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 GILBERTO entrando com padre 
  Pois foi assim, reverendo. Um parente mandou dizer que tinha  
  que viajar, o outro, que tinha mudado de casa! Eu já era quase  
  médico! Contei-lhe a minha história. Agradeço-lhe por tudo e  
  vou-me embora.

 PADRE Espere, Gilberto. Tenho ali um quarto que, por acaso, está vazio.  
  Se tivesse um hóspede, Gilberto, se eu perguntasse a alguém a  
  possibilidade do meu oferecimento, o que pensa você que esse  
  alguém responderia?

 GILBERTO Estou certo que esse alguém aceitaria, reverendo...

 PADRE Oh! Então vá conhecer o seu quarto, que ainda temos muito 
  o que fazer. 
  cai uma bola em cena

 GAROTOS fora 
  Joga a bola, moço... joga a bola!

 GILBERTO jogando 
  Lá vai ela!

 PADRE Vê, meu amigo... como se pode dar alegria às crianças. No dia 
  de hoje, todos têm o seu brinquedo e, durante um ano, não  
  pensarão em outro... 
  passa na cena uma garota de ciente física e deixa cair a boneca.  
  Gilberto apanha-a e entrega-a

 MENINA Obrigada, moço...

 GILBERTO De nada, princesa!

 MENINA Eu não sou princesa...

 GILBERTO Agora você é a minha princesinha, quer?

 MENINA Sim, quero! Até amanhã, seu... como é o seu nome?

 GILBERTO Gilberto, para a servir!
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 MENINA Então até amanhã, Gilberto.

 GILBERTO Até amanhã... 
  menina sai

 PADRE Vê como há crianças no mundo que são mais infelizes do que  
  nós, meu bom amigo.

 GILBERTO Se algum dia eu chegar a ter dinheiro, hei de construir um  
  hospital só para crianças.

 PADRE Então que Deus o ajude a encontrar a deusa Fortuna em seu  
  caminho.

 GILBERTO Há vários anos que ela foge de mim e, no entanto, eu preciso  
  tanto de dinheiro...

 PADRE Então, meu  lho, tenha esperança.

 GILBERTO A fortuna é tão difícil. Quando se anda à procura de emprego, 
  a resposta é sempre a mesma: não há vagas... Confesso que já  
  perdi a esperança.

 PADRE Nada de desânimos, há sempre um amanhã na vida de todos nós.  
  E seus parentes?

 GILBERTO Vi de longe dois dos meus parentes, o Rego e a Maricota. 
  Mas nem sequer me reconheceram!

 PADRE Mas você mudou tanto assim, Gilberto?

 GILBERTO Eu não! Mas as minhas roupas, sim! Oh! Se eu pudesse me  
  vingar de todos eles.

 PADRE Meu  lho, deixa o tempo agir. Prometa-me não alimentar em  
  seu coração nenhuma ideia de vingança.

 GILBERTO Mas já sofri tanto, reverendo!
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 PADRE Todos nós sofremos. É que as nossa dores, as julgamos mais  
  fortes porque as sentimos. Tome, por exemplo, essa menina  
  que você a chamou princesa. Não é uma infelicidade a sua? 
  E, no entanto, ela não se queixa...

 GILBERTO Desculpe-me!

 PADRE De nada! O seu coração é muito bom, Gilberto. Mas não vai 
  se deitar?

 GILBERTO Não! Eu vou primeiro transcrever para um melhor papel uns  
  versinhos que, há dias, vêm me atormentando.

 PADRE Então até amanhã, meu  lho! Amanhã tudo será melhor.

 GILBERTO Até amanhã e obrigado pelas esperanças! 
  padre sai, Gilberto senta-se à mesa, liga o rádio e começa a  
  escrever, quando ouve-se no rádio a voz do locutor

  

 LOCUTOR ao microfone, fora 
  Alô, alô, ouvintes do Brasil! Inscrevam-se, ainda hoje, no grande  
  programa de calouros, que oferece ao vencedor um prêmio de
  dois cruzeiros novos. Ou seja: dois mil cruzeiros novos ao melhor
   calouro! Amigo ouvinte, são dois mil cruzeiros novos que aqui  
  estão à sua espera! 

 GILBERTO O quê? Dois mil cruzeiros novos? Por que não tentar? Ajudai- 
  me Senhor! 
  sai

 
   

 LOCUTOR depois que outros cantarem 
  Alô, candidato Gilberto Silva. Ah! É aí o nosso amigo? Mas o 
  que é isso? O amigo esqueceu a gravata em casa?

CENA
Mudança para o estúdio 
de rádio - PROGRAMA



13

 GILBERTO Não, senhor! É que eu não tenho mesmo gravata!

 LOCUTOR Não tem importância, desculpe, foi brincadeira. Mas o que 
  vai o amigo cantar? Diga, Senhor Gilberto...

 GILBERTO Vou cantar uma canção! Porta aberta.

 LOCUTOR E de quem é?

 GILBERTO É minha mesmo! Ajudai-me, Senhor. 
  canta Porta Aberta

  Vinha por este mundo sem um teto
  Dormia as noites num banco tosco de jardim
  Sem ter a proteção de um afeto
  Todas as portas estavam fechadas para mim.
  Mas Deus que tudo vê e nos consola
  Em seu sagrado templo me acolheu
  E além de me ofertar aquela esmola
  Meu destino transformou
  Meu sofrimento acabou
  E a minha vida renasceu...  
  Porta aberta!
  Tens o emblema de uma cruz
  Essa porta não se feicha
  Contra ela não há queixa
  São os braços de Jesus

  Porta aberta!
  Por Jesus de Nazaré
  Desvendou-me o bom caminho
  Hoje é meu doce ninho
  Novamente deu-me fé...

