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 FROCHARD implorando 
   Uma esmola pelo divino amor de Deus.    
   comparsas passam e não lhe dão esmolas 
   Decididamente, quando não se é novo no o cio, não se arranja  
   nada! Preciso arranjar outro meio de vida!

 PEDRO de ciente físico entra 
   Amolador... Amola-se facas, tesouras, navalhas de barba e...

 FROCHARD Ah! És tu?

 PEDRO Vosmecê por aqui, minha mãe?

 FROCHARD Eu mesma, sim. Pedaço de mandrião...

 PEDRO Mandrião?! Há de me desculpar, mas... Eu trabalho o mais que  
   posso.

 FROCHARD Trabalhas? Aí está justamente o que eu te censuro, desastrado...  
   Um rapaz que tem a felicidade de ser doente, torto, aleijado,  
   feio... E dá assim um pontapé na sorte. Porque não se aproveita  
   de todos esses bens em vez de desprezá-los? Trabalhar! Se  
   te basta estenderes a mão para ganhares vinte vezes mais!  
   Estúpido. É bem certo o ditado... Deus dá nozes a quem não 
   tem dentes!

 PEDRO Mas... Se não posso. Se não está nas minhas mãos. Quando eu  
   era pequeno é verdade que acompanhava a mãe por estas  
   ruas, repetindo as frases que então me ensinavam. Porém eu  
   me envergonhava, e era a mãe quem recebia as esmolas. Mais  
   tarde disseram-me, já estás crescido, vai sozinho mendigar por
   outras bandas. Tentei... mas não pude! Não, minha mãe.   
   Decididamente eu não posso pedir esmolas.

 FROCHARD Desalmado! Preferes então deixar tua mãe na miséria?

 PEDRO Na miséria? Se o pedir lhe rende tanto e não lhe falta coragem  
   para fazê-lo?

 FROCHARD Mas... Não é só a mim que tenho que sustentar.
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 PEDRO Tem razão... Sustenta igualmente a meu irmão Jacques, que não  
   é cego, aleijado e nem doente.

 FROCHARD Era por causa dele que eu queria ter melhor ganha-pão. Aquilo  
   é que é um rapaz, o meu Jacques. Desempenado, bonito. Olhar  
   para ele é ver o pai, o meu  nado marido que aqueles patifes  
   da justiça mataram.

 PEDRO Assim foi, é verdade! Condenado como assassino, e executado  
   na praça da greve!

 FROCHARD Mas... Não és tu quem hás de vingá-lo. O meu Jacques... Esse  
   sim, não é um maricas como tu... Àquele nada mete medo!

 PEDRO Não... Nem mesmo ver sangue?

 FROCHARD Cala-te, homem. Queres que eu te fale francamente? Tu não  
   presta senão para homem honrado. E eu detesto essa cambada  
   de gente de bem.

   

 JACQUES Olé! Cá está a mãe, e mais o Aborto... A Mariana não veio por  
   aqui?

 FROCHARD Ainda não a vi, meu rapaz...

 JACQUES Bem, ela virá. Enquanto esperamos vá para a bodega   
   encomendar a pinga e a petisqueira. Quer-se uma festança 
   de estalar... Sou eu quem paga!

 FROCHARD Então, meu rapaz? Encontrastes alguma mina?

 JACQUES Não! A Mariana é que encontrou.

 FROCHARD Que rapagão, que gênio alegre!

 JACQUES E os meninos bem comportados devem dar sempre contas 
   à mamãe do que ganham durante a semana, não é verdade,  
   Madame Frochard?
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 FROCHARD É sim, meu  lho. Os bons princípios.

 PEDRO E depois de eu lhe dar as contas, és tu que  cas com o dinheiro.

 JACQUES E então...

 PEDRO É que eu vejo nisso uma injustiça... Uma...

 JACQUES ameaçando-o 
   Olha que quando me dão lições de moral eu costumo pagá-las  
   com isto.
   da-lhe um murro

 PEDRO O que não sei é como tens coragem de bater-me, sendo tu o  
   mais forte.

 JACQUES Ora... Que estúpido. Se eu fosse o mais fraco, eras tu quem me  
   atiçava.

 PEDRO Enganas-te... Veria nisto uma covardia uma...

 JACQUES Basta de réplicas. Vamos às contas... Quanto ganhastes?

 PEDRO entregando-lhe o dinheiro 
   Dois francos e sete soldos.

 JACQUES Só?

 FROCHARD Pois eu, meu  lho, economizei uns quatro francos. Aí os tens, 
   e com o dinheiro do Pedro...

 JACQUES Dinheiro não me falta. En m, para não fazer desfeita, eu vou  
   aceitando. Vamos, velhota. Vamos daqui beber uma pinga.  
   Venha também, Aborto...

 PEDRO Obrigado. Isto de beber faz-me mal à cabeça.

 JACQUES Forte maricas... Palavra que me metes nojo... Mas a nal a culpa  
   não é tua se nascestes assim, defeituoso, e se um copo de  
   vinho te embriaga, e uma mulher bonita te mete medo.
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 FROCHARD Bravo, rapaz... Tu é que és um homem. Por isso também adoro- 
   te, como adorava teu pai, que era um patife de marca maior,  
   mas... Um homem às direitas!

