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ALBERTO, JOVEM BRASILEIRO VESTIDO À MODA DOS HIPPIES 
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 Jesus Cristo... Jesus Cristo...   bis

  Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando

  Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando

  Como essa nuvem branca, essa gente não sabe pra onde vai

  Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai

  Jesus Cristo... 

  Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz

  E apesar de tudo a esperança não se desfaz

  Olhando a  or que nasce no chão daquele que tem amor

  Olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador 

  Jesus Cristo... 

  Em cada esquina eu vejo um olhar perdido de um irmão

  Em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem

  É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão

  Para que todos cantem na mesma voz essa oração 

  Jesus Cristo... 

  

 ALBERTO falando aos hippies 

  Camaradas meus, gente da minha fé... Um dia teremos de  
  chegar aonde se encontra um mais poderoso do que todos  
  nós... E nenhum de nós serve nem para desatar os cordões  
  dos seus sapatos. Quando lá chegarmos os lugares solitários  
   carão alegres: os olhos dos cegos verão a luz... E o mundo  
  então saberá caminhar na direção certa. Alerta aos jovens, que  
  o Universo caminha para a rápida transformação: está perto o  
  dia da volta de Jesus Cristo!

 TED pistoleiro que ouvia ao fundo 

  Faça-o calar: ele está dizendo coisas ridículas, que desgostam  
  o nosso chefe. Ele está no terreno da nossa casa de campo, e  
  não pode continuar com tanta ousadia.

CENA
TODOS cantam a canção 
JESUS CRISTO
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 ROCHA Não o farei calar-se! Ele é amável, e quando lhe ouço me  
   agradece... Não vejo razão para interferir!

 TED Quem é ele?

 ROCHA  É um hippie... Você não sabe o que é um hippie?

 TED  Como é o nome dele?

 ROCHA Alberto! É um rapaz que vive o mundo da juventude atual e que  
  gosta de pregar e cantar o nosso futuro.

 TED É ele! É ele o rapaz que o Doutor Samuel de Castro mandou que  
  eu vigiasse, escutando sempre o que ele diz. Preciso ouvi-lo até  
  o  m: de onde vem ele?

 ROCHA De todas as partes. Vivem em acampamentos assim, organizados
   por eles. Vivem em liberdade, comendo o que encontram de  
  mais fácil aquisição. Vestidos sempre desta forma extravagante:  
  uma grande parte dos jovens já o segue... E por toda parte tem  
  adeptos.

 TED E o que ele diz?

 ROCHA Coisas que possam levar a humanidade de hoje ao caminho  
  certo, segundo suas teorias.

 ALBERTO Olhai para o céu e vede a nuvem branca que vai passando.  
  Os centauros esconder-se-ão nelas. As sereias abandonarão  
  os mares e repousarão debaixo das folhas das  orestas. Por  
  esta razão nós, que modernizamos os povos, já estamos nas  
   orestas à espera delas. As sereias hão de nos trazer as grandes  
  inspirações para nossas cantigas de louvor e fé!

 ROCHA Ele diz coisas bonitas! Mas também sabe dizer horrores, quando  
  se refere aos ricos prepotentes como o nosso chefe e a Dona  
  Carlota... Ele tem pavor do Doutor Samuel porque é um homem  
  mau!
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 TED Isso é uma verdade. O nosso chefe, Doutor Samuel de Castro,  
  tem medo dele. Por esta razão vive cercado de pistoleiros.

 ALBERTO Eu tenho fé no futuro! Mas e os outros? Aqueles cujas taças de
  uísque transbordam abominações? De que servem suas ricas  
  roupagens se vão morrer um dia? E morrer sem saber para onde  
  vão, e sem nada fazer pela humanidade, que anda às tontas  
  pelos caminhos. Peçam a eles que venham para fora, para as  
  praças. Para os bosques, e que escutem a voz daquele que olha  
  para frente sentindo a fé crescer em seu coração!

 TED De quem está ele falando?

 ALBERTO Onde está aquela que adora as imagens de homens nus  
   pintados nas paredes e nas revistas? Eles se deixam levar 
  pela cobiça dos próprios olhos.

 TED Já sei. É da família de dona Carlota, que vive na casa de campo,  
  que ele está falando! Eu preciso impedir imediatamente que  
  este homem continue a insultar os nossos nobres senhores!

 ALBERTO Onde estão eles? Os poderosos? Dizei-lhes que se levantem de
  seus leitos incestuosos para que ouçam a palavra daquele que  
  vê o mundo por outro prisma. Sei que eles não se arrependerão  
  de suas orgias... Vão continuar a praticar as suas abominações...  
  Então que nos deixem em paz, para que possamos trabalhar  
  com a joeira do Senhor, separando o bem do mal!

 TED Mas... Ele é terrível, é terrível!                               
         
         
       
 

 SILVIA acompanhada de Celia 

  Menina Celia, por que vieste a este lugar, proibido pelo teu pai  
  e tua mãe? Para quê? Para ouvir a voz deste hippie que tanto  
  nos recrimina aos olhos de todos?    
     

