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CENA
LOUISE e 
FRANÇOIS

 LOUISE ao fundo 
  Está nevando tanto e as meninas ainda não vieram da escola.

 FRANÇOIS Louise, é bom que você saiba que eu hoje não vou apanhar  
  lenha.

 LOUISE Mas, François...

 FRANÇOIS Sabe de onde vim agora?

 LOUISE Foi procurar trabalho e...

 FRANÇOIS Achei: carreguei o lixo do hospital e atirei-o à vala. 
  dá-lhe dinheiro 

  Está aqui o que me deram.

 LOUISE Mas... Sempre ganhou alguma coisa. Quando as meninas  
  chegarem, mandarei uma delas buscar alguns feixes de lenha.

 FRANÇOIS Desta vez a tarefa cabe à Bernadette...

 LOUISE Não! Ela é doentinha. Você sabe!

 FRANÇOIS Eu também ando doente e, no entanto, trabalho. Acabo tirando  
  as duas da escola. As horas que lá estão a perder seriam mais  
  aproveitadas no trabalho. Depois, Marie anda dizendo que  
  a professora implica muito com a Bernadette na escola. Diz que  
  ela é a mais tola da classe. De nada lhe servem os estudos. Não  
  tem tendência para nada. Até hoje quase não aprendeu a ler!

 MARIE fora 
  Já chegamos. Vem, Jeane...

 LOUISE Cala a boca. Elas aí vêm!
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 MARIE entrando com Jeane 
  Mamãe, Jeane veio conosco. Ela vai me ensinar a lição que não  
  aprendi direito.

 JEANE Como vai a senhora, dona Louise?

 LOUISE Bem! Obrigada! E Bernadette?

  

 BERNADETTE aparecendo à porta 
  Estou aqui, mamãe!
  tosse

 LOUISE Tossindo de novo, hein? Não  que triste, minha  lha, amanhã  
  você vai tomar novamente aquele remédio que o doutor  
  receitou. Você se deu tão bem com ele, não é?

 MARIE Não é por isso que ela está triste, mamãe. É porque a Irmã 
  Therese disse que vinha fazer queixas de Bernadette. É uma  
  vergonha, mamãe. Ela não sabe nada na escola.

 FRANÇOIS Não é o que eu digo? O que adianta ir à escola? Melhor seria  
  que se pusesse a trabalhar.

 MARIE Era bem melhor, sim!

 LOUISE Não faça mexericos de tua irmã. Tenha para com ela ao menos  
  consideração!

 FRANÇOIS Consideração? Bem, vou me deitar que é melhor! Escola...  
  Besteira e nada mais. 
  sai

 JEANE A Irmã Therese não deve demorar. Quando terminou a aula,  
  disse que era só o tempo de arrumar o armário dos livros e  
  punha-se a caminho.

 MARIE E disse que iria trazer as outras alunas, só para provar à senhora  
  o quanto é desleixada a Bernadette.
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 THERESE fora 

  Dá licença, dona Louise. 
  entra 

  Dona Louise, sei que a senhora vai estranhar a minha presença  
  aqui, mas fui obrigada a isso para...

 LOUISE Já sei, Irmã Therese. Marie e Jeane já me contaram.

 THERESE E o que achou a senhora? Não é uma verdadeira calamidade  
  essa Bernadette? Enquanto as outras alunas se adiantam nas  
  lições, ela estaciona  num ponto qualquer e, por mais fácil que  
  seja, não sai de lá, é um atraso medonho! Incrível mesmo.

 LOUISE A senhora tem razão. Eu compreendo...

 THERESE A senhora quer uma prova? 

  à Bernadette 

  Bernadette, quais são as pessoas da Santíssima Trindade? 
  pausa 
  Vamos, responda.

 BERNADETTE As três pessoas...
  pausa 
  Eu... Eu não sei, Irmã.

 THERESE com raiva 

  Bernadette Soubirous!

 BERNADETTE Não sei, Irmã... Não sei...

 THERESE É incrível que, de vinte e oito alunas, só seis possam fazer a  
  primeira comunhão. Vadias! Vadias! 
  à Marie 

  Diga você, Marie que é mais aplicada de que sua irmã.

 MARIE rápida 
  São: Padre, Filho, Espírito Santo.
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 THERESE Está vendo, dona Louise? E a qualquer uma das outras alunas, 
  a quem se perguntar, responderão com a mesma precisão com  
  que respondeu Marie.

  

 PADRE ao fundo 

  Permitem?

 THERESE Oh, Padre Peiramale. Como soube que eu estava aqui?

 PADRE Foi a zeladora quem me informou. E vim à sua procura porque  
  soube que preparou a turma para a primeira comunhão. Trouxe  
  até uns santinhos para elas. 
  distribuindo 
  Toma! Este é para você. Para você. Para você.
  dá um santinho a Bernadette

 THERESE Bernadette Soubirous! Entregue o santo ao Padre Peiramale!

 BERNADETTE Mas, Irmã!

 THERESE Entregue! 
  ao padre 
  Ela não vai fazer a primeira comunhão.  Não sabe sequer quais  
  são as pessoas da Santíssima Trindade!

 PADRE reavendo o santo de Bernadette 
  Oh! Então  cará para outra ocasião, quando estiver mais  
  preparada! Bem, agora, retiro-me...

 TODOS A benção, Padre!

 PADRE Deus vos abençoe. Que o Senhor esteja convosco! 
  sai

 LOUISE à Bernadette 

  Não  que triste, minha  lha. Quando você souber o catecismo,  
  também terá o seu santinho!
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 THERESE Há de ser difícil...

 LOUISE Não será, não.

 THERESE Bem. Já cumpri a missão. Não me queira mal, dona Louise. 
  Fiz a minha obrigação. Até logo... 
  sai

 MARIE Viu, mamãe? O que é que eu dizia? Ela não aprende nada!

 LOUISE Não falemos mais nisso. Vá até Massabièle buscar um pouco 
  de lenha.

 MARIE Vou sim. Vem comigo, Jeane?

 JEANE Vou sim, vamos!

 BERNADETTE Eu também vou!

 LOUISE Você não. O tempo está frio. Além disso, você está muito fraca.  
  Não aguentará um feixe de lenha.

 BERNADETTE Posso sim, mamãe... eu quero ir também. Eu não estou tão  
  doente quanto a senhora pensa. Deixa-me ir, mamãe?

 LOUISE Bem! Então, ponha um xale na cabeça.

 BERNADETTE pondo o xale, alegre 

  Sim, mamãe. Vamos! 
  saem as três

 LOUISE sentando-se 
  Pobre  lha...

  

 FRANÇOIS entrando 

  O que tem você? Por que está assim triste?
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 LOUISE Preocupo-me com Bernadette. Ninguém pode compreender a  
  sua debilidade toda motivada pela doença.

 FRANÇOIS Qual doença qual nada! Não exageres tanto. Um pouco de tosse  
  muito fácil de curar-se. Ela há de  car boa, se Deus quiser. Não  
  pense você que se eu às vezes ralho com ela é porque lhe  
  quero mal. Não! Eu também sofro por ela. Não mostro os meus  
  sentimentos porque a nal eu sou um rústico, mas cá no fundo  
  tenho um coração.

