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CENA
RUFINO, CAMARGO
e JULIETA

 CAMARGO a Ru no
 É aqui. Espere-me junto ao carro, Ru no, e veja se vai   
 desenferrujando estas pernas, você parece uma lesma.

 RUFINO Sim, senhor Camargo, há de me desculpar se sou assim tão  
 vagaroso... É que, desde a guerra do Paraguai, este preto existe.  
 E já faz tantos anos que não me lembro mais ...
 sai

 JULIETA Ru no, por que és tão áspero com o pobre preto? Apesar de  
 estar velho, nos presta bons serviços, é um homem de grande  
 cultura, a quem papai muito estimou, e tu sabes muito bem o  
 quanto nosso  lho o quer. 

 CAMARGO Isso é capricho de estudante. 

 JULIETA Ao contrário, deves compreender que ele  cou na nossa  
 casa como amigo, depois da Lei Áurea, e, com ele, aprendi  
 muito no tempo de minha mocidade. 

 CAMARGO Prestarás obediência ao teu magnânimo coração, Julieta. Mas  
 nosso passeio, hoje, a este sítio é motivado pelo seguinte: já  
 reparaste que nosso  lho, de um tempo pra cá, vive taciturno?  
 Vive triste sempre! 

 JULIETA Sim, uma tristeza que tem posto meu coração enfermo.   
 triste
 Oh! Se eu soubesse o que é, faria qualquer sacrifício pra ver  
 meu  lho feliz.

 CAMARGO áspero
 Pois esta felicidade ele jamais terá.
 andando de um lado a outro
 Fala-se por aí que o nosso  lho, todas as manhãs, se encontra  
 com uma moça neste sítio, uma mísera  lha da plebe, pela qual  
 está freneticamente apaixonado, devendo-lhe até a honra. 
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 JULIETA surpresa
 Não pode ser, Camargo! É mentira, são invenções. 

 CAMARGO mostrando-lhe um bilhete
 Veja este bilhete que Ru no entregou a seu  lho, e que veio  
 parar em minhas mãos, sem que ele soubesse. Ouça:
 lendo
 �“Meu Querido, espero-te amanhã às oito horas, como sempre.  
 Beijos, Tua, só tua, Mirna�”.

 JULIETA levando as mãos à boca
 Meu Deus! E quem é Mirna? 

 CAMARGO agitado
 É uma desgraçada, órfã de pai e mãe, empregada na casa de  
 uma costureira. 

 JULIETA falando alto
 Não importa que seja rica ou pobre, ele terá que reparar sua falta. 

 CAMARGO austero
 Ledo engano. Ele não será tão atrevido a ponto de vir aqui  
 pedir o meu consentimento, pois não darei nunca. 

 JULIETA indo a ele, calma
 Camargo, se ele a ama, devemos consentir, devemos passar  
 por cima de todas as convenções sociais para garantir a sua  
 felicidade. Não achas enfadonho vê-Io triste?
 triste
 Pobre  lho, como não irá sofrer se recusares! E a pobre órfã,  
 coitadinha, será perseguida pelo infortúnio que a levará à  
 escada da prostituição. 

 CAMARGO  cínico
 Ela não passa de uma espertalhona, a minha deliberação está  
 tomada
 ri
 Quero surpreendê-los hoje aqui. E, depois, vou fazer este caso  
 repugnante terminar. 

 JULIETA Mas se ele a ama... 
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 CAMARGO Há de esquecê-la. 

 JULIETA Mas isso tornará infeliz a pobre pequena e o nosso  lho. 

 CAMARGO falando alto
 Não importa, ele terá que me obedecer. E, se for preciso, ele irá  
 para a casa do tio na América do Norte. 

 JULIETA dramática
 Não, Camargo, não irá separar de nós o nosso  lho! O mundo  
 seria para mim um labirinto de saudades. Eu o amo muito, tal  
 qual Maria amou Jesus! 

 CAMARGO debochado
 Estás enganada, é por querer-lhe muito bem que o mando pra  
 fora do país. 

 JULIETA falando alto
 Camargo! 

 CAMARGO olhando o relógio
 Cala-te! A hora do encontro tão almejado se aproxima,  carás  
 em um lugar próximo daqui. 
 chama Ru no
 Ru no! Ru no! 

 RUFINO entrando
 Pronto, Senhor Camargo. 

 CAMARGO Conduza sua patroa para as bandas de Jequitibá e espere-me lá.
 Eu  carei por aqui pra surpreender os pombinhos.
 sai rindo

 JULIETA a Ru no
 Ru no, tu queres bem a tua patroa? 
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 RUFINO triste
 Dona Julieta, não me ofenda fazendo essa pergunta! Como não  
 hei de a querer bem? Quando a senhora era criança, eu já a  
 estimava muito, e também ao senhor seu pai - que Deus o  
 tenha no reino da glória! Ele foi que me tirou da escravidão.
 A minha sabedoria, devo a ele. Quando  quei doente, quem me  
 olhava era a senhora, esse bem  ca guardado no cantinho do  
 meu coração, nunca hei de esquecer. 

 JULIETA Agradecida, Ru no, diga-me uma coisa: é verdade que meu  
  lho ama esta moça e que, todos os dias, eles se encontram  
 neste mesmo lugar? E é verdade que ele lhe deve até a honra? 

 RUFINO cabisbaixo
 Dona Julieta... 

 JULIETA Diga-me o que sabe, a mentira é um pecado. O bilhete que tu  
 entregaste a meu  lho foi parar nas mãos de meu marido, ele 
 já sabe de tudo, bom preto, e está disposto a tirá-lo do país,
 chora
 e eu não resistirei à sua ausência. Será, para mim, um suplício,  
 morrerei de saudades. 