 CELIA encarando Alberto 

  Os seus olhos atraem... Porque são sedutores... São como   
  buracos negros, produzidos pelas queimaduras das tochas. 
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  São como se eu estivesse vendo em cada esquina o olhar  
  perdido de um irmão. Seus olhos parecem negros lagos  
   perturbados por luas fantásticas. Será que ele falará de novo? 
   

 SILVIA Não  que aqui, Celia... Vamos embora. Seu pai não vai gostar!  
  Olha, os pistoleiros de seu pai estão ali a nos ver, e vão contar  
  tudo. Peço-lhe que não  que aqui. Vamos embora!  
       

 CELIA Não! 
  reparando em Alberto 

  Como são esquisitas as suas  roupas. Mas... Eu gosto! Gostaria  
  de vê-lo também mais de perto.

 ALBERTO Quem é esta mulher, que sem pertencer aos nossos olha tanto  
  para mim? Ela é  lha de pessoas que nos odeiam. Peçam-na  
  para ir-se embora. Não a quero ver por aqui!

 CELIA Eu sou Celia de Castro... Moramos na casa de campo aqui perto.  
  Mas eu adoro os hippies. Voce não é um hippie? É por isso que  
  estou aqui.

 ALBERTO Não! Não deves  car aqui. Seu pai nos odeia. Tu não deves  
  aproximar-te dos hippies! Tua mãe encheu a terra de   
  iniquidades... E o grito de seus pecados chegaram aos ouvidos  
  de Deus!

 CELIA Fala de novo! E diz, o que devo fazer?

 ALBERTO Filha do ouro e da prepotência, do poder e da incompreensão.  
  Não deves aproximar-se de nenhum jovem que caminha para  
  a frente em busca de futura paz! Vai-te, e cobre teu rosto  
   com um véu... Espalhe cinzas sobre tua cabeça... Vá para os  
  bosques e procure nosso Salvador. Abomine suas ricas vestes...  
  Cubra-se de trapos, e diga a todos de onde vens.

 CELIA Sim! Eu venho da casa dos ricos. Nasci da opulência, sou  lha  
  daqueles de quem tanto tu falas. Venho aqui admirar-te. Gosto  
  de olhar para ti. Quando te vejo sinto crescer a fé que espelhas  
  num futuro melhor! Deixa-me tocar teu corpo?
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 ALBERTO Não! Para trás! Pelas mulheres como tu veio a maldade ao mundo.  
  Eu sou um líder dos meus... E como líder permanecerei... E tu  
  permanecerás como  lha de devassos e inescrupulosos. Afaste-se.

 CELIA  Deixa-me então tocar o teu cabelo?

 ALBERTO Para trás! Não me toques... Teus pensamentos são cruéis!

 CELIA  Deixa-me então beijar a tua boca? Já que és um líder, deves ter  
  na boca um notar mais sublime que os outros homens!

 ALBERTO Filha do adultério! Precisas falar com Deus! Ajoelha-te na praia
  do mar e grita por Jesus Cristo! Peça remissão pelos teus pecados,
   que não devem ser poucos. Vai! 
  Celia abaixa a cabeça e vai saindo até desaparecer, acompanhada  

  de Silvia

 TED a Rocha 

  Por que não fazes com que se cale? Ele insultou a  lha do  
  nosso chefe!

 ALBERTO Todos que me ouvem com atenção devem amar a Jesus Cristo,  
  para que Ele veja que estamos aqui e nos indique o caminho 
  a seguir. Não façam como essa jovem que daqui saiu. Não  
  pratiquem iniquidades!

 TED Ouve? Vou falar ao Doutor Samuel para que o mande prender.  
  Ele fará com que as autoridades o detenham e façam cessar  
  estes infamantes insultos que podem ser prejudiciais para  
  todos nós.

 ALBERTO Vai,  lho de Satanás. Mande prender o líder dos hippies... 
  Mas lembra-te de que Jesus Cristo sabe que eu estou aqui! 
  E tu, demônio do mal, não mais viverás em paz enquanto   
  viveres! Vai, maldito!

 TED Mas... Como ouviu ele o que eu disse? Será um ente superior?

 ROCHA Não ouviu ele dizer que Jesus Cristo sabe que ele está aqui?  
  Quem faz o bem recebe o bem... Por isso ele tem muita gente 
  a seu favor. Tome cuidado antes que...
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 TED Pois eu mostrarei a estes malditos malucos quem na verdade  
  tem poder com a justiça. Vou agir, e agora! 
  sai rápido

 ALBERTO Deixe-o que vá. Eu nada temo porque sirvo a toda a humanidade...  
  Essa humanidade que anda sem destino! Irei preso. Mas apesar  
  de tudo a esperança não se desfaz. Olhando a  or que nasce no  
  chão daquele que tem amor eu olho para o Céu e sinto crescer  
  a fé no meu Salvador!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



SALA RICA EM CASA DOS CASTRO
MESA COM BEBIDAS, FRUTAS ETC.

SEGUNDO ATO
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 SAMUEL ao fundo com um copo de uísque 

  Amigos! Hoje estou bastante alegre, por isso vim enamorar a
   lua, que parece ter um aspecto es tranho esta noite! As nuvens
   estão formando  guras de mulheres nuas à procura de amantes!
   Venham ver e dizer se é verdade ou não.