 JACQUES Vá! Meia volta à direita! Vamos, marche!
   Frochard sai marchando. A Pedro com raiva e ironia 
   e tu  ca: carcaça, aleijado, Aborto. 
   esmurra-o e sai

 PEDRO levantando-se
   Carcaça! Aleijado! Aborto! São estas as ternas e meigas palavras  
   com que minha mãe e meu irmão me afagam a todo momento... 
   E mais das vezes, acompanhadas de pancadas e maus tratos. 
   Serei eu o culpado disso? Acaso pedi para vir ao mundo? As  
   feras, as víboras, os animais mais imundos e peçonhentos têm  
   uma mãe que lhes afaga no berço de carinhos desde a infância. 
   Só eu que não tive, e não tenho ninguém. Parece que quando  
   fui concebido meu pai cometia algum crime, e as vítimas, no  
   seu grito de terror, transformaram meu corpo neste monstrengo  
   que se arrasta em cólera surda, sem ter coragem de dar  m  
   a tão miserável existência! Alma... Onde estás que não te  
   encontro? Porque não te revoltas contra esta miséria humana  
   que se arrasta na lama da covardia? Não serás tu feita da  
   mesma essência que as outras criaturas de Deus? 
   revoltado     
   Não... Tu és o instinto da besta fera ou do animal que se aloja  
   no pó! E eu suporto a existência porque vim do seio de uma  
   família maldita! É este o meu crime. 
   guizos dentro 
   Ai vem a diligência! Vou ver se arranjo algum trabalho. 
   sai

   

 HENRIQUETA levando Luiza pelo braço 
   Luiza, minha irmã, como é linda Paris... Se pudesses ver todas  
   essas maravilhas...

CENA
HENRIQUETA 
e LUIZA
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 LUIZA Infelizmente, minha irmã, sou cega! E nada posso ver.

 HENRIQUETA Mas aqui há bons médicos, que hão de restituir aos teus lindos  
   olhos todo o brilho de outrora. Tenhamos esperança.

 LUIZA E agora? Para onde havemos de nos dirigir? 
   Jacques entra e espreita

 HENRIQUETA abrindo a bolsa e tirando uma nota
   Tenho aqui quinhentos francos que nos deu nossa mãe. Vamos  
   procurar uma hospedagem mais modesta até que saibamos  
   para onde nos dirigir procurando sua cura. 

 JACQUES à parte
   Quinhentos francos? O dia hoje não vai ser mau!

 HENRIQUETA Então vamos, minha irmã? 
   vão saindo quando...

 JACQUES agarrando Henriqueta toma-lhe o dinheiro 
   Dê-me este dinheiro, mulher. 
   Henriqueta quer gritar mas Jacques tapa-lhe a boca e arrasta-a  
   para fora de cena

 LUIZA tateando 
   Henriqueta! Minha irmã... Onde estás? Responda, fala, vamos...

 HENRIQUETA ao longe com voz abafada
    Luiza!

 LUIZA Ah! É ela... Raptada, e eu aqui sozinha... Meu Deus, o que hei 
   de fazer? O que vai ser de mim? Procuremos um sítio de mais  
   passagem, talvez alguém...

 FROCHARD atravessando a cena com pressa 
   Sai da frente, mocinha, pode vir por aí algum carro. 
   empurra Luiza que cai

 LUIZA caindo 
   Não sei desviar-me! Sou cega...
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 FROCHARD parando
   Hein, cega?...

   

 PEDRO entrando e ajudando Luiza 
   Pobre mulher!

 LUIZA levantando-se 
   Oh! Meu Deus, meu Deus!

 FROCHARD pegando Luiza pelo braço
   O que foi? Caiu?

 LUIZA Oh, minha senhora, não me deixe! Não me desampare!

 FROCHARD Já não há mais perigo.

 LUIZA Ah, minha senhora. Se soubesse o que me aconteceu! Minha  
   irmã estava ao pé de mim e raptaram-na.

 PEDRO Raptaram-na? Mas... Quem raptou sua irmã? Era gente  na ou...

 LUIZA Como quer que eu saiba?

 FROCHARD Não é difícil... Pela roupa se conhece.

 LUIZA Mas eu sou cega, minha senhora.

 PEDRO Cega?!

 FROCHARD consigo 
   Hein? Cega, sem parentes? E é nova e bonita!

 PEDRO É verdade... Ela é bem bonita.

 FROCHARD Deixa-nos em paz, eu cuido dela... Vai-te, anda.
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 LUIZA Não me abandona, não é verdade, minha senhora?

 FROCHARD Não, minha menina. Sossegue.

 PEDRO Cega... Tão moça e tão bonita.

 FROCHARD Tão bonita! Que tens tu que ver com isto, Aborto? Vamos, minha  
    lha. Sossegue. Havemos de encontrar algumas almas caridosas  
   que nos ajudem a encontrar sua irmã.

 LUIZA Deus a ouça. Mas... Não sei a quem devo me dirigir...

 FROCHARD A mim em primeiro lugar, que sou uma honesta mãe de família  
   e lhe ofereço já um cantinho em minha casa.

 LUIZA Como a senhora é boa. Mas havemos de encontrá-la... Não é  
   verdade que havemos de encontrá-la?