 RUFINO acalmando-a
 Não chore, Dona Julieta, perdoe este pobre negro, ele não  
 mente porque Jesus ensinou que a verdade esmaga a mentira.  
 Tudo que a senhora sabe é verdade. Foi impossível evitar.  
 Senhor Carlos disse também que tinha de cumprir um dever  
 sagrado, dar o seu nome a essa moça. E agora que já sabem  
 de tudo, perdoe-me, Dona Julieta, mas deviam consentir, é tão  
 linda, além de tudo, despida de vaidade, virtuosa, 
 chora
 coitadinha, que culpa tem de ser pobre? Porventura Jesus  
 não queria tanto aos pobres como aos ricos? Ele pregou a  
 igualdade... O Senhor Camargo parece que tem o coração de  
 pedra, ele nunca será feliz, vive como um avaro, esquecendo  
 das palavras de Deus: �“acautela-vos e guardai-vos da avareza,  
 porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos  
 bens que possuem�”. 

 JULIETA Tens razão, Camargo será sempre inexorável. 
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 RUFINO É, Dona Julieta. Bem, vamos para onde o Senhor Camargo nos  
 mandou, para o Jequitibá. Vamos representar também neste  
 triste drama, neste con ito de almas angustiadas. 

 JULIETA E que a bondade divina nos proteja. 
 saem

 

 entra Mirna, rodando, alegre

 MIRNA divagando
 É aqui que encontro Carlos todas as manhãs. 
 triste
 Infeliz de mim, desde que a morte levou meus pais, só Deus  
 é o consolo do meu infortúnio, mas o desespero já pesa  
 sobre mim. Talvez eu tenha que trilhar um caminho penoso,  
 porque, desgraçadamente, o homem a quem me entreguei  
 nunca poderá dar-me o seu nome. Sim, porque a sociedade é  
 inlacrimável. Embora ele queira cumprir o seu dever, há algo  
 que o fará afastar-se de mim. Sozinha eu terei que  car. 
 chora
 Sem pai, sem mãe, sem um peito amigo... serei tal qual uma rosa  
 em um deserto, desfolhada por um vendaval de destruição.
 Que posso eu fazer? Chorar a minha desventura, pedir ao Céu  
 que abrande a minha dor. Oh! Carlos do meu coração, você é  
 meu último refúgio. 

 

 CARLOS entra alegre
 Mirna, meu amor, abraça-me, querida! 

 MIRNA abraça-o, beija-o, chora
 Carlos, meu querido, quantos perigos não enfrento para estar  
 em tua companhia. 

 CARLOS percebendo as lágrimas
 Mas o que é isto, Mirna? Noto lágrimas nos teus olhos. 
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 MIRNA Sabe, Carlos, eu estive pensando e cheguei à conclusão de que  
 somos infelizes. 

 CARLOS beijando-a
 Não diga isso, querida. Sabe que não falei com meus pais a  
 respeito da nossa união, com receio de que se concretize o meu  
 pressentimento, o de não concordarem com o nosso casamento.  
 Entretanto, tu não sabes o quanto eu tenho pensado nisto.  
 Passo as noites sem dormir, imaginando como relatar a meus  
 pais, como fazê-Ios compreender o porquê e de que maneira se  
 aninhou em meu coração este amor. En m, o meu nome dar-te-ei, 
 mesmo que eles se oponham. 

 MIRNA Não, Carlos, seria muito sacrifício. Eu sou uma  lha do povo, a  
 sociedade te acusaria por teres dado o teu nome e a tua mão  
 de esposo a uma moça pobre. Mas nunca esqueceria os deveres  
 santos da honra e da probidade.
 chora
 Tu me amas, Carlos? 

 CARLOS abraça-a. beija-lhe os cabelos
 Tolinha, não há outra mulher para mim a não ser você. 
 rindo
 Se te amo? A quem mais podia eu amar? Tu és o farol da minha  
 vida. Neste mundo, só tenho um ideal, és tu. Quando nos  
 casarmos, minha querida,serei o mais ditoso descendente de  
 Adão... O manto da felicidade nos envolverá, porque te quero  
 muito. 

 MIRNA abraça-o
 Oh! Carlos, és a bondade personi cada. Admiro-te porque és o  
 melhor dos homens. Sabemos a distância que nos separa, mas  
 devemos ter fé em Deus e, quem sabe, se concretizarmos os  
 nossos sonhos, a nossa vida não será uma eterna primavera?

 CARLOS A quem um inverno rigoroso nenhum mal fará... Não podes  
 imaginar quanta falta me fazem teus carinhos. Quisera amar-te  
 diariamente, sem ter que viver temeroso de roubar-nos as  
 poucas horas de amor que temos... A minha tristeza já fez  
 balança em minha casa, minha mãe, outro dia, interrogou-  
 me chorando, disse que se dependesse dela, muito embora  
 fosse um sacrifício, ela tudo faria para me ver feliz. Eu nada  
 disse, porque sei que a chave da felicidade dela está com papai,  
 não com ela, e receio que ele a lance num abismo onde nunca a  
 encontraremos. 
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 MIRNA É, Carlos, quem sabe do nosso amor é apenas o preto Ru no. 

 CARLOS Até ontem, era o único a saber, mas hoje todos saberão que  
 serás minha. Embora não consintam, hás de ser minha esposa. 

 MIRNA alegre
 Oh! Carlos, como és bom. 

 RUFINO entra 
 Menino Carlos, Dona Mirna, desculpe vir interrompê-los. 

 CARLOS Tu aqui, bom preto, o que há? 

 RUFINO nervoso
 Uma desgraça, uma verdadeira desgraça. Leve dona Mirna daqui  
 deste lugar. O senhor Camargo já sabe de tudo, o destino fez  
 com que fosse parar nas mãos dele um bilhete, por isto veio  
 neste lugar com Dona Julieta, para encontrá-Ios. 

 MIRNA mão na boca
 Mãe santíssima, valei-me! 

 CARLOS calmo
 Então sabem de tudo? Melhor. Pouparam-me o trabalho de Ihes  
 falar, a nal, foi melhor assim. 