 CARLOTA bacana e antipática 

  As nuvens não estão parecendo coisa alguma. Venha para cá,  
  não respires este ar impuro. Estás doente. Venha!

 SAMUEL Eu não estou doente! A tua  lha é que está doente... Eu nunca a  
  vi tão pálida. Parece uma estátua de cera... Mas mesmo assim eu  
  gosto de  tá-la!

 CARLOTA Eu já te disse que não gosto que olhes tanto para a minha  lha!

 SAMUEL Eu não estou olhando para ela! Eu estou olhando para as  
  pernas dela. Gosto de olhar suas pernas. São admiráveis! 
  Não há nada melhor do que admirar umas pernas bem torneadas  
  e sedutoras! Celia, venha beber uísque comigo! Venha molhar  
  no uísque os teus pequeninos lábios. Estes lábios vermelhos  
  cor de sangue. Vamos! Molhe os lábios que eu depois esvaziarei  
  o copo!

 CELIA  sentada ao lado de Jofre 

  Eu não quero beber, senhor. Não tenho sede. Pre ro  car onde  
  estou!

 SAMUEL Ouve como me responde tua  lha?

 CARLOTA Faz ela muito bem. Por que você está sempre a  tá-la com estes  
  olhares tão devassos?

 SAMUEL Simplesmente porque aprecio o belo... Gosto das  ores em  
  botão! Celia, meu anjo! Venha comer frutas comigo. Gosto de  
  ver as marcas de teus pequenos dentes em uma fruta. Venha!  
  Dá uma dentada... E depois, eu comerei o resto.

CENA
SAMUEL, CARLOTA,
CELIA e ROCHA
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 CELIA  Não tenho vontade de comer frutas! Não gosto destes agrados... 
  Que imprudência!

 SAMUEL Vê como educaste a tua  lha. Grosseira e malcriada. Parece  
  mais gente da ralé!

 CARLOTA Minha  lha e eu descendemos de uma família muito bacana.  
  Gente de bem! Enquanto a ti, teu pai era condutor de carroças.  
  E era também ladrão... Com o roubo comprou o teu título!

 SAMUEL Mentes, víbora!

 CARLOTA Eu não minto. Bem sabes que é verdade!

 SAMUEL Bem, cala-te! Basta de revelar as sujeiras da família diante de  
  nossos amigos.

 CARLOTA Você é um velho podre!

 SAMUEL Que língua terrível! Vocês, meus amigos, acreditam nisso?

 TODOS Nós não! Deus nos livre! 
  benzem-se

 SAMUEL Está vendo? Está vendo? 
  ri 

  Celia, vem sentar-te junto a mim... Se quiseres, eu te darei o  
  lugar de tua mãe. Ficarás tu sendo a minha namoradinha! Que tal?

 CELIA  Mas... Eu não quero ser a sua namoradinha... Depois, eu estou  
  tão bem aqui! Você já está passado, velho tolo! Continue com  
  minha mãe! Os dois formam um belo par!

 CARLOTA Está vendo o que ela pensa de ti?

 SAMUEL De mim só? De nós! Mas ela é jovem e a juventude tem cabeça,  
  mas não pensa... A nal, já que Celia não quer distrair-me, o que
  irei fazer? Vamos para a piscina? Acho que é melhor... Não! 
  Já me lembro como distrair-me... Jofre, vá chamar o Ted... 
  Eu preciso falar-lhe. 
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  Jofre sai 

  Quero saber o que rosnava o maldito hippie que anda com suas  
  pregações nas proximidades de minha casa de campo. Aquele  
  patife. Anda por aí a falar mal de nossa gente.

 CARLOTA É preciso dar-lhe um corretivo que ele não esqueça tão cedo!

 SAMUEL Se ele fala de ti, é porque mereces!

  

 JOFRE  entrando com Ted 

  Pronto, senhor Samuel, aí está o seu espião.

 SAMUEL Ouçam-me, é preciso dar um jeito de fazer calar este maluco  
  que anda por aí a nos rebaixar aos olhos de todos. O que falava  
  ele agora, Ted?

 TED Falava coisas horríveis a respeito de dona Carlota e de sua  lha.

 CARLOTA É preciso mandar prendê-lo e espancá-lo, para que se cale e  
  não venha mais por aqui!

 SAMUEL Mas a nal, ele nada disse de mentiras contra ti, mulher... Dizem  
  que o que ele faz é procurar conduzir a humanidade ao   
  caminho certo. Não terá ele razão? 

 CARLOTA Não vamos nós acreditar nestas baboseiras... E depois, como  
  pode um desclassi cado insultar uma família nobre como a  
  nossa? Mas eu acho que Samuel nada faz com ele porque lhe  
  tem medo!

 SAMUEL Não seja tola, mulher. Eu não tenho medo dele... Não tenho  
  medo de homem nenhum. Apenas acho-o um pobre desvalido!

 CARLOTA E se não tens medo dele, por que não o mandas para junto  
  de outros hippies que vivem longe daqui e proíbes qualquer um  
  de vir fazer comícios em tuas terras, falando mal da gente de  
  bem? Não podemos  car à mercê destes pregadores baratos!
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 JOFRE  Acho que dona Carlota tem razão. Seria melhor que ele voltasse  
  para outros campos e que fossem proibidos de discursarem  
  pelas ruas.