 LOUISE A coitadinha há pouco  cou toda sentida ao ver o Padre  
  Peiramale dar santinhos às outras alunas e ela, por não fazer 
  a comunhão, teve que devolvê-lo.

 FRANÇOIS O Padre Peiramale esteve aqui?

 LOUISE Esteve, sim! Veio à procura da Irmã Therese.

 FRANÇOIS Devia eu estar presente! Onde estão as meninas?

 LOUISE Mandei-as, como era preciso, buscarem um pouco de lenha.

 FRANÇOIS E por que não poupou Bernadette? Ela é fraquinha, poderá se  
  prejudicar.

 LOUISE Eu só havia mandado Marie, mas Bernadette insistiu e...

   

 ANTOINE ao fundo 

  Posso entrar?

 FRANÇOIS Entre, Antoine. Então, como tem passado?

 ANTOINE descendo 

  Bem. E a senhora, dona Louise? Como tem passado? Parece que  
  está triste. Houve alguma coisa?
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 LOUISE Falávamos a respeito de Bernadette, que não anda boa 
  de saúde.

 ANTOINE senta-se

  Ah, sim! Bem que a menina precisava de um bom tratamento!

 FRANÇOIS Sabemos disso, mas os nossos recursos não permitem. Faço  
  apenas aquilo que está nas minhas possibilidades! Há dias  
  chamei o médico, comprei remédios, mas o dinheiro era pouco  
  e agora...

 ANTOINE Se precisarem de alguma coisa estou às suas ordens. Sabem  
  que eu também sou pobre, mas em todo caso tenho umas  
  pequenas economias. Posso dispô-las em vosso favor!

 FRANÇOIS Muito obrigado, mas se ela não melhorar por esses dias...

   

 MARIE entra correndo e a ita
  Mamãe! Mamãe!
  atira o feixe ao chão

  A Bernadette... Lá na gruta... Ela...

 FRANÇOIS Fale de uma vez.

 MARIE Vim correndo. Ela desmaiou.

 LOUISE Oh, meu Deus! E onde está ela?

 MARIE Vem nos braços de Jeane, mas é bom que alguém vá ajudá-la.  
  Jeane está cansada. Não pode com ela.

 ANTOINE Eu vou. Podem  car. 
  sai
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 FRANÇOIS Mas como? E por que ela desmaiou?

 MARIE Eu e a Jeane íamos à frente, atravessando o regato. A água  
  estava fria. Saímos a correr para vermo-nos livres daquela água.  
  Corremos mais um pouco quando deparamos com Bernadette,  
  dentro de uma gruta. Tremendo... Tremendo com o rosto tão  
  pálido que até nos fez medo!

   

 ANTOINE entrando com Bernardette ao colo

  Cá está ela.
  coloca-a na cadeira

 LOUISE Que foi, minha  lha? Que tem?

 FRANÇOIS Deem-lhe água!

 JEANE Aqui está a água. Beba, Bernadette.

 LOUISE Agora conta. O que aconteceu, Bernadette?

 BERNADETTE Se eu contar a vocês uma coisa que eu vi, vocês juram que não  
  contam a ninguém?

 TODOS Sim. Juramos.

 BERNADETTE Quando me afastei de vocês, não vi mais o caminho. De repente,
   parei junto daquela gruta. Estava cansada e escutei um barulho 
  como o de uma rajada de vento. Fiquei espantada e entrei.  
  Logo ao entrar vi bem na minha frente. Até perdi a fala. Quis 
  chamar por vocês, mas a voz não saía. Vi uma senhora naquela
   gruta! Era linda! Linda, como nunca vi gente tão linda em minha
   vida! Ela sorriu para mim e fez um sinal para que eu me
   aproximasse. Sem querer cheguei junto dela e caí de joelhos.  
  Depois, a senhora sorriu e segurando um rosário começou a
  rezar e... Eu rezei também com ela... E rezei sem esquecer nem  
  uma palavra.



18

 LOUISE Você sonhou, Bernadette! Pode lá ser?

 BERNADETTE Não, mamãe... Eu vi tal qual estou contando.

 MARIE E como era a tal senhora?

 BERNADETTE Estava vestida de branco e trazia na cintura uma faixa azul,  
  caindo até a metade da saia! Na cabeça, usava um véu branco  
  também. Os pés estavam descalços, mas a minha senhora trazia  
  sobre eles uma rosa desabrochada. Pouco antes de vocês 
  chegarem ela desapareceu. Fiquei a pensar... A pensar... 
  Senti-me tonta. E o resto é o que vocês viram!

 FRANÇOIS Era só o que faltava. Vai querer convencer-nos que viu alguma  
  santa? Estas meninas de hoje inventam cada uma.

 BERNADETTE É verdade sim, papai. Eu vi. Não sei se era uma santa ou não,  
  mas que eu vi uma senhora, eu vi!

 JEANE Deixa de ser boba. Não é possível. Quem irá acreditar numa  
  coisa desta? 
  vozes fora

 FRANÇOIS O que é isto?

 ANTOINE indo ao fundo 

  É a gente curiosa que me viu trazer Bernadette desmaiada e  
  quer saber o que foi. Vou contar-lhes tudo e, assim, eles vão-se  
  embora. 
  sai

 BERNADETTE Parece que a rua está cheia de gente, não é, mamãe?

 LOUISE É sim, minha  lha. Seguiram você, agora insistem em saber a  
  causa de você vir desmaiada nos braços de Antoine!

 BERNADETTE Eles nunca poderão acreditar. Mas é verdade. Aquela senhora  
  falou comigo! Disse que eu tinha que voltar à gruta, hoje mesmo.
   E que eu tinha de visitá-la durante quinze dias. Terminou  
  dizendo: não prometo fazê-la feliz neste mundo, mas, sim, 
  no outro. Não sei o que ela quis dizer com isso...
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 FRANÇOIS Ora, menina, é melhor que acabe com tamanha asneira. Já não  
  chegam as preocupações que temos em casa? Veja aí fora o  
  que você arranjou... uma porção de gente há de querer saber o  
  que há. Logo mais estarão rindo de nós.

 BERNADETTE Eu não sei o que mais lhe digo, papai, mas eu não estou  
  mentindo. Eu vi a senhora. Ela falou, pediu que eu voltasse. 
  E creio que devo obedecer ao seu chamado.

 FRANÇOIS Para que voltar? Para ter outro desmaio? Não volta coisa  
  nenhuma.

 BERNADETTE chorando 

  Mamãe, eu preciso voltar! Ela pediu...

 FRANÇOIS Eu já disse que não volta coisa alguma.

   

 COMISSÁRIO entrando com Antoine

  Não, meu amigo, não é possível. Onde está a menina?