 RUFINO Pelo amor de Deus,
 cai de joelhos
 não faça este pobre velho, que te trouxe nos braços em criança,  
 derramar tantas lágrimas, te quero como se fosse meu  lho. 
 O senhor Camargo está nervoso como um tigre, Dona Julieta  
 tentou acalmá-lo, mas foi inútil.
 chora

 CARLOS Pobre velho, me quer muito, levante-se Ru no. 
 levanta-o consolando
 Não chores. Mais uma vez, mostraste ser um pai pra mim. 

 MIRNA chorando
 Carlos, saiamos daqui deste lugar, eu tenho medo. 
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 RUFINO Sim, ele, talvez, não nos encontrando aqui, considere tudo  
 remediado, e o menino não precisará partir. 

 MIRNA e CARLOS surpresos
 Partir?! 

 RUFINO Ele fala em mandá-lo para a América do Norte. 

 MIRNA chorando
 Oh, quanto sou desgraçada! 

 CARLOS Não chores, minha querida Mirna, farei todo o possível para  
 isso não acontecer. Meu pai julga-se com o direito de legislar  
 sobre meu coração. Estou sob seu domínio porque sou menor.  
 No entanto, lutarei para não partir, mas, se isso acontecer, tu,  
 meu bom preto, cuidarás de Mirna. Serás um pai, protegendo-a  
 de todos os golpes do destino. Jura que farás isso, Ru no. 

 RUFINO Descanse, se o menino partir, eu juro que hei de velar por ela,  
 mas, quem sabe, vendo Dona Mirna, ele não mude de ideia?

 CARLOS Não, meu pai nunca consentirá, e faltam três anos para que eu  
 atinja a maioridade. Ouviste, Mirna? Três anos! Depois  carei  
 livre, serei senhor dos meus atos e, então, só Deus poderá nos  
 separar.
 abraça-a

 MIRNA em lágrimas
 Eu não resistirei à tua partida, mas nunca deixarei de te amar,  
 nem mesmo depois de morta. 

 CAMARGO entra afobado
 Oba! Que maravilhoso encontro! 

 MIRNA à parte
 Meu Deus, protegei-me... 

 CARLOS Meu pai, a nal tinhas que saber! 
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 CAMARGO a Ru no
 De que serviu avisá-los que eu estava aqui? Creio que foi um  
 grande erro da Princesa Isabel abolir a escravatura. 

 RUFINO Desculpe, patrão. 

 CAMARGO Cala-te, negro! Vai até o Jequitibá e chama a tua patroa para  
 que veja a fantochada que preparou o seu  lho. 

 RUFINO Sim, senhor Camargo.
 sai

 CAMARGO Então, mocinho, como pudeste descer tanto o teu nível social e
  se envolver numa aventura dessa espécie, esquecendo teus  
 estudos e envergonhando o nome que usas? Como pode o  lho  
 de Camargo da Silva, o milionário mais bem conceituado da  
 cidade, apaixonar-se por uma desgraçada  lha da plebe?! 

 CARLOS avança
 Por favor, meu pai!
 controla-se
 Perdoe-me, mas, pelo amor de Deus, não a ofenda, ela não é  
 o que o senhor pensa, ela é pura, honesta e sincera. Eu a  
 conheci há três meses e já a amo muito, ela é a eleita do meu  
 coração e, além do mais, um dever sagrado me prende a ela,  
 receava falar-lhe. Temia a sua recusa, o que irá dilacerar as  
 nossas almas, mas o senhor a viu e está ciente do nosso amor. 

 CAMARGO Que queres dizer? 

 CARLOS alto
 Que ela será minha esposa. 

 CAMARGO Nunca! Deixaste te iludir pela lábia dela. Sem medir as   
 consequências, ela ambiciona apenas a riqueza de que   
 desfrutas. Deseja-te para arruinar-te ou, talvez, seja um 
 amor lascivo! 
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 MIRNA chorando
 Oh, senhor, chega de impropérios, perdoe-me por ter esquecido  
 a minha posição social, uma costureira jamais devia ter ousado  
 amar o  lho de um milionário. Deus, Senhor Camargo, é  
 testemunha de que, apesar de eu ter vivido sempre só, soube  
 guardar com valor a minha honra e a minha dignidade, mas uma  
 força estranha fez com que eu conhecesse seu  lho. Amei-o,  
 amo-o como a um Deus... Meu amor não é lascivo, Senhor  
 Camargo, juro-te que não é. É um amor puro, todo espiritual. 

 CAMARGO E, no entanto, te entregas a ele na febre do desejo e da riqueza. 

 CARLOS abraçando-a
 Oh, por piedade, não a martirize mais. 

 MIRNA Deixei-me levar, con ante, pelo caráter nobre do teu  lho,  
 na sua alma grande, no seu boníssimo coração. Eu não quero  
 a sua riqueza, ela não pode dar-me a felicidade. Desejo apenas  
 o teu  lho, que vai iluminar a escuridão da minha existência.  
 De ferro não é o teu coração, tem dó desta pobre órfã... eu  
 suplico de joelhos, juro que o farei feliz. Apesar de pobre, eu o  
 amo, Senhor Camargo. O senhor é bom e eu hei de adorá-lo  
 como se fosse meu pai. Em minhas orações, pedirei ao Altíssimo  
 que cubra o senhor de bênçãos,
 chora
 mas, por favor, não me separes de teu  lho,
 ajoelha-se
 eu morrerei. 

 CAMARGO Basta, levanta-te e guarda tuas lágrimas, elas não me comovem.  
 Julieta entra com Ru no

 

 JULIETA Meu  lho, meu  lho do coração! 

 CARLOS chorando
 Mãe, eu a amo! 

 JULIETA Compreendo, meu  lho. E tu,
 a Mirna
 pequena, não chores. 
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 CAMARGO Acreditas agora no que eu te dizia? Pois bem, essa comédia  
 termina hoje, Carlos, visto o grande amor que tens por esta  
 moça, e ela, por ser indigna de te possuir, e também por eu  
 não consentir neste casamento desigual, é que partirás amanhã  
 para Nova Iorque e, só daqui a seis anos, voltarás. 