 SAMUEL Chega deste assunto! Eu não o entregarei a ninguém, nem o  
  mandarei embora sem primeiro interrogá-lo! Se ele é um jovem  
  que tem os seus ideais, quero saber que historia é esta de  
  conduzir os outros por caminhos desconhecidos. Vou acabar  
  mesmo mandando-o prender!

 JOFRE  Isso não pode ser... Não há jovem algum que tenha a petulância  
  de levar sozinho a humanidade a um outro caminho. Se eles  
  continuarem com essa obsessão, grandes males cairão sobre 
  a terra!

 CARLOTA Estes jovens devem estar muito bem organizados. É preciso ter  
  coragem para desrespeitar gente da nossa classe... Por que será  
  que ele me chama de namoradeira de homens nus? Por quê?

 SAMUEL Com certeza ele sabe que você gosta de ver homens pelados!  
  Porque eu não gosto! Credo!

 CARLOTA Não seja imbecil, homem.

 SAMUEL Está bem! Basta! Eu vou mandar prendê-lo. E o levarei perante  
  um tribunal para que se explique... Mas antes, eu quero ouvi-lo.  
  Onde se encontra ele, Jofre?

 JOFRE  Sempre nas proximidades de nossas dependências! E sempre  
  com muita gente que o acompanha! Cantando e discursando!

 SAMUEL Eu irei a uma recepção, em minha homenagem! Preciso sair...  
  Jofre, providencie a prisão desse hippie em nossas celas  
  particulares, depois eu irei interrogá-lo e resolver sobre o caso!  
  Vamos, Carlota... Venha também comigo, Ted! Preciso de um  
  guarda. 
  saem os três

 CELIA  a Jofre 

  Jofre, a você, a quem eu tanto estimo, posso falar com o coração 
  aberto! Veja como tremem a minhas mãos! Não notas a palidez  
  do meu rosto? Não vê os meus olhos? Estão assim de tanto chorar.
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 JOFRE  Pobre Celia! Quais são as dores que magoam minha amada?  
  Qual a nuvem que empana este divino sol de primavera?   
  sentam-se

 CELIA  Agradeço-te por estares aqui! Lembra-te dos dias felizes em 
   que éramos crianças? Como me recordo com saudades daqueles  
  tempos! Aonde foram nossas risadas? Desapareceram... E tudo  
  por quê? Porque estamos manietados por aqueles que nos  
  dominam. Só pensei em ti para con ar a minha grande dor!

 JOFRE  E eu aqui estou! Diz-me com franqueza os teus temores. 
  Haverá alguma mão inimiga que te fere? Eu aqui estou para  
  castigar sua ousadia. 

 CELIA  A mão me fere? Pois não compreendes o motivo do meu  
   grande penar? Não diria que se ouve o pranto da terra ante  
  alguma coisa sinistra, na expectativa de um crime?

 JOFRE  E que crime é este que te enche de horror?

 CELIA Um homem vai ser assassinado pelos jagunços do meu   
  padrasto... E este homem é um ídolo! 

 JOFRE  Um ídolo? Seu padrasto já fez tantas outras coisas más... 
  Por que te a iges?

 CELIA Porque esse ídolo é o jovem hippie cujas aspirações calam  
  fundo em meu coração. Creio na sua bandeira e no sulco de 
  luz que essa gente moderna abre na alma dos homens.

 JOFRE  Tu? Crês nessa gente que gosta de viver ao ar livre?

 CELIA  Eu sim! Isto te preocupa?

 JOFRE  Não! Surpreende-me... Porém...

 CELIA  Eu quero salvar o jovem idealista. E tu podes ajudar-me...

 JOFRE  Eu? Mas... Como posso servir-te?
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 CELIA  Unindo-te a mim para salvar o infeliz jovem.

 JOFRE  receoso 

  Mas...

 CELIA  Escuta! Eu sei que um dos homens de meu padrasto é um  
  adepto dos hippies como eu sou e... Como tu também. Pode  
  dizer-me. Não é verdade que você, Jofre, os admira? Vamos, fale!  
  Tenha con ança em mim.

 JOFRE  Sim! É verdade!

 CELIA  Pois é preciso que me ajude a salvá-lo!

 JOFRE  Mas como? Se tenho ordens de trazê-lo à presença do Doutor  
  Samuel! Eu não sei o que devo fazer.

 CELIA  Traga-o! Unidos havemos de encontrar um meio para salvá-lo.
   E depois de cumprir nossa missão, serei tua! Não é verdade que  
  serei tua? Iremos para um acampamento hippie... E lá tu me  
  beijarás à sombra de uma árvore! E aí, então, seremos livres...  
  Livres como os pássaros. Como será divino!

 JOFRE  entusiasmado 

  Celia... Celia, minha querida!

 CELIA  Jofre! Beija-me! 
  beijam-se

 JOFRE Eu preciso partir... Mas... Pelo calor emanado deste beijo eu 
  juro que farei tudo o que me ordenares, como se fosse seu  
  obediente escravo! Adeus! 
  sai

 CELIA E eu juro, pelo meu amor, que hei de salvá-lo! 
  meia luz
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 CARLOTA entrando à meia luz 

  Quem está aí?

