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 LIBORIA a Caco, que está em cena 

  O Timóteo chegou...

 CACO Vem só?

 LIBORIA Sozinho!

 CACO E o patrão? Querem ver que o mataram!

 LIBORIA Qual mataram... vem atrás com o comandante.

 CACO Arre! Até me custa respirar...

  

 CARMELA entrando 

  O que foi?

 LIBORIA Carmela, avisa a patroa que o Timóteo chegou.

 CARMELA Não diga! E o patrão?
  sai

 LIBORIA Vem vindo com o comandante!

 CARMELA Patroa...patroa! 
  sai

 CACO Mas será mesmo verdade que ele vem?

 LIBORIA E por que quer saber se é verdade ou não? 

 CACO Para ir prevenir a patroa!

  

 ERNESTO com bengala manca 

  Quem é que está chegando a cavalo?
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 LIBORIA É o peão de con ança do patrão.

 ERNESTO E o patrão? Não vem?

 LIBORIA Vem atrás com o comandante...

 
  

 RITA alvoroçada 

  Onde está? Onde está?

 LIBORIA Ficou recolhendo o cavalo.

 RITA Chama-o, Liboria...

 LIBORIA chamando para fora 

  Timóteo... Ô Timóteo! A patroa está chamando!

  

 TIMÓTEO entrando 

  Aqui estou, patroazinha!

 RITA E o patrão, Timóteo? E o patrão?

 TIMÓTEO O patrão está rijo como ferro. Mandou-me adiante para avisá-la.  
  Assim não a agarra de surpresa!

 RITA Papai vem também...

 TIMÓTEO Seu pai vem também, patroazinha!

 RITA Dê cá a sua mão, Timóteo. Então? Como está?

 TIMÓTEO Contente, patroazinha... Contente! Estou novamente na  
  fazenda. A guerra é bonita, mas a paz não é para se desprezar!

 LIBORIA Quem havia de dizer que o Timóteo voltava?
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 TIMÓTEO Cruz credo! Para longe vá com o teu agoiro.

 LIBORIA É que, uma noite destas, eu sonhei que cresciam-te duas asas,  
  e que voavas montado no burro do Caco Velho!

 CACO É mesmo. O Timóteo não perde a mania... até para ir para o 
  céu tem de ir montado em cavalo alheio!

 RITA Vou trocar de roupa.

 LIBORIA Patroa, posso matar um frango para o jantar?

 RITA Sim! Faça o que quiser, eu estou tonta. Não me ocorre nada.  
  sai

 LIBORIA a Timóteo 

  Já conhece o Senhor Ernesto?

 TIMÓTEO Não tive o gosto de conhecer.

 LIBORIA É um correligionário que veio ferido aqui para a fazenda.

 TIMÓTEO Muito prazer em conhecê-lo. 
  cumprimentam-se

 ERNESTO Ernesto Lopes para o servir.

 TIMÓTEO Em que lugar foi ferido?

 ERNESTO Na perna direita!

 TIMÓTEO Há quanto tempo?

 ERNESTO Quatro meses!

 TIMÓTEO Quatro meses? E ainda manca?

 ERNESTO Foi um grande ferimento, e ainda dói... por isso tive que 
   car tanto tempo.
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 TIMÓTEO De que lugar é o senhor?

 ERNESTO Sou do Sul!

 TIMÓTEO E não quer ir para a sua casa?

 ERNESTO Certamente! Mas com esta perna assim, eu ainda não tive  
  coragem de ir sozinho até a estação. Se alguém quisesse me  
  ajudar, indo comigo...

 LIBORIA Vá com ele, Caco.

 CACO Vá você, Timóteo.

 LIBORIA É como os senhores estão vendo. O velho já não quer fazer  
  mais nada.

 CACO As pernas não aguentam, tenho sobre os ombros o inverno 
  da  velhice.

 TIMÓTEO Vou arrear o cavalo! 
  sai

 ERNESTO O Castanho é o melhor... deve estar uma bola de gordo! 
  sai

  

 CARMELA entrando 

  Onde foi o Timóteo?

 LIBORIA Saiu! E tu, Carmela, limpe tudo por aqui. Não  ca bem o patrão  
  encontrar isto como um chiqueiro!

 CARMELA Também este velho só sabe sujar, com esta mania de fazer gaiola... 
  varrendo 

  Vamos, velho. Tire isto daqui!

 CACO Vamo devagar. Vê lá se eu sou lixo!
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 CARMELA Levanta-te, preguiçoso! Agora, com a chegada do patrão, 
  vão se acabar estas malditas gaiolas.

 CACO intencionalmente 

  E vão acabar também outras coisas.

 CARMELA Sério? O que é mais que vai se acabar?

 CACO maroto 

  Os gatos fantasmas que andam por aí a noite inteira com 
  duas patas.

 LIBORIA admirada 

  O que é que me contas, velho? Nossa!

 CARMELA Língua cumprida tem este velho!

 CACO Língua cumprida? Eu vi com estes olhos que a terra há de comer.

 CARMELA E o que é que você viu? Diga, diga... eu não tenho rabo de palha.

 CACO Então és uma gata sem rabo!

 CARMELA Que indigno que tu és, linguarudo!

 CACO Mais indigna é você, que andas caidinha por esse marreco 
  que aqui está.

 CARMELA Mentes!

 CACO Minto uma ova, eu mesmo vi quando ele saltou a porteira 
  para vir aqui para casa. E nem sequer mancou!

 CARMELA E daí? Se ele vem em casa, não é por mim!

 CACO debochando 

  Não. Não é por si! Então deve ser por causa da Laboria. Ouviu,  
  Laboria? Compreende por que o moço não acaba de sarar-se? 
  É por que não que ir-se embora?
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 LIBORIA O ferimento do coitado era bem feio. Não vê que ele 
  ainda coxeia?

 CACO Então por que à noite ele não precisa de bengala? Anda mais  
  ligeiro do que um veado... Eu acho melhor é não puxar pela  
  língua do Caco Velho. Se não, vai sair coisa... 
  sai

 CARMELA Liboria, não vá pensar que eu gosto do Ernesto, hein?

 LIBORIA Mas se não é a ti que ele procura...

 CARMELA Não! Juro que não!

 LIBORIA Então é a...

 CARMELA É ela mesma! É a patroa!

 LIBORIA Cala-te!

 CARMELA Se não acreditas, podemos espiá-los esta noite! Não, esta 
  noite não, porque chega o patrão. Mas eu estou cansada de  
  vê-los juntos.

 LIBORIA a meia voz 

  E... entra no quarto da patroa?

 CARMELA Juro-te que entra... E na boca do Caco Velho. Eu é que estou  
  carregando as culpas.

 LIBORIA Também tenha dó! Dois meses de casados e o patrão deixa 
  a mulher e vai viajar!