 CARLOS revoltado
 Meu pai, serei maior de idade daqui a três anos, não seis. Oh,  
 nunca, meu pai. Não hei de violar o juramento sagrado que  z 
 a Mirna, ela há de ser minha esposa, eu não partirei. 

 CAMARGO rindo
 Não partirás? Tu és meu  lho e tens de me obedecer. Não quero  
 que sacri ques os teus estudos por um devaneio, por um amor fácil.
 gargalha

 CARLOS Não, meu pai, meu amor não é um capricho. O amor não vê  
 idade nem posição social. O senhor não deve impugnar esse  
 casamento, porque será um crime imperdoável. Os pais deviam  
 deixar os  lhos com os corações livres para se amarem. Sim,  
 eu a amo. Vibram em mim todos os sentimentos, este amor o  
 senhor nunca poderá sufocar. 

 CAMARGO Cala-te! 

 CARLOS Não me calarei.
 aponta para Mirna
 Vê esta moça? Querem infelicitar sua alma. Ela vive torturada  
 porque pecou por amor, não será justo deixar, ao revés da  
 prostituição, este ente bondoso, que agora é enxovalhado 
 pelo ódio ignóbil da sociedade. 

 CAMARGO falso
 Não. Descanse, meu  lho. Ela será paga e tu verás como tudo  
 vai  car resolvido.
 vai a Julieta
 Verás, Julieta, como sou caritativo.
 vai a Mirna
 Mocinha, como sabes, meu  lho vai partir, a falta não vai ser  
 reparada, e o ouro brilha muito mais.
 tira uma carteira
 Aceite isto, é um cheque no valor de um milhão. Considere-se  
 paga e... 
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 MIRNA brava, recebe
 Engana-se, Senhor Camargo, o ouro pode comprar tudo nesta  
 sociedade, a que não me orgulho de pertencer. Obrigada!  
 A uma donzela, não é o su ciente para comprar. Guarde o 
 seu dinheiro, senhor Camargo. Guarde o seu dinheiro! 
 joga o dinheiro aos pés de Camargo e chora

 CAMARGO apanha e ri
 Pois bem, pobretona orgulhosa, será pior para ti.
 a Carlos
 E tu já sabes. Partirás amanhã. 
 Julieta chora

 JULIETA Camargo! Pobre  lho, infeliz pequena! 

 CARLOS forte
 Quanta hipocrisia! Mas que sociedade baixa é esta, que   
 defende a infâmia e é escudada pelo fastígio da fortuna, por  
 que o vil metal esconde fartamente hediondos crimes. 
 Envergonho-me até de ser  lho do Senhor Camargo da Silva,  
 um monstro que pensa que pode comprar tudo com ouro,  
 e até a própria castidade! Um miserável, pela sua torpe   
 ambição, que calça aos pés a felicidade do  lho, atirando uma  
 pobre moça ao dédalo desairoso da miséria, da desonra e do  
 abandono. Não, o senhor não é meu pai, o senhor é um canalha,  
 um abutre social. 

 CAMARGO irado
 Oh! Filho indigno, é demais! Toma! 
 bate-lhe, Carlos cai, rosto sangrando
 Isto é para aprender a respeitar teu pai. 

 JULIETA chorando
 Camargo, o que  zeste?! 

 MIRNA agarra-lhe as pernas
 Piedade, senhor Camargo. 

 CAMARGO empurrando-a
 Saia da minha frente, você é a causadora de tudo! Ru no,
 leve-o para o carro.
 vai saindo e diz
 Eu nunca consentirei, nunca! 
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 MIRNA levantando Carlos
 Carlos, pedaço de meu coração, tens que partir.
 chora

 JULIETA Que coração tem o Camargo, Ru no? Vamos levá-lo ao médico.

 CARLOS Não, mamãe, não é preciso, não foi nada...
 a Mirna
 Mirna, perdoe-me, eu terei que partir. Espera-me? Mamãe,  
 Ru no, tomem conta de Mirna. 

 JULIETA Meu  lho, vá descansado, nada há de lhe faltar nada. 

 RUFINO Deus é bom, vá descansado, breve vocês estarão juntos, 
 Dona Mirna o esperará. 

 CARLOS Eu não queria partir, deixar vocês, esta terra tão querida onde  
 nasci, pobre Mirna. 

 MIRNA em prantos
 Oh, Carlos, eu morrerei de saudades. 

 JULIETA Paciência, meu  lho, quando as portas da universidade se  
 fecharem, abrir-se-ão as portas do mundo para você! 

 CARLOS abraçado a Mirna e Julieta
 Não, mamãe, quando as portas da universidade se fecharem,  
 termina o mundo para mim. 

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



CASA POBRE
UMA MESA, QUATRO CADEIRAS, MIRNA DEITADA

EM UMA ESTEIRA 

SEGUNDO ATO
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 RUFINO �“Virá o nosso Deus e não se calará, um fogo irá se consumindo  
 diante dele, haverá grandes tormentas, ele ferirá a terra com a
 lava de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio.�” 

 JULIETA Como será terrível o Dia de Juízo. Se a humanidade
 compreendesse que ele se aproxima, não haveria tanta maldade. 

 RUFINO deixa o livro
 É, Dona Julieta. O homem pensa que viverá eternamente,  
 esquece tudo, não lembra de preparar o espírito para quando 
 se desprender da matéria, para que seja digno da mansão de Deus.
 a Josefa
 Ela não acordou ainda, Dona Josefa? 

 JOSEFA triste
 Continua dormindo, coitadinha, é a minha única companheira,  
 desde que faleceu meu marido, companheira no trabalho, na  
 dor e, agora, parece que vou  car sozinha, a moléstia vai lhe  
 furtando a existência, a saudade do Senhor Carlos resultou  
 nesta doença e a morte apressa seus passos. 

 JULIETA Faz três anos que meu  lho partiu, a saudade me rói o coração. 

 RUFINO Chamou o médico ontem, Dona Josefa? 