 CELIA  Sou eu, Celia!

 CARLOTA O que fazes ainda aqui a estas horas?

 CELIA  Eu é que te pergunto. O que veio fazer por aqui? Está   
  esperando a chegada do jovem a quem teu marido mandou  
  buscar para assassinar? Queres roubar-lhe o entusiasmo de  
  liderar uma causa antes de exterminá-lo. Queres sacri cá-lo 
  por ter recusado o teu amor... Eu sei de tudo. Sei que foste ao  
  campo para seduzi-lo. Mas ele não te quis. Aí está o motivo do  
  seu ódio!

 CARLOTA Filha de rebelde! Eu sou tua mãe! Hei de castigar-te ensinando- 
  te a obedecer-me.

 CELIA Castigar-me? Lembra-te que és a senhora que eu não quero ser!
  Teu marido está cansado de me oferecer o teu lugar... E se eu  
  quisesse te expulsaria desta casa.

 CARLOTA Fecho os olhos para não sentir tua cólera contra mim, que sou  
  tua mãe! É preciso, minha  lha! Que o Céu te dê misericórdia!

 CELIA  Céu... Veja quem fala em Céu! De misericórdia precisam os que  
  vão matar! Diga-me, assassina, quando vai morrer o jovem?

 CARLOTA Interressa-te muito esse audacioso hippie?

 CELIA Sim! Interessa! E muito mais depois que compreendi e  quei 
  sabendo que o deseja para ti! Adúltera e perversa! De nada serve
   a riqueza desta casa, se aqui não se encontra a paz de que  
  todos nós necessitamos. Covil de assassinos de que a senhora,  
  minha mãe, é a mola impulsionadora!

 CARLOTA Chega! Agora, mais do que nunca, o teu jovem hippie morrerá!  
  sai com raiva
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 CELIA só 

  Pobre de mim! Quem me dera poder sair pelos campos procla 
  mando a todos os meus desejos de liberdade!

  

 SILVIA entrando 

  O que tem a minha querida menina? Parece tão abatida e  
  decepcionada...

 CELIA  Estou triste! Muito triste. Já não sou mais a mesma. Já não me  
  divirto como dantes. O meu coração pesa como se fosse feito  
  de chumbo.

 SILVIA Posso falar?

 CELIA  Sim, fale!

 SILVIA Eu também estou triste. Tenho escutado conversas muito  
  estranhas.

 CELIA  Já sei. É a respeito do hippie que vão matar. É o sangue que  
  continua a nos afogar a todos!

 SILVIA Teu padrasto vai interrogá-lo, e se ele não desmentir o que  
  disse será morto e enterrado na vala, onde jazem outras   
  vítimas!

 CELIA  Este! É a minha mãe que vai matá-lo. Ele a repudiou!

 SILVIA A sombra de tua mãe é malé ca para ti! Vão primeiro interrogá- 
  lo e obrigá-lo a calar-se. Caso contrário será morto! Continua  
  negro o teu destino. Sei agora porque o teu coração permanece  
  mudo e ainda não falaste de amor!

 CELIA Enganas-te, Silvia! Eu amo... Amo a luz que vem do Céu, amo 
  as estrelas e a alegria dos que procuram outro caminho. Meu  
  coração está enamorado do que vai morrer!

 SILVIA Já sei! É ao jovem hippie que amas!
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 CELIA  Sim! É a ele que eu amo!

 SILVIA Pobre enamorada da morte. Que vai ser de ti? Que vai ser de  
  Jofre? E o que vai ser de nós?

 CELIA Jesus Cristo, segundo as ideias evoluídas, sabe que eu estou  
  aqui. Sabe que acredito na juventude. Sabe que serei um deles  
  algum dia. E há de indicar-me o caminho a seguir. Vamos. 
  saem

  

 NESTOR entrando com os demais 

  Fui convidado por Samuel para opinar sobre o caso que diz
  respeito a nossa classe, e aqui estou... Não podemos ser  
   desmoralizados por ninguém para que o nosso comércio não  
  seja prejudicado. Acho, portanto, que devemos exterminar  
  esses líderes que tanto vêm desencaminhando nossos  lhos!

 SAMUEL Não! Este não será exterminado! Eu não quero que o matem...  
  Desejo apenas que se cale e nada mais Celia me pediu, e eu  
  quero satisfazê-la. Vou poupá-lo!

 NESTOR Mas... É impossível que se poupe esse homem. Se não fecha 
  a boca, que morra!

 TED Eu o ouvi diversas vezes, e cheguei a corar de vergonha   
  diante dos absurdos de suas ideias. Eles querem dominar a  
  todos com suas teorias, obrigando-nos a viver como bichos, 
  que é como eles vivem!

 SAMUEL Seja como for... Eu quero ouvi-lo primeiro. Depois resolverei!

 CARLOTA De qualquer modo é preciso tomar uma providência. Ele   
  insulta-nos em público a toda hora! Fale, Ted... O que disse 
  ele das damas de nossa sociedade?

CENA
SAMUEL, CARLOTA, TED, 
ROCHA e NESTOR entram
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 TED Disse que pediria a Jesus que varresse toda a iniquidade da  
  Terra. E que as mulheres que seguissem as novas orientações  
  dos jovens ajudariam a reformar os povos. E que as mulheres  
  que adoram homens nus pintados nas paredes não passam de  
  adúlteras e desprezíveis.