 ANTOINE Está ali e aqui estão seus pais.
  indica

 COMISSÁRIO Sou o comissário, meus senhores. Vi o agrupamento aí fora 
  e procurei saber do que se tratava. Pelo que este rapaz me  
  contou, eu só tenho a lhes dizer que tudo isso não passa de  
  mera ilusão. Massabièle é um lugar pequeno, mas é sempre  
  um lugar. Uma região. Um pedaço da França! É um absurdo o 
  que acabam de me dizer. Já se viu idiotice maior? Amanhã os
  jornais estarão anunciando e Paris inteira estará  rindo do povo  
  desta terra. Vou comunicar o fato ao prefeito para que tome 
  as medidas necessárias para que se possa abafar tamanha  
  vergonha!

 BERNADETTE Não se zangue, Senhor Comissário. Eu não estou mentindo. 
  Eu vi aquela senhora.
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 COMISSÁRIO Cale-se, por Deus! Está louca com certeza. Podemos chamar um  
  médico. O Doutor Douzons é famoso! Provará a toda essa gente  
  que sua  lha é uma doida.

 FRANÇOIS Perdão, senhor Comissário. Minha  lha é doente, sim! Mas não é  
  doida.

 COMISSÁRIO E sabe o senhor que espécie de doença tem a menina? O doutor 
  lhe dirá. Tenho a certeza de que ela sofre de desequilíbrio  
  mental.

 LOUISE Não creio, senhor Comissário!

 COMISSÁRIO Não crê? Isso veremos. Logo mandarei o doutor. Até a vista,  
  meus senhores. 
  sai

 POVO fora 

  Queremos ver a maluca. Queremos ver a maluca.

 ANTOINE olhando para fora 

  O povo não obedece ao Comissário! Não querem se retirar e  
  dizem que querem ver a maluca.

 FRANÇOIS Que fazer, meu Deus? Agora tenho vergonha de sair à rua. De  
  agora em diante sou obrigado a esconder-me para não ouvir o  
  povo gritar: �“vejam, olhem ali o pai da menina visionária. Da  
  maluca que deseja publicidade�”.

 LOUISE Ora, François... O caso não é para tanto. Que fale o povo. 
  Que fale.

 BERNADETTE Mamãe, eu preciso voltar à gruta. A minha senhora está  
  esperando por mim! Eu preciso ir!

 LOUISE Não,  lha. Você precisa repousar!

 BERNADETTE Eu não estou cansada. Até parece que não estou doente. 
  Sinto-me bem hoje. Deixe-me ir... Ela está me esperando.
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 FRANÇOIS Acho melhor não falarmos mais nisso. Se sair agora à rua esse  
  povo seguirá em romaria e será uma vergonha... E, depois, o  
  comissário...

 ANTOINE Deixa lá o comissário. Eu não creio que Bernadette esteja  
  mentindo. Devem deixá-la ir. Não se pode proibir uma pessoa  
  de sair à rua, a não ser que essa pessoa  ra os bons costumes,  
  ou seja malfeitora. Dona Louise irá com Bernadette. Eu também  
  vou. Vamos todos! François, não vai?

 FRANÇOIS Está bem! Podemos ir! Quero mesmo ver o resultado disto tudo.

 LOUISE Então vamos, minha  lha... 
  saem todos, menos François. Ouve-se lá fora vozes e risos fortes

 POVO fora 

  Olha a maluca... Olha a maluca...
  risos

 FRANÇOIS Povo imbecil. Querem divertir-se com a desgraça alheia...
  Raça de ignorantes. Perversos... Perversos... 
  cai sentado numa cadeira a soluçar

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



BOSQUE COM GRUTA AO CENTRO E AO LADO
VERTENTE DE ÁGUA POTÁVEL

TODOS ESTÃO ATENTOS EM BERNADETTE QUE PARECE 

CONVERSAR COM A SANTA DENTRO DA GRUTA

SEGUNDO ATO

MÚSICA SACRA EM SURDINA 
GRANDE COMPARSARIA
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 MARIE Veja, mamãe. Como ela está pálida!

 LOUISE Oh, meu Deus! Pobre  lha!

 MARIE Ela parece que está falando em voz baixa.

 SOUBRETTE cego à ponta da cena 

  Não posso enxergar nada... Sou cego, mas garanto que essa  
  menina é louca. Devia estar num hospício!

 ANTOINE Fique quieto, Soubrette!

 SOUBRETTE Quem falou?

 ANTOINE Fui eu. Antoine!

 SOUBRETTE sorrindo 

  Há... Você acredita nesta história também?

 ANTOINE Se você não fosse cego estaria acreditando, como todos os  
  outros. Ela está ajoelhada. Reza um terço olhando num ponto  
   xo e sorri como um anjo. A sua expressão denuncia a grande  
  verdade.

 JEANE Fiquem quietos. Parece que ela está conversando com alguém.  
  Vamos ouvir!

 BERNADETTE Como é, minha senhora? Para comer ervas? Comerei sim...  
  executa

 SOUBRETTE O que é que ela está fazendo?

 ANTOINE Está comendo erva.

 LOUISE Minha  lha enlouqueceu!

 MARIE Calma, mamãe!



24

 BERNADETTE Como foi que a senhora disse? Para beber água da fonte? Mas...  
  Que fonte? Não há nenhuma por aqui! Ah! A do regato? Não sei.  
  Devo cavar o chão? Sim! Cavarei.
  executa

 LOUISE Não suporto mais. Minha pobre  lha. Tenho muita pena!   
  Bernadette passa a mão pelo rosto e suja-o de barro

 SOUBRETTE O que ela faz agora?

 ANTOINE Cavou a terra e está enlameando o rosto. 
  Bernadette volta à gruta

 COMISSÁRIO Agora vocês viram bem a que ridículo ela se expôs. Enlameando  
  o rosto, comendo erva como se fosse animal! Povo de Lourdes!  
  Finalmente, tiveram a prova exata de que tudo isto é obra  
  evidente de uma louca. Bernadette Soubirous é uma impostora,  
  uma mentirosa. Voltem para vossas casas e não voltem mais à  
  Massabièle. Retirem-se todos! 
  todos vão saindo

 LOUISE Vamos, minha  lha. Vamos embora...
  saem todos menos Antoine e Soubrette

 SOUBRETTE Então a menina fracassou, hein?

 ANTOINE Se ela fez aquilo é porque a senhora mandou!

 SOUBRETTE É claro que você deve acreditar nela. Você está apaixonado.

 ANTOINE reparando 

  Soubrette... Soubrette... Aqui onde ela cavou a terra... Água... 
  Tem água!

 SOUBRETTE Onde? Ponha as minhas mãos.

 ANTOINE executa 

  Eu vou chamar a todos. Voltem. Voltem todos. 
  todos voltam. Soubrette está lavando o rosto



25

 SOUBRETTE Será possível, Antoine? Eu estou enxergando! Lavei o rosto 
  com a água e minha cegueira era incurável, mas... Agora estou 
  enxergando!

 TODOS Milagre! Milagre! Milagre!

 SOUBRETTE ajoelhando 

  Agora eu creio em Bernadette. Eu creio... É uma santa.

 TODOS É uma santa! É uma santa!
  ajoelham-se

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



COLÉGIO DA IRMÃ THERESE
EM CENA AS ALUNAS BERNADETTE, MARIE E JEANE

TERCEIRO ATO
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 THERESE Minhas queridas alunas. Hoje, falarei sobre alguma coisa que  
  não pertence à disciplina escolar e nem se refere ao catecismo.
  Devemos todas as noites fazer um pequeno exame de   
  consciência para...
  reparando 

  Bernadette Soubirous!

