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 CELESTE E já lá vão dezoito anos, padre. Dezoito anos que passei a  
  penitenciar-me para ver se consigo obter o perdão de Deus,  
  uma vez que o perdão do meu esposo não consegui!

 PADRE E Marlene, sua  lha, sabe que seu marido ferido em sua honra 
  a abandonou?

 CELESTE Oh! Não, não, Padre Afonso! As faces se me coram de vergonha  
  só em pensar que minha  lha também seria capaz de repudiar- 
  me se soubesse a verdade! 
  segura o pranto

 PADRE Marlene tem um coração de ouro, terno demais para desprezar  
  a sua própria mãe, mesmo sabendo-a culpada!

 CELESTE Várias vezes tenho tentado dizer a Marlene que ela é  lha de  
  uma união ilícita, de um adultério. Mas no momento supremo  
  faltam-me as forças, a coragem me abandona... Sinto-me  
  impotente e calo-me. Eu não posso... Eu não quero! 
  chora

 PADRE consolando-a 
  Isso, minha  lha. Chora! Alivia esse coração amargurado.   
  Arrepende-te e terás o perdão de Deus. Procura sempre   
  na prece o lenitivo para tua dor!

 CELESTE chorando 
  Eu tenho orado muito, padre. E sei que Deus na sua in nita  
  misericórdia já me perdoou. Ele que tudo vê sabe que meu
  marido era rude e cruel... Tratava-me como se eu fosse um
   animal... E foi então que o primeiro homem que me fez antever  
  o paraíso com palavras ternas de amor e carinho fez com que  
  eu cedesse... Eu era muito jovem para compreender o horror 
  de minha loucura! Agora, confessando a minha  lha esse feio
   crime, tenho medo que ela se revolte e venha a sofrer com isso
  o resgate das consequências do meu erro. Eu tenho medo, padre.
   Muito medo!

 PADRE Acalma-te, minha  lha! Por que todo esse temor?
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 CELESTE Porque eis que cedo ou tarde meu marido surgirá para vingar- 
  se de mim, segundo sua promessa.

 PADRE Promessa?! Então ele prometeu?

 CELESTE Sim! Quando ele descobriu que eu o enganava. Não quis matar- 
  me, e disse que eu morrendo deixaria de sofrer... E o castigo  
  seria pequeno demais! E depois, com um olhar de fera acuada,  
  jurou que o dia da vingança chegaria. Uma vingança terrível,  
  que haveria de me fazer derramar lágrimas de sangue.

 PADRE E o homem que a fez trilhar a senda do mal? Por que não está 
  a seu lado para compartilhar na dor e tornar menos pesada a  
  sua cruz?

 CELESTE Marcelo! Foi vitima de um desastre e morreu pouco depois! 
  Do seu amor só me resta saudade... E essa  lha que é toda a  
  minha adoração!

 PADRE Do amor ilícito a senhora teve dois  lhos. Marlene está com 
  a senhora! E o menino, onde está?

 CELESTE Meu  lho foi levado por meu marido, e nunca mais o vi. Quase  
  não resisti à separação! Foram os beijos e os carinhos de Marlene
   que me  zeram reviver e suportar a ausência de meu  lho!

 PADRE Pobre mulher... Pagaste bem caro o teu erro. Mas tenha fé, que  
  tudo passará. Deus nunca esquece os desgraçados. Mas, por  
  que nunca diz aos outros o nome de seu marido?

 CELESTE Oh não, padre... Não quero pronunciar esse nome. Peço-lhe que  
  não me obrigue nunca a falar em tal pessoa... Esse nome me  
  queimaria os lábios e me escaldaria o coração! Mudemos de
  assunto por piedade... Eu quero esquecê-lo... Eu preciso esquecê-lo.

 PADRE Compreendo,  lha! Compreendo! E Marlene?

 CELESTE Deve estar a chegar... Hoje é sábado e a drogaria sempre fecha  
  mais cedo.
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 PADRE Dizem por aí que muito breve haverá casamento! Isto é verdade?

 CELESTE Que casamento? De quem?

 PADRE De Marlene, ora essa!

 CELESTE Eu de nada sei ainda! O que sei é que é apenas um simples  
  namoro.

 PADRE Dizem que é um bom rapaz...

 CELESTE Dizem? Mas então o senhor não o conhece?

 PADRE Não! Sei que chegou há pouco de São Paulo e empregou-se
   como farmacêutico na mesma drogaria em que Marlene trabalha.

 CELESTE Será que é um bom rapaz?

 PADRE As opiniões a seu respeito são excelentes. Dizem que é muito  
  distinto. E, sendo assim, eu espero que a senhora não vá  
  impedir um bom casamento para sua  lha.

 CELESTE Eu vou interrogar Marlene. 
  passos fora 
  Deve ser ela!

 MARLENE entrando alegre 
  Boa tarde, mãezinha, boa tarde, padre! Peço benção aos dois.

 OS DOIS Que Deus a abençoe...

 CELESTE reparando na alegria de Marlene 
  O que é isso, minha  lha? O teu coração transborda de alegria!  
  Ou enganei-me?

 MARLENE Não, mãezinha, não se enganou. E prepare-se para uma grande  
  surpresa. Mamãezinha, enamorei-me de um rapaz que agora me  
  quer para esposa. E dentro em pouco estará aqui para pedir-me  
  em casamento. Eis o motivo de minha grande alegria.
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 PADRE Que lhe dizia eu, Dona Celeste?

 CELESTE Então, minha  lhazinha... Sua mãe é a última a saber do teu  
  romance com esse rapaz? Quer dizer que não sou digna de  
  receber suas con dências de amor?

 MARLENE carinhosa   
  Oh! Não se zangue, mamãe... Esse pedido foi uma surpresa 
  para mim.

 PADRE E tens a certeza de que amas esse rapaz, minha  lha?

 MARLENE Certeza absoluta! Apesar do pouco que nos conhecemos, já 
  nos amamos e nos compreendemos. Para que agora retardar  
  a realização deste enlace, que é o meu maior desejo, o meu  
  sonho de felicidade? Sim, porque o amo desesperadamente!

 CELESTE Estarei sonhando? Bem, minha  lha, no caso só me resta pedir 
  a Deus que abençoe esse amor até a eternidade.

 PADRE Bem, eu vou indo porque tenho que fazer umas visitas.

 CELESTE Mas... Fique para almoçar com a Marlene, padre. Em dois  
  minutos porei a mesa!

 PADRE Não, obrigado, eu já almocei. Não faltará ocasião. Até já. 
  sai

 AS DUAS Até já, padre!

 MARLENE Mamãe, o Senhor Romeu não trouxe um buquê de  ores?

 CELESTE Não, minha  lha. O Senhor Romeu ainda não veio.

 MARLENE Comprei algumas  ores para enfeitar a sala e mandei que ele as  
  trouxesse juntamente com um vidro de perfume. Com certeza o  
  malandro vem parando de botequim em botequim. 
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 CELESTE Perfume,  ores? Bem sabes que não podemos gastar dinheiro  
  em futilidades. Fizeste mal, minha  lha... Não devias...

 MARLENE aborrecida 
  Ora, mamãe... Nunca lhe disse nada, mas agora vou falar o que  
  penso. Eu pretendo me casar mesmo porque já estou farta  
  dessa vida metódica e cheia de privações. É só trabalhar,  
  trabalhar, e quando compro um miserável vidro de perfume,  
  recebo repreensões. Tenha paciência, mas eu gosto de  ores e
  de perfume... Deixa-me sonhar, por favor, e não seja desmancha-
  prazeres. Se a senhora está velha e desiludida, eu não estou.

 CELESTE Minha  lha, eu te conheço... O que se passa contigo?

 MARLENE Desculpe, mamãe, mas eu estou tão nervosa.

 CELESTE E por quê? Fala!

 MARLENE Apavora-me a ideia de ser desprezada por Dionísio!

 CELESTE Mas ele não gosta de ti? Não vem hoje aqui para pedir-te em  
  casamento?