 FROCHARD Sim, minha  lha... Mas é preciso muito tempo. 
   à parte 
   Há de ser preciso muito tempo.

 LUIZA Entrego-me em suas mãos.

 FROCHARD E está bem entregue, acredite. 
   à parte
   Creio que desta vez eu arranjei o meu ganha-pão.
   sai com Luiza

 PEDRO É singular. Parece-me que já estou menos só neste mundo. 
   Cega e tão bonita. Pobre criatura. E a mãe vai fazer dela uma 
   infeliz mendiga. Como eu seria feliz se ela não visse em mim 
   o que eu sou... Quem sabe? Talvez. Agora me sinto outro!  
   Obrigado, meu Deus... Eu que há pouco duvidava de sua  
   existência... Agora creio! Creio em ti, ó Deus dos desgraçados!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

SEGUNDO ATO



18

 PEDRO sentado no banco 
   É quase meio-dia. As mulheres não devem tardar. Esperemos. 
   passos, Pedro olha
   Aí vem Jacques. Logo vi que este não havia de faltar.

 JACQUES entrando
   Ainda não vieram as mulheres, Aborto? Era aqui que elas  
   deveriam estar a estas horas da missa. A hora dos negócios 
   e das colheitas.

 PEDRO Descansa... Ao primeiro toque de sino elas aqui estarão.

 JACQUES Descansa? Cuidas que sou um Pai d�’alma como tu, Aborto!

 PEDRO suplicante 
   Jacques.

 JACQUES Quanto queres dela? Se é dinheiro vá bater em outra porta.

 PEDRO Não. Não é disso que se trata. Quero de ti é que quando  
   estivermos diante da menina Luiza, quando te zangares, trata- 
   me mal. Bate-me se quiseres, mas... Nunca me chame de Aborto!

 JACQUES Por esta agora é que eu não esperava. Então é preciso falar com  
   todo o respeito aqui ao senhor? Sossega, meu velho... Já não te  
   trato senão de casaca e luvas brancas.

 PEDRO Ó, Jacques, não faça isso!

 JACQUES Então é na frente da menina Luiza que não queres que te  
   chame de Aborto, hein? Vê-te num espelho. Repara bem a  
   arquitetura que tu tens.

 PEDRO Bem sabes que se eu sou assim foi porque quando pequeno 
   tu partiste-me esta perna.

 JACQUES Não é verdade... Mentes.
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 PEDRO Fostes tu, sim. Por eu não querer roubar por tua ordem um  
   casaco que estava à porta de uma loja.

 JACQUES Mentes, já disse. Era apenas um colete, agora!

 PEDRO Tivestes sempre a mania de mandar roubar pelos outros.

 JACQUES Bico! E nem mais uma palavra. E quanto ao teu apelido, visto  
   que Aborto não te agrada,  carás sendo de hoje em diante o  
   Cupidinho!

 PEDRO Faze o que quiseres.

 JACQUES Obrigado pela licença... Ah, mas agora reparo... Então é diante  
   da menina Luiza que não gostas que te chame de Aborto, hein?  
   Dar-se-á o caso que... 
   ri 
   Tinha graça. Sim senhor, não era mal pilhada. Como é cega não  
   há para ela homem feio ou bonito. Então estás apaixonado pela  
   ceguinha, hein?

 PEDRO Não. Não é nada disso... É que me seria agradável pensar que  
   pelo menos para uma pessoa no mundo eu não seria um objeto  
   de repulsão. Mas... Apaixonar-me por ela, que tem uma voz tão  
   meiga e que nos vai direito ao coração, que é cega mas é tão  
   bonita. Oh, isso nunca... Mas às vezes começo a temer em  
   pensar de que ela estivesse me vendo.

 JACQUES E que te importa isso se não estás apaixonado?

 PEDRO Apaixonado? Está visto que não. Um miserável como eu... Era  
   preciso que estivesse doido. Mas tu prometes não me chamar  
   mais de Aborto?

 JACQUES Pois bem. Está dito, eu não te chamo mais de Aborto... 
   Ficarás sendo de hoje em diante o Cupidinho!

 PEDRO Não! Não quero!
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 JACQUES Que é lá isso? Não se esquente que vai para o banho! E ainda 
   é capaz de apanhar uns cascudos!

 PEDRO Tu és o mais velho, Jacques... És alto e forte, o que me obriga 
   a curvar-me diante de ti. Mas quando vejo o uso de tua força  
   contra mim, juro que pre ro mil vezes a minha miserável  
   fraqueza!

   

 LUIZA vem de fora cantando acompanhada de Frochard 
   Toutinegra de minh�’alma
   Canta, canta sem cessar
   Teu cantar magoado acalma
   O meu constante penar

 JACQUES É verdade! Tem uma voz que nos vai direto ao coração. 
   passa o povo

 FROCHARD que não recebeu esmolas 
   Pouco peixe na rede. Essa gente do povo não presta mesmo  
   para nada: é sempre uma porção para ouvir a cantiga, mas para  
   pagar não temos ninguém.

 JACQUES A saída da Igreja deve ser melhor.

 FROCHARD Voltaremos logo. Vá, vamos embora.

 LUIZA Estou bastante cansada, minha senhora...

 FROCHARD Esta noite descansará.

 LUIZA Mal me posso ter em pé... Temos hoje andado tanto!