 BERNADETTE O que foi, Irmã?

 THERESE Ouviu o que eu estava falando?

 BERNADETTE Perdoe, Irmã... Eu estava pensando na minha Senhora que está  
  me esperando lá na gruta.

 THERESE Bernadette, você é uma aluna mentirosa. Pensa que toda aquela
   gente que na gruta presenciou você fazendo aquelas palhaçadas 
  está acreditando numa só parcela do que você diz? Você está
   brincando com coisas sagradas. Está ridicularizando a nossa  
  vila. Não admito que pronuncie na classe frase alguma em  
  relação a essa senhora, ouviu? Você envergonha o meu colégio.

   

 PADRE entrando com doutor e comissário

  Dá-nos licença, Irmã Therese?

 THERESE Entrem. 
  às alunas

  Podem ir ao recreio. Logo as chamarei. 
  saem as alunas

 PADRE Trouxe aqui comigo o senhor Comissário e o Doutor Douzons,  
  que estão encarregados de fazerem uma visita à menina  
  Bernadette. Estivemos em casa de François e depois para cá nos 
  dirigimos. Queira perdoar-nos se viemos interromper as aulas.

 THERESE Em absoluto! Tenho até prazer em recebê-los, seja qual for o  
  momento. Queiram ter a bondade de sentar-se.

 COMISSÁRIO Como se tem portado Bernadette?
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 THERESE Sempre na mesma. Fala continuamente na tal Senhora!

 COMISSÁRIO Poderia fazer o favor de chamá-la? O doutor necessita vê-la 
  e interrogá-la...

 THERESE Pois não. 
  chamando para fora

   Bernadette... Bernadette...

  
   

 BERNADETTE entrando 
  Aqui estou, Irmã.

 THERESE Estes senhores desejam falar-lhe!

 COMISSÁRIO Seu nome?

 BERNADETTE Bernadette. Bernadette Soubirous...

 COMISSÁRIO Sabe por que a chamei?

 BERNADETTE Não senhor, mas sei que o senhor já esteve em minha casa no  
  dia em que pela primeira vez eu vi a minha Senhora.

 COMISSÁRIO É exato e é justamente por esse motivo que eu aqui estou.  
  Desejo ouvir essa história, contada por você mesma.

 BERNADETTE Creio que não há necessidade disso. Porque o senhor naquele  
  mesmo dia esteve junto com o povo lá na gruta e viu com seus  
  próprios olhos o que agora me pede para contar.

 COMISSÁRIO Mas o Doutor Douzons não está bem a par dos fatos e quer  
  certi car-se melhor ouvindo você mesma.

 DOUTOR Justamente. Quero ouvir toda esta história de sua própria boca.  
  É um fato que tem revolucionado toda a França. Quem é essa  
  Senhora, menina? Conta-me direitinho. Vamos...
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 BERNADETTE Eu não a conheço.

 COMISSÁRIO É bonita?

 BERNADETTE Muito mais bonita do que todas as senhoras que vi até hoje.

 COMISSÁRIO Ela fala, se movimenta ou  ca imóvel como uma estátua?

 BERNADETTE Oh, não, senhor Comissário... Ela sorri, movimenta-se levemente  
  e fala como nós. Apenas com a diferença de possuir uma voz  
  muito mais suave do que a nossa. Pediu-me até que eu fosse à  
  gruta, pelo menos durante quinze dias.

 DOUTOR E o que foi que você respondeu?

 BERNADETTE Que iria!

 COMISSÁRIO Basta de tantas mentiras. Você está desmoralizando a cidade 
  de Lourdes.

 BERNADETTE Não é mentira, não senhor. É verdade.

 DOUTOR Mas como é que ninguém conseguiu ver essa senhora a não 
  ser você?

 BERNADETTE Isso eu não sei... Mas ela é real, é viva. Pode crer no que eu digo.

 COMISSÁRIO O prefeito quer que eu faça um relatório sobre isso. Preciso  
  anotar tudo o que você disser. 
  lápis e papel 

  Vamos lá: a  senhora estava vestida de azul e...

 BERNADETTE O senhor está enganado. A minha senhora veste-se de branco 
  e traz uma  ta azul até a barra da saia!

 COMISSÁRIO Bem. E as sandálias são?

 BERNADETTE Não... Não escreve isso. Ela não usa sandálias!
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 COMISSÁRIO Mas, parece que você dizia...

 BERNADETTE Eu não dizia nada. Ela não usa sandálias. Tem os pés descalços.

 COMISSÁRIO contrariado 

  Doutor, pode continuar. Eu já estou satisfeito!

 DOUTOR Bernadette, quanto são dez mais seis?

 BERNADETTE Dezesseis, doutor.

 DOUTOR ao comissário 

  Está vendo? Ela é perfeita! 
  à Bernadette 

  E quanto são doze vezes 36?

 BERNADETTE Não sei!

 COMISSÁRIO alegre

  Está vendo? Está vendo, doutor?

 BERNADETTE ao comissário

  Eu gostaria que o senhor me respondesse tão depressa quanto  
  deseja que eu o faça!

 COMISSÁRIO Pois é prá já. 
  pega o lápis e papel

 BERNADETTE Mas... Sem pegar no lápis!

 COMISSÁRIO nervoso e sem jeito

  Bem. Eu vou entregar o relatório. Dê-me licença que eu tenho  
  que fazê-lo com bastante urgência.

 DOUTOR Inclua no seu relatório que ela é perfeita, não é preciso   
  examiná-la. Noto-lhe apenas um estado de fraqueza física.  
  Quanto ao cérebro, é perfeitamente normal.

 COMISSÁRIO Está bem. Com licença, senhores. 
  sai precipitado
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 SOUBRETTE entrando alvoroçado 

  Bernadette... Bernadette. Onde está Bernadette?

 THERESE Aqui está ela. Mas como é que você veio sozinho, Soubrette?  
  Como acertou o caminho se você é cego?

 SOUBRETTE Não sou mais cego... Agora enxergo. Eu queria agradecer à  
  Bernadette. Molhei os olhos com a água da fonte que brotou  
  onde Bernadette cavou a terra e os meus olhos agora enxergam  
  tudo.
  ajoelhando-se aos pés de Bernadette 
  Obrigado, Bernadette... Muito obrigado. 
  levantando-se

  Vou gritar a todo mundo que a água da fonte me curou...
  Que é milagrosa. Que é milagrosa. 
  sai. Bernadette ajoelha

 THERESE É louco, com certeza. 
  à Bernadette que está ajoelhada 

  Bernadette, de pé. O que estás fazendo?

 BERNADETTE levantando-se com o auxílio do padre 

  Eu estava transmitindo o meu agradecimento a minha senhora.  
  E ouvi a sua voz que dizia: peça ao sacerdote para mandar  
  levantar uma capela junto à gruta.

 MULHER com criança

  Doutor. Onde está o doutor? Disseram-me que estava aqui.