  Porta aberta!...
  Já não vivo mais ao léu
  Porta aberta
  Ao transpô-la entrei no céu
  Porta aberta
  Nunca mais hei de esquecer
  Que és na terra a minha luz
  És o bem que me conduz
  Desde o berço até morrer!...
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  durante a canção, o padre entra ouve a canção pelo rádio e,  
  antes de terminar, desliga e sai

 LOCUTOR Muito bem! O senhor foi o melhor calouro da noite, aqui está o  
  prêmio, ele é seu, sem mais discussões! Não vai dizer alguma  
  coisa pelo microfone?

 GILBERTO A todos que me aplaudiram, meu muito obrigado!

 LOCUTOR Não vai cantar outra vez?

 GILBERTO Agora não posso, estou com muita pressa. 
  sai

 PADRE entrando com Gilberto 
  Eu ouvi ontem uma música que parece até a sua vida! Ela falava  
  de uma porta aberta!

 GILBERTO Deve ser encontro de ideias. Ouviu o nome da pessoa que cantou?

 PADRE Não! Eu desliguei o rádio, é preciso economizar... do contrário,  
  as válvulas se queimam. E eu não posso substituí-las com papel,
   como  z com aquele vidro. Uai... mas como? Não é possível, eu
   pus ali um papel e agora está lá um vidro! Quem o teria colocado?

 GILBERTO Quem sabe? Algum devoto anônimo... 
  sai

 PADRE É singular! 
  liga o rádio, locutor anuncia
       

  

CENA
Mudança para  
cena da frente
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 LOCUTOR no rádio 
  Alô, ouvintes do Brasil: oferecemos um prêmio de vinte mil
   cruzeiros velhos para quem descobrir a residência de Gilberto  
  Silva. Qualquer informação poderá ser dada pelo telefone  
  4-2001. Diretamente para esta emissora! Urgente!

 PADRE desliga o rádio 
  Gilberto Silva é o meu hóspede... 
  pega o telefone e disca 
  Alô... Há sim! É da rádio? A senhora poderá me informar por  
  que procuram o Senhor Gilberto Silva? 
  pausa 
  Há sim! Sei! Muito obrigado. 
  desliga 

  Gilberto entra
  Sabe, Gilberto, eu acabo de saber quem mandou colocar o 
  vidro na janela da nossa igrejinha!

 GILBERTO Engraçado, reverendo! Parece que eu  quei surdo deste ouvido.  
  Não ouço nada!

 PADRE Escutando ou não, nós vamos sair imediatamente!

 GILBERTO Mas a estas horas? Já é tão tarde, reverendo!

 PADRE Não meu,  lho! Não! Nunca é tarde para se correr atrás da  
  felicidade! Vamos!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



SALA RICA EM CASA DE GILBERTO
                             5 ANOS DEPOIS 

SEGUNDO ATO
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 MARIETA Por que me olhas assim, José?

 JOSÉ Porque a acho cada vez mais linda, mais sedutora, mais...

 MARIETA Mais o quê?

 JOSÉ Perdoe-me, Marieta, se lhe falo deste modo! Desde criança  
  que eu sonhava com uma mulher que representasse o meu  
  ideal e, no dia em que a encontrei, você acabava de se casar  
  com um parente meu! Por que não esperou por mim, Marieta?

 MARIETA Mas eu nem o conhecia, José.

 JOSÉ Quer dizer que se me tivesse conhecido antes, teria sido minha?

 MARIETA Talvez... 
  José tenta abraçá-la 
  Calma! Espere, José!

 SALOMÉ entrando com bandeja 
  Cafezinho! 
  Marieta sai

 JOSÉ Salomé, você sabia que é muito simpática?

 SALOMÉ É... já me disseram isso uma vez...

 JOSÉ Aposto que você tem namorado!

 SALOMÉ Já tive sim, sinhô...

 JOSÉ Teve ou tem?

 SALOMÉ Tive, mas briguei... briguei porque ele tinha parente demais.

CENA
JOSÉ e 
MARIETA
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 JOSÉ E o que tem haver uma coisa com a outra?

 SALOMÉ É que todos os primos que eu conheço gosta de namorá a  
  mulhé do dono da casa! Deseja sabê mais arguma coisa?

 JOSÉ Não, prá mim chega!

 SALOMÉ Entonce, arrevoar... 
  sai

 JOSÉ Negrinha sabida, mas comigo ela se estrepa.

  

 MARIETA entrando 
  José, eu estava para lhe dizer uma coisa: eu acho bom você não  
  me telefonar muitas vezes ao dia, o Gilberto pode vir a saber e  
   car zangado comigo...

 JOSÉ Acendendo um cigarro e dando outro a Marieta 
  Como é feliz este cigarro.

 MARIETA Por quê? 

 JOSÉ Porque ele pode beijar a tua boca!

 MARIETA Tenha modos, José. Você está se tornado inconveniente.

 JOSÉ De quem é a culpa? De Gilberto, que me obriga, por sua  
  ausência, estar sempre a seu lado! Se fosse minha esposa, 
  não teria tempo nem de olhar para outro homem que não 
  fosse eu, o seu marido.

 MARIETA Isto é o mesmo que me chamar de mulher abandonada.

 JOSÉ E isto não é uma verdade?

 MARIETA Mas eu não sou uma mulher abandonada. 
  sai ofendida
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 JOSÉ Idiota que eu fui, andei precipitado demais! Mas hei de vencer  
  a parada de qualquer maneira. 
  sai. Telefone toca, Salomé entra para atender

  

 SALOMÉ entrando com uma carta na mão 
  Alôncio... Quem está no telefôncio?... Sim, senhora... o patrão não
   chegô ainda. Para dar o recado? Sim, senhora... Pois não, pode  
  dizê que eu estou escuitando sim, senhora... não. Não esqueço  
  não. Quem está falando é Dona Zezinha Sousa. Sim, senhora.  
  Adeuzinho. Vive tocando o telefone para o Doutor Gilberto, o  
  dia inteirinho. 
  Marieta entra 
  Oia, Sá Dona Marieta, chegô agora memo uma carta para o 
  dotô Gilberto.