 FROCHARD A culpa é sua: não me disse que desejava andar muito para 
   ver se encontrava sua irmã?

CENA
entram FROCHARD 
e LUIZA
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 LUIZA Sim! Mas nós  camos sempre no mesmo bairro?

 FROCHARD Como pode saber se não vê?

 LUIZA A senhora ao recolher-me prometeu-me...

 FROCHARD Prometi ajudá-la nas suas pesquisas. Mas, como eu não tenho  
   duzentos mil francos de renda, é preciso que a menina a  
   caminho vá cantando... É preciso ganhar o pão que come.

 LUIZA chorando 
   Por isso eu canto, minha senhora!

 FROCHARD Muito bem. Não haja dúvida... E canta com grande sentimento.  
   Quando precisava mais alegria...

 LUIZA A anço-lhe, minha senhora, que canto o mais alegremente 
   que posso... Mas, quando penso no que sou e no que sinto. 
   Oh, como sou infeliz. 
   chora

 PEDRO com piedade
   Luiza!

 JACQUES interpondo-se 
   O que é lá isso? Não se meta, Cupidinho. 
   ameaça

 PEDRO Não posso vê-la chorar. 
   sai

 JACQUES É bem bonita quando chora. Agora reparo.

 FROCHARD Basta de lamúrias! Vamos a caminho!

 LUIZA Obedeço minha senhora.

 FROCHARD Não limpe os olhos, faça o favor... Não há nada como as   
   lágrimas para enternecer as pessoas que passam. 



22

   reparando 
   Aí vem um grã- no... Raspa-te, Jacques... Vamos dar o fora...  
   Jacques sai, entra o doutor

   

 MÉDICO vai passando

 FROCHARD Uma esmolinha para a pobre ceguinha pelo divino amor de Deus!

 MÉDICO Cega? Quem? Esta pequena?

 FROCHARD Sim, meu rico senhor.

 MÉDICO Nesta idade? Infeliz criatura.

 FROCHARD E infeliz também a sua pobre família, meu rico senhor.

 MÉDICO Deixa-me ver-lhe os olhos!

 FROCHARD Para quê? É escusado examinar, não tem cura.

 MÉDICO Quem lhe disse? Deixe-me ver, minha  lha. 
   examinando 
   Sou médico...

 LUIZA alegre 
   Médico?

 FROCHARD à parte 
   Está mesmo me parecendo esses doutores da mula russa.

 MÉDICO Não é cega de nascença, não é verdade?

 LUIZA Não, senhor. Foi aos 14 anos que esta desgraça me feriu.

 MÉDICO Aos 14 anos, desde então para cá... Não a sujeitaram a nenhum  
   tratamento?
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 FROCHARD interrompendo 
   Somos tão pobres, senhor doutor, que nos tem sido impossível.

 LUIZA Oh, fale... Fale por piedade. Ser-me-ia permitido conservar 
   uma pequena esperança? Ah, se soubesse de que horrorosa  
   desgraça me arranca.

 MÉDICO Sossegue, minha menina. 
   a Frochard 
   E a senhora venha cá, e escute: é preciso prepará-la com   
   cuidado e não lhe dizer de repente o que eu espero. A sua  
   cabeça se exaltaria, e o sangue poderia subir-lhe ao cérebro 
   e aos olhos.

 FROCHARD Bem... Bem, eu farei com que não suba.

 MÉDICO Mas... À Senhora eu digo: a operação pode dar resultado.  
   Tragam-na ao hospital São Luiz. Sabe onde é?

 FROCHARD Eu não sei outra coisa: tenho lá estado mais de vinte vezes.

 MÉDICO Efetivamente. Creio lembrar-me de que já a tratei... Espere. 
   Se não me engano é a viúva...

 FROCHARD Do justiçado, pode dizer... Viúva Madame Frochard, se me faz 
   o favor.

 MÉDICO Sim... A viúva Frochard. Mas não sabia que tinha esta  lha.

 FROCHARD Isto me veio agora da província, onde vivia na miséria...   
   Recolhi-a por caridade, para ver se lhe arranjo um futuro.

 MÉDICO à parte 
   Um futuro... 
   alto 
   Daqui a pouco, quando ela estiver mais sossegada, diga-lhe  
   uma parte das minhas esperanças... E mais tarde...
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 FROCHARD Sim, senhor... Pode  car descansado que eu não lhe direi tudo  
   de uma vez...

 MÉDICO dando esmola a Luiza 
   Aí tem, menina, e tenha coragem: em breve hei de tornar a vê- 
   la. Ânimo! 
   vai saindo

 FROCHARD Que Deus Nosso Senhor lhe pague, meu generoso! E lhe  
   conserve muitos anos de vida e saúde... E que o Diabo te  
   carregue pras profundezas dos infernos!

 LUIZA Senhora, minha senhora. O que lhe dizia o médico quando lhe  
   falava baixinho?

 FROCHARD Dizia-me que não valia a pena ir procurá-lo, que não havia a  
   menor esperança.
    Luiza chora 
   Nem eu te levo lá... E nem tu há de vê-lo nunca mais.

 LUIZA Oh, meu Deus... Meu Deus!