 DOUTOR O doutor sou eu. O que tem, mulher?

 MULHER Meu  lho morre, doutor. Veja... Não se move... Salva-o, pelo  
  amor de Deus! É o único  lho e eu não o quero perder!

 DOUTOR examinando-o

  Está na agonia. Sinto muito, mas... Nada posso fazer.

 MULHER Meu  lhinho... Meu adorado  lho! 
  chora
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 PADRE Você não deve desesperar-se, Deus o chamou para junto de Si.

 BERNADETTE Mulher! Ainda há esperança. Leve seu  lhinho à gruta e ele será  
  salvo. Eu vou também. Ele será salvo!

 MULHER Salvo? Como?

 BERNADETTE A minha Senhora salvará seu  lho. 
  mulher vai a sair

 THERESE interpondo-se

  Alto lá! Já é tempo de acabar com estas baboseiras. Não ouviu  
  o doutor dizer que ele está na agonia? Que mais quer?   
  Acreditando nesta impostora a senhora vai fazer sofrer, 
  nos seus últimos suspiros, essa pobre criança que nada 
  mais necessita a não ser a paz do Senhor. Fique, mulher... 
  Não seja idiota!

 MULHER desolada

  Tem razão. Ele já está morto... Pobre  lho. Já não há remédio...  
  Está morto.

 BERNADETTE Não quer ir, mulher? A minha Senhora o salvará, garanto. Leva-o.

 MULHER Não. Seria muito grande o milagre. Eu não vou!

 BERNADETTE Não vai? Então vou eu! 
  arrebata-lhe a criança e sai correndo

 TODOS seguindo-a 

  Bernadette! Bernadette!

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



GRUTA
BERNADETTE AJOELHADA JUNTO À GRUTA. 

AO LONGE, A IMAGEM DA VIRGEM.

O POVO EM CENA.

A MULHER JUNTO DA FONTE BANHA A CRIANÇA NA ÁGUA

QUARTO ATO

MÚSICA SACRA
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 MULHER banhando a criança

  Meu  lhinho. Ele precisa viver. Virgem Santa. Eu quero que meu  
   lho se salve... Eu quero!

 THERESE ao padre

  Veja, o povo seguiu-nos. É uma vergonha. Retiro-me. Não posso  
  suportar mais essa ignorância. 
  sai

 MARIE Repare... Ela parece que fala com alguém.

 MULHER gritando de alegria 

  Vejam! Vejam! Meu  lhinho se move. Ele está salvo... Está curado! 
  chora

 DOUTOR Não creio. 
  vai examiná-lo

 TODOS cercando a criança 

  Está curado! Está curado. Milagre. Milagre.

   

 COMISSÁRIO entrando

  A polícia não tarda a chegar. Tenho ordens do procurador para  
  prender esta impostora Bernadette Soubirous.

 TODOS Oh... oh... oh... 
  protesto

 DOUTOR Não sei o que lhe digo, meu amigo, mas aquela criança... 
  Eu a havia desenganado. E, no entanto, está salva. A água desta  
  fonte a salvou. Seria prudente mandar examinar aquele líquido.

 COMISSÁRIO Até o senhor? Mas... É incrível!

 DOUTOR É o que presenciei com os meus próprios olhos e todos que  
  aqui estão poderão testemunhar.
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 COMISSÁRIO Qual nada! Esse povo é imbecil. Desculpe-me, doutor, mas...

 DOUTOR Eu também faço parte do povo. Já não é mais o médico que  
  aqui está. Pode insultar-nos, mas podemos a ançar que
   Bernadette não esteve mentindo. Diga ao procurador que, 
  de fato, houve milagre.

 COMISSÁRIO Não direi nada ao procurador. Eu cumprirei as ordens que me  
  foram dadas. Bernadette Soubirous: está presa. 
  avança

 FRANÇOIS interpondo-se

  Alto lá! Não podem prender minha  lha. Que crime cometeu  
  ela? De que a acusam? De mentirosa? De impostora? Que está  
  enchendo de vergonha a nossa vila? Que toda a França ri-se 
  de nós ao ver os jornais comentarem um fato que todos nós  
  presenciamos e que podemos a rmar ser uma grande verdade?  
  Minha  lha não pode ser levada presa!

 COMISSÁRIO E o senhor não pode violar as leis do nosso Estado.

 LOUISE Um momento, senhor. Repare em minha  lha, senhor Comissário.  
  Aquela palidez, aquele sofrimento. Tudo indica a verdade  
  diante de si. Ela está se torturando. Vejam... Vejam...

 FRANÇOIS Calma, Louise, ela parece que conversa com alguém. 
  Vamos ouvir.

 BERNADETTE É a última vez, minha senhora? 
  chora

  Não... Não pode ser. Quando é que voltará agora? Sim, senhora!  
  Eu esperarei. Não se vá ainda... Posso lhe perguntar uma coisa?  
  Posso? É que eu queria saber o seu nome. Agora quando todos  
  perguntarem eu posso dizer. 
  levanta-se

 MARIE Que foi, Bernadette? Que foi?

 BERNADETTE Ela disse que não volta mais. Disse-me também o seu nome:  
  chama-se Imaculada Conceição!
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 TODOS Imaculada Conceição?

 COMISSÁRIO Ela é demente, Doutor. Esta menina é maluca!

 DOUTOR Ela não poderia inventar isso. Bernadette Soubirous é uma  
  menina inculta. Mal sabe ler!

 COMISSÁRIO Imaculada Conceição! Ela que vá zombar no inferno. 
  sai furioso

 BERNADETTE Ela disse, sim! É esse o seu nome!

 PADRE Menina, você sabe o que está dizendo? Sabe o que quer dizer  
  Imaculada?

 BERNADETTE Imaculada é uma pessoa pura, sem pecado. Não é, Padre?

 PADRE É sim! Mas deve ter havido engano, Bernadette. Ninguém  
  poderia dizer: sou o Imaculado Nascimento, porque conceição 
  que dizer nascimento. Quando muito poderia ter dito: sou o  
  fruto do Imaculado Nascimento.

 ANTOINE à parte 

  Querem confundi-la.

 BERNADETTE Não, Senhor Padre. Eu não me engano. Ela disse: sou a   
  Imaculada Conceição. 
  chora

  Por favor, Padre, acredite em mim. É a Imaculada Conceição. 
  É a Imaculada Conceição!

 PADRE Sim, minha  lha. Eu estou inclinado a acreditar na sua história,  
  mas para que você  que sossegada é preciso que você se  
  recolha em um convento. Vá com a Irmã Therese. Entregue-se
   inteiramente a Deus. Recolha-se na oração. O seu mundo,  
  Bernadette, será o Reino do Céu.

 BERNADETTE Mas eu queria sempre  car com papai e mamãe. Eu os quero  
  tanto.
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 LOUISE O que foi, minha  lha?

 BERNADETTE O padre quer mandar-me para um convento com a Irmã Therese. 
  Eu não queria ir, mamãe. Não queria.

 FRANÇOIS Por quê, Padre? Por que quer arrancar de nós a  lha que tanto  
  adoramos?