 MARLENE Vem, sim! Mas que direi a ele quando perguntar-me �“qual 
  é o nome do teu pai?�”. A minha infância, a história do meu  
  nascimento... Até agora têm sido para mim um mistério! Minha  
  mãe, chegou o momento de exigir que me revele o nome de  
  meu pai, para que eu possa dizer ao meu noivo. Eu sou  lha de...

 CELESTE completando 
  Marcelo Nascimento de Jesus... Morto num desastre, há dezoito  
  anos. 
  chora

 MARLENE arrependida 
  Perdão, mamãezinha. Eu não quis magoá-la. Mas a senhora  
  compreende que eu precisava saber... Vamos, não chore mais.  
  Bem sabes como te quero. Não me faça chorar também.

 CELESTE Mudemos de assunto,  lha. Venha! Vamos almoçar.
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 MARLENE Não quero, mamãe... Não tenho fome.

  

 ROMEU entrando embriagado 
  Eipa, pode-se entrar neste paraíso?

 CELESTE Ora, Seu Romeu, entre.

 ROMEU É isso mesmo! Eu sou o Romeu... O Romeu que ainda não  
  encontrou a sua Julieta...

 MARLENE Mas  que tranquilo que um dia ainda encontrará.

 ROMEU Qual o quê, Sá Marlene. Eu tô sobrando mesmo. A minha única  
  apaixonada é a cachaça. Agora eu não sei se é eu que gosto 
  dela ou se é ela que gosta de mim. A danada não me abandona...  
  Ela não me sai daqui. 
  indica a cabeça

 CELESTE Não beba que ela não lhe sobe à cabeça. E depois a sua Julieta  
  nunca lhe aparecerá. Não sabe que um homem bêbado é  
  detestável?

 ROMEU Uêêêê, quem lhe disse que eu tô bêbado? 
  cambaleia e vai para o lado de Celeste 
  Êpa, Marlene, não empurra, eu não gosto de brincadeiras. 
  Bem, aqui estão as suas  ores e seu vidro de perfume. 
  entrega as  ores e a garrafa de cachaça

 MARLENE Mas isto é a garrafa de pinga, Seu Romeu... O perfume é este.  
  repara 
  Mas o vidro de perfume está vazio, não tem nada!

 ROMEU Uêêêê... Quer ver que eu bebi o perfume? 
  repara 
  E bebi mesmo... É por isso que os meus suspiros estão saindo  
  perfumados. Vixe!
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 CELESTE Que loucura, Seu Romeu... Deixa de beber. Isto lhe faz mal.

 ROMEU É... Faz mal mesmo. Essa maldita cachaça já acabou com toda 
  a minha família, e eu agora vou acabar com ela. 
  vai a sair e volta 
  Ah, menina Marlene. O Senhor Dionizinho mandou dizer que
  dentro de poucos instantes virá até aqui. Ele foi à estação  
  esperar o seu pai, que deve chegar de São Paulo e que também  
  virá até aqui... Bom, agora deixa eu ir tomar um trago que eu  
  estou com muita sede. Eu volto já. 
  sai resmungando

 MARLENE Mamãe, precisamos trocar de vestido. Dionísio disse-me que o  
  pai é advogado e dono de uma fortuna considerável, portanto  
  devemos...

 CELESTE Nada disso. Eles nos devem conhecer tal qual somos. 
  Nada de ilusões.

 MARLENE Então tratemos de melhorar, nem que seja um pouco. Vamos.  
  saem

  

 DOUGLAS entrando com Dionísio 
  Aqui então é que mora a pequena?

 DIONÍSIO É sim, meu pai!

 DOUGLAS Muito bem. Andei tomando informações a seu respeito. E todos
  foram unânimes em informar que Marlene é uma ótima pequena!

 DIONÍSIO Sei que o senhor é um homem experimentado e conhecedor  
  do mundo. Por isso não hesitei em seguir os seus conselhos,  
  conquistando Marlene. O senhor não falhou em sua psicologia...  
  Descobriu para mim um tesouro de meiguice. Eu muito lhe  
  agradeço, meu pai!
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 CONSCIÊNCIA que apareceu em algum ponto do palco e está ao lado de   
  Douglas, à parte 
  Estás agradecendo... Pobre rapaz... Porque não sabes o abismo  
  em que te precipitas!

 DOUGLAS Folgo em saber que acertei na escolha que  z para você. As  
  moças que saem da pobreza para casarem com homens de  
  dinheiro geralmente são boas esposas, porque se submetem  
  com mais facilidade às exigências do marido!

 CONSCIÊNCIA a Douglas 
  Deixa de embuste, malvado... Tudo foi planejado   
  diabolicamente por ti.

 DOUGLAS disfarçando 
  Cala-te, Consciência. Não te manifeste. Idiota!

 DIONÍSIO Um momento, meu pai. Eu vou chamar Marlene. 
  ao fundo 
  Marlene, querida, posso entrar?

 MARLENE dentro 
  Sim, Dionísio, entre.

 DIONÍSIO Com licença... 
  entra para o interior da casa

 CONSCIÊNCIA Então, alma satanizada... Acha que eu devo ver e ouvir as tuas  
  monstruosidades e calar-me?

 DOUGLAS Claro! Não és minha? Logo, sou teu senhor! Por isso ordeno 
  que te cales.

 CONSCIÊNCIA Não posso calar-me. As tuas ações horrorizam-me.

 DOUGLAS Se te horrorizam os planos que arquitetei para a minha   
  vingança, afasta-te de mim por algum tempo. Adormece 
  um pouco... E talvez mais tarde eu possa ouvi-la.
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 CONSCIÊNCIA E se meu sono for longo demais? Sem os meus conselhos  
  poderás tomar caminhos espinhosos que me levarão a sofrer  
  contigo no ajuste  nal... E então acusarás a minha ausência!

 DOUGLAS Ora... Bem sabes que há muito tempo procuro não te ouvir...  
  Sigo sempre o meu ódio!

 CONSCIÊNCIA Não sei como tiveste a coragem de abandonar-me e seguir  
  o teu ódio. Como o detesto! Transtornaste-me a razão   
  di cultando-me a existência. 
  suplicando 
  Vamos, Douglas... Abandona o ódio... Ele é mau e falso conselheiro. 
  Volta-te para mim. Veja a brancura das minhas vestes... Quero  
  conservá-las sem nódoas, puras, sem a interferência desse  
  inimigo fatal que já se apossou do seu coração e tenta a minha  
  virtude. Se não me ouvires, seremos ambos destruídos.

 DOUGLAS debatendo-se, como para se livrar de um outro invísivel 
  Deixa-me, Consciência... Deixa-me. Já te disse que não quero  
  ouvir-te. Não conseguirás mover-me de meus propósitos. Nunca!

 CONSCIÊNCIA Insensato... Procurarei fugir na hora do teu arrependimento. Vil.

 DOUGLAS Vamos! Retira-te!

 CONSCIÊNCIA Eu vou, mas quando o arrependimento chegar, não te queixes...  
  Porque talvez seja tarde demais. 
  sai ao fundo

 DOUGLAS só 
  Ufa! Deixou-me a sós a maldita Consciência que martelava  
  meus ouvidos. En m, consegui afastá-la, e posso agir sem  
  reserva.

  

 DIONÍSIO entrando 
  Já a chamei. Marlene é uma moça cordata. Parece-me que  
  vamos nos entender perfeitamente.
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 DOUGLAS Fiz de ti um  lho obediente e respeitador de minhas vontades...  
  Eu gostei da moça. Espero que agora não vás contrariar as  
  minhas vontades e determinações. Estou certo que a mãe dessa  
  pequena esteja perfeitamente de acordo!

 DIONÍSIO Está, meu pai. E se por acaso houver algum embaraço, hei de  
  demovê-lo.

 DOUGLAS Se fores bem sucedido a minha alegria será bem maior do que  
  a tua. Até logo, meu  lho... Eu voltarei depois. 
  sai

 DIONÍSIO Até já, meu pai. 
  pensa em voz alta  
  É singular essa insistência de meu pai, estranho mesmo. 
  Isto não passa de caprichos de velhos. En m, eu e Marlene  
  nos amamos... Não custa obedecê-lo.