 CARMELA passos 

  Cala-te que ele vem aí. 
  sai
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 ERNESTO entrando 

  Então, Liboria? Posso  car por aqui?

 LIBORIA À vontade. Com licença que eu tenho que fazer o jantar! 
  sai

 ERNESTO Essa dona não gosta de conversar comigo. Não sei por quê.  
  senta-se

  

 RITA entrando 

  Ernesto! O que vamos fazer? Ele está pra chegar.

 ERNESTO Vou ver se arranjo mais um animal para fugirmos. Não temos  
  tempo a perder.

 RITA Assim é melhor. Leva-me contigo, pois tenho medo de   
  encontrar-me com ele!

 ERNESTO Medo do quê? Acaso tens estampado no rosto que me amas?

 RITA Eu não quero mais vê-lo... Sei que ele me ama. Mas... à sua  
  maneira. Ele é um bruto e eu não o quero mais. Só quero a ti,  
  meu Ernesto!

 ERNESTO Sim. Eu sei. Mas, se ele chega e não te encontra aqui, na certa  
  virá em nossa perseguição.

 RITA Meu Deus!

 ERNESTO Tenha con ança em mim. Vou alugar um cavalo e te esperarei  
  esta noite no pátio. O sinal combinado será um assovio. 
  Descanse que eu virei te buscar.

 RITA Esperarei cheia de con ança, meu amor!

 ERNESTO Mas... Eu não tenho dinheiro para alugar o cavalo.
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 RITA Espera que eu irei buscar o dinheiro. 
  sai

  

 LIBORIA entrando 

  O patrão... Olha o patrão! 
  ao fundo 

  Já está apeando do cavalo. 
  sai

 ERNESTO chamando ao lado 

  Rita, vamos depressa com este dinheiro. 
  Rita entra e lhe dá o dinheiro 

  Agora não dá mais tempo, vá recebê-lo e mostre-lhe uma boa  
  cara. Mas guarde o coração para mim. Eu vou  car para que de  
  nada ele descon e. Vamos disfarçar.
 

  

 FAGUNDES entrando 

  Rita, meu amor... Aqui, sozinhos, para que ninguém veja o  
  saudoso beijo que te darei! 
  vendo Ernesto 

  Quem é este homem, Rita? Como está ele aqui?

 RITA É um correligionário que veio ferido aqui para a fazenda. 
  Nós o ajudamos, pois me pareceu um bom homem.

 FAGUNDES cumprimentando-o 

  Toque. E não leve a mal por tê-lo recebido assim, você   
  compreende o que são essas coisas do coração.

 ERNESTO Ernesto Lopes para o servir, Capitão!

 FAGUNDES Não me chame de capitão!
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 COMANDANTE entrando 

  Rita, minha querida  lha!

 RITA Meu pai querido. 
  abraçam-se

 COMANDANTE Aqui te trago teu marido. Ou talvez fosse ele que me trouxe.  
  Então, que novidades tens para me contar do meu rancho?

 RITA Vai tudo bem. O Florêncio é que o senhor vai estranhar bastante.

 COMANDANTE Pobre Florêncio... tem mais anos do que a Sé de Braga!  
  vendo Ernesto 

  Quem é este mocinho?

 FAGUNDES É um correligionário que veio ferido aqui para a fazenda.

 COMANDANTE E onde o feriram? Vai ver que foi um arranhãozinho à toa! 
  Ponha os olhos no Capitão Fagundes. A ele, sim, que o castigaram.  
  Levou um balaço. Minha Mãe Santíssima! E aí está, forte e faceiro!

 RITA com  ngida piedade 

  Magoaram-te, Fagundes?

 FAGUNDES Uma coisinha à toa!

 COMANDANTE Uma coisinha à toa, dizes tu, que é forte como um touro. 
  Sabes como o chamavam os amigos?

 RITA Como era, papai?

 COMANDANTE O Bruto!

 RITA O Bruto? E por quê?

 COMANDANTE Por ser forte e valente como um bruto, como um touro! 
  Podes te orgulhar, minha  lha, pelo marido que Deus te deu!

 FAGUNDES Não faça elogio assim, meu sogro! Olha que o senhor é da família!
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 COMANDANTE Deixa-te de modéstia. A verdade é sempre a verdade e tem que  
  ser dita. Está vendo, amigo Lopes? Não se deve exagerar!

 ERNESTO Eu disse apenas que feriram... e posso dar graças a Deus e a  
  esta casa, se me salvei. Por isso não queria partir sem conhecer  
  o dono da casa!

 COMANDANTE Naturalmente. E fez muito bem.

 ERNESTO Agora que já o conheço, retiro-me agradecido!

 COMANDANTE Se quiser me acompanhar num galope, eu vou para as bandas  
  da estação!

 ERNESTO Com muito gosto! Com licença! 
  sai

 RITA Já se vai, papai?

 COMANDANTE Sim,  lha. Estou louco para ver meu rancho.

 FAGUNDES Mas... não disse que  caria conosco esta noite?

 COMANDANTE Não, meus  lhos. Esta noite, não precisam de companhia.  
  Eu calculo que será para vocês uma nova noite de núpcias!

 RITA Papai, o que é isto?

 COMANDANTE Eu deixo os pombinhos como no dia do casório. Adeus,   
  Fagundes! Adeus, minha  lha. 
  abraça-a

 RITA Adeus, papai!

 COMANDANTE E agora, Fagundes, dá cá um abraço de quebra costela, meu amigo. 
  abraça-o 

  Qualquer dia, aqui virei para ver como vão os pombinhos.  
  sai

 RITA Por que não me mandaste notícias tuas?
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 FAGUNDES Tu sabes muito bem que eu não sei escrever. Sou um ignorante... 
  um bruto, como me chamavam os amigos!

 RITA E não recebeste uma carta minha?

 FAGUNDES Sim. Aqui a tenho. Olhei-a muito e, no entanto, não sei o que  
  diz, mas adivinho. Deve dizer que me queres muito! Não é isto?

 RITA Sim, Fagundes. Mas por que não pediste que a lesse para ti?

 FAGUNDES Isso não ! Os teus pensamentos e tuas palavras bonitas são só  
  para nós dois!

 RITA Tens razão. Estás cansado?

 FAGUNDES Não! Cansado de quê, se a viagem foi um galopezinho de nada!

 RITA Então por que estás triste?

 FAGUNDES Mas eu não estou triste, estou contente. É que parece mentira  
  estar novamente em meu rancho... e com você. Bem, vá  
  preparar-me um banho e roupas limpas!

 RITA Fagundes, roupas não tens!

 FAGUNDES Não tem? Mas por quê? Onde estão as que eu deixei?

 RITA Eu dei-as ao nosso hóspede.

 FAGUNDES Deste minhas roupas a este...

 RITA Se acha que  z mal, perdoa-me. Porém...

 FAGUNDES Não. Não te vou bater por isso. Diga ao Timóteo que te dê as
   roupas que eu trouxe. Estão velhas, mas prestam para o serviço!