 PADRE Assim é preciso. Toda a história de Bernadette é a pura verdade.  
  A vossa  lha é uma santa e, segundo as leis divinas, não devem  
  permanecer neste mundo os escolhidos por Deus... Ela irá para  
  o convento por ordem do Bispo. Lá ela estará mais próxima de  
  Deus!

 BERNADETTE Não vou. Eu não deixarei papai e mamãe.

 PADRE Escuta, Bernadette. Quando vi você pela primeira vez, naquele
   dia em que você dizia ter visto a sua senhora, eu fiquei  
  indignado pensando que era mentira. Mas agora já não penso  
  do mesmo modo. Agora, eu acredito em você e tudo é diferente.  
  Você precisa ir para um convento o quanto antes. Agora mesmo.  
  Eu te levarei. Os que pertencem a Deus não devem tardar.  
  música

 BERNADETTE Devo ir, mamãe?

 LOUISE abraça-a chorando 

  Minha querida  lha.

 BERNADETTE Não chora, mamãe... Papai, querido... Creio que indo para um  
  convento será melhor. Terminará de uma vez por todas o senhor  
  de ouvir os incrédulos dizerem coisas na sua presença. Rindo- 
  se do pai da menina visionária. O procurador não zombará mais  
  de nós. O Comissário não importunará mais, querendo levar-me.  
  É preferível o convento à prisão. Não chorem por mim. A sua 
   lhinha não esquecerá nunca estas lágrimas. Tenha ânimo, papai.

 FRANÇOIS Filha... Filha do coração. 
  abraça-a
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 BERNADETTE E você, Marie, que é boazinha e inteligente, será o amparo  
  destes pobres velhos. Trata-os bem que a minha senhora, a  
  Imaculada Conceição, saberá recompensar-lhe. Vamos, Padre!

 MARIE Podemos visitar você no convento, Bernadette? 
  música ao longe

 BERNADETTE chorando

  Acho que sim... Acho que sim... Adeus... Adeus... Vamos, Padre.  
  Vamos... 
  música sacra quando vão saindo

FIM DO QUARTO ATO

CORTINA



CONVENTO EM NEVERS
THERESE ESTÁ EM CENA QUANDO LOGO ENTRA A FREIRA

QUINTO ATO
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 FREIRA entrando

  Irmã Therese, acaba de chegar o Padre Peiramale trazendo a  
  menina Bernadette Soubirous.

 THERESE Faça entrar Bernadette e diga ao padre que logo irei falar com ele.

 FREIRA Sim, Irmã Therese. 
  sai

 THERESE Não posso conceber como levaram tão a sério a história   
  vergonhosa desta impostora.

  
   

 FREIRA entrando com Bernadette 

  Aqui está Bernadette Soubirous! 
  sai

 THERESE Recebemos o aviso do pároco de Lourdes. Pensou bem antes  
  de resolver vir?

 BERNADETTE Pensei sim, Irmã Therese...

 THERESE Não deve esquecer que eu fui sua professora em Lourdes. 
  E naquela ocasião sempre tive complacência com as minhas  
  alunas. Hoje, porém, sou obrigada a tratar as noviças com 
  maior severidade, porque o convento assim o exige. 
  Está compreendendo?

 BERNADETTE Sim, Irmã Therese.

 THERESE Bem, todas as noviças quando aqui se apresentam escolhem  
  seus serviços! Arrumar quartos, costurar, cozinhar, fazer limpeza  
  ou...

 BERNADETTE Farei o que me mandarem!

 THERESE Então, principiará pelo trabalho mais rude e mais humilde.  
  Lavará o assoalho do convento e, nas horas vagas, ajudará 
  na cozinha.
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 BERNADETTE Sim, Irmã.

 THERESE Outra coisa. Você está usando um nome que despertou grande  
  agitação no mundo inteiro, que se tornou famoso graças aos  
  jornais. Para nós, a fama não tem importância alguma. O mundo  
  nada signi ca para as freiras... Bem... Bernadette Soubirous é  
  o seu verdadeiro nome, mas como Bernadette é um diminutivo  
  tolo e infantil, você passará, de agora em diante, a chamar-se  
  Maria Bernarda. Você já não é mais menina, e este nome dar- 
  lhe-á mais personalidade, não é verdade?

 BERNADETTE Sim, Irmã Therese.

 THERESE Agora falemos um pouco sobre a tal senhora que você viu.

 BERNADETTE Por favor, Irmã... Não me pergunte mais nada a esse respeito.  
  Estou cansada agora. Há muito tempo que estou respondendo 
  a estes interrogatórios. Já não tenho mais nada a dizer a este  
  respeito.

 THERESE Bem. Faço-lhe a vontade, por enquanto.

   

 FREIRA entrando

  Irmã Therese, o padre disse que está com pressa.

 THERESE Já vou atendê-lo! Maria Bernarda... É este o seu nome agora,  
  sabe, Irmã... Ela diz que está cansada, mas... como escolheu a  
  limpeza do assoalho. Poderá cuidar disto, não é verdade, Irmã?

 FREIRA Perfeitamente!

 THERESE Traga-lhe o avental de serviço e o mais que for necessário, 
  para a limpeza desta sala. 
  freira sai 

  Sei que o Doutor Douzons empregou seus cuidados em você,  
  Maria Bernarda... O que dizia ele sobre o seu estado de saúde?
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 BERNADETTE Disse que apenas a asma me atrapalha um pouco!

 THERESE Bem. Isso não é nada. Com um pouco de trabalho, que é um  
  bom exercício... você  cará logo boa.

   

 FREIRA com balde, vassoura e pano 

  Pronto. Aqui está tudo.

 THERESE Prepare-se, Bernarda. 
  atira-lhe o avental

  Creio que não é preciso recomendar-lhe ligeireza e capricho 
  no serviço, não é assim?

 BERNADETTE Deixarei tudo em ordem, Irmã...

 THERESE Bem. Vamos ver o Padre Peiramale. 
  sai com a freira

 BERNADETTE começa a trabalhar com di culdade. Ouve-se a música ao   

  longe. Ela ajoelha-se como quem vai rezar 

  Graças a Deus ela ainda não me abandonou. Parece-me que  
  lhe ouço a voz tal qual. Dá-me forças, Senhora, para que eu  
  possa fazer todo o serviço conforme a Irmã Therese o exigiu...  
  Eu não quero que ela se zangue comigo. Sei que ela não gosta  
  de mim. Mas... é minha obrigação obedecer-lhe e cumprir as  
  suas ordens.

   

 THERESE entrando

  Que está fazendo aí ajoelhada, Maria Bernarda? Já terminou 
  o serviço?

 BERNADETTE Oh, desculpe-me, Irmã... é que senti qualquer coisa, como se  
  fosse uma voz vinda de longe, e ajoelhei-me para fazer uma  
  espécie de oração.
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 THERESE Espécie de oração? Que vem a ser isso? Quis rezar diga logo.  
  Está aí uma coisa que você não sabe fazer, ouviu? Ou quer  
  convencer-me que estava conversando com a tal senhora?