   

 MARLENE entrando 
  Dionísio!

 DIONÍSIO Aqui estou, querida! E tua mãe? Falaste com ela?

 MARLENE Falei... E ela está de acordo. Só quer ouvir-te como é de praxe.

 DIONÍSIO Nada mais justo!  
  passos

 MARLENE Aí vem ela... 
  Celeste entra

  

 DIONÍSIO a Celeste 
  É a senhora a mãe de Marlene?

 CELESTE estendendo a mão 
  Justamente, meu jovem.
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 DIONÍSIO Muito prazer, minha senhora...

 CELESTE O prazer é todo meu. Com que então o senhor é o pretendente  
  à mão de minha  lha?

 DIONÍSIO Sim, minha senhora. Em sua  lha encontrei os predicados de  
  que um homem precisa para se casar. E como tive a ventura de  
  ser correspondido por ela, tomei a liberdade de vir solicitar, de  
  sua mãe, a sua mão de esposa!

 CELESTE E você, Marlene, o que me diz?

 MARLENE Eu, mamãe... Digo que também desejo o seu consentimento.  
  Porque gosto de Dionísio... E quero casar-me com ele.

 CELESTE O Dionísio sabe que somos pobres, não?

 DIONÍSIO Não cogito de riqueza, Dona Celeste... O que possuo e com  
  a ajuda de meu trabalho será o su ciente para garantir o 
  nosso futuro e a nossa felicidade!

 CELESTE Visto isso, só me resta abraçá-lo, pedir-lhe que faça minha 
   lha feliz. 
  abraça-os

 MARLENE Mamãe querida. Sou muito feliz...

 CELESTE Queridos  lhos... Agora vou buscar vinho para os brindes. 
  sai

 MARLENE Não será um sonho? Meu coração parece que vai estourar de  
  alegria.

 DIONÍSIO Não, meu amor... Sinto a realidade de braços dados com a  
  felicidade. Marlene, estou ansioso para apertar-te em meus  
  braços. 
  abraça-a

 MARLENE Mais devagar, Dionísio... Que vergonha se mamãe nos   
  surpreende nesta atitude. Estás louco?
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 DIONÍSIO Sim. Estou louco de amor por ti! 
  passos

 MARLENE Deixe-me. Mamãe vem aí. 
  separam-se

  

 CELESTE entrando com a bebida 
  Demorei-me muito? 
  serve a bebida

 DIONÍSIO Não, Dona Celeste. A senhora até que andou depressa!

 CELESTE Os noivos sempre desejam estar a sós... Mas já é quase noite...  
  O Dionísio passará algumas horas conosco?

 DIONÍSIO Com muito prazer, minha senhora. Mesmo porque meu pai  cou  
  de vir aqui para cumprimentá-las!

 CELESTE Interessante! Eu lhe dei a mão de minha  lha, já conversamos  
  bastante e eu ainda não sei o seu nome e o de seu pai.

 DIONÍSIO Eu me chamo Dionísio Siqueira Andrade!

 CELESTE assustada 
  Não! Não é possível!

 DIONÍSIO Sou  lho do advogado Douglas Siqueira Andrade!

 CELESTE nervosíssima, deixa cair a bandeja 
  Não! Não!

 MARLENE Mamãe, o que foi? Sente alguma coisa?

 DIONÍSIO Ela disse �“não�”? �“Não�” o quê?
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 CELESTE a ita e nervosa 
  Marlene, eu não quero. Eu não quero que te cases.
  chora

 MARLENE Mamãe... A senhora está doente? Não posso compreender esta  
  repentina mudança.

 CELESTE Não, eu não estou doente... Eu não estou louca. Mas tenho  
  medo de enlouquecer. Sai, sai, Senhor Dionísio. 
  chora 
  Vá embora... Esse casamento não pode realizar-se.

 MARLENE Mamãe, a senhora está brincando com o nosso amor, com a  
  nossa felicidade.

 DIONÍSIO E depois, o meu pai tem um passado sem nódoa. Por que o  
  nosso nome a horroriza tanto? Exijo que me esclareça!

 CELESTE Nada tenho a esclarecer. Digo apenas que não consinto neste  
  casamento, Marlene. Ordeno-te que me obedeças!   
  passando a mão pela testa 
  Vou sair daqui, o calor me sufoca... 
  saindo 
  Minha  lha, depois conversaremos. Mas perca as esperanças!  
  sai

 MARLENE chorando 
  O que será de nós, Dionísio?

 DIONÍSIO Será o que tu quiseres. Mas não creio que tenha coragem 
  de abandonar-te!

 MARLENE Se isto acontecesse eu morreria.

 DIONÍSIO abraçando-a 
  Minha vida! Não poderei viver sem ti!

 MARLENE Mas, como convencer minha mãe? O que fazer, meu Deus?  
  chora
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 DOUGLAS entrando 
  Então, meu  lho? O que resolveste? Tudo certo?

 DIONÍSIO Não, meu pai. Fracassei... Fracassei redondamente!

 DOUGLAS à parte 
  Eu já esperava por isso! 
  alto 
  E o que tencionas fazer agora?

 DIONÍSIO Não sei. Estou desorientado!

 DOUGLAS E você, pequena? Também não sabe o que fazer?

 MARLENE Tenho a alma em pedaços. Com licença. 
  sai chorando

 DOUGLAS Dionísio, e se raptasses a pequena?

  

 CONSCIÊNCIA ao fundo  
  O que diz ele? Que infâmia!

 DIONÍSIO Fugir? Eu? Mas...

 DOUGLAS Nem mais e nem menos, idiota. Conhece-se que Marlene está  
  apaixonada por ti. Este amor não te faz ferver o sangue, com o  
  desejo de possuir a mulher amada? Não querem o casamento?  
  Pois bem, realiza o teu ideal tornando-a sua amante!

 DIONÍSIO A minha consciência não permitiria tal coisa... E depois, Marlene  
  há de rebelar-se, defendendo a sua dignidade.



24

 DOUGLAS Quando se quer de verdade, nada é impossível. O mundo fez 
  de mim um homem que não crê em nada. Amor... Virtude...  
  Dignidade... Tudo balelas. Ah... Ah... Ah... 
  ri sarcasticamente

 CONSCIÊNCIA Douglas, Douglas... Não me ouves? Vê bem o que fazes...

 DIONÍSIO Eu sinto deveras, meu pai, não poder lhe dar crédito e nem  
  ouvir os seus conselhos, mas...

 CONSCIÊNCIA Se pudesses ver, Dionísio, como tenho batalhado... Mas ele  
  não me quer ouvir!

 DOUGLAS Mas a nal, não queres que essa moça seja tua?

 CONSCIÊNCIA Douglas, Douglas... Contenha-se em sua selvageria e   
  perversidade.

 DIONÍSIO Eu quero que ela seja minha, mas pelo casamento. Preciso e  
  devo satisfazer as formalidades impostas pela sociedade.

 DOUGLAS Muito bem. Mas de qualquer maneira o único meio é a fuga...  
  O enlace será realizado depois. Se estás de acordo, eu me  
  encarregarei do resto. Realizaremos o casamento custe o que  
  custar.

 DIONÍSIO Concordo, meu pai. O meu amor é intenso... E hei de vencer.

 DOUGLAS Ótimo... Ótimo. 
  senta-se um pouco afastado e  ca a meditar entre a consciência 
  e a maldade

 DIONÍSIO chamando 
  Marlene! Marlene!

 CONSCIÊNCIA Infeliz... Vítima da hediondez e do crime...
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 MARLENE entrando 
  Dionísio... O que ainda espera que possa nos salvar?

 DIONÍSIO Eu quero ouvir de teus lábios a minha sentença. Queres ou não  
  queres casar-se comigo?