 JOSEFA Sim, ele disse que é um caso perdido, que não lhe dá muito  
 tempo de vida... Se não fossem os gastos que Dona Julieta tem  
 feito, creio que ela já teria morrido, pois nem um vidro de  
 remédio eu poderia comprar.
 Mirna acorda
 Silêncio, ela acordou. 

 MIRNA fraca, com carta na mão
 Josefa, Dona Julieta, Ru no, que lindo sonho eu tive... eu estava  
 toda de branco, ao lado de Carlos.
 tosse

CENA
JOSEFA, MIRNA, DONA JULIETA 
e RUFINO estão lendo a Bíblia
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 Era um vestido de noiva, havia tantas rosas por onde   
 caminhávamos, o perfume delas nos inebriava. Sorríamos  
 porque havia chegado a nossa felicidade. Tudo era alegria, 
 os pássaros cantavam e vislumbrávamos, ao longe, uma   
 igrejinha campestre a tocar os sinos,
 tosse
 música, marcha nupcial, caminhávamos mais depressa para  
 alcançarmos a ermida que nos uniu pelos laços sagrados do  
 himeneu. De repente, quando chegamos a alcançá-la, como
  um devaneio, ela se elevou ao Céu, deixando-nos desapontados. 
 Ela subiu tão alto, foi além das nuvens... O espaço, então,  
 encheu-se de uma melodia angelical e vimos São Pedro a sorrir  
 para nós e dizer:
 tosse
 é esta a igreja... esta felicidade, só encontrarás na outra vida,  
 sereis felizes no Céu.
 tosse

 JOSEFA dá-lhe o remédio
 Tome, tome o remédio, não fale tanto que lhe faz mal.
 ela bebe

 MIRNA Obrigada, por favor, quanto tempo faz que Carlos partiu?
 

 RUFINO chorando
 Três anos, Dona Mirna, ele voltará, deve esperá-lo. 

 MIRNA agonizante
 Não, falta muito ainda, esperarei lá no Céu, lá na igrejinha, toda  
 de branco.
 tosse
 Como deve ser lindo o Céu... deve haver tanta luz.
 tosse

 JULIETA a Ru no
 Deus todo poderoso, ela delira. 

 MIRNA Um tremor toma todo meu corpo, as minhas pálpebras querem  
 fechar-se, Pai Celeste, não me... contra o vosso desejo... mas  
 dai-me um cantinho no Céu...
 tosse
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 JOSEFA Cristo, não permita que ela morra! 

 MIRNA em delírio
 Carlos, jurei que havia de esperar-te, mas, nesta vida, não será  
 possível... esperarei na outra vida.
 música forte, Ave Maria
 Ouve o coro dos anjos...
 fraca
 eu vou para o Céu... Dona Julieta, leia as últimas linhas da carta  
 que meu idolatrado mandou para mim. 

 JULIETA abre a carta e Iê
 �“Sim, Mirna, será o delator dos anjos e a amplitude da distância  
 motivo de arrefecimento do nosso grande amor.�” Não posso  
 continuar, toma Ru no, termina.
 Ru no recebe

 MIRNA voz cansada, tosse
 Ru no, bom preto, dai-me esta carta, quero beijá-la, esteve 
 em suas mãos! Dona Julieta, Josefa, Ru no, perdoem-me.
 música, Ave Maria
 São os anjos que vêm buscar-me... Carlos, te esperarei lá em  
 cima, na igrejinha do Céu.
 morre

 TODOS Mirna! Mirna! 

 RUFINO Doloroso destino, como sofreu... expirou pela veemência do seu  
 amor. Vamos cuidar do seu sepultamento.
 saem todos

 ANJO Sou mensageiro do Senhor do Céu, mimosa  or. Com a morte,  
 encerra a tua dor, teu sofrimento. Longe do malvado, esperas  
 teu amado. E o pai sem coração, com sua torpe ambição, viverá  
 na solidão, pagando o seu pecado. Você terá guarida com Deus,  
 na eterna vida de noiva, com grinalda e véu. 
 explosão, escurece a cena
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FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA

 MIRNA aparece de mortalha
 Como sentem a morte do meu corpo! Pobre gente, digam a  
 Carlos que minha alma foi para o Céu. Obrigada, meu Deus.
 ouve-se a Ave Maria



SEIS ANOS DEPOIS, CASA DE CAMARGO 
RICAMENTE MOBILIADA. CENÁRIO DE FESTA

TERCEIRO ATO
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 JULIETA Logo chegam os convidados, nem calculas a minha alegria,  
 depois de seis anos de separação, tornar a rever o meu  lho! 

 RUFINO É verdade, Dona Julieta, eu também compartilho de sua alegria,  
 até parece mentira que aqui estará o menino Carlos. 

 JULIETA rindo
 Menino não, Doutor Carlos! 

 RUFINO Desculpe, Dona Julieta, eu sempre terei a impressão de que ele  
 é aquela criança que eu carregava no colo, menino Carlos que era! 

 JULIETA Irrequieto, levadinho da breca, mas muito amoroso, desde  
 criança. Ru no, notaste que Carlos ainda ama loucamente a  
 infeliz Mirna? Pois, além das cartas que ele escrevia sem ter  
 respostas, quando aqui chegou, logo nos perguntou: Mirna,  
 onde está? Não quis dizer-lhe a verdade, menti-lhe pela   
 primeira vez. Que Deus me perdoe. 

 RUFINO O que disse a senhora? 

 JULIETA Como Dona Josefa mudou-se para São Paulo, tive a ideia de  
 dizer -lhe que ela a acompanhou. Notei, porém, que os olhos 
 de Carlos encheram- se de lágrimas. 

 RUFINO Essa paixão nunca se extinguirá. Pior seria se ele soubesse 
 que ela morreu! 

  

 CAMARGO entram Carlos e Camargo
 Então é isto, meu  lho, em vez de te alegrar por rever tua terra  
 querida, teus pais,  ca triste, trancado no teu quarto, como se  
 tivesse sido vítima de uma desgraça? 