 RITA chamando 

  Liboria!
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 LIBORIA entrando 

  O que é, patroa?

 RITA Diz ao Timóteo que te dê as roupas do patrão. 
  Liboria sai

 FAGUNDES Rita, diga-me: quem tratou desse homem?

 RITA Quem? Eu e a Liboria.

 FAGUNDES E onde estava ferido?

 RITA Na perna!

   

 LIBORIA entrando com as roupas 

  Pronto! Aqui está a roupa.

 RITA Vou preparar o teu banho.

 FAGUNDES Vá sim. Não te demores muito. 
  Rita sai. Fagundes chama 

  Liboria!

 LIBORIA Pronto, patrão!

 FAGUNDES Diga-me, Liboria: quem tratou do Senhor Ernesto?

 LIBORIA A patroazinha, que tem uma mão para doutora!

 FAGUNDES E tu a ajudavas?

 LIBORIA Umas vezes era eu, outras vezes era a Carmela. Mas sempre  
  junto dele estava o Caco Velho, contando suas intermináveis  
  histórias.
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 FAGUNDES E... quem mais?

 LIBORIA Ninguém mais, patrão!

 FAGUNDES Velha! Tu estás mentindo. A patroa acaba de me dizer que ia  
  tomar café com ele!

 LIBORIA Bem, isto é verdade. Quando ele não podia se levantar, ela ia  
  tomar café com ele. Já nem me lembrava mais!

 FAGUNDES Tu vais me dizer a verdade! Esse homem gostava da patroa?

 LIBORIA Eu... eu... eu não sei...eu não vi nada, mas...

 FAGUNDES Mas... o quê? Diga! Vamos!

 LIBORIA Sim... o... o Caco Velho diz... que ele gostava da Carmela!

 FAGUNDES Então... era da Carmela! Está bem. O que se há de fazer? Vá  
  dizer a Carmela que me traga o café. Mas não lhe diga nada 
  do  que me disseste, ouviu?

 LIBORIA Sim! Está bem, patrão! 
  sai

 FAGUNDES Então... era a Carmela... a mosquinha morta!

  

 CARMELA entrando com o café 

  Aqui está o café, patrão!

 FAGUNDES Sim senhor, hein, mocinha... é assim que se porta quando 
  o patrão não está em casa?

 CARMELA Assim como, patrão?

 FAGUNDES Bem sabes o que eu quero dizer...
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 CARMELA Patrão, eu... eu...

 FAGUNDES Não te assustes. O moço não é tão ruim de todo. O pior é que  
  agora o gavião levanta voo e não te deixa senão as penas da  
  saudade para te consolar!

 CARMELA Patrão, isto não é verdade!

 FAGUNDES Não é verdade? És capaz de negar?

 CARMELA Juro por esta cruz! 
  faz cruz na boca

 FAGUNDES Carmela, é melhor você dizer toda a verdade! Eu não vou me  
  zangar por isso. Pelo contrário, sou até capaz de ser o padrinho  
  do pimpolho. Mas não me negue!

 CARMELA Mas eu juro que não é verdade, juro pela alma de minha mãe. 
  O Caco Velho andava descon ado, mas não sabia quem era, 
  ele não viu nada!

 FAGUNDES Sabes o que estás dizendo, víbora? Confessa de uma vez que  
  era contigo toda esta história!

 CARMELA Mas para que havia eu de mentir se o senhor sempre foi tão  
  bom e compreensivo!

 FAGUNDES Sim. Tens razão. Agora compreendo tudo! 
  luz, música, tempo. Indo a Carmela mansamente 

  Diga-me, Carmela, tinhas muita vontade de ver o teu patrão?

 CARMELA sem jeito 

  Patrão, eu...eu...

 FAGUNDES Eu acho-te muito bonita. 
  abraça-a de mansinho

 CARMELA Patrão, deixa-me! Eu tenho o que fazer lá dentro.
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 FAGUNDES Agora não, quero que me faças companhia!

 CARMELA E... e a patroa?

 FAGUNDES Ela? E que te importa ela? Vamos, senta-te aqui. Eu tenho 
  que te dizer uma coisa! Direi de uma vez, com toda a minha  
  estupidez e ignorância, porque o meu amor é assim. Diga-me,  
  Carmela, tu queres ser minha? 

 CARMELA Eu? Mas...

 FAGUNDES Sim, tu mesma...

 CARMELA O senhor está brincando comigo?

 FAGUNDES Não, Carmela. Eu gosto muito de ti!

 CARMELA Mas... e a patroa?

 FAGUNDES Não me fale dessa! Está bem, eu não vou te obrigar. Faça o 
  que quiseres, mas não te esqueças de que eu te quero!

 CARMELA Mas patrão, eu...

 FAGUNDES Patrão não... chama-me de Fagundes!

 CARMELA Eu não posso... eu não quero...eu...

 FAGUNDES Eu sei que queres ser minha, meu amor...

 CARMELA Fagundes... 
  beijam-se

   

 LIBORIA aparece ao fundo, com o frango 

  Patroa, aqui está o frango... 
  vê a cena, dá um gritinho e sai
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 CARMELA Ela tomou-me pela patroa! 
  luzes

 FAGUNDES E tomou pelo que és, e nada mais. Serás, de agora em diante, 
  a mulher do patrão!

 CARMELA Então é verdade?

 FAGUNDES Sim. Já disse! Gosto muito de ti!

   

 RITA entrando 

  Fagundes, já tens tudo pronto. Mandei tirar a comida mais cedo.  
  reparando 

  Que estás fazendo aí, Carmela? Desde quando as criadas se  
  sentam junto do patrão e no mesmo móvel?

 FAGUNDES Fui eu que a mandou sentar!

 RITA Bem, se foi você... Mas não vai trocar de roupa?

 FAGUNDES Não!

 RITA E comer?

 FAGUNDES Também não!

 RITA Tens razão! Ficaremos aqui por mais algum tempo... 
  Vamos, Carmela, dê-me este lugar! 
  Carmela tenta levantar-se

 FAGUNDES impedindo 

  Fica aí, não se levante!

 RITA Fagundes! E eu? Esse é o meu lugar!

 FAGUNDES Teu quando o comprares. O teu lugar é longe daqui! E quanto  
  mais longe, melhor!
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 RITA Por que dizes isto?

 FAGUNDES E ainda me pergunta?

 RITA Ouve-me primeiro e depois...

 FAGUNDES Não tenho ouvidos para ti. Trata de sair da minha frente, anda.  
  Antes que eu... 
  tira o punhal 

  Não. Não quero dar-te o gosto de te matar. Vai-te. 
  Rita vai entrar no quarto 

  Não. Para aí não! Para o quarto vai tu, Carmela! 
  a Rita 

  Para ali, vai esta!

 RITA Fagundes, não faças isto!

 CARMELA Patrão, ouça!