 MARLENE Quem me dera dizer-te que sim! Mas a recusa formal de minha  
  mãe fulminou meu coração. Oh, Dionísio. Nunca poderei deixar  
  de te amar.

 CONSCIÊNCIA Quantas vítimas não veem o abismo em que se atiram! Eu que  
  vejo o mal e nada posso fazer... Sou dominada pelo ódio desse  
  homem que me obriga a adormecer.

 DIONÍSIO Minha querida, se estiveres de acordo comigo, poderemos  
  realizar o nosso sonho.

 MARLENE Mas... Como?

 DIONÍSIO Fugindo! 
  pega-lhe nas mãos carinhoso 
  Diga que sim, Marlene... É o único meio que nos resta para  
  alcançarmos a felicidade que nos espera.

 MARLENE indecisa 
  Mas...

 DIONÍSIO Se recusares será uma certeza de que não me amas e aí então  
  eu desaparecerei de tua vida. Nunca mais me verás!

 MARLENE assustada 
  Oh! Não... Não...

 DIONÍSIO Então, vem comigo e nos casaremos depois. 
  pausa 
  Não responde? Então adeus, Marlene. 
  vai a sair
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 MARLENE Não, Dionísio... Eu vou contigo. Serei tua, leva-me para onde  
  quiseres. O nosso amor nos dará forças para enfrentar a cólera  
  de minha mãe! Vamos.

 DIONÍSIO Sim, não percamos tempo...

 MARLENE para fora 
  Perdão, mãezinha querida... Perdão e adeus! 
  saem

 CONSCIÊNCIA Vão, vão... Pobres inocentes, mas imbecis criaturas. 
  fecha os olhos e pende a cabeça sobre o peito como se   
  estivesse a dormir

 DOUGLAS rindo 
  Ah... Ah... Ah... Que delicioso sabor tem a vingança... Há dezoito  
  anos que alimento este sonho, que espero este momento  
   nalmente chegado! Ah! Mulher maldita. Calcaste aos pés a  
  minha honra, mas o fruto desse amor que manchou o meu  
  nome há de pagar pela tua culpa. Hei de fazer-te rolar pela  
  escarpa da vergonha, do nojo e da infâmia... Dionísio é teu  lho, 
  e é por isso que eu o odeio. Ele será um joguete eterno em  
  minhas mãos... Sim, digo eterno porque não para aqui a minha  
  vingança! Semeei a desgraça, e o fruto que quero saborear será  
  o sofrimento de Celeste. E também daqueles que lhe são caros.

 CONSCIÊNCIA com os olhos fechados 
  Estás pecando contra Deus, Douglas... Contra Deus e a Natureza... 
  Resguarda tua alma, porque o castigo será tremendo. 
  música

 DOUGLAS medroso 
  Tenho medo. Ouço uma voz estranha e surda acusar-me.

 CONSCIÊNCIA O teu delito é tão grande que já não conheces a voz da tua  
  própria Consciência. Deves tremer... Mas não agora. Mas sim 
  no momento do ajuste de contas  nal. Alma carcomida pela  
  perversidade.
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 DOUGLAS em explosão 
  Ah... Ah... Ah... Consciência idiota... Continua a dormir e deixa-
  me em paz... 
  rindo 
  Qual Deus qual nada... Eu já perdi a fé animalizando-me   
  torpemente! Se o ódio me alimenta o coração, entregarei 
  a minha alma a Lusbel, o Rei das Trevas... E veremos quem 
  me vencerá. Ah... Ah... Ah... 
  música forte, explosão e aparece o Satanás quando fecha a cortina

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA  RÁPIDA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

SEGUNDO ATO
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 PADRE entrando com Celeste 
  Senta-te aqui,  lha! Tranquiliza-te... Não creio que Marlene  
  fosse capaz de um ato tão indigno. Com certeza foi visitar  
  algumas amiguinhas e a chuva torrencial que caiu retardou 
  a sua volta.

 CELESTE Deus o ouça! E queira que os meus pressentimentos me  
  enganem... Porém, ouço uma voz a segredar-me que um golpe  
  terrível e brutal se prepara para ferir-me!

 PADRE Estás nervosa! Quando Romeu chegar, poderemos julgar 
  melhor a situação. 
  passos 
  Deve ser ele.

  

 ROMEU meio embriagado 
  Ô chuvarada dos quinto! Pensei que não passava mais.

 CELESTE Encontrou Marlene? 
  reparando 
  Oh, Senhor Romeu... Ao invés de procurar minha  lha foi beber.  
  Meu Deus! Eu é que devia ter ido procurá-la. Este homem é um  
  imprestável.

 ROMEU Dona Celeste! Eu fui à casa de todas as suas amigas. Fui à 
  Igreja, ao clube, à estação... E não a vi!

 CELESTE chorando 
  Se ela fugiu, padre, o que será de mim?

 ROMEU Uêêê... Se a senhora não quis consentir no casamento, o   
  mais certo é que eles tenha pinicado junto. Agora o remédio 
  é casá os dois. Já fugiro mesmo... Já andaram por aí.

 PADRE Celeste, estás desorientada... Vá repousar que eu irei procurá-los. 
  Tenho a certeza que logo voltarei com boas notícias.
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 ROMEU Êêê... Parece que eu bebi um pouquinho demais hoje. Não é  
  que eu esqueci de um recado que um sujeito mal-encarado  
  mandou eu dar para Dona Celeste?

 CELESTE a ita 
  Anda, Romeu. Fala logo, por piedade. Talvez seja alguma coisa  
  sobre Marlene. Vamos, fale.

 PADRE Anda, Romeu... Fala logo. Não vê que Dona Celeste morre de  
  ansiedade?

 ROMEU Morre por quê?

 PADRE Por causa do recado!

 ROMEU Que recado?

 PADRE Que você disse que trouxe de um sujeito mal-encarado.

 ROMEU Que sujeito? Eu não disse isso. O que eu disse é que ninguém  
  disse. Mas o que foi que eu disse?

 PADRE O recado do homem...

 ROMEU Ah! É mesmo. Que cabeça de abróba que eu tenho.

 CELESTE Fale, Romeu... Fale logo.

 ROMEU Já vai, já vai... Devagar se não eu me atrapalho todo. É que... 
  O tal sujeito disse que a senhora bem que podia fugir comigo.

 CELESTE Como?

 ROMEU Não. Não é isso que eu quero dizer... É que a Senhora bem 
  podia fugir com o padre.

 OS DOIS Hein?
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 ROMEU Não... Não é isso. Ô cachaça desgraçada... Espera... O tal sujeito  
  mal-encarado disse que era pra eu dizer à Dona Celeste que  
  daqui a pouco ele vai passar por aqui para falar com a senhora!

 PADRE Vê, Celeste... Agora já não podes sair! Eu vou ver se descubro o  
  paradeiro de Marlene. Até já! 
  sai

 CELESTE à parte  
  Falar comigo? Um homem? Meu Deus, tudo me assusta! Não sei  
  o que me anuncia o coração.

 ROMEU Bão, Dona Celeste... Eu vou tomá uma, porque quando eu  co  
  emocionado não posso deixar de tomá dois dedo daquela que  
  incha. 
  faz sinal. vai sair e encontra-se com Douglas que entra 
  Êpa... Tá aí o mandão que mandou o recado.

  

 CELESTE reconhecendo Douglas, à parte 
  Douglas! Valei-me, Mãe Santíssima.

 ROMEU Uêêêê... Dona Celeste parece que viu um fantasma? O homem  
  não é tão feio assim. Tá aí o bicho, Dona Celeste.

 DOUGLAS Dona Celeste... Chegou a nal o momento tão ansiosamente  
  esperado por mim. Um momento de felicidade que eu não quis  
  relegar a ninguém. Eu mesmo  z empenho em vir para gozar a  
  ventura de transmitir-lhe a notícia que certamente vai deixá-la  
  maravilhada!

 CELESTE Notícia? O senhor vem trazer-me uma notícia?