 FROCHARD Escuta-me... Quero provar-lhe que sou uma boa alma... Diz a  
   menina que andamos sempre pelas mesmas ruas. Pois bem,  
   hoje mudaremos de bairro.

 LUIZA Oh, quanto lhe agradeço. Resta-me pelo menos a esperança 
   de encontrar Henriqueta, minha irmã...

   

 JACQUES entrando 
   Então... O negócio vai pingando? 
   entra Pedro

 FROCHARD A propósito, quanto te deu o médico?

 LUIZA Aqui está, minha senhora. 
   dá-lhe a moeda
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 FROCHARD Dá cá isto que isto não é teu.

 JACQUES tomando o dinheiro de Frochard 
   E nem teu tampouco. 
   reparando 
   Vinte francos em ouro... O que não devem roubar esses médicos  
   dos doentes para dar tudo isto de uma vez...

 FROCHARD Mas escuta. Toma-me o dinheiro, e eu, então?

 JACQUES Não se assuste. Vou pagar-lhe um copo de pinga, velhinha.

 FROCHARD Com o meu dinheiro, patife... Vamos lá, vamos, meu amor... E a  
   menina, quando saírem da Igreja, cante com mais força. Ouviu?

 JACQUES Vamos, mãe. 
   saem Jacques e Frochard

 LUIZA Tenho frio... Tenho mesmo muito frio. 
   Pedro põe-lhe o casaco no ombro 
   Ah! É o senhor, Pedro?

 PEDRO Sim, menina, estou aqui.

 LUIZA Apenas senti que tinham dó de mim, e seu nome acudiu-me 
   aos lábios... 
   apalpando o casaco 
   Mas, este é o seu casaco... E o senhor, Pedro?

 PEDRO Eu tenho a camisa... E depois já estou acostumado. Sinto até calor.

 LUIZA Pedro, meu amigo. Creia-me, se não fosse o senhor... talvez eu 
   já estivesse morta.

 PEDRO Em querê-la tanto... Sempre sou muito egoísta!

 LUIZA Não. Assim o quero, Pedro, meu amigo... Assim o quero.   
   entrega-lhe o casaco 
   Agora já não tenho frio. E depois, o que é isto ao pé do que
   tenho sofrido? Iremos ambas a procurá-la, disse-me sua mãe. 
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   E bem depressa compreendi o que exigiam de mim. Haviam- 
   me recolhido para cobrir-me de andrajos e dizer-me. Agora é  
   forçoso estender a mão e pedir esmolas. Julguei morrer de  
   desespero e de vergonha. É preciso cantar, disseram-me.  
   Cantar... Como poderia eu fazê-lo? Se as lágrimas sufocavam- 
   me a voz... Não posso, gritei eu! E para me obrigarem deixaram- 
   me dois dias sem comer. Não tive forças para resistir por mais  
   tempo. Pedi por piedade um pouco de pão... Cantei, e canto  
   todos os dias.

 PEDRO É minha mãe e meu irmão que tudo isto fazem... Que raiva de  
   nós devem ter.

 LUIZA A si? Oh não, meu bom amigo... Mais tarde tive coragem. E o 
   que me animou foi, por assim dizer, uma inspiração que tive.  
   Disse assim comigo que, andando a cantar de rua em rua, a  
   minha voz talvez chegasse a ser ouvida por minha irmã, e eu  
   estaria salva. Então comecei a cantar com mais entusiasmo. 
   E dizia sempre no  m da canção: Henriqueta, sou eu, a Luiza,  
   quem te chama.

 PEDRO E então, minha mãe teve medo que sua irmã alguma vez a  
   ouvisse.

 LUIZA Sim! E por isso levavam-me sempre pelas mesmas ruas. 
   E agora, quando termino a minha canção, sua mãe não me  
   permite que eu chame por Henriqueta... E se eu tento...

 PEDRO Já sei. Aperta-lhe os pulsos com seus dedos de ferro.

 LUIZA Julgo às vezes que me parte os braços: mas não importa que 
   me torture, sempre hei de gritar por minha irmã.

 PEDRO Escuta. E nunca se lembrou de fugir?

 LUIZA Quantas vezes! Mas... A quem dirigir-me? Se alguém tivesse  
   piedade de mim, sabe o que faziam? Encerravam-me no asilo  
   dos cegos. E a minha ultima esperança desapareceria para  
   sempre! 
   sinos fora
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 PEDRO A mãe não tarda por aí... E como nada lhe deram, tome este  
   dinheiro... Senão a mãe lhe bateria.

 LUIZA É preciso que ela me ouça cantar. 
   canta

   
   

 FROCHARD entrando com Jacques
   Então, menina... Deixa-me ver o que te deram? Bravos... Venha  
   de lá o dinheiro! E agora a caminho, e voz sonora. 
   vai saindo com Luiza

 JACQUES a Pedro que tenta acompanhá-las 
   Fica que eu preciso falar-te!

 PEDRO O que tens a dizer-me?

 JACQUES Proíbo-te que penses nela.

 PEDRO E por que não pensar nela?

 JACQUES Porque assim eu quero pedaço de Aborto. E se me   
   desobedeceres... Eu faço-te os ossos em feixe. 
   esmurra-o e sai

 PEDRO �“Proíbo-te que penses nela�”, disse Jacques. E quando dizia  
   estas palavras eu vi em seu olhar um não sei quê... que me fez  
   tremer... Mas enganas-te! Bate-me, mata-me se quiseres, mas  
   nunca poderás impedir que eu a ame.