 FAGUNDES Vai para onde te mandei. 
  Carmela sai para o quarto 

  E tu, sai desta casa. Vai com o caipira que queria carregar contigo.
  Ou senão, vá com o teu pai. Vai, anda! Não me fazes falta alguma.
   Pode ser que o teu pai faça o favor de te matar. Mulheres como  
  tu não fazem falta a homens de vergonha! Tu mesma acaba de ver! 
  Prego uma patada no chão e aparecem mulheres assim. 
  gesto

  Todas melhores do que tu! 
  vai ao fundo, pega uma rosa 

  Tu eras para mim como esta rosa... seu perfume inebriava-me. 
  Agora, tenho asco de ti. 
  jogando a rosa 

  Toma! Podes guardá-la. E depois de muitos anos, quando a  
  olhares, lembrar-te-á desta cena, em que tu e o Bruto foram  
  protagonistas. E agora vai-te. Julgavas que eu não voltasse mais,
  que eu deixasse minha carcaça por lá. Um homem como eu não  
  se mata com facilidade, por alguma coisa que me chamaram de  
  O Bruto! E serei bruto a minha vida inteira, ainda que me façam  
  em pedaços. Queriam rir-se de mim? O bruto tem fraquezas e,  
  por isso, ama... Mas é sempre um Bruto! 
  sai
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 ERNESTO assovia ao fundo e entra 

  Rita, vamos. 
  Rita vai saindo quando vê Fagundes, que aparece ao fundo, com  

  punhal, e sai

 RITA Não, não vou...

 ERNESTO Então adeus! 
  sai. Música. Meia luz

 FAGUNDES reaparecendo 

  Nega! Nega, se és capaz... 
  joga-a ao chão 

  Tu eras para mim como esta rosa. O teu perfume inebriava-me.  
  Agora tenho nojo de ti. 
  cospe e sai

 RITA caída, chora 

  Fagundes! Fagundes!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

SEGUNDO ATO
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 CACO entrando com a leiteira 

  Bom dia, Sá Liboria! 
  sem ver Rita

 LIBORIA Bom Dia! Que milagre, o Caco Velho já de pé!

 CACO Aqui está o leite. Não vá agora dizer à Carmela que eu o 
  trouxe atrasado!

 LIBORIA E por que não dizes tu?

 CACO Digo sim. 
  gritando 

  Carmela! Ô Carmela!

 LIBORIA Não grites tão alto que és capaz de acordá-la.

 CACO Ontem à noite ela não andou feito assombração... O homem 
  da perna quebrada partiu. Foi-se embora.

 LIBORIA E nem se despediu de mim!

 CACO  De mim tampouco.

 LIBORIA Eu vou chamar a Carmela. 
  sai e volta em seguida 

  Infame... Indigna. A casa está vazia. Você tinha razão.

 CACO E não te dizia... Lá se foi a pombinha.

 LIBORIA vendo a Rita 

  Nossa Senhora! A patroazinha está dormindo aqui? E agora,  
  Caco, o que havemos de fazer?

 CACO Nem tô aqui, tô chegando... Francamente, não sei.

CENA
LIBORIA arruma a casa sem ver 
RITA, que dorme a um canto da sala
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 LIBORIA Está mais do que visto, o patrão fechou-lhe a porta e ela 
  passou a noite aqui!

 CACO Isso deve ter sido mexerico da Carmela!

 LIBORIA  Ela deve estar ali... 
  aponta a porta

 CACO Onde? No quarto do patrão? 
  vão olhar, executam marca

 LIBORIA Agora vejo claro! A Carmela contou tudo ao patrão.

 CACO Tudo o quê?

 LIBORIA Que o Ernesto gostava da patroa. O que vamos fazer agora, Caco?

 CACO O que vamos fazer agora, Liboria?

 LIBORIA Responda você, que é mais velho...

 CACO Responda você, que é mais... nova...

 LIBORIA Vou levá-la para o meu quarto!

 CACO Então leve!

 LIBORIA chamando 

  Patroa... patroa!

 RITA acordando 

  Oh, Liboria... 
  chora

 LIBORIA Não chore, patroa, venha para o meu quarto!

 RITA Sim. E depois de lá, irei para o Campo Santo...
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 LIBORIA Não diga isso. Eu não sei o que se passou. Mas palpita-me 
  que tudo há de se arranjar.

 RITA Não. Isso não se endireita... Não se endireita mais! 
  saem as duas

 
  

 TIMÓTEO entrando 
  Ô Caco Velho, vais ou não vais apanhar o meu cavalo?

 CACO Espera um pouco, enquanto eu vou tomar café. Está muito  
  apressado? Está? 
  sai

 TIMÓTEO Este velho é mais teimoso que uma porteira velha!

  

 LIBORIA entrando 

  Bom dia, Timóteo.

 TIMÓTEO Bom dia. Eu vim buscar o patrão! Ele está ansioso para dar 
  uma volta pela fazenda!

 LIBORIA Achas que ele vai se demorar em se levantar?

 TIMÓTEO Com toda a certeza. Lá ele quase não dormia. Agora deve 
  estar pondo a escrita em dia!

 LIBORIA Tu já sabe das novidades? A Carmela foi intrigar o patrão com 
  a patroa... E a probrezinha da patroa teve que passar a noite  
  toda aqui fora do quarto!

 TIMÓTEO Não diga... e onde está a patroa?

 LIBORIA Está no meu quarto. 
  barulho fora 

  Silêncio aqui, aí vem o patrão.
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 FAGUNDES entrando 

  Bom dia.

 LIBORIA e  Bom dia, patrão!
 TIMÓTEO 

 LIBORIA Quer que lhe traga café?

 FAGUNDES Me traga uma pinga da velha...

 LIBORIA Sim, senhor patrão. Já vou buscar a pinga! 
  sai

 FAGUNDES reparando Timóteo, que olha para ele 

  E tu? O que fazes olhando para mim, como se eu fosse um  
  bicho raro? Estás também rindo de mim?

 TIMÓTEO Eu, patrão? O senhor bem sabe que ninguém o aprecia mais  
  do que eu! Quando o balearam, quem o tirou do meio do fogo?  
  Quem o arrancou das mãos dos inimigos? Não fui eu? E agora 
  o senhor diz que eu estou rindo de si?

 FAGUNDES Perdoa-me. Eu sou um mal agradecido. É que eu estou tão  
  descon ado como um cavalo cego. Já não conheço quem foi  
  bom pra mim. Sim, acredito no que dizes. Tu és um amigo de  
  verdade.

 TIMÓTEO Sou sim, patrão...

 FAGUNDES És o único amigo que me resta, os outros, tenho gana de 
  lhes cortar a língua.  
  gritando 

  Liboria, vem ou não vem esta pinga?

  

 LIBORIA entrando com garrafa e copo 

  Aqui está, patrão!
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 FAGUNDES Põe aí. 
  Liboria serve e sai

  E tu, Timóteo, o que queres ainda?

