, para provar que é assim,  
  eu vou cantar. 
  Pai João entra e  ca perto do tronco 

 LUIZ canta

  Mostraram-me, um dia, na roça dançando

  Mestiça formosa de olhar azougado

  Com um lenço de cores nos seios cruzado

  Nos lobos da orelha pingentes de prata

  Que viva a Mestiça por ela o feitor

  Diziam que andava perdido de amor

  De entorno dez léguas da vasta fazenda 

  Ao vê-la, corriam gentis amadores

  E aos ditos galantes de  nos amores 

  Abrindo seus lábios de vivo escarlate

  Sorria a mulata por quem o feitor 

  Nutria quimeras e sonhos de amor

  Um pobre mascate que, em noites de lua,

  Cantava modinhas lundus magoados 

  Amando a faceira de olhos rasgados
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  Ousou confessar-lhe com voz timorata

  Amaste-o mulata, e o triste feitor

  Chorava na sombra perdido de amor

  Um dia encontraram na escura senzala 

  O catre da bela mucama vazio

  Embalde recortam. Pirogas ao rio

  Embalde procuram no escuro da mata

  Fugira a mulata por quem o feitor

  Se foi de nhando perdido de amor.
  saem todos

 MESTIÇA Por que é que ele cantou assim, Pai João?

 PAI JOÃO Pra te fazê sofrê, minha  a!

 MESTIÇA Como ele deve me odiá...

 PAI JOÃO Cumo ele deve te amá!

 MESTIÇA O que ele tá fazendo comigo é por causa do amô, Pai João?

 PAI JOÃO Grande amô... então ele faiz anssim pru causa do ciúme. 
  Tico-Tico entra 

 MESTIÇA Pai João, qué fazê uma coisa pra sua Mestiça?

 PAI JOÃO Fala, minha  a.

 MESTIÇA Vai descansá, Pai João. O Tico-Tico  ca aqui comigo.

 TICO!TICO Fico memo, Mestiça. Fico! 
  Pai João sai

 MESTIÇA Botô o dinheiro no lugá?

 TICO!TICO Quá o quê, Mestiça. Num dá jeito. 

 MESTIÇA Mais é preciso pô o dinheiro lá no lugá, antes que ele   
  descon e...
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 TICO!TICO Tá bem, Mestiça, lá vou eu traveiz! 
  sai

  

 LUIZ entrando 

  Coitada.

 MESTIÇA  ngindo que está a dormir 

  Tico-Tico...

 LUIZ Que queres?

 MESTIÇA Eu tô com sede, seu feitô. 
  Luiz dá-lhe água 

  Brigado, seu feitô.

 LUIZ Que queres mais?

 MESTIÇA Eu queria o seu perdão. Eu peço pru Deus nosso sinhô.

 LUIZ Cala-te. Se disseres mais uma palavra, sou capaz de cumprir a  
  ameaça que  z quando apanhei-te na mata!

 MESTIÇA Se o sinhô qué batê na Mestiça, pode. Mas eu preciso contá 
  pro sinhô.

 LUIZ Eu sonhei fazer de ti uma senhora. Colocar-te num altar e  
  adorar-te... como uma santa.

 MESTIÇA Pelo amô de Deus, deixa eu contá pro sinhô.

 LUIZ Desprezaste um amor sincero pelo de um miserável, que não  
  hesitou em atirar-te no lodo, de onde nunca mais poderás sair. 

 MESTIÇA Não, seu feitô. Isso não é verdade. Eu juro que não é.

 LUIZ Por que fez isso, Mestiça? Por que fugiu?
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 MESTIÇA Mas eu vortei. 

 LUIZ Não. Não voltou, porque... a Mestiça que eu amava morreu! 
  sai

 MESTIÇA Mascate, foi Deus nosso sinhô, que mandô ocê aqui.

 MASCATE E por que, Mestiça?

 MESTIÇA É pra ocê dizê pro moço feitô que o que ele tá pensano não é  
  verdade.

 MASCATE E se eu disser a verdade? O que acontece?

 MESTIÇA Ele acredita outra veiz em mim. A gente casa e há de sê 
  muito feliz.

 MASCATE E pensas que eu ia dizer toda a verdade sabendo que, 
  com isso, perderia o teu amor? Nunca!

 MESTIÇA Mais ocê num pode menti, Mascate. Num pode! 
  Pai João observa

 MASCATE Mentirei sim. Mentirei. Ninguém terá o teu amor...

 PAI JOÃO de faca em punho 

  Ocê vai dizê a vredade pro moço feitô. Senão, essa faca se  
  agazaia no seu corpo.

 MASCATE Mentirei sim!

CENA MASCATE entra
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 LUIZ entrando com Tico-Tico 

  Não precisa mentir, Mascate. Eu ouvi tudo. 
  desamarra Mestiça 

  Perdoe-me, Mestiça! Perdoe-me!

 MESTIÇA Eu é que peço perdão pro moço feitô.