CENA JULIETA e RUFINO
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 CARLOS senta-se, triste
 Perdoe-me, papai, eu esperava encontrar em minha terra tudo 
 o que havia deixado. 

 JULIETA Doutor Carlos, permite que eu me sente a seu lado? 

 CARLOS Ora, mamãe querida. 

 JULIETA acaricia-o
 Não deves  car triste, meu  lho, principalmente no dia de hoje.  
 Daqui a pouco, estarão aqui os maiores homens da cidade, para  
 prestarem-lhe homenagens. 

 CARLOS triste
 Bem sei, mas do que vale isto se a minha consciência não está  
 tranquila, vocês não podem avaliar como ansiava pela chegada  
 deste dia para tornar a ver os entes queridos que aqui deixei. 
 E, no entanto, aquela que foi e será o meu único amor, não mais  
 aqui está, para absolver-me do meu pecado. 

 CAMARGO É incrível! Ainda pensas naquele absurdo? E, depois, se ela te  
 amasse mesmo, não teria se mudado daqui. Peço encarecidamente,  
 meu  lho, que não fale mais nisso. Bem, vou telefonar para o
 doutor Roberto Cruz, ele pediu-me que, quando você chegasse,  
 eu o prevenisse com brevidade, pois ele deseja muito conhecê-lo.  
 Alegra-te, meu  lho, o que passou, passou.
 sai

 JULIETA Sim, Carlos, não pense mais no impossível. Vamos, Ru no,  
 terminar a arrumação da sala.
 vão saindo. Carlos interrompe

 CARLOS Mamãe, Ru no, cuidaram de Mirna conforme me prometeram? 

 JULIETA Sim, meu  lho, durante o tempo que aqui  cou, não lhe faltou  
 nada, não é verdade, Ru no? 

 RUFINO É sim, Dona Julieta, e eu ia lá todos os dias, Doutor Carlos. 

 CARLOS contente
 Oh, então devem saber onde ela mora, qual rua em São Paulo? 
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 JULIETA Creio que... 

 CARLOS curioso
 Por favor, mamãe, diga-me, para que eu tenha o prazer de  
 escrever-lhe. 

 JULIETA É... Rua da Aurora, 154... Não é, Ru no? 

 RUFINO É sim, Dona Julieta. 

 JULIETA Até já, meu  lho.
 vai saindo e para. Faz sinal da cruz, junto com Ru no
 Deus me perdoe pela mentira.
 sai com Ru no, Carlos só

 CARLOS Que hei de escrever? Que mentiu? Que jurou que me esperava  
 e, no entanto, partiu, sem ao menos deixar uma carta para  
 alegrar o meu coração enfermo, ferido pelo punhal da injustiça?  
 Oh, meu Deus, que caminho espinhoso tenho trilhado, por que  
 me  zeste experimentar este sentimento tão puro que é o  
 amor? Preciso vencer este mal imenso que me ponha em  
 dúvida.
 tira uma foto do bolso
 Mirna, ter-me-ia olvidado? Não pode ser, porque fui eu quem  
 desfolhou a rosa- or de sua vida. Não, ela não irá quebrar seus  
 juramentos, pois disse que nem a morte nos separaria.
 guarda a foto
 Vou escrever-lhe, contando como tenho sofrido nesta vida  
 cheia de amarguras. Começarei assim: �“Mirna, meu amor...�” 
 explosão, Mirna, pálida, vestida de mortalha aparece

  

 MIRNA braços abertos
 Carlos, querido, en m voltaste. 

 CARLOS abismado, não a vê
 Meu Deus, o que foi isso? 

 MIRNA Não tenhas receio, sou eu, tua Mirna. Jurei que nem a morte  
 poderia nos separar. 
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 CARLOS A tua voz! 

 MIRNA Sabes, Carlos, mentiram-te, faz três anos que meu corpo morreu. 

 CARLOS Não, não é possível! 

 MIRNA Duvidas do meu amor? É o espírito de tua Mirna que te fala, a  
 tua ausência fez com que ele se desligasse da matéria. Vive  
 agora num lugar lindo para esperar-te. No cemitério, um túmulo  
 em escombros assinala o feitio do corpo que tu tanto beijavas.  
 Ele foi consumido pelo tempo, só restam agora ossos   
 descarnados, mas o espírito é eterno e te espera lá em cima,  
 pertinho de Deus, meu adorado.
 vai se afastando
 Meu único e eterno amor!
 sai 

 CARLOS alucinado
 Mirna! Mirna! Meu amor, tu não morreste! 
 entram Camargo, Julieta e Ru no

   

 JULIETA Oh! Meu Deus! 

 CAMARGO O que se passa, Carlos? 

 CARLOS voltando-se aos gritos
 Mirna! Mirna! 

 RUFINO Pobre rapaz! 

 JULIETA acariciando-o
 O que aconteceu, meu  lho?

 CARLOS Mamãe, tu que me queres tanto, não me faça viver na dúvida.  
 Diga -me, Mirna...
 pausa
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 JULIETA triste
 Meu  lho! 

 CARLOS a Ru no
 Ru no, bom preto, tu que me queres tanto, nunca mentiste para  
 aquele que foi embalado por ti. Ao partir, con ei em ti e em  
 mamãe aquela que foi meu único amor. Pois bem, seja franco,  
 Mirna morreu?
 Ru no triste
 Vamos, Ru no, terás qualidade de sobejo de não mentir, eu te  
 peço de joelhos, a teus pés. 

 RUFINO Não é preciso, Dona Mirna morreu. 

 CARLOS transtornado
 O quê?! Mirna morreu?! Então foi verdade o que vi... 
 Camargo entra com ar cínico

  

 CAMARGO Sim, meu  lho, morreu, acabou-se. 