 TIMÓTEO Patrão, o tordilho rebentou a corda e lá se foi com o cabresto.

 FAGUNDES Rebentou a corda? Um cavalo tão manso... Tu vistes o cavalo  
  rebentar a corda?

 TIMÓTEO Não! Só encontrei o pedaço da corda, aqui está.

 FAGUNDES examinando 

  Eu já estava descon ado... esta corda não foi rebentada e sim,  
  cortada à navalha.

 TIMÓTEO Quem poderia ter sido? Seria aquele cigano o ladrão?

 FAGUNDES Não! Não foi o cigano que roubou o cavalo. Foi uma miserável...  
  Mas a culpa tive eu, que não os matei! E lá se foram os dois,  
  rindo-se de mim. Mas não vão rir por muito tempo. Timóteo, 
  vá encilhar o Remapago. Eles só escaparão se...

 TIMÓTEO Se o senhor pensa na patroa, está enganado. Pois ela está aí!

 FAGUNDES Onde?

 TIMÓTEO No quarto da Liboria!

 FAGUNDES Está aí? Antes assim. Foi sozinho para diminuir a culpa.

 TIMÓTEO O senhor não se lembra que veio com vontade de ver como  
  está a fazenda?

 FAGUNDES Que me importa as ovelhas, o gado de raça, tudo... Roubaram- 
  me aquilo que eu mais queria. O que eu julgava que estava  
  seguro como as minhas terras. Vá, Timóteo, apanha você um  
  cavalo e conta as ovelhas e as vacas! Eu já estou quebrado 
  para o resto da safra!
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 TIMÓTEO música

  Se me contassem, eu não acreditava. O capitão Fagundes Leite... 
  o homem mais bruto do que uma madeira de lei... Entregar-se  
  assim ao desespero...

 FAGUNDES Vá logo encilhar o alazão. Faça de conta que me roubaram uma  
  ovelha. Em coisa te digo, Timóteo: eu sou um bruto. E, com um  
  bruto, ninguém brinca. 
  sai agitado e esbarra em Caco, que cai

  

 CACO Santa! O homem tá uma fera... Também... não é para menos...

 LIBORIA entrando 

  O que é isto, homem? Parece-me que levaste um tranco.

 CACO É o patrão, que está uma fera!

  

 CARMELA saindo do quarto com pose 

  Bom dia!

 LIBORIA a Caco 

  Agora vem essa... 
  cínica 

  Bom dia, madame Carmela!

 CACO Não queres café?

 CARMELA Mais tarde!

 CACO intencional 

  Como passaste a noite?

 CARMELA Bem! Muito bem!

 CACO Não  ques assim tão vermelha, Carmela. Isso é da vida.
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 LIBORIA Da vida e das descaradas! Biscatinho!

 CARMELA Biscatinho... serás tu!

 LIBORIA reparando 

  Hummmm! Que lindo vestido!

 CARMELA É lindo, mas é meu... Quem comprou foi o patrão. E sem que 
  eu o pedisse. E ainda mandou que eu pegasse todos os  
  vestidos dela.

 LIBORIA Todos os vestidos dela?

 CARMELA  Não acredita? Olha a chave do guarda roupa! 
  mostra a chave

 LIBORIA Olha só que pose. Parece a patroa!

 CARMELA Naturalmente que sou. Ele disse!

 LIBORIA Pois bem... Fia-te no santo e não corras...

 CACO E verás o tombo que levas!

  

 RITA entrando 

  Desavergonhada! Mais do que isto...

 CACO Agora é que vai ter!

 RITA Vai-te embora. Some da minha frente! Alma danada... Some,  
  antes que eu te ponha fora a bofetada!

 CARMELA Espera que o patrão volte e verás!

 RITA Esperar? Eu vou te dar a espera! Cachorra...Vou te ensinar 
  a respeitar a patroa!
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 CARMELA amedrontada 

  Eu não tive a culpa... Eu não queria... Mas a senhora sabe como  
  é o gênio dele.

 RITA Ainda tens o atrevimento de dizer que não tens culpa! Não és  
  nenhuma criança que se deixa enganar. Agora reparo... Quem te  
  deu licença para usares este vestido?

 CARMELA Foi o patrão que me mandou vestir. Este e os outros. Veja!  
  Tenho aqui as chaves do guarda roupa.

 RITA Pois então eu mesma vou tirá-lo aos pedaços! Bandida! 
  dá-lhe uma bofetada e toma-lhe as chaves 

  Os meus vestidos, nunca! Fica com este, se quiseres. Mesmo  
  porque não o vestiria mais. Já está sujo do teu corpo imundo.  
  Infame! Vergonha das mulheres! 
  sai para o quarto

 LIBORIA Viste o que é bom ser descarada, Carmela? Viste?

 CARMELA chorando 

  Assim que chegar o patrão, eu vou contar tudo o que se passou!

 LIBORIA Pode contar... O tapa que levaste e a lamaceira que ouviste,  
  ninguém tira!

 CACO O melhor que tens a fazer é arrumar o que é seu e ir pinicando  
  daqui pra fora.

 CARMELA Vocês vão ver quando ele chegar!

 LIBORIA Tola. Não vês que ele gosta dela e que, no  m, você vai sobrar?

 CACO do fundo 

  Aí vem o patrão... Está apeando do cavalo.

 CARMELA Agora ele resolverá a situação 
  Liboria sai de mansinho
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 CACO A Liboria já deu o fora, lá pra dentro.

 

 FAGUNDES entrando. A Caco 

  Podes ir lá para dentro.

 CACO Já vou, patrão... 
  vai saindo devagarinho

 FAGUNDES Desenferruja logo estas pernas, velho!

 CACO Nossa! 
  à parte

  É mesmo um bruto! Credo! 
  sai

 FAGUNDES O que tens? Porque estás chorando? Fizeram-te alguma coisa?  
  Foi a Liboria?

 CARMELA Não! Foi ela que me pôs fora daqui. Disse-me que eu me 
  fosse embora.

 FAGUNDES Que tu te fosses? Está louca, quem terá que ir é ela.

 CARMELA Ponha-a fora daqui, patrão! Vamos, faça-a sair.

 FAGUNDES Já a pus para fora!

 CARMELA Sim, mas ela não fez caso. Julga ainda ser a patroa.

 FAGUNDES Onde está ela?

 CARMELA Ali. 
  aponta o quarto

 FAGUNDES Tu a deixaste entrar no meu quarto?
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 CARMELA O que havia eu de fazer?

 FAGUNDES Nem pareces mulher... Agora mesmo vou pô-la fora daqui. 
  da porta do quarto 

  Saia daí. Ninguém te deu licença para entrares. Eu não te disse  
  ontem que fosses para a casa de teu pai? O que esperas para ir? 
  Ou queres que te faça sair a chicote? Agora mesmo vais sair daqui.