 TICO!TICO Mascate, eu acho bão ocê dá o fora, porque ocê já sobrô.

 MASCATE Perdoe-me, senhor feitor. E seja feliz com ela, já que eu não  
  pude ser. 
  sai

  

 GONÇALVES entrando 

  Então tudo em paz? 

 LUIZ Foi bom o senhor ter vindo, porque eu quero saber qual o 
  preço que pede por Mestiça?

 GONÇALVES Então queres comprar Mestiça?

 LUIZ Quero, porque desejo casar-me com uma mulher livre e não  
  uma escrava. 

 GONÇALVES Eu não vendo Mestiça. Dou-a de presente a você, porque a  
  criatura merece ser feliz.

 TINOCO que ouviu 

  Perdão, padrinho, mas o senhor não pode dispor do que não 
  lhe pertence.

CENA entram TODOS
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 GONÇALVES O que queres dizer?

 TINOCO Quero dizer que com o dote de Mimosa, me coube duas de  
  suas fazendas e metade de seus escravos, à minha escolha. 
  Pois bem. Eu desisto das fazendas e dos escravos. Só quero  
  levar Mestiça.

 GONÇALVES Leve os escravos que quiser, menos Mestiça. 

 TINOCO Pois é a única que me interessa. 

 LUIZ Miserável. Além de mau, és covarde! 
  avança 

 TINOCO correndo 

  Ai, madrinha, ele quer me bater...

 MARIA Mas com que direito pode negar o senhor a Tinoco o que lhe  
  pertence? Deixe que a leve...

 PAI JOÃO Nhá Maria, deixa sua sobrinha ser feliz.

 MARIA Que diz, Pai João? A Mestiça...

 PAI JOÃO É sua sobrinha, Nhá Maria!

 MARIA Não. Não pode ser verdade.

 GONÇALVES É a pura verdade, senhora minha mulher. Mestiça é  lha de 
  meu irmão.

 MARIA Mas o senhor nunca disse nada.

 GONÇALVES Não disse porque respeitei um juramento, que  z a meu irmão,  
  de nunca revelar a verdade.

 MARIA Que vergonha, meu Deus, ter uma sobrinha escrava...
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 GONÇALVES Mestiça nunca foi escrava. Foi alforriada desde que nasceu.  
  Diga-me, Luiz, seu padrinho aceitará esse casamento?

 LUIZ Meu padrinho não. Mas meu pai, sim!

 GONÇALVES Seu pai?

 LUIZ Sim. Eu sou Luiz Francisco da Silva,  lho de seu grande amigo. 

 MIMOSA Ah, mamãe... se eu soubesse...

 TICO!TICO Num diantava nada, ocê já tá sobrano há muito tempo.

 GONÇALVES Agora, minha sobrinha, pede o que quiseres a seu tio!

 MESTIÇA Eu queria que o sinhô me desse o Tico-Tico.

 GONÇALVES Pelo que vejo, queres levar-me todos os escravos. Pai João já 
  é teu também.

 MESTIÇA Mas Pai João não é escravo. Já é home livre. 

 GONÇALVES Está bem. Podes levar o Tico-Tico. 

 TICO!TICO Qué dizê que eu agora sô livre? Que tal agora uma garapinha,  
  bem fresquinha? Num é bão, Sá Maria?

 MARIA Isso mesmo, Tico-Tico. Vá buscar uma garapa bem fresquinha.  
  Vá depressa. 

 TICO!TICO E para aí... se a senhora quisé, que vá buscá. Eu agora sô livre!  
  risos 

  Nhô Gonçarve, eu também posso pedi?

 GONÇALVES Pode.

 TICO!TICO Eu quero que o sinhô me venda a Rosinha!
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 GONÇALVES E você tem dinheiro para comprar a Rosinha?

 TICO!TICO Eu compro à prestação.

 GONÇALVES Rosinha não me pertence! Pertence à minha mulher... se ela  
  quiser vendê-la...

 MARIA Não! Não é para venda!

 GONÇALVES Então, Tico-Tico, leve-a de presente.

 TICO!TICO Oba... agora aquela negra me paga! 
  sai correndo 

 LUIZ Agora aproveitamos estes poucos instantes para as despedidas. 

 MESTIÇA Adeus, tio Gonçalve. Adeus, tia Maria! Adeus, prima Mimosa...  
  adeus, Nhá Branca... vamos, Pai João!

 PAI JOÃO Pai João num pode i cum ocêis, meus  o, ele num pode dexá  
  a Cramela aqui, drumino sozinha, lá em baixo da terra. Pai João  
  num pode i cum ocêis. Mais ele  ca rezano pra oceis sê feliz.

 MESTIÇA Adeus então, meu velhinho querido. Adeus. 

 LUIZ Adeus para todos. 

 TICO!TICO gritando de dentro 

  Espera, que eu também vô! 
  entra montado �“à cavalo�” em Rosinha
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