 MARIETA Guarde-a para ele, que não me interessa.

 SALOMÉ cheirando a carta 
  E é de mulhé...

 MARIETA Como é que você sabe?

 SALOMÉ Como é que eu sei? É muito fácil... eu sei que é de mulhé 
  pelo cheiro. 
  cheira 
  Tem cheirinho de mulhé...

  

 GILBERTO entrando 
  Marieta.. minha querida... 
  abraça-a

 SALOMÉ Chegô uma cartinha cheirosinha para o senhô, patrão... 
  vai entregar a carta quando Marieta a toma de Salomé. 
  Salomé sai



20

 GILBERTO Dê-me esta carta, Marieta.

 MARIETA Você estava esperando por ela?

 GILBERTO Um médico espera, sempre, cartas de seus clientes. Dê-ma.

 MARIETA Está com muita pressa? Com certeza deve ser da tal Zezinha  
  Sousa. Não contente em mandar para meu marido cartinhas  
  perfumadas, ainda vive a lhe telefonar, de cinco em cinco  
  minutos. 
  entregando a carta 
  Você gosta dela Gilberto? 
  José aparece ao fundo e  ca a observar a casa

 GILBERTO Gosto só de minha mulherzinha. 
  abraça-a e vai beijá-la quando entra Salomé com a bandeja

  
  

 SALOMÉ Cafezin!

 GILBERTO Você cisma tanto com a tal Zezinha Sousa. E, no entanto, 
  se a conhecesse, teria pena dela...

 MARIETA Pena da Zezinha por quê?

 GILBERTO Porque a pobrezinha é corcunda, vesga, tem as pernas tortas, 
  o rosto crivado de espinhas e, ainda por cima, é neuropata!  
  campainha fora

 MARIETA E esta carta?

 GILBERTO É a conta da costureira!

 MARIETA Gilberto, você me perdoa? Mas quem ama tem ciúmes.

 GILBERTO Quando há motivos. 
  mostra a medalha 
  Lembra-te desta medalha? 
  José continua observando
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 MARIETA Pensei que a tivesse dado a alguém.

 GILBERTO Não! Eu só a darei à mulher que a substituir em meu coração. 
  E, como isto é impossível, ela  cará comigo para sempre.

 MARIETA Muito obrigada, Gilberto.

 GILBERTO Aqui está o cheque anual. Mas, desta vez, ele vai ser jogado  
  em sorte entre você e os meus parentes. Porém, eu tenho um  
  pressentimento de que a dona felicidade vai simpatizar com você.

  

 SALOMÉ entrando 
  Tá aí Dona Maricota, Seu Leão, Seu Rego, a mulhé dele e mais 
  a Regaiada toda. 
  entram todos

 REGO acompanhado de Maricota, Lindoca, Leão, etc 
  Meu queridíssimo Gilberto, como estás bem disposto! Ouvi dizer
   que você está trabalhando demais. É preciso cuidado com a  
  saúde, muito cuidado. 
  todos abraçam Gilberto

 LEÃO Deus nos livre que acontece alguma coisa ao nosso priminho  
  Gilbertinho. Credo. Nem é bom pensar... Eu vivo rezando pela  
  saúde do priminho Gilbertinho, não é, Lindoca?

 LINDOCA É sim, Leãozinho.

 GILBERTO Muito obrigado.

 JOSÉ descendo 
  Posso cumprimentar a mais formosa aniversariante do mundo?  
  Permita que eu abrace a sua esposa, querido priminho?

 GILBERTO impedindo o abraço 
  Eu a abraçarei por você, caro primo 
  todos riem a valer
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 REGO Este Gilberto é um pândego... tudo que ele diz é muito engraçado.

 TODOS É mesmo!

 JOSÉ Muito bem. Marieta livrou-se do meu abraço, mas você não  
  escapará dele, Gilberto.

 GILBERTO À vontade, primo José, à vontade. 
  abraçam-se. José rouba-lhe o medalhão do bolso 
  Você não sabe, primo Gilberto, o bem que me fez este abraço...

 GILBERTO Tanto melhor, José. Tanto melhor!     
  Salomé entra 
  Traga champanhe!

 SALOMÉ Uma ou duas garrafas?

 REGO Traga umas oito que nós beberemos. 
  Salomé sai

 GILBERTO Antes do champanhe, eu tenho uma surpresa para vocês!  
  Aqui dentro desta sacola tem uma porção de bilhetes, contendo  
  os nomes dos meus parentes que se encontram aqui e, ainda,
   o nome de minha esposa. O primeiro nome que sair será
   contemplado com um cheque de quinhentos mil cruzeiros.

 REGO Ai... Ai... Ai... me segura... me segura que eu vou ter um troço!  
  Leão tira o bilhete

 LEÃO lendo 
  Marieta!

 MARIETA Viu, Gilberto... a felicidade foi minha amiga. 
  campainha

 GILBERTO à parte, a Marieta 
  Desta vez não foi a felicidade. É que todos os papéis continham  
  o seu nome. Nem uma palavra, esconda a sacola. É preciso que  
  eles não descubram que foram tapeados!
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 SALOMÉ entrando com um telegrama 
  Patrão, um telegrama para o senhor.

 GILBERTO depois de ler 
  Mas não é possível...

 TODOS O que foi? O que foi?