  

 RITA entrando a chorar 

  Não, Fagundes, deixa-me  car. Pelo amor de Deus!

 FAGUNDES Não, já não há mais lugar para ti. Estás demais nesta casa!

 RITA Eu  carei em qualquer canto. Não me mande embora, poupe-me
   este grande desgosto, Fagundes...

 FAGUNDES Eu não gosto de encostados, vou dizer ao Timóteo que te leva  
  para a casa de teu pai.

 RITA Não, Fagundes. Eu  carei como tu quiseres que eu  que.

 FAGUNDES Só se  cares como criada. Queres?

 RITA chorando 

  Sim! Ficarei!

 FAGUNDES Ouvistes, Carmela? Vai  car como criada. E quando não andar  
  direita, avisa-me.

 RITA Fagundes! 
  chora

 FAGUNDES Fagundes não, chama-me de patrão, como criada que és.  
  Patrão! E vá chorar noutro canto, anda, vai! 
  Rita sai

 CARMELA Ponha-a fora daqui, eu te peço.
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 FAGUNDES Deixa que  que. Pior para ela.

  

 LIBORIA entra chorando 

  Ai, meu Deus. Coitadinha da patroa! Coitadinha!

 FAGUNDES Se estás com pena dela, vá arrumar a sua trouxa e dê o fora  
  desta casa. Desapareça também, velha manhosa!

 LIBORIA chorando mais forte 

  Ai, patrão...não faça isso!

 FAGUNDES Desapareça daqui, já disse. 
  Liboria sai chorando

 CARMELA Não. A Liboria não! Eu tenho pena dela.

 FAGUNDES Não serves para patroa. Deixa-te abater por umas poucas  
  lágrimas.

 CARMELA Ela nunca me fez mal. Eu tenho raiva é da outra.

 FAGUNDES A outra irá sem que ninguém a mande! Irá para tão longe 
  que não a tornaremos a ver por toda a vida.

 CARMELA E para onde irá ela?

 FAGUNDES Para o Campo Santo. A própria vida a matará. Vais ver. 
  sai

 

 RITA entrando humildemente 

  Carmela, eu venho pedir-te que se vá!

 CARMELA Que eu me vá?



40

 RITA Sim! Eu não te expulso. Peço-te, suplico-te! Lembra-te de que  
  eu sempre fui boa para você. Por que me fazes tão mal assim?

 CARMELA Eu não sou culpada!

 RITA Sim. Tu não tens culpa. E daí, quem sabe, se não estiveres aqui,  
  ele possa me perdoar!

 CARMELA Mas eu não posso ir-me.

 RITA Pode se o quiseres. Tu não tens mau coração! Além disso, 
  vou dar-te muito dinheiro, tudo o que quiseres.

 CARMELA Não é preciso. O patrão tem muito dinheiro e me dará o 
  quanto eu quiser! É só pedir.

 RITA Mas não é teu... as aparências iludem. Aceite o que eu te dou.  
  Este sim! Será teu para toda a vida. Olha, peço-te de joelhos...  
  ajoelha 

  Suplico-te pelo que mais tens de sagrado na vida... Pelo que  
  mais amas neste mundo! Vai-te!

 CARMELA Justamente por isso que não me vou... É a ele! É a ele que eu  
  amo acima de tudo no mundo!

 RITA Mentes! O Fagundes quero eu, só eu! Como podes tu querê-lo,  
  desgraçada? Perversa!

 CARMELA Desgraçada, eu? Eu vou chamá-lo e, num instante, ele te  
  expulsará desta casa. Vais ver. 
  ameaça

 RITA Não, Carmela! Não! Não diga nada a Fagundes. Eu te peço.

 CARMELA Então, para que me insultas?

 RITA Perdoa-me, Carmela... Eu não direi nada mais que te ofenda.  
  Juro.
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 CARMELA Está certo. Por esta vez, passa... Mas, para outra, já sabes.

 

 LIBORIA entra chorando com saco de roupa 

  Patroa... Patroazinha... me mandaram embora. Diga ao patrão  
  que não faça isso comigo!

 RITA Eu?

 LIBORIA Sim, a senhora!

 RITA Não, Liboria. Eu não sou mais do que tu! Uma criada, só que  
  com mais sorte, porque ainda não me mandaram embora... 
  mas eu sou uma criada onde fui patroa! 
  chora

 CARMELA Tenho pena de ti, Liboria... Tu não irás embora, és uma criada  
  que me convém. Eu falarei com ele e estou certa de que  
  atenderá ao meu pedido. Ele é um bruto, mas é bom. Não irás  
  embora, isto foi só para te pregar um susto. 
  com pose

  E para que assim aprendesses a respeitar a tua nova patroa!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO SEGUNDO ATO

TERCEIRO ATO
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 LIBORIA a Caco, que racha taquara 

  Tu sabes, Caco, que a Carmela não gosta que sujes assim o chão?

 CACO Já havia me esquecido, é só apanhar as taquaras e pronto.  
  Estará tudo limpo outra vez!

  

 CARMELA entrando 

  Bonito, seu Caco Velho.

 LIBORIA Não lhe diga nada, Carmela. O pobre do Caco não se lembrava  
  de que você não gostava de que se suje o chão.

 CARMELA Também agora já não me importa. Não sou eu que tenho de  
  varrer. Eu tenho horror às vassouras. Pode sujar à vontade, 
  meu Velho.

 CACO Obrigado, patroa. Eu vou juntar as taquaras para que  que limpo.

 CARMELA Não... não é preciso. Pode deixar que não faltará quem venha  
  varrer.

 CACO Então, menos trabalho. Com licença, patroazinha! 
  sai

 CARMELA Vou mandar a Rita varrer tudo isso agora mesmo!

 LIBORIA Tenha pena dela, patroa. A coitada tem sofrido tanto...

 CARMELA Pois que se vá embora. Ela não faz falta nenhuma aqui.

 LIBORIA A pobrezinha não pode ir, mesmo que queira.

 CARMELA Pois eu estou cheia, até aqui. 
  gesto 

  E não me venha pedir por ela que não adianta. 
  chama 

  Rita! Rita!



44

 LIBORIA É... faça o que quiseres. És tu que manda! 
  Rita entra e  ca de cabeça baixa

  

 RITA Aqui estou!

 CARMELA Não ouviu que te estava chamando? É preciso varrer tudo isto,  
  que está um verdadeiro chiqueiro. E que  que bem varrido.  
  sai

 LIBORIA Tenha paciência, patroazinha. Isto não vai durar muito.

 RITA chorando 

  Não, não vai durar muito! Qualquer dia vocês vão me encontrar  
  morta em algum canto!

 LIBORIA Não pense mais em infelicidade... O patrão não é de ferro. 
  Ele é bruto, mas também sabe amar. Não vai demorar muito 
  e ele voltará a ser o mesmo para a sua Rita.