 CARLOS E com que cinismo o senhor diz �“morreu, acabou-se...�”
 vai a ele
 Miserável, causador único de sua morte.
 transtornado
 Pois saibam vocês todos que a vida para mim não tem mais  
 valor, tudo é amargura,
 passa as mãos nos cabelos
 angústia e luto. Era ela tudo de bom. Sua beleza, sua   
 simplicidade... Ser casado com ela era o meu sonho mais 
 lindo. E ainda cumpriria com o meu sagrado dever. Mas tu,
 vai a Camargo
 pai sem coração, impediste- me de fazer isso, não tiveste   
 coração nem compaixão de uma  lha da desgraça e da dor!
 No teu coração, existe um charco onde pululam os vermes 
 da maldade. Egoísta, infame!
 louco por completo. Julieta e Ru no choram, Camargo cabisbaixo
 Pois saibam que ainda a amo, apesar de morta. Os restos  
 mortais que ainda não foram consumidos pelo tempo, hei de  
 beijá-Ios com veneração, ela morreu para o mundo, mas viverá  
 dentro do meu coração. E que me importa que a humanidade  
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 diga que eu amo um cadáver, que eu tenho ciúmes de 
 um esqueleto?
 todos abismados, ele completamente louco

 JULIETA Deus, compaixão para meu  lho! 

 CARLOS rindo, como se mostrasse o cemitério
 No cemitério, um túmulo em escombros... 

  

 explosão, Mirna aparece

 MIRNA Carlos, querido, meu amor...
 vai saindo, só quem a vê é Carlos

 CARLOS Mirna, espere-me, eu vou contigo! Mirna, ouve-me!
 sai louco, correndo

 TODOS Carlos! Carlos! 
 saem chorando atrás de Carlos

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



A CENA REPRESENTA UM CEMITÉRIO
CARLOS, AOS PÉS DE UMA CRUZ, ABRAÇADO A UM CRÂNIO, 

ALUCINADO, ROUPA RASGADA, DESCALÇO,

CABELOS ASSANHADOS, LOUCO

QUARTO ATO
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 CARLOS Mirna, meu amor, minha querida. Por que a morte te envolveu  
 com o seu manto negro? 
 explosão, Mirna aparece 

  

 MIRNA Para gozar, lá em cima do descanso eterno, para te esperar na  
 igrejinha do Céu... 

 CARLOS Sim, me espere, breve eu estarei contigo.
 

  

 entram todos

 TODOS Carlos! Carlos! 

 CARLOS delirando
 Silêncio! Não se aproximem, ela está morta, e os mortos  
 querem paz, querem silêncio! 

 JULIETA horrorizada, vai a ele
 Meu  lho, ouça-me. 

 CARLOS É inútil, só ouço sua voz, só vejo seu per l. 

 CAMARGO arrependido
 Como é grande esse amor... 

 RUFINO Coitado, precisamos levá-lo, ele está delirando. 

 CARLOS com a caveira
 Caveira daquela que amei, formosa e triste, de olhar sereno e  
 face carinhosa. Como relíquia, existe unicamente esta caveira,  
 aberta em gargalhada, como uma louca.
 gargalha
 E lança esta injúria às folhas do cipreste. A terra foi pequena 
 e pouca para abrigar o amor que tu me deste.
 gargalha
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 Foste luz, hoje és trevas e, como treva, guia-me o destino. 
 Este crânio ainda me conforta como um brado de lágrimas.
 gargalha
 Gargalha tu e deixa que eu suporte as agruras fatais do meu  
 destino! Hoje tu ris e eu choro. E, em breve, a morte há de levar-me  
 a gargalhar sem tino.
 gargalha, beija a caveira, volta-se para Ru no, Camargo e Julieta
 Odeio-os. E, se pudesse, os mataria a todos, a começar por ti,  
 pai sem coração.
 avança para Camargo

 JULIETA Carlos! Carlos! 

 MIRNA Carlos, querido, no Céu, não entram pecadores. 

 CARLOS ouve a voz de Mirna
 Mirna, minha vida, eu quero ganhar o Céu, eu não pecarei,  
 Mirna, eu quero ganhar o Céu, não pecarei.
 sai correndo

 RUFINO Que doloroso destino, enlouqueceu por amor. 

 JULIETA Santo Deus, louco! Meu  lho louco! 

 CAMARGO em desespero
 Mas o que é isto, meu Deus? O que foi que eu  z? Eu fui o  
 causador de tudo! Meu  lho, louco, louco por culpa minha.  
 Se Mirna deixou de existir, sou eu o responsável. Eu sou um  
 criminoso, eu não mereço viver. Os criminosos devem morrer!  
 sai correndo, ouve-se um tiro, Camargo entra cambaleando e morre  

 JULIETA Camargo! Camargo morto, meu Deus! Pagou com a vida todos  
 os seus crimes.
 abraça Ru no

 RUFINO Oxalá! Que Deus salve a sua alma. 

FIM DO QUARTO ATO

CORTINA



CASA RICA DE JULIETA
SEIS MESES DEPOIS

QUINTO ATO
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 JULIETA só
 Oh, meu Deus, não sei como enfrentar as negras visões. 
 Nair entra
 

  

 NAIR Com licença, Dona Julieta. 

 JULIETA O que queres, Nair? 

 NAIR Pedir-lhe um favor. Está tudo em ordem na cozinha e, se a
  senhora deixar, eu gostaria de ir até a casa da minha mãe, que  
 hoje está fazendo aniversário. Ficaria lá até tardinha e logo  
 estaria aqui. Nada posso lhe dar, por isso, minha visita lhe  
 agradaria muito. 

 JULIETA dá-lhe dinheiro
 Vai Nair, leva este dinheiro, festeje juntamente com os teus  
 irmãos a passagem natalícia de tua mãe e não precisa voltar  
 hoje. Dorme lá, e diga-lhe que desejo votos de felicidade, isto  
 lhe agradaria muito.

 NAIR Obrigada, Dona Julieta, Deus lhe pague tanta bondade. 

 JULIETA Vai, minha  lha,  ca até amanhã na casa da tua mãe. 