 GILBERTO Por favor, Marieta, mande avisar ao motorista que vamos viajar  
  imediatamente. Meu pai está muito mal.

 MARIETA Meu querido, vou já arrumar a sua maleta. 
  sai com Gilberto e esquecem a sacola

 REGO Ora bolas... isso havia de acontecer justamente hoje, que eu ia  
  dar-lhe uma facada!

 LEÃO E eu também ia dar-lhe a minha.

 REGO pegando a sacola 
  Ah!... Sacolinha ingrata! Não foste nada camarada comigo!  
  Escuta aqui, pessoal, vamos ver, só por brincadeira, para quem  
  sairia o cheque se não tivesse saído para Marieta?

 MARICOTA Que tolice! O que adiantaria isto?

 REGO Ora, prima... é somente para passar o tempo.

 LEÃO Então vá lá, pega o saco... 
  tiram os bilhetes

 TODOS leem 
  Marieta!

 REGO Mas eu fui roubado escandalosamente!
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 TODOS Fomos roubados.

 REGO Sujeitinho indecente, cachorro... Se ele queria dar presente à sua
  esposa, por que é que não deu com o dinheiro dele, e não com
  o dinheiro que deveria ser nosso? Se eu não tivesse a certeza  
  de ser contemplado no seu testamento, eu lhe partia a cara.

 LEÃO Você tem certeza do que está dizendo?

 REGO Se tenho... o testamenteiro me garantiu de que fomos   
  contemplados. Com quanto, não disse... Mas que estamos  
  no testamento, estamos. 
  Salomé  ca ao fundo, observando 
  E, agora, quanto mais depressa ele esticar as canelas, será  
  melhor para nós.

 LEÃO Não é por falta de promessas que ele não morre. Não é, Lindoca?

 LINDOCA É sim, Leãozinho. Nós já andamos até de luto por causa da  
  morte dele.

 SALOMÉ do fundo 
  Deixa estar, macacada, que eu vou fazer a cama de vocês todos.  
  sai

  

 GILBERTO entrando com Marieta 
  Voltarei logo que for possível. E vocês, meus queridos 
  parentes, espero que cuidem bem de minha querida esposa.

 REGO Meu querido primo Gilberto, que você encontre bem o seu  
  querido paizinho. Quanto à sua esposa, não se preocupe, que  
  nós velaremos por ela. Pode ir descansado, Gilberto, que eu  
  cuidarei de sua querida esposinha.  
  à parte 
  Bidu...
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 GILBERTO Obrigado e até a volta, meus amigos. 
  sai com Marieta

 TODOS Boa viagem, boa viagem! E que Deus te acompanhe.

 REGO Que um automóvel te pegue no caminho, desgraçado!

 TODOS ajoelhando-se 
  Amém!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO SEGUNDO ATO

TERCEIRO ATO
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 SALOMÉ entrando 
  Está aí uma dona que quer falá com a senhora.

 MARIETA Mande-a entrar.

 LOLA que ouviu as últimas 
  Já entrei. A senhora é madame Gilberto Silva?

 MARIETA Sou! Com quem tenho a honra de estar falando?

 LOLA Meu nome é Zezinha Sousa!

 SALOMÉ Zezinha Sousa, uma ova... Ela não tem as pernas tortas, 
  não tem espinhas e não é vesga?

 LOLA Desejo falar com a senhora, porém, em particular.

 MARIETA Salomé!

 SALOMÉ Já tô indo 
  à parte 
  Isso tá cheirando encrenca grossa! 
  sai

 LOLA Madame Silva, não tenho o hábito de enganar ninguém. Por isso  
  vim aqui para esclarecer uma situação na qual não me cabe a  
  menor culpa.

 MARIETA Continue, por favor.

 LOLA Acontece que, um ano atrás, fui apresentada a um homem  
  que me garantiu ser solteiro e que disse-me chamar-se Gilberto  
  Silva e ser médico... e agora vim a saber que o mesmo reside  
  aqui, nesta casa, e que é casado.

CENA
MARIETA 
em cena 
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 MARIETA A senhora mente! Queira ter a bondade de retirar-se de 
  minha casa.

 LOLA Como queira. 
  vai tirar o lenço, cai a medalha
  Ah! Deixei cair a minha medalha! 

 MARIETA Mas... essa medalha é sua?

 LOLA Sim. Seu marido deixa-a sempre comigo quando faz alguma  
  viagem. Diz ele que é para fazer-me companhia e para que 
  eu não me esqueça dele.

 SALOMÉ que estava nos bastidores 
  Chiiii, que sujeira!

 LOLA Acredite que, por mero acaso, soube que Gilberto é casado. 
  E creia que foi a revolta do seu procedimento que me fez vir até  
  aqui... Mas não  que triste, eu lhe restituo o marido e também a  
  medalha. E agora peço licença para retirar-me. 
  deixa a medalha e sai

  

 JOSÉ entrando a seguir 
  O que tens, Marieta? O que aconteceu, minha querida?

 MARIETA Você ainda me ama, José?
 

 JOSÉ Infelizmente, meu amor!

 MARIETA Pois então leve-me para onde quiseres.

 JOSÉ Minha querida... como seremos felizes.  
  abraça-a 
  Mas...

 MARIETA O que tens, José?
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 JOSÉ É que eu não tenho direito a tanta felicidade.

 MARIETA E por que, José?

 JOSÉ Porque uma mulher como você, acostumada ao luxo e ao bem  
  estar, não seria feliz ao lado de um João Ninguém, como eu!

 MARIETA Se é por esse motivo, não  que triste. Pois o que eu possuo dá  
  bem para nós dois.

 JOSÉ cínico 
  Nem mais uma palavra, Marieta. Um homem de princípios e de  
  caráter, como eu, não pode aceitar o auxílio de uma mulher!  
  Bem se vê que você não me conhece.