 RITA Não, Liboria. Para mim já se acabou tudo.  
  Fagundes entra

 

 FAGUNDES entra e  ca ao lado

 LIBORIA sem ver Fagundes 

  Dê-me esta vassoura, patroa... Vai encher suas mãos de calos.

 RITA E para que queres que eu tenha as mãos macias, se não tenho  
  a quem acariciar? Com a vassoura, me acostumarei no trabalho. 
  Liboria vai pegar a vassoura, mas vê Fagundes e sai rapidamente

 FAGUNDES Isto, ao trabalho!
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 RITA Oh, Fagundes! 
  chorando 

  Basta de tanta humilhação... Mata-me, se quiseres, mas não 
  me faça sofrer mais!

 FAGUNDES Sentes-te humilhada? Junta teus trapinhos e... já sabes onde  
   ca a porta da rua!

 RITA Não fale assim, eu compreendo. És muito generoso em consentir  
  que eu ainda  que aqui, que te veja e que esteja junto de ti!

 FAGUNDES E para que queres ver-me?

 RITA Para quê? Para que continue vivendo!

 FAGUNDES Está bem. Deixa, não é preciso varrer mais. 
  Carmela ouve

  

 CARMELA entrando 

  Por que dizes que não é preciso varrer mais? Fui eu quem a  
  mandou varrer!

 FAGUNDES E agora sou eu quem digo que não varra mais. E acabou-se. 
  Vou tomar café aqui nesta mesa!

 CARMELA E eu faço-te companhia! 
  pose 

  Rita, sirva-nos café.

 RITA Eu? Nunca!

 CARMELA Então, pegue o que é teu e... rua!

 FAGUNDES Vá, menina... não seja teimosa. Vai. 
  Rita sai
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 CARMELA Nem vi que estavas conversando com ela! Eu não quero que  
  fales com ela, nem por bem e nem por mal. Eu não gosto dela,  
  não gosto.

 FAGUNDES E para castigá-la, mandaste que ela servisse o café?

 CARMELA Agora vais ter pena dela?

 FAGUNDES Como assim? Eu mesmo não ordenei que ela te obedecesse?

 CARMELA Sim. Porque, do contrário, tinhas que mandá-la embora! 
  Eu estou percebendo que ainda não tiraste o laço.

 FAGUNDES Que laço?

 CARMELA O laço que te prende a ela, o laço do amor!

 FAGUNDES Não, não é isso. E para te provar o que digo, podes fazer 
  com ela o que quiseres!

 CARMELA Mesmo mandá-la embora?

 FAGUNDES Não! Tudo menos isso! Eu quero que ela sofra... Sofra bastante.  
  E quando a tiver bem castigada, eu mesmo a porei na rua.

 CARMELA Tu não guardas ódio... 
  acariciando-o 

  És muito bom, meu querido!

  

 RITA entrando com o café, vê as carícias de Carmela em Fagundes  

  Não... não... isso eu não consinto. Em minha presença, nunca!  
  chora

 CARMELA O que dizes, empregadinha? Não faltava mais nada... Não é  
  só para lhe fazer carícias que eu aqui estou. Para isso é que 
  ele é muito meu. Não é verdade, meu amor?
  vai para beijá-lo



47

 FAGUNDES dando-lhe um safanão 

  Deixa-me! 
  à parte 

  Oh, não! É muito forte para mim! 
  sai arrebatadamente para o quarto

 CARMELA Não gostaste? Azar! Hei de beijá-lo quantas vezes eu quiser... 
  E não será tu que me vai tirá-lo.

 RITA Nojenta! Tu não és para ele mais do que um instrumento.  
  Agarrou-se a ti para castigar-me. Mas um dia ele me perdoará.  
  Porque eu lhe quero muito.

 CARMELA E para que estou eu aqui? Ou tu julgas que ele não me quer?  
  Veremos!

 RITA És uma víbora! Sua peçonha o contaminou. Mas eu vou matar-te,  
  como víbora que és! 
  avança, agarrando-se a Carmela. Lutam

 

 LIBORIA entra apavorada  

  Dona Rita, o comandante, seu pai, está chegando a cavalo.  
  Parem com isto! 
  sai

 CARMELA Deixa-me! 
  sai correndo para o quarto

  

 COMANDANTE entra falando alto 

  Olá! Onde está esta gente?

 RITA indo a ele, chorar 

  Papai... meu paizinho! 
  abraça-o
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 COMANDANTE Deus te abençoe, minha  lha. Então, como estás de saúde?
  Fagundes entra no quarto e conserva-se ao lado da cena

 RITA segurando o choro 

  Vou bem, paizinho. Muito bem!

 COMANDANTE Pois a sua cara não diz! Parece que estás adoentada, não terá  
  aqui alguém que cuide de ti? Não é verdade, Fagundes?

 FAGUNDES Pode ser... Pode ser...

  

 COMANDANTE Fagundes, eu vim falar-lhe a respeito das próximas eleições.  
  Vais ser o mesário!

 FAGUNDES Mas, comandante, eu não sei ler e nem escrever, como hei de  
  assinar o livro de presença? Bem sabe que na política estou  
  sempre do seu lado, mas...

 COMANDANTE Nada de mais... Basta pegar a pena e escrever o nome. Deixa o  
  negócio por minha conta. Na eleição, comigo até defunto vota.  
  O serviço é bem feito. A Rita se encarregará de te ensinar. Rita,  
  você vai ensinar o teu marido ao menos a desenhar o nome.

 RITA Eu, mas...

 COMANDANTE E quem haveria de ser? Quem melhor do que tu para ensinar-lhe?

 FAGUNDES É... se não há outro remédio...

 COMANDANTE Mas que cara fazes, não podes negar que o fazes de má vontade.

 FAGUNDES Com licença, eu vou lá dentro buscar palha e fumo, que me  
  esqueci.

 RITA Queres que eu vá, Fagundes?
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 FAGUNDES Não! Eu mesmo vou. 
  sai para o quarto

 COMANDANTE Não podes te queixar, minha  lha, do marido que Deus te deu.  
  Vê como ele faz as coisas por ti?

 RITA Sim, papai... Ele é muito bom para mim.

 COMANDANTE Minha  lha, eu não sei por que... mas eu embirro com essa 
  tal de Carmela. Acho que ela não te convém. Por que não a  
  despedes?

 RITA O Fagundes não quer. Ela veio para aqui muito pequena e...

 COMANDANTE Mas nunca te faltou com o respeito?

 RITA Não, papai... Ela é muito boazinha!

 COMANDANTE Havia de ser como a  nada sua mãe. Com ela, as criadas...  
  escreveu, não leu, pé na... traseira!

 FAGUNDES entrando 

  Comandante, quer servir-se para um cigarrinho?

 COMANDANTE Não... O seu fumo é muito forte! Eu estive reparando em minha  
   lha, parece que não está de boa saúde? O que tens, Rita?