 BERNADETTE Perdoe-me, Irmã... mas não fale mal da tal senhora. Ela não  
  apareceu mais... não apareceu mais. 
  chora

 THERESE Você não a viu nunca! Você mentiu sempre. Brincou   
  desmedidamente com a nossa religião. Conseguiu com uma 
  tremenda calúnia, iludir toda a França. A mim você não engana. 
  Eu não creio em você. De minha vontade não estaria você aqui, 
  manchando de vergonha, humilhando com sua presença esta  
  casa sagrada. De minha parte o seu lugar seria num imundo  
  cárcere... ou num manicômio, entendeu?... E nada de choro... as  
  lágrimas não foram feitas para as pessoas de sua espécie. Elas 
  são lenitivos, bálsamo para as nossas dores, e você não tem o  
  direito de gozá-las... e... estamos entendidas! 
  empurra-a e sai

  Bernadette chorando continua a trabalhar esforçando-se até que,  

  não podendo mais, cai por terra, soluçando amargamente,   

  quando fecha-se a cortina 

FIM DO QUINTO ATO

CORTINA



GRUTA
COMISSÁRIO, DOUTOR E PADRE

SEXTO ATO
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 DOUTOR amparando o comissário

  Venha, senhor Comissário. Graças a Deus o senhor, depois 
  de ouvir os meus conselhos deu-me a palavra de que faria  
  qualquer sacrifício para curar-se. Portanto, cumpra o prometido  
  que é para o seu próprio bem.

 COMISSÁRIO Sim. Mas... o caso é que me trouxeram a este lugar, que eu  
  odeio tanto. Se é aqui que pretendem curar-me retiro o   
  prometido.

 DOUTOR Calma, meu amigo. Convença-se como todos se convenceram.  
  Re ita bem, que é aqui o lugar onde muitas pessoas já   
  condenadas ao outro mundo conseguiram salvar-se.

 PADRE É exato, Senhor Comissário, o que diz o Doutor, o senhor será  
  mais um dos muitos que aqui ganharam a vida!

 COMISSÁRIO Esperem... parece que... mas se não me engano, querem dizer  
  que estou tão mal que necessito de um milagre para curar-me?  
  Doutor, diga-me... esteve então até agora ocultando-me alguma  
  coisa grave?

 DOUTOR Nós, os médicos, temos a obrigação de alimentar nos doentes  
  a esperança de salvá-los. Mas... no seu caso, por exemplo, já não 
  impera esperança. Só mesmo um milagre. Eu... não posso salvá-lo.

 COMISSÁRIO Mas... o que é que eu tenho, Doutor? Pode falar. O senhor  
  assusta-me. O que é que eu tenho?

 DOUTOR Tuberculose na laringe...

 COMISSÁRIO Não, Doutor. Não diga isso... Eu não quero morrer. Não quero!

 PADRE Mais uma razão para nos obedecer. Ajoelha-se ali na gruta e  
  peça à Virgem que deseja a sua cura. Será salvo. Garanto-lhe!

CENA
O POVO se encontra 
na GRUTA
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 COMISSÁRIO Mas... eu não posso fazer isso. Fui o maior perseguidor daquela  
  menina, a Bernadette.

 PADRE Ela já o perdoou.

 COMISSÁRIO Eu  z tudo para prejudicá-la. Zombei de tudo que ela dizia. 
  Não mereço o seu perdão.

 PADRE Agora é uma ótima ocasião para reconhecer o seu erro. E assim  
  obterá a sua cura.

 COMISSÁRIO Mas... e o povo? O que não dirá de mim o povo?

 DOUTOR Não importa o que diga o povo. O que interessa é a sua cura, 
  a sua vida... Não disse há pouco que não queria morrer?

 COMISSÁRIO Disse, sim. E não quero morrer!

 PADRE Então, vamos lá... Pense na Virgem... Ajoelhe-se e reze!

 COMISSÁRIO Na Virgem? Como posso pensar nela, se nunca a vi?

 PADRE E nem podia ver. Esse privilégio, não são todos que podem  
  gozar... Pense numa imagem qualquer, idealize no seu cérebro...  
  uma senhora vestida de branco,com uma faixa azul.

 COMISSÁRIO É essa a Imaculada Conceição conforme dizia Bernadette?

 PADRE Justamente. Ou então pense mesmo em Bernadette... que terá 
  o mesmo resultado. Faça isso... ajoelhe-se e reze!

 COMISSÁRIO Nem sequer rezar eu sei!

 DOUTOR Então fale com a Virgem... diga o que quiser... mas fale.

 COMISSÁRIO dirigindo-se à gruta e reparando no povo que reza o Padre Nosso

  Virgem Maria... Eu fui inimigo de Bernadette, não acreditei  
  nela... Agora, reparando em todo o mal que lhe queria causar,  
  eu me arrependo. O doutor disse-me que eu ia morrer... mas...  
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  eu não quero morrer... Virgem Maria. O povo está todo aqui a  
  Seu lado. Todos creem em Bernadette e em Si... creem nos  
  milagres da fonte e...

 DOUTOR Continue... continue...

 COMISSÁRIO Não posso. 
  levanta-se 

  Tenho um nó na garganta... uma sensação estranha. Parece que  
  estou suspenso no ar... eu tenho medo, Doutor... Padre, eu tenho  
  medo.

 PADRE Continue rezando...

 COMISSÁRIO voltando à gruta, ajoelha 

  Senhora. Ouve os meus rogos. Eu não quero morrer. Quero que
   me salve. Bernadette Soubirous... rogai por mim e dê-me a  
  salvação. 
  sentindo-se curado e respirando livremente

  Santo Deus! Senhora Imaculada Conceição... eu respiro. Estou  
  curado, volta-me a voz, oh, Bernadette, eu creio em ti... creio na  
  Imaculada Conceição. 
  cai de joelhos em frente à gruta. Música forte

FIM DO SEXTO ATO

CORTINA



CONVENTO

SÉTIMO ATO
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 FRANÇOIS entrando com Louise e freira 

  Queremos saber como está passando a Irmã Bernarda. Sei que  
  mandaram chamar o doutor e o padre para vê-la e temo que...

 FREIRA O padre e o doutor estão com ela no pátio. Vou chamá-los. 
  sai

 FRANÇOIS Não sei o que me diz o coração, Louise... mas tenho receio que  
  a nossa  lha esteja muito mal.

 LOUISE Não pense nisso, meu velho. Se houvesse qualquer coisa  
  grave... não estaria ela no pátio como disse a freira. Estaria 
  em seus aposentos.

   

 BERNADETTE entrando auxiliada pelo padre e o doutor 

  Mamãe... papai...

 LOUISE Minha  lha... que tem, Bernadette? Você está doente?

 BERNADETTE Não é nada, mamãe, uma ligeira indisposição. Não se assustem...

 FRANÇOIS Doutor... por favor, sei que o senhor foi chamado pela Madre  
  Superiora aqui no convento. Não será por causa da saúde de  
  minha  lha?

 DOUTOR Não se a ija, meu amigo... Fui chamado para outro assunto. 
  E uma vez aqui, aproveitei e  z uma visita à Bernadette.

 FRANÇOIS Mas... ela não está doente? Vejo-a tão abatida. Tão pálida.