 MARIETA Se você me ama como diz, essa é a prova que eu exijo do seu amor.

 JOSÉ Pois bem. Venceste, Marieta... e... o Gilberto?

 MARIETA Gilberto não merece mais o meu amor! 
  pega as joias, escreve um bilhete, deixa as joias em cima da mesa  
  Vamos! 
  sai. José pega as joias, põe no bolso e a acompanha.

  

 SALOMÉ entra cantando 
  Uai, uma calta que é para o Seu Gilbelto Sirva... Ora essa...  
  parece a letra da patroa. 
  lê 
  Dona Marieta fugiu? Vilge Mãe!

  

 GILBERTO entrando 
  Boa tarde, Salomé.

 SALOMÉ Boa tarde, seu dotô... Como deixô o sinhô seu pai?



30

 GILBERTO Morto, Salomé... Morto! Mas... onde está Marieta? 
  entrega a carta e sai chorando. Gilberto lê a carta 
  Entre nós está tudo acabado. Eu soube da sua traição. A medalha  
  que você deu a Zezinha Sousa aí  ca com o meu adeus! 
  fala 
  Mas não é possível...

  

 SALOMÉ entrando 
  Patrão... a tal Zezinha Sousa tá aí outra vez.

 GILBERTO Não é possível, Salomé... Ela é paralítica!

 SALOMÉ Essa que tá aí não tem nada de paralítica. Ela é muito boatítica.

  

 LOLA entrando 
  Perdoa-me, Doutor Gilberto... perdoa-me.

 GILBERTO Perdoá-la? Mas... quem é a senhora?

 LOLA Meu nome é Lola...

 SALOMÉ Lola o quê... Quando ela veio falar com a patroa, disse que se  
  chamava Zezinha Sousa!

 LOLA Disse sim! Mas fui obrigada a mentir pelo amor de um homem,  
  que me obrigou a representar essa farsa infame.

 GILBERTO Mas por que tudo isso ?

 LOLA Porque seu primo me abandonou e fugiu com sua esposa.

 GILBERTO mostrando a medalha 
  E isto aqui?
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 LOLA José tirou-a de seu bolso e disse-me que eu a mostrasse à sua  
  esposa. Então eu... 
  sai chorando

 SALOMÉ Patrãozinho, me descurpe o que eu vô dize, mas a patroa não  
  gostava do sinhô não. Ela vivia namorando o Seu Zé. E esses  
  seus parentes tão fazendo promessa pro sinhô morrê logo, prá  
  eles  cá com o que é seu. Patrãozinho, eles são brancos, mas  
  têm a alma da cor da minha pele. Se eu pudesse, eu fazia  
  alguma coisa para o patrão não sofrê tanto...

 GILBERTO Não chore, Salomé... Não chore! Você acaba de me prestar um  
  grande serviço, abrindo-me os olhos. Nunca esquecerei que o  
  único coração amigo que encontrei nesta casa foi o seu. E agora  
  vá para dentro, porque eu preciso escrever.
  Salomé sai 
  Que devo fazer agora? Como afastar esta angústia que me  
  atormenta? Se eu pudesse fugir de mim mesmo, se eu pudesse  
  arrancar o Gilberto que eu sinto estar morto dentro de mim...  
  Como hei de esquecer? Como hei de esquecer?

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO TERCEIRO ATO

QUARTO ATO
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 REGO Você precisa chorar, Lindoca... não se esqueça do testamento,  
  mostra o teu sentimento!

 LEÃO Coitado do primo Gilberto, ele era tão bom. 
  chora

 LINDOCA Coragem, Leãozinho... coragem.

 REGO Será que vocês estão com saudades de primo Gilberto?

 LEÃO Não me amole... Você sabe quando virá o testamenteiro?

 REGO Daqui a pouco!

 LEÃO Ô Rego, será que fomos mesmo contemplados?

 REGO Certíssimo. Agora tem uma coisa...

 TODOS Que coisa?

 REGO É que se eu for contemplado com o maior quinhão, vocês não  
  se espantem... Comigo ele era legal.

 LEÃO Isso é que não. Por que você vai levar o melhor quinhão, se  
  você não fez nada pelo defunto?

 REGO Leão... Leão, larga o defunto porque o defunto é meu.

 LEÃO Isso é que nunca, porque ele é nosso também.

 LINDOCA Isso mesmo. O defunto também é nosso.

 REGO Ele é muito mais meu do que de vocês! E se me quiserem  
  tomar, vai ter!

CENA
LEÃO, REGO, MARICOTA 
e LINDOCA em cena 
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 MARICOTA O que é isto? Tenham modos de gente. 
  avança

 REGO Não me segura, Maricota. Não me segura, que agora vai ter!
  E tudo por causa do defunto. Vai ter.

  

 TESTAMENTEIRO entrando com o livro e pasta 
  Boa tarde!

 TODOS a uma só voz   
  Boa tarde, seu testamenteiro. 
  pausa

 REGO Leão, por que será que ele está custando a ler o testamento?

 LEÃO Sei lá. Eu vou perguntar. Ô Seu Sousa, nós estamos todos aqui.  
  Quando quiser, pode começar.

 TESTAMENTEIRO Ainda falta alguém! 
  entra Salomé 
  Eu, Gilberto Silva, deixo para minha empregada Salomé uma  
  renda mensal de quinhentos mil cruzeiros. E o restante dos  
  meus bens, deixo para o Padre Simões. Agora, para o meu  
  parente Rego Silva...

 REGO Silêncio... Esse Rego aí é o meu! Presente!

 TESTAMENTEIRO Para o meu parente Rego Silva, eu deixo um pente!

 TODOS rindo 
  Um pente?