  

 RITA Nada, papai... Eu não tenho nada. Então, Fagundes? 
  Queres que eu te ensine a escrever?

 FAGUNDES Se tu quiseres...

 COMANDANTE Mas o que é isto? Agora temos delicadezas?

 RITA Mas o nome só é muito pouco. Eu queria ensinar-te tudo 
  que sei.
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 COMANDANTE Isso é com vocês... para as eleições, não precisa mais do que o 
  nome. Bem, agora eu vou ver o Caco e o Timóteo! São dois votos
   que não posso perder! Fiquem com Deus! 
  sai

 FAGUNDES Só me faltava esta agora. Parece mentira. Aprender a escrever 
  o nome contigo.

  RITA indo buscar papel e lápis 

  O prazer é todo meu. Senta-te aqui. 
  começa a ensinar-lhe

 CARMELA entrando 

  Não... Isso não. Eu não quero. 
  a Rita 

  Saia, saia daqui, vamos! 
  Rita sai cabisbaixa 

  Sabe por que eu não consinto isto? É porque o quero só para  
  mim. Só para mim. 
  abraça-o

 FAGUNDES O que é isto? 
  empurra-a 

  Isto não são modos!

 CARMELA Perdoe-me, querido. Eu não pude conter-me.

 FAGUNDES Por esta vez, passa. Mas... por outra...

 CARMELA Diga-me, Fagundes, para que queres aprender a escrever? 
  Que falta te faz?

 FAGUNDES É para as votações!

 CARMELA Está bem, que aprenda. Mas procura uma mestra. Com ela, 
  eu não quero.

 FAGUNDES E com quem queres que eu aprenda? Você não sabe nem 
  para você, quanto mais para me ensinar.
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 CARMELA Então não aprenda com ninguém. Porque, com ela, eu não  
  quero. Não quero que toque nas suas mãos. Não quero.

 RITA entrando 

  Vamos continuar a lição?

 CARMELA Não! E a  a vá arranjando o que é teu... e fora daqui!

 FAGUNDES áspero 

  Carmela! Eu já te disse, mais de uma vez, que não a ponha fora!  
  Se ela quiser, que vá por sua vontade, e não à força. 
  a Rita 

  Queres ir embora?

 RITA Não, Fagundes... Eu  carei para te ensinar tudo que sei!

 FAGUNDES Se queres, podes ir. Ninguém precisa de ti. Vamos, Carmela.  
  saem para o quarto. Rita chora

 

 COMANDANTE entrando 

  Onde está o Fagundes?

 RITA Foi lá dentro, papai.

 COMANDANTE Mas... agora reparo... Tu estava chorando,  lha? Minha  lha  
  chorando... Por alguma coisa, foi? Que te  zeram?

 RITA choro desabafando 

  Oh, meu pai... Meu paizinho. Eu não posso mais... estou  
  desesperada!

 COMANDANTE O que foi? Conta-me tudo... desabafa o teu coração. Eu sou 
  teu pai. Fagundes já não te quer?

 RITA Oh não! Ele me quer muito!

 COMANDANTE Então não vejo razão para estas lágrimas. Estás realmente  
  adoentada. Vou dizer a teu marido para que te leve ao médico.  
  Vou falar-lhe e já!  
  encaminha-se para o quarto
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 RITA segurando-o 

  Não, papai... Não vá! Não vá, por Deus! Não entre ali. Não!

 COMANDANTE Que não entre? Agora é que entrarei mais do que nunca.  
  Começo a compreender a grande infâmia que se passa por 
  aqui. Mas eu enxugarei as lágrimas de minha  lha. 
  gritando na porta do quarto 

  Fagundes! Miserável! Se estás aí dentro com essa delambida,  
  venha cá para fora, se és homem!

 FAGUNDES dentro do quarto 

  Comandante! Pese bem as suas palavras, não insulte nunca um  
  homem desta maneira. Olha que podes pagar caro sua ousadia!

 COMANDANTE Saia para fora, patife... Não  que escondido, com o rabo entre 
  as pernas. Em campo limpo é que os homens se entendem.

 FAGUNDES entrando 

  Aqui estou, Comandante. Pronto a atender ao seu desa o.

 COMANDANTE Então foi para isto. Para esta pouca vergonha que tomaste  
  minha  lha por tua esposa... Eu que fazia de ti um homem de  
  brio. Vejo agora a imensidão da tua crapolice!

 FAGUNDES Comandante Aguiar, cuidado. Dezenas de homens no campo 
  da luta eu mandei de presente para o inferno. Não continues  
  insultando, sou duro... sou madeira de lei. E por isso me   
  chamam o Bruto!

 COMANDANTE Do comandante Aguiar ninguém se ri... Por mais bruto que seja.  
  Vamos, covarde, aqui está um velho que pode enfrentar-te com  
  dignidade.

 FAGUNDES Comandante, pela última vez. Vamos parar com os insultos  
  antes que eu me esqueça do respeito que lhe devo.

 COMANDANTE Um homem respeita outro homem quando lhe respeita aos  
   lhos. E, já que não tiveste dignidade para isto, saca tua arma 
  e defenda-te, porque senão, te matarei como a um cachorro. 
  os dois sacam as armas



53

 RITA interpondo-se entre os dois 

  Não, meu pai não, Fagundes! 
  recebe um tiro e cai ferida

 COMANDANTE Minha  lha! 
  segura-a meio corpo 

  Vê, Fagundes, o que  zeste? Perdoa-me, minha  lha!

 RITA  Nada tenho a perdoar. Adeus, meu pai... Fagundes, meu único  
  amor, adeus! 
  morre

 COMANDANTE Minha  lha! Minha  lhinha adorada! Morta! Morta por causa 
  de um mau marido e uma mulher desprezível! Pobre  lha!

 FAGUNDES ajoelhado junto ao corpo de Rita

  Minha Rita, tu agora poderá compreender as minhas razões.  
  Perdoe-me... perdoe-me, porque eu nunca deixei de amar-te...  
  Continuarás a ser para mim como aquela rosa... que murchará,  
  na verdade, mas nunca será esquecida!

 CARMELA entrando apavorada a chorar 

  Rita! Minha boa patroa... minha boa amiga... Que fatalidade! 
  E fui eu a única culpada de sua morte! Perdoa-me, em nome 
  de Deus!

 FAGUNDES Vai-te, Carmela! Vai-te daqui! 
  Carmela encaminha-se para o quarto 

  Não! Para ali não! Vai-te para a rua... Lá é que é o teu lugar.  
  Mulheres como tu encontram-se nas esquinas e nos botequins.  
  apontando o quarto 

  Para ali vais tu, Rita! Meu amor, ali será o oratório em que viverás
   para sempre. És uma santa... Ali vai o meu único amor, que sofreu  
  porque soube compreender que Os Brutos Também Amam!

FIM DA PEÇA
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