 NAIR Oh, não! A senhora precisa descansar para que não repita  
 aquele ataque no coração! Logo estarei aqui. Lembre-se do 
 que disse o médico. 

 JULIETA Vai, que já é tarde. 

 NAIR Está bem, Dona Julieta, mas, por favor, não faça nada. 
 Dentro de algumas horas, estarei aqui. Até logo!
 sai

 JULIETA Que a Virgem te acompanhe. Como é difícil morrer quando 
 se tem vontade. 
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 RUFINO É, Dona Julieta, como é difícil viver. Pobre rapaz.

 JULIETA Viste-o Ru no? O Doutor Carlos... 

 RUFINO Sim, mas não me reconheceu. Suas palavras são sem sentido, 
 o cérebro continua insano, apesar dos médicos que o tratam.  
 Certas vezes, pronuncia o nome de Mirna chorando. Outras  
 vezes, o da senhora. Gargalha, grita vingança, en m, um louco  
 furioso. 

 JULIETA Creio que também não me reconheceu quando estive lá ontem.  
 Entretanto ouvi, muitas vezes, bradando igual um animal feroz:  
 �“hei de matar!�” Os olhos vidrados, gritos ameaçadores. 

 RUFINO Não, a senhora não deve pensar nisto, ele não a reconheceu.

 JULIETA Não sei se tenho forças para enfrentar tudo isso. Na vida, só 
 me deparo com espinhos que me ferem o coração. 

 RUFINO O destino foi impiedoso. 

 JULIETA Deus chamou para si a pobre menina. E foi ele, ainda, que levou  
 Camargo para o seu reino, bem longe de mim. 

 RUFINO A senhora deve  car tranquila, há sempre uma primavera  
 depois do inverno, a resignação é um bálsamo poderoso.  
 Deus nunca desampara os seus  lhos. Bem, vou ao jardim  
 colher algumas  ores. Faz hoje um ano que tudo aconteceu.
 sai

 JULIETA só
 Ru no tem razão, devo ter coragem e fé. 

 povo gritando de fora
 Olha o louco, olha o louco, fugiu do hospício e segue para 
 a casa de Dona Julieta! 
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 JULIETA Virgem Santíssima! Estes gritos! Carlos fugiu do hospício
 Carlos entra, abraça-a
 Não! Não! Compaixão, meu  lho, eu sou tua mãe, eu sou tua mãe!
 morre nos braços de Carlos

 CARLOS Minha mãezinha, eu fugi para ver-te e não para matar-te!
 Queria abraçar-te, mamãe, beijar-te, minha mãezinha querida.
 beija-a
 Por que morreste, mamãe? Agora sim, estou só. 

 entram dois policiais

  

 POLICIAL ! É esta a casa! Depressa, vamos entrar! 

 POLICIAL " Chegamos tarde, matou a mãe! 

 POLICIAL ! Precisamos ter cuidado, é louco e assassino. 

 CARLOS gargalhando
 Raça de víboras, que querem aqui? Vocês não devem viver,  
 víboras!
 avança para um guarda, o outro atira, Carlos vai caindo   
 ensanguentado
 Mamãe, Mirna, nós nos encontraremos no Céu! 

 POLICIAL " Não devia ter feito isso. 

 POLICIAL ! Foi contra a minha vontade, mas, se assim não fosse, 
 ele te mataria como matou a mãe. 

 POLICIAL Não, ele não a matou, ela já estava doente, não aguentou 
 a emoção. 
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 RUFINO entrando, surpreso
 Pai Celeste, Dona Julieta e o menino Carlos, mortos?! 

 POLICIAL ! É o criado da casa? Sentimos muito, mas não foi possível  
 evitar, o destino assim o quis, vamos avisar aos nossos   
 superiores e, logo, todas as providências serão tomadas,  
 espere-me, por favor.
 saem

 RUFINO chorando
 Destino. 

 DELEGADO o delegado entra, ouve a narração
 Então, preto velho, este episódio todo começou por causa da
 maldade e da ambição de um pai, que colocou, acima dos
  deveres sagrados, os tolos preconceitos sociais e o vil metal.  
 Recorda-se da cena passada no bosque? Vê se tenho ou não  
 razão? Parece mentira, mas são comuns no mundo casos dessa  
 natureza, não só os  lhos erram, como, também, os pais.
 A humanidade inteira pratica erros, pendendo para o lado do  
 mal. Os homens, em carreira vertiginosa, cavam sua própria  
 destruição. Desmoronam aquilo que Deus fez com tanto amor  
 e carinho. Quando será que uma auréola de luz descerá, unindo  
 os quatro cantos do mundo? Chora, preto velho, chora com  
 razão. Tu, que também encarnaste o teu neste triste drama,  
 conta a toda gente o que tu viste e sentiste, aos pais,  
 principalmente, para que sirva de exemplo, para que nunca  
 queiram sufocar o sentimento sublime do amor! 

 RUFINO chorando
 Sim, sim, e lembrar que tudo isto poderia ter sido evitado,  
 quatro vidas na região dos mortos. Oh, quatro não, três vidas,  
 o responsável por tudo isso não pode ganhar o reino do Céu.  
 Oh, meu pobre coração sofre muito, muito. Dona Julieta, Doutor  
 Carlos, eu os vi na infância, acompanhei as marchas de suas  
 vidas e, agora, sozinho no mundo irei  car, arrastando o meu  
 corpo e lembrando sempre deles. 
 coloca  ores
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 Dona Julieta, esposa  el, mãe carinhosa, no Céu a recompensa  
 terás. Carlos, pobre rapaz, encontrarás agora o verdadeiro  
 caminho da felicidade. Dona Mirna o espera em uma auréola 
 de luz, as portas do Céu se abriram para receber três almas,  
 implorando compaixão para com um pecador.
 chora
 Veja, Senhor Camargo, veja o que o seu orgulho causou.
 cai de joelhos
 
 apoteose, Mirna, Julieta e Carlos de mãos dadas em um campo

FIM DA PEÇA

CORTINA
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