 DOUGLAS Sim. Mas, é mister que  quemos a sós. 
  olhando para Romeu  
  Este cavalheiro precisa sair!
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 ROMEU Cavalheiro, disse bem. Eu sou um cavalheiro... Cavalheiro  
  pinguça de Araújo. O senhor também deve ser um cavalheiro...  
  Do Apocalipse. Parece um bicho do outro mundo.

 DOUGLAS Saia daqui, vamos...

 ROMEU Uai, você vai entrando na casa alheia e já vai mandando assim?  
  Ei, bicho, que baratinado é este?

 DOUGLAS Estou mandando, sim. E saia logo que eu não gosto de conversar
   muito com pau-d�’água.

 ROMEU Pau-d�’água é a comadre de tua madrinha, bicho!

 DOUGLAS ameaçando 
  Saia quando não...

 ROMEU Bão, assim com delicadeza eu vou, né colega... Vou aproveitar 
  e tomar uma que incha!... Tchau... Arrivederche...

 DOUGLAS Vá para o inferno!

 ROMEU Não, bicho. Eu vou é pro botequim! 
  sai

 CELESTE Douglas, o que leio em teu semblante me apavora. Esse sorriso  
  de sarcasmo e de maldade é como uma lâmina atravessando-me
   o peito. 
  chora 
  Eu sei que vieste para matar-me lentamente. Para saciar a tua  
  sede de vingança, fazendo-me derramar lágrimas de dor. Mas,  
  por piedade, Douglas! Entrego-me em tuas mãos: estrangula-me,
   joga-me em vida numa fogueira. Mas poupe minha  lha!   
  ajoelha-se

 DOUGLAS rindo 
  Ah... Ah... Ah... Não, Celeste, não posso poupar a tua  lha. É ela  
  a melhor arma que eu poderia usar contra ti. O  lho já está em  
  minhas mãos. Ah... Ah... Ah... Eu preparei tudo para que ele 
   casse conhecendo Marlene, que é sua irmã... Dela se enamorou!
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   Foi fácil. Satanás veio em meu auxílio, e sem saberem que são  
  irmãos, se apaixonaram e resolveram se casar!

 CELESTE desesperada 
  Não, Douglas! Eles são meus  lhos... São irmãos e seria uma  
  monstruosidade... Seus  lhos sairão monstros sem alma...  
  Aleijões morais que viverão os horrores da consanguinidade.  
  Seria pavoroso, não? Mas, por Deus! Eu não quero que tal  
  aconteça.

 DOUGLAS Isto faz parte dos meus planos... Planos de vingança que eu  
  arquitetei. Oh! Que delícia para mim ver nascer desta união  
  incestuosa um monstro sem alma... Um aleijão moral, para estar
  sempre ao teu lado como um fantasma do passado. Lembrança  
  eterna do seu crime. Este será o teu castigo por teres aviltado 
  o meu nome, esquecendo os teus deveres de esposa e mãe!

 CELESTE Oh, Douglas! Compaixão, compaixão para mim que expiei a  
  minha culpa e já paguei o meu pecado. Piedade para meus  
   lhos. 
  chora

 DOUGLAS Não e não! Minha vingança será completa, nem que eu me  
  acabe nas profundezas dos Infernos.

 CELESTE Quanta perversidade. Tu não tens coração. Não tens   
  consciência... Creio que já estás amaldiçoado por Deus!

 DOUGLAS Não importa a maldição. A minha consciência neste momento  
  dorme, porque eu a mandei dormir para não ouvir os seus  
  clamores... E para que assim eu pudesse agir tranquilamente.

 CELESTE Pois bem. Hei de descobrir o paradeiro de meus  lhos. Gritarei  
  ao mundo inteiro, aos quatro ventos, que são irmãos e que  
  não podem se casar. Deus há de ajudar-me... E há de livrá-los 
  da tua vingança cruel e descabida. 
  vai a sair

 DOUGLAS Ah... Ah... Ah... 
  rindo 
  É tarde! Tarde demais...
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 CELESTE Tarde? Maldito!

 DOUGLAS Sim, é tarde. Eu  z com que eles fugissem... E o grande pecado  
  já foi consumado. Casados ou não, serão os amantes protegidos  
  por Satanás! Ah... Ah... Ah... 
  gargalha cinicamente

 CELESTE Infame. Deus há de te fulminar... Maldito... Mil vezes maldito...

 DOUGLAS continua rindo 
  Ah... Ah... Ah... 
  até fechar-se a cortina

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



CASA DE DIONÍSIO. MÓVEIS RICOS
UMA CADEIRA DE BRAÇOS ONDE

SE ENCONTRA DONA CELESTE

TERCEIRO ATO
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 JANDIRA conversando com Flávio 
  Pobre mulher. Não sei por que Deus não a levou de uma vez!  
  Para que viver assim?

 FLÁVIO A expressão dos seus olhos é sempre de pavor: nunca se sabe  
  ao certo o que deseja. O choque que a deixou neste estado  
  deve ter sido grande demais para o seu coração!

 JANDIRA E você, Flávio, o que diz? Perdeste por completo a esperança 
  de curá-la?

 FLÁVIO Só uma grande emoção, um choque idêntico ao primeiro,  
  poderá restituir-lhe a fala e os movimentos. Pois os membros  
  estão paralisados. 

 JANDIRA Pobre Dona Celeste!

 FLÁVIO olhando para Dona Celeste que está na cadeira 
  Diz bem. Pobre de Dona Celeste. E você também, minha boa  
  Jandira, não está com bom aspecto. Teu rosto dantes tão corado  
  está pálido, abatido. Vou arranjar outra enfermeira para te  
  substituir... É indispensável que você tenha repouso.

 JANDIRA Não, Flávio. Você está enganado... Há quatro anos que exerço  
  esta pro ssão, e já estou habituada a passar as noites em claro.  
  Além disso eu tenho muita pena de Dona Celeste... E Dona  
  Marlene, ela sofre muito. E é a mim que sempre recorre quando  
  não pode conter as lágrimas ao ver o sofrimento da mãe.

 FLÁVIO Não deve haver outro motivo.

 JANDIRA Sim, talvez... Mas não se preocupe, tudo passará.

 FLÁVIO Bem, eu vou indo... Tenho muito o que fazer. Até breve! 
  sai

 JANDIRA Ah! Se ele soubesse como vivo apavorada. Esse monstro  
  tornou-se a minha sombra, e segue meus passos dia e noite...  
  Não sei se devo contar a Flávio. Mas, não... Eu tenho medo,  
  muito medo. 
  chora
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 IVO o monstro, aparecendo 
  Quer enxugar estas lágrimas com os meus beijos, querida?

 JANDIRA assustada 
  Deus do Céu!

 IVO Esperei que o doutorzinho saísse para poder aproximar-me.  
  Jandira tenta sair 
  Espere! Quero dizer-lhe uma coisa. Espere!

 JANDIRA Perdão, mas... Não tenho tempo para ouvi-lo.

 IVO Ouça! Desista do Doutor Flávio, ouviu? Você será minha.

 JANDIRA Não... Não, deixe-me sair. 
  tenta sair. Ele a cerca

 IVO Serás minha de qualquer maneira e muito breve. Quero saciar o  
  meu desejo! Quando estás ao lado do Doutor Flávio. O ciúme  
  faz-me ferver o sangue! E... Tenho até vontade de matá-la.  
  avança

 JANDIRA com medo 
  Afasta-te! Não te aproxima, monstro que me causas horror. 
  Além de terrível é insolente. Tenho-lhe nojo, ouviu? Nojo.
  És um ser asqueroso!

 IVO risada frouxa e mole 
  Ah... Ah... Ah... Mas... Do doutorzinho você gosta, não é?

 JANDIRA Sim! Porque é o meu noivo, e o amo!

 IVO Pois não me custa matá-lo. Assim acabaremos com isto de uma  
  vez. Ele é vistoso... E eu sou um monstrengo. Ah... Ah... Ah... Um  
  aleijão horrível com maus instintos. Um aborto da natureza,  
  que causa mal estar e nojo à primeira vista! Mas o meu cérebro 
  trabalha perfeitamente. Embora os nervos vibrem com mais  
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  intensidade para o mal, eu tenho coração! Um coração que  
  pulsa com a febre do desejo... E isto basta! 
  avança

 JANDIRA fugindo 
  Não me toque... Se tentar, gritarei por socorro... 
  monstro agarra-a 
  Não... Ai, não...