 CARLOTA Isso é comigo! Vê como ele me insulta? E tu permites que ele  
  insulte tua esposa?

 SAMUEL Ora, mulher... Ele não pronunciou o teu nome.

 CARLOTA Mas é comigo, eu bem sei! Bem sabes que ele insulta a nossa  
  sociedade... E a mim principalmente. Eu, que sou tua esposa!

 SAMUEL Sim! É verdade. És minha esposa... Mas antes de seres minha  
  eras esposa de meu irmão.

 CARLOTA E foi você, Samuel, que me arrancou dos braços de teu irmão.  
  Por quê?

 SAMUEL Porque naquele tempo eras muito mais bonita, e eu era mais  
  forte. Mas hoje... Deus me perdoe! É esta a causa das palavras  
  insultantes do jovem hippie! Ele acha que o que você fez foi  
  uma pouca vergonha!

 CARLOTA Eu odeio a voz dele. Odeio aquele ar insolente. Quero vê-lo  
  morto. Quero que mande seus homens darem um  m nele!

 SAMUEL É, vejamos, mulher! Vejamos o que se p ode fazer!

 CARLOTA Vou me retirar... Não quero mais ouvir falar no maldito hippie 
  a não ser morto! Adeus, senhores. Com licença! 
  sai

 SAMUEL Felizmente a fera já se foi... Podemos agora resolver o problema.
  Ted! Diga a Jofre que traga a esta sala o prisioneiro que temos  
  em nosso poder. 
  Ted sai 

  Vou interrogá-lo e saber quais as suas intenções nesta luta  
  nervosa e cruel... Vejamos se ele se recusa a parar com as  
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  reuniões em minhas terras! É preciso que se cale e desapareça  
  para outras bandas... Caso contrário, bem a contragosto, tenho  
  que castigá-lo!

 NESTOR Se ele se recusar a obedecer-nos, podemos eliminá-lo em  
  segredo... Aquela gente que o seguia já desapareceu das  
  proximidades, sem saber para onde o levaram. Assim as coisas  
  vão se tornar mais simples...

 SAMUEL Sim. Vejamos!

  

 JOFRE entrando com Alberto, Ted e Rocha 

  Aqui está o homem, sob minha guarda! Alberto, o líder dos hippies...

 SAMUEL Fala, Nestor... Vejamos de que material humano é feito este réptil...

 NESTOR Jovem, cabeça-dura, por qual o motivo não queres obedecer  
  as ordens daqueles que são de classe bem superior à tua e têm  
  mais poderes com a própria justiça? Responda!

 ALBERTO De hoje para frente não existirão mais classes superiores. 
  Todos seremos iguais! Os homens sem pudor e sem escrúpulos  
  serão varridos da face da terra!

 SAMUEL Não continue falando coisas de idiotas... Ninguém deseja te  
  fazer mal. É melhor para você que não nos insulte mais do que  
  tem nos insultado. Vais sair de minhas propriedades... Não vais  
  falar como tens falado de minha esposa, e nem das mulheres  
  de sua classe. Elas são senhoras que merecem todo o respeito!

 NESTOR Poderás pagar com a vida se continuares com tais propósitos!

 ALBERTO Nada me demoverá dos meus propósitos! Continuarei falando  
  daquela que quis conquistar-me pela força! Rameira asquerosa!  
  Ela não terá o meu corpo. Pre ro a morte! A sepultura é mais  
  bela e mais acolhedora do que a podridão dos seus lábios!
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 NESTOR Cale-se antes que seja tarde. Não compreendes que o Doutor  
  Samuel não quer te mandar matar? Se não fosse a proteção de  
  Samuel já estarias morto há muito tempo!

 ALBERTO A mim não importa a morte quando ela vem como um prêmio  
  aos meus ideais! Aí então vai começar a vida. A verdadeira vida  
  de paz, que todos procuram, e que eu os ajudarei a alcançar!

 NESTOR Não apregoes mais nada! Nós não acreditamos que estes 
  jovens levem até o  m as suas aspirações quanto ao destino 
  da humanidade.

 SAMUEL meio com medo 

  Não, Nestor... É engano, eu creio! Minha esposa é que não crê,  
  mas eu creio nos jovens de hoje, eu creio!

 ALBERTO E se creres, poderá juntar-se a nós e voltar ao caminho certo.

 SAMUEL Retirem-se todos. Eu quero  car a sós com o rapaz. Saiam!  
  saem todos resmungando

 ALBERTO Porque mandaste sair os carrascos? Talvez eles nos quisessem  
  ouvir e se interessassem com o novo caminho que temos a seguir.

 SAMUEL Não seguirá nenhum outro caminho a não ser o caminho do  
  silêncio. Tens que refrear a tua língua que tanto mal nos vem  
  causando... E então eu prometo que acreditarei nos seus ideais!

 ALBERTO Não acreditarás em coisa alguma. És uma cruel criatura. És um  
  desgovernado. Não sentes a mentira  orir em teus lábios,  
  sequiosos de vinho? Mataste e roubaste para adquirir uma  
  fortuna ilícita! És um monstro de desgraça. Não poderás esperar  
  perdão porque não tens direito a ele! Jesus vela por mim... 
  E o demônio cuida de ti!