 TESTAMENTEIRO Silêncio! Vou continuar. Para o meu parente Leão Silva...

 LEÃO Leão Silva sou eu. Eu, atenção. Agora é que a coisa vai   
  engrossar... Presente!
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 TESTAMENTEIRO Para o meu parente Leão Silva, eu deixo um bode.

 TODOS Um bode... 
  risos

 TESTAMENTEIRO Silêncio! O pente está aqui. 
  entrega

 LEÃO E o bode?

 TESTAMENTEIRO O bode está no quintal, à sua espera. 
  sai

 REGO Leão, tome este pente de presente.

 LEÃO Para que é que eu quero um pente?

 REGO Para pentear o teu bode!

FIM DO QUARTO ATO

CORTINA



UMA RUA COM UM BANCO

QUINTO ATO
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 PEDRO O cavalheiro pode me dar um fósforo?

 GILBERTO Pois não!

 PEDRO Obrigado!

 GILBERTO O cavalheiro podia me dar um cigarro?

 PEDRO Pois não. Pode escolher à vontade. 
  tira as pontas

 GILBERTO pegando um toco de cigarro 
  Obrigado...

 PEDRO Aqui está o seu fósforo. Cuidado, não vá deixá-lo cair... Se cair  
  no chão, torna-se difícil apanhá-lo, não é verdade, meu amigo?

 GILBERTO Você disse meu amigo?

 PEDRO Sim! Por quê?

 GILBERTO Porque, desde que eu caí, você é a primeira pessoa que me  
  chama de amigo! Como é o seu nome?

 PEDRO Pedro! Pedro Cruz para o servir... e como é o seu?

 GILBERTO O meu não é, foi...

 PEDRO Foi? Mas... nós estamos no presente.

 GILBERTO Mas eu pertenço ao passado!

 PEDRO Olha aqui, meu amigo. Só pertence ao passado os que já  
  morreram.

CENA
GILBERTO e 
PEDRO CRUZ
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 GILBERTO Pois é! Eu já morri.

 PEDRO à parte 
  Este diabo está maluco ou está bêbado. 
  alto 
  O meu amigo é defunto há muito tempo?

 GILBERTO Sou!

 PEDRO Aliás, vê-se logo que o meu amigo é defunto há muito tempo.  
  Pois olhe, você está um defunto muito fresquinho. Vê-se que  
  está conservado... Mas a nal, o meu amigo ainda não me  
  contou, por que morreu?

 GILBERTO mostrando o jornal 
  Lê aqui, veja isto.

 PEDRO Justamente hoje que eu não trouxe os meus óculos.  
  lendo 
  �“Revestiu-se de grande solenidade a missa de sétimo dia do 
  Doutor Gilberto Silva, mandada rezar pelos seus parentes, 
  pelo descanso eterno de sua alma.�”

 GILBERTO Sou eu! Ou, por outra, fui eu o Doutor Gilberto Silva.

 PEDRO Então meus pêsames, meu amigo...

 GILBERTO Mas... você não sabe da melhor. Eu fui à igreja e assisti à 
  minha própria missa de corpo presente.

 PEDRO Não diga?

 GILBERTO Chorei a valer e  quei com pena de mim mesmo.

 PEDRO É lamentável... mas conte-me a sua história.

 GILBERTO A minha história começou quando minha mulher fugiu com o  
  meu primo. Depois de ter feito um testamento, deixei aquela 
  casa onde julgava ser feliz. Nada levei comigo, a não ser a  
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  roupa do corpo. Andei a esmo! Era a segunda vez que eu  
  estava abandonado, sem amigos, sem ninguém... Alguém me
   fez parar. Era um bêbado, para me pedir um níquel. Dei-lhe o
   dinheiro. Quando ele me disse: �“Eu bebo para esquecer...�”,  
  o ruído de um caminhão que se aproximava apagou a voz do  
  bêbado. Uma freiada violenta rápida e um tremendo grito 
  me  zeram recuar. O infeliz bêbado estava morto, com o 
  crânio esmagado. Então, ajoelhando-me aos pés daquele pobre
  homem sem vida, tive uma ideia! Troquei de roupa com ele e  
  pus no seu dedo o anel. O anel que eu nunca abandonara. E  
  também meu cartão de visitas. E foi assim, Pedro, que, deste dia  
  em diante, morreu o Doutor Gilberto Silva e nasceu o Ébrio.

 PEDRO É triste a sua história. E agora, para comemorar a sua morte,  
  vamos até o buteco do Seu Manoel tomar alguma coisa. Eu  
  ainda não bebi nada hoje...

 GILBERTO Sim. Vamos! 
  saem

FIM DO QUINTO ATO

CORTINA



UM BOTEQUIM DE ÍNFIMA CLASSE
EM CENA, SEU MANOEL, QUANDO VÊM 

ENTRANDO PEDRO E GILBERTO 

SEXTO ATO
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 PEDRO Olá, Seu Manoel, hoje nóis não vamos tomar nada?

 MANOEL Sem dinheiro, não tem bebida...

 PEDRO É fogo... Vamos sentar um pouco 
  sentam-se

  

  entram a escritora, um médico e um rapaz

 RAPAZ Sirva-nos a especialidade da casa!

 MANOEL Antão os senhore vão provare a melhor branquinha do mundo.

 PEDRO Então, Seu Manoel, aqui também pode ser uma branquinha?

 MANOEL Vocês têm as gaitas?

 PEDRO Hoje não. Mas amanhã, amanhã eu pago...

 MANOEL Nada disso. Antão você não sabe que esta casa não vende  
   ado? Vocês só têm conversas.

 PEDRO Então o que é isso, Seu Manoel? Onde está a nossa amizade?