  

 DOUGLAS aparecendo 
  Ivo! O que fazes? 
  Jandira foge rápida para fora

 IVO Ah... Ah... Ah... Estava apenas me divertindo um pouco com a  
  menina.

 DOUGLAS autoritário 
  Retire-se! Vamos...

 IVO Pois não, obedeço... Vovô... Ah... Ah... Ah... Inferno! 
  sai

 DOUGLAS Nunca pensei que a minha vingança saísse tão a contento.  
  Enquanto restar um sopro de vida à Celeste serei implacável e  
  cruel... Enquanto esta miserável mulher não puder falar poderei  
  agir tranquilamente. Hei de fazer brotar no coração de Ivo o  
  ódio contra seus pais, por terem-no feito vir ao mundo dentro  
  de um físico horrendo. Um monstro de quem todos hão de se  
  afastar horrorizados, com nojo e com medo. Ah... Ah... Ah... Ele  
  será o instrumento de minha vingança!

  

 CONSCIÊNCIA vestida de preto e abatida 
  Ri... Ri... Enquanto eu choro!

 DOUGLAS Quem és tu?
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 CONSCIÊNCIA Já não me reconheces mais? Sou tua Consciência!

 DOUGLAS Desconheço sim! A tua voz...

 CONSCIÊNCIA Há vinte anos que me abandonaste. Perdeste o hábito de ouvir- 
  me... E por isso já não me conheces.

 DOUGLAS Por que estás de negro?

 CONSCIÊNCIA Não sejas  ngido... Tu bem sabes. Os teus crimes, as tuas faltas...  
  Foram tantos nestes últimos tempos que obrigaram-me a me  
  vestir de luto.

 DOUGLAS Consciência, não me acuses. Eu sou justo! O ódio é que me  
  inspirou a vingança...

 CONSCIÊNCIA O ódio é mau conselheiro... O perdão, sim, é sublime. Saber  
  perdoar é um gesto abençoado por Deus!

 DOUGLAS Ah... Ah... Ah... Deus! Não seja idiota, Consciência. Não me  
  atormente. Falas em Deus quando já entreguei minha alma  
  ao Demônio. 
  ri 
  Foi o Demônio que me aconselhou a te abandonar. Ele me  
  ensinou a odiar... Odiar a todos!

 CONSCIÊNCIA E achas direito fazer os inocentes sofrerem por crimes que não  
  cometeram? Não sentes remorso? Não tens medo do ajuste  nal?

 DOUGLAS Ajuste  nal? Remorsos... O que é isto que eu não sei?

 CONSCIÊNCIA Desonraste-me. Atiraste-me à lama. Me  zeste sofrer tanto que
  agora estou na agonia... Mas antes de sucumbir, suplico-te: dá- 
  me a tua mão... Esquece o ódio. Tira-me do lodo... Salvando-me,  
  salvas também a tua alma!

 DOUGLAS Não, não quero. Hei de ir até o  m... Deixa-me em paz. Não  
  quero ouvir-te... Deixa-me.
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 CONSCIÊNCIA Vamos, Douglas. Não despreze a voz de tua Consciência. Olha  
  que quando o arrependimento chegar eu estarei assassinada  
  por ti, mas o meu re exo estará presente para assistir a tua  
  queda! A queda fragorosa de tua alma quando baixares às  
  profundezas dos Infernos.

 DOUGLAS Eu não tenho medo... Deixa-me, imbecil... Retira-te e não me  
  procura mais. É inútil a insistência. 
  sai rindo

 CONSCIÊNCIA Expulsou-me. Não quis ouvir os conselhos da Consciência de
   que tanto necessita a humanidade! Agarraste ao diabo para  
  satisfazer o teu ódio, desprezando a Deus e as Suas leis? Pois  
  bem, serás vítima da tua própria maldade. 
  sai

  

 MARLENE entrando com Jandira, dirige-se a Celeste 
  Minha pobre mãezinha. 
  chora

 JANDIRA Infeliz senhora. 
  reparando 
  Mas... Estás chorando, Marlene?

 MARLENE Tenho o coração em retalhos!

 JANDIRA Não é para menos. Ver sua mãe neste estado, sem esperança 
  de  curar-se, é doloroso!

 MARLENE O que mais me atormenta é ter sido eu a causa dessa moléstia!

 JANDIRA Ora, Dona Marlene, não se acabrunhe com estes pensamentos!

 MARLENE Cada vez mais se acentua a minha convicção. Minhas  
  desconfianças mais se positivam quando vejo no seu   
  semblante uma censura muda à leviandade da minha 
  fuga com Dionísio há vinte anos!
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 JANDIRA Mas não se casaram?

 MARLENE Sim! E posso provar a autenticidade da nossa união. Mas, quando
  falo à minha mãe sobre o nosso casamento, ela se torna lívida e  
  as lágrimas abundantes inundam os seus olhos já cansados de  
  tanto chorar.

 JANDIRA É um verdadeiro mistério. Coitada da Dona Celeste!

 MARLENE Eu espero que a Providência Divina restitua a minha mãe pelo  
  menos a fala!

 JANDIRA Dona Marlene o doutor Flávio disseram-me que só uma grande  
  emoção poderá restituir-lhe a fala... mas será por pouco tempo...  
  E, então, a perderemos para sempre...

 MARLENE Eu não sei mais o que desejo ou o que penso. Às vezes, tenho  
  medo de enlouquecer.

 JANDIRA E o seu sogro? O que diz? 

 MARLENE Meu sogro é um egoísta. Nunca tem uma frase de conforto,  
  para aliviar as nossas penas. Sempre se limita a dizer que �“o  
  que não tem remédio, remediado está�”. Custa-me a acreditar  
  que essa víbora é o pai do meu marido.

 JANDIRA E por falar no Senhor Dionísio, ele ainda não voltou?

 MARLENE Não! Com certeza ainda não encontrou os medicamentos  
  receitados pelo doutor Flávio. Dionísio sente-se também  
  responsável pelo que aconteceu à mamãe. E sofre duplamente  
  com a desgraça que nos atingiu. Chega a fazer dó o seu  
  desespero.

 DIONÍSIO  entrando 
  Marlene, encontrei apenas dois medicamentos. Os outros  
  precisamos buscar em São Paulo.
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 JANDIRA Meu pai pretende embarcar para lá ainda esta noite, a  m 
  de  realizar uns papéis necessários para o meu casamento. 
  Ele poderá trazer os remédios que faltam.

 DIONÍSIO Ótimo. Muito bem...

 MARLENE Há tempo que você e Flávio estão noivos?

 JANDIRA Não. Há poucos dias que o noivado foi o cializado.

  

 PADRE entrando 
  Dai-me licença, meus  lhos.

 MARLENE Oh, entre, padre... A casa é sua.

 PADRE É de Deus Nosso Senhor. Boa tarde!

 TODOS Boa tarde!

 PADRE E a nossa enferma?

 MARLENE Continua na mesma, padre. Mas creia que não temos poupado  
  esforços.

 DIONÍSIO Padre! É com a voz do coração que lhe falo! A minha vida, eu a  
  daria de bom grado para restituir a saúde à Dona Celeste. Pois  
  eu a estimo tanto como se fosse minha própria mãe!

 PADRE Eu creio, meu  lho. Muitas vezes tens dado provas de bons  
  sentimentos. No Céu terás a recompensa!

  

 ROMEU da porta 
  Pode-se entrar? Ou é vedada a entrada de menores?
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 DIONÍSIO Ora, Senhor Romeu... Entre!

 JANDIRA Papai... O senhor chegou mesmo a propósito. Há pouco   
  falávamos no senhor.

 ROMEU Já sei. Descobriram alguma pinga boa por aí.