 SAMUEL Sabes que eu poderia mandar te fuzilar, matar a pauladas,  
  queimar-te numa fogueira e que ninguém jamais descobriria o  
  meu crime? Poderei enterrar-te em vida aqui mesmo em minha  
  casa, se não resolveres admitir o pedido de minha esposa.
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 ALBERTO Sua esposa! Ela não é sua esposa, e sim sua amante. Conheço
  o passado cheio de crimes e perversidades que culminou com 
  a tua vitória sobre teu infeliz irmão. Nunca poderás ser feliz. 
   És um assecla do demônio e só o arrependimento te salvará.

 SAMUEL Tens muita coragem! Sabendo que tenho poderes para te  
  fulminar ainda me insultas. Não compreendes que eu não  
  quero te fazer mal? Por que essa revolta?

 ALBERTO Não queres fazer mal? Ou não podes?

 SAMUEL Só desejo uma promessa sua! Volte para outros campos, outras  
  terras... Para junto dos teus, e deixe em paz a minha casa!

 ALBERTO Não pode  car em paz quem não merece paz. És um criminoso  
  que procura corromper a todos com suas iniquidades. Monstro!

 SAMUEL Basta! Já escutei demais. Não quero mais te ouvir. Tu mesmo  
  escolheste o teu destino! Serás amarrado, a pão e água, até  
  que resolvas aceitar a minha proposta! 
  batendo palmas, chama 

  Ted...
  Ted aparece com Rocha 

  Leve este moço até as prisões... E que ali  que amarrado, a pão  
  e água, até que eu determine a sua sentença. Vá! 
  Ted e Rocha saem levando Alberto 

  Antes que eu o solte, é preciso que se salve a minha reputação.  
  Ele disse que chamaria por Jesus dizendo que estava aqui. Eu  
  chamarei por Satanás dizendo que estou no Inferno!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



PRISÃO NA CASA DE CAMPO DOS CASTRO
MESA COM CADEIRAS, BEBIDAS, COPOS

TERCEIRO ATO
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 ALBERTO por trás das grades 

  Jesus! Como é difícil desejar o bem da humanidade! Acredito  
  em Jesus Cristo, e se morrer, morrerei seguindo-o! Procurarei  
  levar comigo uma legião de homens para o bom caminho, que  
  é o caminho certo. Ajude-me nesta espinhosa tarefa, ó  lho 
  de Deus! 
  afasta-se das grades

  

 ROCHA entrando com Ted 

  Que resmungos são estes aqui dentro da prisão? Quem é o  
  selvagem que uiva?

 TED Ele está sempre pedindo a Jesus que o salve! Faça-o calar. 
  Já não basta estar nesta prisão infecta e insalubre. Quer maior  
  sofrer?

 ROCHA Não será ele melhor do que o irmão do Doutor Samuel, o  
  primeiro marido de dona Carlota, o pai de Celia... Esteve preso  
  aqui durante uma porção de tempo. No  m teve que ser  
  estrangulado!

 TED Mas que coisa horrível! Mandar estrangular um irmão?

 ROCHA Veja quem fala. Você bem que tem sua culpa no cartório!

 TED Ora! Eu somente executo ordens, e nada mais. 
  passos, olha 

  Veja quem vem aí, a senhorita Celia. Que virá ela fazer neste  
  lugar imundo? Parece muito perturbada!

 ROCHA olhando 

  É verdade... Mas mesmo assim parece uma  or de prata!

  

 CELIA  entrando com Silvia 

  Silvia, por favor! Não fale mais! Eu sei por que pedi ao guarda  
  que me deixasse entrar nessa prisão... Foi para fugir do olhar  
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  sádico de meu padrasto. É estranho que o marido de minha  
  mãe me olhe daquele jeito. Eu não sei como pode um homem  
  ser tão devasso!

 SILVIA Ora, Celia! Deixar a festa para vir esconder-se numa prisão?  
  Francamente! Não creio muito na sua fuga!

 CELIA  Não quero  car lá naquela sala onde bebem, bebem, cuspindo  
  o vinho e o uísque no chão. Oh! Como odeio aqueles homens  
  grosseiros e porcos!

 TED Quereis sentar-vos, senhorita Celia?

 CELIA Não! Já que estou aqui, quero falar ao jovem prisioneiro de  
  meu pai. Retirem-se que eu desejo  car a sós!

 ROCHA É impossível, senhorita! Não temos ordem para satisfazer sua  
  vontade. O melhor é voltar para a festa e esquecer!

 CELIA Tenho ordem de Jofre... Posso falar-lhe sem lhes causar 
  nenhum problema. Retirem-se! 
  saem todos, menos Celia 

  Venha, Alberto!

  

 ALBERTO entrando 

  Por que te deixaram  car para falares comigo? Eu não permitirei  
  sequer que olhes para mim! És de uma família que nos odeia,  
  por isso cometes um grande erro!

 CELIA  Escuta-me! Vais perdoar-me. Mas eu venho aqui esperar Jofre.
   Ambos acreditamos em ti e nos teus. Temos que quebrar os  
  grilhões que nos cercam e então... Partiremos para os campos,  
  com o único  m de irmanarmos aos teus companheiros. Mas  
  para isso precisamos salvá-lo!