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA
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 LUIZA dormindo na enxerga, acorda 
   Quem está ai?

 PEDRO Sou eu, menina! O Pedro!

 LUIZA Então posso dormir mais um instante.

 PEDRO Sim, menina. Eu velarei por ti.

 LUIZA Sinto-me tão cansada. Obrigada, Pedro. Obrigada.

   

 FROCHARD entrando
   Olé, já por cá estás? Que vens cá cheirar tão cedo? 
   Não achastes o que fazer lá fora?

 PEDRO Trouxe cá para dentro estas facas para amolar... E mesmo para  
   não estar lá fora, no frio.

 FROCHARD O que queres é estares ao pé da pequena... Pensas que não te  
   percebo: mas  ca sabendo que tenho o olho nela.

 PEDRO Outro tanto não diz vosmecê a Jacques.

 FROCHARD Jacques é o mais velho, faz o que quer... E depois é o dono da casa.

 PEDRO E onde está ele?

 FROCHARD Foi trabalhar para o correeiro ali defronte. Já são duas vezes  
   que ele trabalha esta semana.

 PEDRO E eu, não trabalho todos os dias?

CENA
PEDRO 
e LUIZA
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 FROCHARD Pudera... Se não trabalhasses que demônio havias de fazer com  
   este feitio.

   

 JACQUES entra espreguiçando-se
   Ah, mãe, não estou para mais. O trabalho hoje está me   
   aborrecendo.

 FROCHARD Descansa,  lho. Descansa... Isto também não vai matar...

 JACQUES Ah! Estavas aí, Cupidinho? Preciso que a es a minha navalha 
   de barba... Há de ir buscá-la ali defronte...

 PEDRO Irei!

 JACQUES Então, mãe... As cantigas hoje não rendem?

 FROCHARD Como hão de render se a cantora em vez de cantar ressona.

 JACQUES reparando 
   Homem... Dir-se-ia que em vez de dormir está a chorar.

 PEDRO Chorando?

 JACQUES Hein? O que é lá isso? Não te metas, Cupidinho!

 FROCHARD É uma mandriona. Uma teimosa. Ontem pela manhã era preciso  
   empurrá-la para fazê-la andar... E a respeito de largar a voz  
   temos conversado.

 JACQUES Eu é que a faço cantar se quiser me meter nisso.

 PEDRO Enganas-te. Fá-la-ás morrer. Está doente... Ainda há pouco ardia  
   em febre.

 FROCHARD Ora, Deus... Tudo aquilo é manha. Vamos... Leva a riba, senhora  
    dalga. Prepara-te para sair. Faça a sua toalete... Solte-me estes
   cabelos e largue este lenço que lhe faz calor e que não a  deixa  
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   bater o queixo à vontade. 
   põe o lenço em seu pescoço

 PEDRO Isto rasga o coração...

 LUIZA Não sairei mais, minha senhora. Não quero.

 FROCHARD Ouves isso. Não quer sair. Nunca mais.

 JACQUES Nós veremos. 
   indo a ela e acariciando-lhe o queixo 
   Ora... Venha cá, meu amor...

 LUIZA batendo-lhe na mão
   Proíbo-lhe que me toque.

 JACQUES Então... Já não somos amigos?

 LUIZA Eu não tenho aqui amigos... Mas sim verdugos.

 JACQUES Verdugos? Isto é contigo, ó mãe.

 FROCHARD Verdugos? Que te recolheram quando andavas perdida por  
   estas ruas ingratas? E ainda chamas verdugos?

 LUIZA Recolheram-me, é verdade. E neste dia bem grande era a minha  
   gratidão. Haviam prometido procurar comigo minha irmã, e eu
    abençoava-os do fundo do coração. Mas... Quando compreendi  
   que não era por compaixão, mas com odioso interesse que me  
   abriam os braços... Quando vi que faziam de mim uma miserável 
   mendiga, que me torturavam, que me quebravam os braços.  
   Para me impedir de chamar por aquela que haviam prometido  
   procurar comigo... A minha alma revoltou-se. E agora, apesar de  
   enfraquecida e desalentada como estou, a minha vontade será
   mais forte do que as vossas ameaças, do que as vossas   
   violências! A anço-lhes que não torno a mendigar!

 FROCHARD Então... Do que tenciona sustentar-se?

 LUIZA Estou resolvida a morrer...
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 PEDRO Ouve? E é muito capaz de fazê-lo...

 FROCHARD É uma  ga! Nós veremos como acaba pedindo perdão.

 LUIZA Nunca!

 FROCHARD Pois sim! Em primeiro lugar, vai já marchando para o quarto!

 LUIZA Seja... Mas serei unicamente livre ou morta.

 JACQUES Com mil raios. És uma mulher às direitas. Gosto de ti, palavra 
   de honra. 
   agarra-a

 PEDRO enraivecido atirando Jacques ao longe
   Jacques!

 JACQUES levantando-se e empunhando uma faca
   Que mosca te mordeu? Se te desagrada,defende-a... Defende-a  
   se és capaz.