 JANDIRA O senhor não toma nada a sério.

 ROMEU A única coisa séria que eu tomo é pinga... Nas refeições um  
  tantinho assim. 
  sinal de dois dedos abertos

  

 DOUGLAS entrando 
  Olá, meus amigos.

 ROMEU à parte  
  Amigos da onça!

 DOUGLAS Folgo em vê-los todos aqui!

 ROMEU à parte 
  Chegou o bicho... Estragou a festa.

 DOUGLAS Meus amigos, convido-os a tomar chá comigo. Vamos para a  
  outra sala.

 TODOS Sim, vamos. 
  saem,  cando Romeu, Jandira e Marlene

 JANDIRA E então, papai, não vai tomar chá?...

 ROMEU Eu vou para te satisfazer. Mas o que eu gosto mesmo é de pinga.  
  Chá envenena a gente. Em todo caso, azar o meu. Vamos lá. 
  sai
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 JANDIRA Vá tomar chá, Dona Marlene... Eu faço companhia à Dona Celeste.

 MARLENE Eu pre ro ir ao oratório elevar uma prece a Deus, para Se   
  compadecer de nós. 

 JANDIRA Reze com fé e resignação, porque o sofrimento puri ca a alma.

 MARLENE Obrigada, Jandira. Tuas palavras sempre me trazem conforto!  
  sai

 JANDIRA Não sei como dizer-lhe, sem magoá-la, que preciso deixar 
  esta casa.

  

 IVO entrando 
  A sua retirada não será capaz de amenizar os meus desejos.

 JANDIRA à parte 
  Ele?!

 IVO Desejo-a para mim. E hei de possuí-la. A paixão violenta que 
  em labaredas devora o meu ser torna-me capaz de tudo...  
  Compreendeu bem?

 JANDIRA à parte 
  Valei-me, Virgem Santa!... Quantas ameaças eu leio nestas  
  palavras! 
  alto 
  Até parece mentira que um monstro, desta natureza, seja  lho  
  de Dona Marlene, que é um anjo!

 IVO Se ela é um anjo, eu sou um satanás... Ah... Ah... Ah... Porque  
  abre tanto esses olhinhos? Julga-me demente, não é? Não!  
  Não... É um animal, um tarado! Não importa! Amo-a com  
  sofreguidão desmedida! Descerei a tudo, tudo! Ao próprio  
  crime, para gozar o prazer de estreitá-la em meus braços!
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 JANDIRA suplicando 
  Ivo! Por favor, por piedade. Não vês que estás desejando o  
  impossível?

 IVO Nada é impossível quando se deseja ardentemente.

 JANDIRA Por que não raciocina um pouco?

 IVO Como se pode raciocinar quando a paixão nos arrasta ao  
  desejo? Quem pode ser forte nas suas decisões? A paixão  
  traça o nosso destino. O meu já está traçado: és tu! Eu vivo  
  espezinhado, e por isso me revolto contra a humanidade. Não  
  me assusta a justiça de Deus. Nem tão pouco a justiça dos  
  homens. Hei de conseguir os meus  ns. Serás minha por bem  
  ou por mal.

 JANDIRA reagindo 
  Deixe-me em paz... Saia da minha frente. Não compreendes 
  que me assustas, que me aterrorizas?

 IVO Depois se acostumará comigo, verá como se dará perfeitamente  
  com os meus carinhos!

 JANDIRA Se continuar com as suas perseguições, darei parte às autoridades
  para que sejas castigado! Reconheça o seu lugar, e nunca mais  
  me dirija a palavra. Previno-o... É um réptil... Nojento!

 IVO Jandira, cuidado...

 JANDIRA Teu rosto é o espelho da tua alma. Verme da podridão! 
  sai

  

  Douglas entra com a Consciência e  ca a ouvir Ivo, que não os vê

 IVO Teu rosto é o espelho de tua alma... Quer dizer que minha  
  alma é feia e horrorosa... Oh, maldição! Por que não ponho  
  termo à existência? Por que continuar arrastando esta carcaça?  
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  Tenho ânsias de cometer um desatino... A tempestade que  
  desencadeia em minha alma parece a revolta da Natureza  
  sacudindo a fera que está encurralada em meu ser... Tenho  
  necessidade de estraçalhar alguém para refrear a dor que me  
  oprime o peito! 
  cai sentado numa cadeira

 CONSCIÊNCIA que está ao lado de Douglas 
  Vês o que  zeste?

 DOUGLAS Por que despertastes agora, Consciência? Podias ter continuado  
  em teu sono! Vai, deixa-me. Eu não preciso de ti!

 IVO Maldita seja a vida, o mundo e toda a humanidade. A fatalidade  
  quis que eu, dentro deste imundo invólucro, chegasse a ser um  
  homem... Tenho direito ao amor... Pois bem, usarei de violência!  
  Jandira...

 CONSCIÊNCIA implorando a Douglas 
  Ainda não estás satisfeito? Eu estou doente, prestes a   
  desaparecer... Salva-me com a tua atenção.

 IVO resoluto 
  Se ela não me pertencer, hei de matá-la... Será minha ou de  
  mais ninguém.

 CONSCIÊNCIA Não! Não! Isto que não posso consentir. Jandira não pode  
  morrer. Uma moça tão virtuosa morrer nas mãos deste monstro,  
  fruto da desgraça que você semeou. Eu não quero que ela tome  
  parte na sua vingança. Não. É preciso que impeça esta injustiça.  
  Eu serei in exível... Ainda mesmo na minha agonia, terei forças  
  para acusar-te. O remorso será o teu juiz e não te dará sossego,  
  nem na morte!

 DOUGLAS vencido 
  Tens razão. Jandira será salva. 
  a Ivo 
  Ouvi o que disseste há pouco! E a minha consciência me  
  obrigou a intervir para iluminar a tua mente enegrecida. És um  
  insensato. Julgas que o amor consiste apenas na satisfação de  
  um desejo bestial? És um irracional... Mas, quem tem a culpa  
  disso? Jandira? Não... A culpada é a tua mãe!
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 IVO Minha mãe?...

 CONSCIÊNCIA intervindo 
  Douglas! O que fazes?

 DOUGLAS Cala-te. Não me interrompas!

 IVO pensativo 
  Minha mãe?

 DOUGLAS Sim, tua mãe... Foi ela que te pôs no mundo.

 IVO Sim. Foi ela.

 CONSCIÊNCIA Douglas, vais te arrepender! Queres me ouvir? Ou vai   
  abandonar-me outra vez?

 DOUGLAS Agora só ouço a voz do meu coração.

 CONSCIÊNCIA A voz do teu coração empedernido amedronta-me. Soa em  
  meus ouvidos como o uivar de lobos esfaimados. Pre ro  
  afastar-me.  
  sai

 DOUGLAS É melhor mesmo que te vás...

 IVO Com quem falavas?

 DOUGLAS Com a minha consciência! 
  indica Celeste 
  Olha para aquilo. Tua avó... Parece uma estátua... E tua mãe, foi  
  o vaso transmissor do sangue doentio daquela velha paralítica.  
  Ela poderia ter evitado antes. Tomaria qualquer droga abortiva  
  e tu não passarias de um feto. E, no entanto, és um homem  
  espezinhado de existência inútil... Diz-me, a quem deve atingir  
  a explosão da tua revolta? A Jandira?

 IVO com raiva 
  Não! A minha mãe!... 
  Consciência aparece. Música
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 DOUGLAS Vejo que apesar de tudo és inteligente... E regozijo-me porque  
  tenho a certeza que herdaste de mim um predicado.

 CONSCIÊNCIA Quem sai aos seus não degenera... No paraíso dos monstros tu  
  serás o rei!

 DOUGLAS E essa maldita consciência que não me dá sossego... 
  Está se tornando insolente. 
  a Ivo 
  Sabes o que mais? Vou até ao jardim tomar um pouco de ar. 
  à parte 
  Vou ver se consigo sufocar de uma vez por todas essa   
  consciência importuna. 
  sai

 IVO Minha mãe... Sim, ela é a culpada. Maldita! Maldita!