 MANOEL Nada disso, eu já disse... Não adianta você me contar outra vez 
  a história de sua vida... Pois isso não me comove mais.

 GILBERTO Você também tem uma história? Conte-me!

 PEDRO A minha desgraça começou quando a minha fama tinha   
  chegado ao auge, como palhaço de circo. E a tragédia 
  brutal estava prestes a desabar sobre mim! E um dia minha 
  mulher fugiu com o domador de feras, abandonando-me
   covardemente! Aí então eu comecei a descer... descer...
  Ninguém mais ria das minhas graças... e eu fui caindo, até  
  chegar a este extremo em que vivo.
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 ESCRITORA Mas... que lugar horrível é este. Por que me trouxeram aqui?

 RAPAZ Você não queria conhecer o outro lado da vida? Para escrever  
  um romance bem diferente dos que já tem escrito?

 ESCRITORA Mas... você crê que eu possa encontrar aqui alguma coisa digna  
  de atenção?

 RAPAZ É questão somente de esperar.

 GILBERTO Seu Manoel, eu queria um cálice de...

 MANOEL Onde está as gaitolinas?

 GILBERTO Não tenho.

 MANOEL Antão vá prá o diabo que o carregue e não me aborreça.

 RAPAZ Seu Manoel, venha cá...

 MANOEL Pronto, meu senhore, cá estou...

 RAPAZ O que querem aqueles homens?

 MANOEL São uns malandros e querem beberem à minha custa.

 RAPAZ Querem se divertir um pouco?

 ESCRITORA Não foi para isso que viemos aqui?

 RAPAZ Pois então esperem... 
  chamando Gilberto 
  Psiu... Psiu... ô amigo!

 GILBERTO É comigo que o senhor está falando?

 RAPAZ É com o senhor mesmo, venha cá. Está vendo esta garrafa? 
  Se você nos contar a sua história, esta garrafa lhe pertencerá...
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 GILBERTO Minha história?

 RAPAZ Sim! Nós queremos saber por que é que você bebe...

 GILBERTO Então querem saber por que é que eu bebo? Pois bem. 
  Eu vou lhes contar... 
  canta a canção O Ébrio

  Tornei-me um ébrio e na bebida busco esquecer.
  Aquela ingrata que eu amava e que me abandonou,
  Apedrejado pelas ruas vivo a sofrer
  Não tenho lar e nem parentes... tudo terminou.

  Só nas taberna, é que eu encontro meu abrigo
  Cada colega de infortúnio é um grande amigo
  Que embora tenham como eu seu sofrimento
  Me aconselham e me aliviam meu tormento
 
  Já fui feliz e recebido com nobreza até
  Nadava em ouro e tinha alcova de cetim
  A cada passo um grande amigo que eu depunha fé
  E nos parentes con ava sim!...

  E hoje ao ver-me na miséria tudo vejo então
  O falso lar que amava e que a chorar deixei
  Cada parente cada amigo era um ladrão
  Me abandonaram e roubaram o que eu amei.

  Falsos amigos eu vos peço e implora a chorar
  Quando eu morrer na minha campa nem uma inscrição
  Deixai que os vermes pouco a pouco venham terminar
  Este ébrio triste este triste coração

  Quero somente que na campa em que eu repousar
  Os ébrios loucos como eu venham depositar
  Os seus segredos ao meu derradeiro abrigo
  As suas lágrimas de dor a um peito amigo

  no  m da canção, entra Lola, o rapaz sente uma dor e se queixa

 RAPAZ Ai... Ai...

 DOUTOR O que é isto, Antonio?
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 RAPAZ É aquela dor outra vez. Qual é mesmo o nome que os médicos  
  dão a estes sintomas?

 GILBERTO Daí a se formar um enfarto do miocárdio é um pulo, mocinho.

 DOUTOR Como se chama o senhor?

 GILBERTO Não tenho mais nome. E, se algum dia o tive, esqueci. 
  Com licença, sim? 
  a Pedro 
  olha só o que eu arranjei.

  saem escritora, doutor e rapaz

 LOLA a Pedro 
  Por favor! Aquele seu amigo não se chama Gilberto Silva?

 PEDRO Psiu... silêncio. Você não acha, ó criatura, que não se deve  
  perturbar a paz dos mortos?

 LOLA Então é ele mesmo!

 PEDRO Não é não, senhora! Foi. 
  vai para junto de Gilberto, entra Marieta mal vestida e dirije-se  
  ao balcão

 MANOEL O que é que a senhora está a desejare? Eu não vendo bebidas 
  a  ado... antão...

 MARIETA Eu não quero beber, quero trabalhar em troca de um prato de  
  comida.

 MANOEL Trabalhar? Aqui no meu buteco?

 MARIETA Sim! Posso lavar a louça, até o chão, se for preciso.

 MANOEL Lavar o chão? Você está louca... o chão é a única coisa que eu  
  tenho limpo cá em casa. Ora essa... toca a andar, senhora dona...  
  Toca a andar!
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 LOLA reconhecendo Marieta 
  A senhora aqui?

 MARIETA Sim! E pedindo emprego para não morrer de fome.

 LOLA Mas... e o José?

 MARIETA José foi para a América do Norte!

 LOLA Sozinho?

 MARIETA Não! Com os meus cinco milhões de cruzeiros.

 LOLA Como o destino é estranho. Reúne debaixo do mesmo teto 
  as três vítimas do mesmo homem.

 MARIETA As três vítimas, diz você?

 LOLA Sim! Eu, a senhora e seu marido que está vivo.

 MARIETA Não... não é possível... você está mentindo. Fale a verdade, 
  pelo amor de Deus!

 LOLA Juro que estou dizendo a verdade. Seu marido vive!

 MARIETA Oh! Gilberto vivo! Talvez ele me perdoe. Quero vê-lo. 
  Eu preciso ver o meu marido...