 DOUTOR Mas... não é coisa que haja cuidado. O Padre Peiramale poderá  
  a rmar.

 PADRE Tranquilize-se, François. A sua  lha não está como você julga.



50

 BERNADETTE à Louise 

  Não pode calcular, mamãe, como me alegra essa notícia.

 FRANÇOIS Que é, Bernadette? O que foi que sua mãe lhe contou?

 BERNADETTE Esteve me dizendo que Marie casou-se e que vive muito feliz. 
  E o povo continua visitando a gruta?

 FRANÇOIS Constantemente! As romarias aumentam cada vez mais. 
  Em Lourdes só se fala em você, minha  lha.

 BERNADETTE O doutor e o padre me disseram que o Comissário também  
  procurou a gruta. E que o milagre realizou-se.

 FRANÇOIS É verdade. Custou. Mas... graças ao doutor e ao padre, acabou  
  convencendo-se e ganhou a vida!

 BERNADETTE E o Antoine?

 FRANÇOIS Está trabalhando na construção da capela. Ofereceu-se  
  espontaneamente. É uma boa alma aquele rapaz. Fala sempre  
  em você.

 BERNADETTE Sim. Ele foi sempre bom para mim. O coitado alimentava a  
  esperança de um dia casar-se comigo. Ao despedir-me dele  
  notei dois  os de lágrimas que corriam pelos seus olhos. Pobre  
  moço!

   

 THERESE entrando a ita
  Bernarda, Maria Bernarda! 
  reparando 

  Ah...

 PADRE A Irmã Therese quer falar com Bernadette. Vamos até o pátio...  
  logo voltaremos. 
  vão saindo
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 LOUISE Que seria? Irmã Therese parece tão a ita!

 DOUTOR Logo saberemos... vamos. 
  saem

 BERNADETTE Que queria, Irmã Therese? Sucedeu alguma coisa?

 THERESE Eu quero que você me ajude. É a incerteza que me mata.   
  Bernadette Soubirous... eu não posso acreditar em você. 
  Eu estou me consumindo por causa da grande verdade ou 
  da grande mentira de sua vida.

 BERNADETTE Eu não compreendo o que quer dizer, Irmã!

 THERESE O Papa acreditou logo no primeiro dia em que você aqui entrou,  
  os cardeais também acreditaram nos seus milagres e na santa  
  que você viu. A sua aparência frágil convenceu o mundo inteiro.  
  Mas eu continuo desde aquele tempo a não acreditar em você.

 BERNADETTE E por quê, Irmã?

 THERESE Mesmo que isso fosse verdade, não seria o su ciente para  
  você receber a graça. Você nunca sofreu... nunca soube o que é
   uma morti cação, uma penitência. E estes são os requisitos  
  que puri cam as almas das criaturas. Eu sofri tanto... padeci  
  tanto. Vivo fazendo penitências... morti cações, desde criança.  
  Tudo por amor a Deus, e nada consegui. E você, no entanto, que  
  não passou por estas privações, deram-lhe a devoção de uma  
  santa. O que fez você para merecer isto? O que sofreu? Diga-me...

 BERNADETTE O que sofri... Irmã Therese. Olhe para a minha perna! 
  levanta a ponta do hábito e mostra a ferida

 THERESE Maria Bernarda... o que é isto?

 BERNADETTE Uma grande ferida.
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 THERESE Mas... está tomando toda a sua perna. Como é que você se tem  
  ajoelhado todas as manhãs na capela? Como é que tem feito
  todo o serviço? Oh. Por Deus, Bernadette... abaixe o hábito... 
  não posso mais. É horrível. É horrível...

   

 PADRE entrando com os demais

  O que foi, Irmã?

 THERESE Vejam a enorme ferida que Bernadette tem na perna... vejam. 
  É horrível.

 LOUISE Hein? Ferida? Como é isto, minha  lha? Mostre-me.

 BERNADETTE Oh, não... Não queira ver, mamãe... peço que não veja... Já agora  
  nada mais adianta. O doutor sabe...

 FRANÇOIS Eu bem que descon ava. Ele quis iludir-me.

 DOUTOR Calma, meu amigo. Cumpri o meu dever. Há muito que   
  Bernadette sofre.

 LOUISE Vamos levá-la à gruta. A água da fonte poderá curá-la. Vamos  
  depressa.

 BERNADETTE Aquela água não é para mim, mamãe. Não me curará. Eu sei.

 FRANÇOIS Mas... Doutor, então não há possibilidade de salvá-la?

 DOUTOR Morrerá. Isso irá minar o seu organismo. Bernadette tem uma  
  tuberculose óssea. Não havia se queixado disso. E a moléstia  
  foi alastrando. Agora é tarde.

 LOUISE Oh, meu Deus! 
  chora

 BERNADETTE Não chore, mamãe... O meu destino é este. Terei de morrer  
  assim... Padre... que dia é hoje?
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 PADRE Hoje é quinta-feira... por quê?

 BERNADETTE Foi numa quinta-feira que eu fui buscar lenha, e vi pela   
  primeira vez a minha Senhora. Depois ela mandou que eu  
  cavasse a terra para brotar a fonte. Na outra quinta-feira ela  
  disse-me o seu nome, e hoje, quinta-feira, ela virá me buscar.

 LOUISE Não,  lha. Não!

 BERNADETTE É sim, mamãe... eu sei... sinto o momento  nal da minha vida. 
  Estou satisfeita. Deixo os meus queridos pais. Os meus amigos...  
  mas... alcançarei o Céu... É a lei da compensação.

 THERESE ajoelhando-se à frente de Bernadette 

  Quero obter neste momento a graça de seu perdão. Irmã!  
  Perdoe-me. Eu não duvido mais, creio em ti, Bernadette   
  Soubirous... creio sim!

 BERNADETTE Quem sou eu para perdoar. Pedirei lá no Céu, à minha   
  Imaculada Conceição. E ela lhe concederá o perdão, 
  Irmã Therese.

 THERESE Obrigada, Irmã Bernadette! Obrigada.

 PADRE Bernadette! Este é o santinho que você me devolveu naquele  
  dia, em que você não pôde fazer a primeira comunhão.  
  Guardei-o até hoje. Toma.

 BERNADETTE recebendo-o 
  O meu Santinho. Que lindo que ele é. 
  beija-o. Música 

  Oh, como sou feliz. O coro dos anjos... 
  entra a Virgem 

  É ela. Vem buscar-me. Eu vou... eu vou sim... eu vou com a minha 
  Senhora e... pela última vez, acreditem... estou vendo a Virgem  
  Senhora Imaculada Conceição. 
  Virgem sai 

  Ela é a Imaculada Conceição! 
  morre
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 TODOS Bernadette... Bernadette...

 PADRE Bernadette, não! Santa Bernadette Soubirous. Ela morreu para 
  o mundo mas a sua vida começa agora. A Virgem veio buscá-la.
  A Canção de Bernadette tomará conta do mundo. Porque é a  
  canção do amor à Virgem. Bernadette, não! Santa Bernadette  
  Soubirous!

                                            apoteose  nal
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