 PEDRO Que eu a defenda? Oh, que desgraçado que eu sou! 
   cai na cadeira

 FROCHARD Vamos, meia volta à direita... É marchar lá para dentro.

 PEDRO à parte
   Está decidido. Pre ro perdê-la de todo.

 JACQUES Ouça cá, ó mãe...

 PEDRO baixo a Luiza
   Poderá fugir... Despreguei a fechadura da porta.

 JACQUES  Feche-a bem. Eu tenho razões para descon ar deste gajo.

 PEDRO Há uma chave debaixo de sua enxerga. 
   afasta-se



33

 FROCHARD Está bem, meu  lho. Está bem... Fica entendido. 
   a Luiza
   Vamos a caminho. 
   leva Luiza para dentro, reentrando
   Já não lhe dou o que trincar, senão depois de amanhã. Não há  
   nada como dois dias de dieta para chamar uma pessoa ao bom  
   caminho.

 JACQUES Tenho uma ideia melhor, ó mãe...

 FROCHARD Qual é?

 JACQUES Casar-me com a pequena... Desde que ela seja da família  
   Frochard ninguém poderá impedir que ela peça esmolas. 
   E terá que me obedecer.

 PEDRO Seu marido? Pensarás acaso...

 JACQUES E por que não? Meteu-se-me na cabeça que ela não há de ser  
   de outro. E quando eu quero uma coisa é porque quero.

 PEDRO Mas... Para que ela seja tua mulher, é preciso que ela diga que sim.

 JACQUES Mas ela não poderá recusar.

 PEDRO E o que tencionas fazer para obrigá-la a isto?

 JACQUES O que tenciono fazer? Ó Mãe... Não é tão tolo como parece o  
   Cupidinho. Ora, anda daí, inocente amolador, e vá buscar a  
   minha navalha. Vamos...
   sai levando Pedro aos empurrões

   

 FROCHARD Isto é que é um homem, o meu Jacques... O mais é conversa.  
   Deixa eu beber um golinho em comemoração ao noivado  
   de Jacques. 
   bebe
   Pinga é uma bebida muito boa, mas é muito fraca... 
   bebe
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   Pois é verdade, a ideia do meu Jacques casar-se com a pequena  
   não é má pilhada. 
   bebe 
   Ai, ai, Frochard... Frochard... Ai, que saudade do meu querido  
   Anastácio... A verdade é que o médico prometeu curar a  
   pequena. Pois sim. Se a livramos de sua enfermidade, lá se vai o
   negócio da esmola por água abaixo Ai, ai, Anastácio, Anastácio...  
   Aquilo é que era um homem, tinha cada pé e cada mão. 
   faz gestos
   Era um grande patife, mas um homem às direitas... 
   batem palmas fora 
   Que demônio poderá bater a estas horas? 
   batem 
   Não sei por que sempre me fazem medo. 
   batem 
   Já vai, coisa ruim. Deixa eu beber mais uma pingoleta. 
   bebe. Batem 
   Queira entrar e não amola! 
   Henriqueta entra 
   Quem é que procura?

 HENRIQUETA Madame Frochard!

 FROCHARD O que lhe quer?

 HENRIQUETA Tenho absoluta necessidade de lhe falar.

 FROCHARD E... Vem só?

 HENRIQUETA Só.

 FROCHARD Então... Tinha tanta pressa e não diz nada? Que está a olhar?  
   Procura alguém, algum de meus  lhos?

 HENRIQUETA Procuro uma moça que mora consigo.

 FROCHARD Quem? Moça? A única moça que tem aqui sou eu. 
   à parte 
   Será sua irmã? 
   alto 
   Não sei quem seja.
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 HENRIQUETA Mas, não é com Madame Frochard que estou falando?

 FROCHARD Com ela mesma, e então?

 HENRIQUETA A senhora não pede esmolas em companhia de uma moça 
   cega que canta pelas ruas da cidade? 
   reconhecendo o lenço que Frochard tem no pescoço
   Mas, este lenço é dela. Reconheço... É o lenço de Luiza.

 FROCHARD Está enganada, é muito meu.

 HENRIQUETA É dela... Fui eu quem lhe deu.

 FROCHARD à parte 
   Pilhou-me... 
   alto 
   Pois bem, é verdade... Essa pequena de quem fala... Encontrei-a  
   um dia perdida nestas ruas, recolhi-a por piedade e visto  
   que eu não pudesse sustentá-la. Como ela cantava como um  
   rouxinol, andou por aí ganhando o pão que come...

 HENRIQUETA E depois? Continue.

 FROCHARD O  m é que é mais triste. Pobre pequena coitada, não tinha  
   nascido para a vida que levava... E um dia, ao cabo de dois  
   meses, a pobrezinha disse: não canto mais... E há dois dias 
   que a avezinha emudeceu.

 HENRIQUETA desesperada 
   Morta!

 FROCHARD Eu cá não disse semelhante coisa...