 PEDRO indo ao balcão 
  Ó Seu Manoel, o que é que ela tem?

 MANOEL Eu sei lá... eu acho que ela não é muito certa da bola. Primeiro  
  queria lavar o chão. E agora quer procurar o marido! Olhe lá, ó  
  Pedro, por que é que você não ajuda ela a procurar o marido?

 PEDRO Essa é boa... eu estou procurando quem me ache... 
  vai a Marieta 
  Minha Senhora, posso ser-lhe útil em alguma coisa?
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 MARIETA Pelo amor de Deus, diga-me onde está meu marido? 
  Ele chama-se Gilberto Silva.

 PEDRO O que quer a senhora com o meu grande amigo, o Doutor  
  Gilberto Silva, que já está morto há muito tempo?

 MARIETA É mentira. Eu sei que ele está vivo.

 PEDRO Ora bolas... se ela sabe, não adianta mais esconder. O que é 
  que a senhora deseja com o meu grande amigo?

 MARIETA Pedir-lhe perdão...

 PEDRO E a senhora acha que ele pode perdoar agora?

 MARIETA Creio que sim... ele é bom e seu coração é nobre.

 PEDRO Uai... mas se a senhora acha que ele é tão bom, por que o  
  abandonou, para fugir com um pilantra, arrastando seu marido  
  ao vício e à desgraça?

 MARIETA A dúvida... sempre a dúvida!

 PEDRO Se todas as pessoas do mundo, por uma simples dúvida,  
  dessem o mesmo passo que a senhora deu, o mundo  caria  
  despovoado. Estranhas bichinhas são vocês! Agora espera o  
  perdão do homem que se desgraçou e ainda chora, depois 
  de haver feito todo o mal a ele e a você mesma.

 MARIETA Eu sei que fui culpada, agora reconheço que fui uma louca, que  
  fui má... Porém, daria minha própria vida para remediar a minha  
  culpa, se fosse possível.

 PEDRO Eu acho um pouquinho tarde. Mas, em todo caso, eu vou ver 
  o que posso fazer pela senhora. Vou entrar em ação...

 MARIETA O senhor vai ajudar-me então?

 PEDRO Eu vou tentar... a senhora me espera por aqui, que agora eu 
  vou entrar numa missão difícil pra cachorro!
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 MARIETA Que Deus te acompanhe!

 PEDRO roubando uma garrafa e levando até Gilberto 
  Olha, meu amigo, olha o que eu arranjei pra nóis...

 GILBERTO O Seu Manoel te deu?

 PEDRO Me deu coisa nenhuma, eu é que surrupiei. Vamo mandá brasa  
  pra dentro. 
  bebem 
  Gilberto, há muito tempo que eu estou para te perguntar, o que  
  é que você acha desse bicho irriquieto que se chama mulher?

 GILBERTO Penso, meu amigo, que elas são dignas de respeito, compaixão  
  e carinho.

 PEDRO Muito bem. Eu estou com você. Mas por que pensa assim?

 GILBERTO Penso assim porque a mulher é sofredora desde o berço até  
  o túmulo. E, no entanto, ela é feliz mesmo na dor! Quando a  
  mulher tem o dom da maternidade, todos os seus sofrimentos  
  desaparecem como por encanto... e ela é feliz pela vaidade de  
  ser mãe.

 MANOEL que ouvia atentamente a conversa 
  Ai... Eu que o diga...

 PEDRO O que é isso, Seu Manoel? O senhor já foi mãe?

 MANOEL Eu não. Mas a minha mulher, sim.

 PEDRO Que susto! Eu pensei que já tinha chegado a nossa vez.

 MANOEL Deus que nos livre, ó raio! 
  afasta-se

 PEDRO Eu queria perguntar o seguinte: você acha que uma mulher  
  deve ser perdoada por ter praticado inconvenientemente uma  
  má ação?
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 GILBERTO Bem, se foi inconvenientemente... acho que deve ser perdoada.

 PEDRO Nesse caso, se sua mulher... 

 GILBERTO Hein?

 PEDRO Por acaso, sim? Se, por acaso, a sua mulher aqui aparecesse e  
  lhe implorasse perdão, você a perdoaria?

 GILBERTO Se ela me implorasse o meu perdão, é porque já não poderia  
  viver sem ele... nesse caso, então...

 PEDRO Você a perdoaria, Gilberto?

 GILBERTO Sim! Eu a perdoaria!

 PEDRO Palavra de honra?

 GILBERTO E de amigo também. 
  Pedro levanta-se 
  Onde vai?

 PEDRO Eu volto já cá. Fique sentado aí e não saia, ouviu, meu grande  
  amigo?

 GILBERTO Sim. Ficarei aqui.

 PEDRO trazendo Marieta 
  Aí está ele. Peça-lhe perdão.

 MARIETA caindo de joelhos, chorando 
  Perdoa-me Gilberto. Perdoa-me.

 GILBERTO Marieta!

 MARIETA Perdoa-me, Gilberto... perdoa-me, por Deus!

 GILBERTO Você está perdoada. Há muito que eu já lhe havia dado o perdão. 
  tira do bolso a medalha e dá a Marieta, depois vai saindo
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 PEDRO Então, Gilberto, meu amigo... não leva sua esposa?

 GILBERTO Não! Eu disse que perdoava, mas não que me reconciliava.  
  Adeus, Marieta. Adeus, meu grande amigo... Se algum dia 
  souber que eu desapareci, vá, meu amigo. Vá à minha campa  
  derramar uma lagrima de dó a este peito amigo. Adeus, Marieta...
   Adeus, meu amigo. 
  sai cantando O Ébrio
        

FIM DA PEÇA

CORTINA
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