  

 MARLENE entrando 
  Ivo, o que estás falando? Por que me olhas assim, meu  lho?

 IVO Porque a odeio!

 MARLENE Ivo, meu  lho, o que se passa contigo? Dizes que me odeias? 
  A mim, que te quero tanto!

 IVO É mentira. Não podes querer a um monstro como eu. Olha para  
  o meu rosto, para o meu físico horrível! Horrível, não é?

 MARLENE As mães amam os  lhos com os olhos do coração, meu  lho.

 IVO Basta de hipocrisia. Tu também deves sentir como eu o peso  
  desta carcaça que eu arrasto. Deves também sentir nojo e  
  vergonha de ter dado à luz um monstro como eu!

 MARLENE Meu  lho, Deus é testemunha de que não me envergonho  
  de ti... Apenas com um esforço sobre-humano, na tua presença,  
  embargo os soluços e retenho o pranto, para não deixar  



49

  transparecer a dor que me vai na alma por ver-te sempre posto  
  à margem da vida por essa humanidade hipócrita que não sabe  
  compreender a dor alheia!

 IVO Acusas a humanidade, quando és mais hipócrita do que ela.  
  Queres te fazer sofredora e infeliz quando aos meus olhos não  
  passas de uma  ngida, e responsável pela minha desgraça? Oh!  
  Como te odeio, como te odeio!

 CELESTE horrorizada 
  Filho, desconheço-te. A ira que te assoma ao peito torna-te  
  incapaz de raciocinar. 
  chora 
  Oh, meu Deus... De que me acusas,  lho? De quê?

 IVO De minha desgraçada existência. Da minha infelicidade. Todos  
  têm um amor na vida, um sonho para acalentar. Todos amam e  
  são felizes. Só eu sou um desgraçado.     
  desesperado 
  Por que me puseste no mundo? Por quê, mãe? Responde. Por quê?

 MARLENE Filho, por piedade, estás blasfemando contra tua mãe. Não me  
  martirize mais! Eu não sou culpada. Eu não sei por que vieste  
  assim ao mundo. Eu não sei e basta!

 IVO Não, não basta! O teu sofrimento é mesquinho diante do meu.  
  Tenho necessidade de dar expansão à cólera que me atro a  
  o ser... E rasgar com as minhas unhas esse maldito ventre que  
  me gerou! Sim, eu sou um monstro... E como tal hei de morrer.  
  Então quero, tal qual uma fera sanguinária, arrancar-te o coração, 
  estraçalhando-o com os meus dentes! 
  avança

 MARLENE apavorada 
  Não! Não! Socorro... Socorro... Eu sou tua mãe, Ivo!

 IVO agarrando-a 
  Vem! Assim! Assim... Mãe maldita, maldita.
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 CELESTE que até então agitava-se na cadeira, levanta-se e dá um grito  
  estridente 
  Ivo! 
  torna cair sentada, ofegante, completamente transtornada

 MARLENE estática 
  Minha mãe!

 IVO que também estancou e com um olhar espantado para Celeste  
  recua como um animal acuado 
  Ohôôôô!

     

 PADRE entrando com Dionísio, Jandira, Romeu e Flávio, que vem da rua 
  Santo Deus! Deus misericordioso!

 TODOS O que foi?

 CELESTE fala com grande cansaço 
  Sim, sim... Deus da misericórdia que me concedeu a graça de  
  falar antes de exalar o último suspiro!

 PADRE O que tem a dizer, minha  lha? Queres que eu seja o teu  
  confessor? Pedirei a todos que se retirem.

 CELESTE Não, padre. Todos devem ouvir a verdade. A tremenda verdade.  
  A história que todos ignoram, menos eu... e Douglas.

 JANDIRA A senhora e o Senhor Douglas?

 FLÁVIO baixo a Jandira 
  Readquiriu a fala? Então morrerá, infelizmente.

 CELESTE que ouviu 
  Não importa, Doutor Flávio. Já estou cansada de viver...   
  Aproxima-te, Ivo, e escuta bem: Douglas é meu marido.

 TODOS Douglas... Seu marido?!
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 CELESTE Sim. E para vingar-se de mim por ter manchado o seu nome, 
  fez casar dois irmãos!

 DIONÍSIO Como?

 CELESTE Dionísio... Tu também é meu  lho. Irmão de Marlene, sua esposa!

 DIONÍSIO Meu Deus!

 MARLENE assombrada 
  Meu marido é meu irmão? Santa Virgem... Minha razão perturba-
  se. Tenho medo de perdê-la.

 IVO Então meus pais são meus tios... Sou fruto de uma união  
  incestuosa... E por isso nasci monstro! 
  pausa 
  Porém, eles não são culpados.

 CELESTE Não, Ivo. Nasceste como Douglas queria que nascesses... 
  Para satisfazer a sua mesquinha vingança.

 PADRE Que homem mau. Que perversidade!...

 CELESTE Diz bem, padre... Ele é muito mau.

 MARLENE Avalio agora minha pobre mãe, o seu martírio! Assistindo a tudo  
  sem poder proferir uma só palavra. Oh, meu Deus. Que horror!  
  chora

 IVO chorando 
  Minha mãe, perdoa-me...

 CELESTE agonizando 
  Meus  lhos... Perdão também preciso eu, pelo mal que lhes  z...  
  Ade... 
  morre

 MARLENE desesperada 
  Mamãe... Mamãe! Não me deixes... Leva-me contigo!
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 PADRE Que Deus receba a sua alma!

 TODOS Assim seja!

  

 DOUGLAS entrando, vai a Romeu 
  O que signi ca isto? A velha entregou sua alma ao diabo? Oh!  
  Que lindo quadro!

 IVO a Douglas 
  Velho sórdido... Mais nojento do que eu!

 DOUGLAS O que é isto? Perdeste o respeito? Miserável... Aleijão!

 IVO Respeitar? Por quê? Se és mais monstro do que eu. Eu sou  
  aleijado no corpo... Mas tu és aleijado na alma. Vê, satanás...  
  Contempla a tua obra... Até hoje viveste exultando de prazer 
  com o resultado da tua vingança... Mas agora este prazer vai 
  transformar-se em agonia, visto que com a pressão das minhas
  garras serás estrangulado! Sim, chegou o momento de pagares
   pelo sofrimento de todos! Onde está a tua consciência? Mil  
  vezes monstro endemoniado! Quero saber, onde está?

 DOUGLAS Minha consciência? Eu a matei.

 IVO Pois então! Morrerás também... 
  salta sobre Douglas e aperta-lhe o pescoço

 MARLENE gritando 
  Meu  lho! Ivo... Meu Deus!

 IVO estrangulando Douglas 
  Assim vais morrer... Vieste do Inferno e para ele vai voltar...  
  Judas... Satanás... 
  Douglas morre. Silêncio

 DIONÍSIO Ivo, meu  lho. Mataste meu pai?
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 IVO Não. Ele foi vitima de sua própria maldade!

 MARLENE enlouquecendo 
  Morto! Também minha mãe morta! Meu marido é meu irmão...  
  Meu  lho, um monstro... Assassino... 
  ri e chora 
  Ah... Ah... Ah... Meu marido é meu irmão. 
  sai rindo. Está louca. Música

 FLÁVIO Enlouqueceu a infeliz!

 DIONÍSIO ao fundo 
  Marlene! Oh, meu Deus... Quanta desgraça... 
  sai

 IVO desvairado 
  Minha mãe, louca... Eu, um monstro e assassino! Abandonado  
  ao léu da sorte. Vejam como é triste a trágica comédia da vida. 
  Vejam e contem a todos para que sirva de exemplo à   
  humanidade... E não se repita essa história dolorosa de ódio 
  e vingança que termina com dor, lágrimas... e sangue!  
  apunhala-se

 PADRE Que a Justiça Divina se compadeça dessas almas no Santíssimo  
  Tribunal de Deus!

FIM DA PEÇA

CORTINA
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