 HENRIQUETA Morta! Minha irmã Luiza, morta! Ah! 
   desmaia

 FROCHARD Uai! Desmaiada? Eu cá não disse senão a verdade. Foi ela que
   imaginou... Que demônio eu hei de fazer? Eu vou é chamar  
   o meu Jacques... E se ela voltar a si?... Ah, já sei... Depressa, uma  
   volta na chave da fechadura do quarto da cega e pronto... 
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   Uma, duas e três.
   sai e volta 
   Pronto! Uma aqui, desmaiada, e a outra trancada no quarto...  
   Corramos a chamar o Jacques. Deixa eu tomar mais uma  
   pingoleta! 
   bebe e sai

   

 LUIZA entra tateando 
   Não sinto ninguém... Pedro disse a verdade. A fechadura estava  
   quase solta! Sim, vou seguir o seu conselho. Fugirei daqui e 
   pedirei à primeira pessoa que tiver dó de mim que me conduza
   ao hospital São Luiz, para falar com aquele generoso médico  
   que me deu a esmola. Onde estará a porta? Ele disse-me que  
   havia uma chave debaixo da enxerga... Procuremos. 
   tateando dirige-se para a enxerga 
   Meu Deus, uma mulher no chão? Estará morta? Não, o seu  
   coração bate... Está apenas desmaiada. Senhora! Senhora! 
   Não ouve? Oh, não posso, não devo abandoná-la...

   

  

 FROCHARD Hein, juntas!

 JACQUES É forçoso separá-las, e já.

 FROCHARD Que fazes aí? Como conseguistes vir até aqui? 
   Henriqueta mexe-se

 JACQUES  Mãe... Olha a outra se mexendo... Olha, mãe, eu vou casar com  
   as duas.

 HENRIQUETA acordando levanta-se
   Meu Deus, o que se terá passado? 
   vê Luiza
   Luiza... Luiza...

CENA
FROCHARD, JACQUES 
e PEDRO entram
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 LUIZA Henriqueta, minha irmã... És tu? 
   abraçam-se

 PEDRO Sua irmã?

 HENRIQUETA Ah! Miseráveis, a que estado reduziram minha pobre irmã... 
   Mas eu juro que os farei punir. Vamos, vamos, minha irmã.  
   tenta sair

 JACQUES Não sairá!

 HENRIQUETA Quer deter-nos?

 PEDRO À força?

 FROCHARD Pudera. Se as deixarmos vão nos denunciar à polícia... 
   E negócio com polícia, mau, mau...

 JACQUES Não quero que a leve daqui.

 HENRIQUETA Gritarei... Pedirei socorro.

 JACQUES Experimente e verá! Antes, porém, saiba que somos de uma  
   família maldita... De uma família que mata. Viva, ninguém ma  
   roubará... Ela é minha. 
   agarra Luiza quando Pedro intervém

 PEDRO atirando-o de lado
   Jacques!

 JACQUES Atreves-te a levantar-me a voz? Contra mim?

 PEDRO Atrevo-me, sim... Contra si! Diante de quem fui fraco e covarde  
   por muito tempo... Mas agora já não me metes medo... Vendo-te
   forte, julguei-te corajoso, e tremia em tua presença. Porém agora
    que vejo cometeres a baixeza de ameaçar duas frágeis mulheres,  
   vejo que a minha coragem vale mil vezes mais do que a tua força.

 LUIZA Muito bem, Pedro.
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 PEDRO atirando o chapéu ao chão, resoluto
   Contem comigo, meninas!

 JACQUES sacando o punhal
   Pois bem, Aborto. Já que assim o queres, que seja!

 PEDRO Eu quero que as deixe sair...

 JACQUES  Deveras?

 PEDRO Quero impedir-te de cometeres o odioso crime que meditas e  
   que leio nos teus olhos.

 JACQUES  E se eu recusar... O que fazes?

 PEDRO O que faço? Somos de uma família maldita, acabas de dizer... 
   De  uma família que mata! E se te atreves a tocar em qualquer  
   uma delas...

 JACQUES Diz o resto... O que fazes?

 PEDRO apanhando uma faca de cima da mesa
   Enterro-te esta faca no coração.

 JACQUES Quem? Tu? Pois te atrevias?

 PEDRO Duvidas? Conheces o segredo de minha alma e ainda me fazes  
   esta pergunta?

 JACQUES Pela última vez, Aborto. Olha que tu perdes a vida.

 PEDRO Ou tu perdes a tua...

 FROCHARD Miserável... Dois irmãos...

 PEDRO Sim, mãe... Dois irmãos como outrora os  lhos de Adão... 
   Mas desta vez os papéis estão invertidos... E é Abel quem vai  
   matar Caim!
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 JACQUES Veremos isso então, Aborto! 
   luta, esfaqueia Pedro nas costas 
   Aí tem a tua conta, Aborto.

 LUIZA Pedro, estás ferido?

 PEDRO Não! Miserável... Rasga-me as carnes, mas enquanto Luiza  
   estiver em perigo eu nada sentirei.

 JACQUES Neste caso acabemos!

 PEDRO Sim. Acabemos! 
   lutam, Pedro mata Jacques, que cai morto

 FROCHARD Jacques! Meu  lho Jacques. Oh, meu  lho, meu  lhinho. 
   ri, enlouquece e sai

 PEDRO Saiam agora, meninas.

 LUIZA E tu não vens, Pedro?

 PEDRO Não, meninas, eu sou muito infeliz... Odiado por minha mãe  
   e assassino de meu irmão... Só me resta morrer... Eu  carei  
   esperando aqui a Justiça Divina.

FIM DA PEÇA

CORTINA
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