 ALBERTO A mim? Só Ele poderá salvar-me. Mais ninguém deverá tentar.  
  Deixa-me em paz, que eu ainda tenho fé no meu Salvador!
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 CELIA Mas é preciso que...

  
  

 JOFRE  aparecendo 

  Celia... Tu aqui? O que fazes, criatura? Não vês que pões a  
  minha vida em perigo?

 CELIA  Jofre, escuta-me com atenção! Ele não acredita que possamos  
  salvá-lo. Disse-me que Jesus Cristo é o único que poderá valer  
  a ele e aos outros! E tu? Não resolveste nada?

 JOFRE  Esses homens só pensam na maldade do mundo. Para eles  
  nada existe a não ser o dinheiro, que encobre todas as misérias  
  humanas... São sequiosos de sangue, vinho e mulheres. Nada os  
  detém em sua fúria assassina!

 ALBERTO Deixa! Que discutam a minha morte, que se transformem em  
  monstros da desgraça e que devorem com suas garras toda  
  a humanidade. É preciso que haja os maus para que os bons  
  possam alcançar a sua glória!

 JOFRE  Mas... Eu não posso permitir que isto venha a acontecer, minha  
  fé cresceu em relação a toda a juventude. Estive ontem num  
  acampamento onde todos chamam por Jesus, com cantigas  
  maravilhosas! Que divindade sublime de fé eu então senti.  
  Depois de tudo compreender, sem esperar por mais nada,  
  parti: na esperança de dar até minha vida em troca da tua!

 ALBERTO Obrigado, jovem... Sei que temos mais um adepto a nossa  
  renovação. Agora lhes peço licença. Vou recolher-me. Pressinto  
  para hoje grandes desgraças! 
  sai

  

 ROCHA entrando com Ted 

  Onde está o prisioneiro, senhorita Celia?
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 CELIA  Acaba de recolher-se a sua prisão!

 JOFRE  O que há, Ted? Tens alguma ordem a executar contra o prisioneiro?

 ROCHA Sim, Jofre. Temos que levá-lo à cova maldita e chicoteá-lo até 
  a morte!

 CELIA  Mas... Isto são ordens de Samuel?

 TED Não! São ordens de dona Carlota, sua mãe. E bem sabes que  
  as ordens dela nem mesmo o próprio Doutor Samuel discute...  
  Temos que obedecer, sem outra alternativa.

 CELIA  Vamos, Jofre! Vamos falar com mamãe, ela não pode fazer isto!  
  Que crueldade... Vamos! 
  saem Jofre e Celia

 ROCHA E agora? O que havemos de fazer?

 TED Executar os prisioneiros e nada mais. Isto se não quisermos  
  sofrer as consequências!

 ROCHA Neste caso vamos levá-lo para a vala do outro lado do muro...  
  Assim ninguém ouvirá os seus gritos!

 TED Já  zemos tantos serviços semelhantes a este que um a mais  
  ou a menos não nos fará diferença!

 ROCHA Pois eu te confesso que este me impressiona bastante. 
  Eu acredito muito nessa gente, e se eu não estivesse tão  
   comprometido com as sujeiras do Doutor Samuel eu era capaz  
  de fugir daqui e passar a viver com os hippies... Lá nos campos,  
  lutando com eles por melhores dias!

 TED Deixa dessas conversas tolas. Se alguém te escutar estaremos  
  perdidos. Vamos! Vamos ao que nos interessa! Acabemos logo  
  com esse serviço. Vamos! 
  vão para o interior
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 SAMUEL entrando com Carlota, Nestor, Celia e Jofre 

  Que ar sombrio! Nada melhor do que estas prisões para se  
  chamar uma pessoa ao bom caminho. Parece que vai acontecer  
  alguma coisa de muito terrível por aqui!

 CARLOTA Se já não aconteceu, irá acontecer com certeza!

 NESTOR Mas... Não deixa de ser extraordinário esse esconderijo para  
  a realização de nossos negócios escusos. O que se passar aqui  
  nunca, jamais será descoberto!

 SAMUEL Onde está Celia? Celia, venha para perto de mim. 
  Célia aproxima-se de Samuel 

  Ah! Vieste? Beba comigo, meu anjo, eu preciso que sempre  
   ques perto de mim! Por que não pressenti que estavas perto  
  de mim? Será que eu estou embriagado? Devo estar um pouco!  
  O banquete estava extraordinário! Não gostaste muito, não  
  é, meu anjo? Estiveste fora um bom tempo. Sabe, Celia... Se  
  gostares de mim um pouquinho, dar-te-ei tudo que quiseres...  
  Muitas joias, ricos vestidos! Até mesmo o lugar de tua mãe!

 CELIA  Dar-me-ás na verdade tudo o que eu te pedir, Samuel?

 SAMUEL Sim! Tudo! Até mesmo metade de minha fortuna!

 CELIA  Jura, pela tua alma? Veja bem, se não cumprir sua promessa  
  terá que entregá-la ao diabo!

 SAMUEL Juro por Satanás que te darei metade de minha fortuna!

 CARLOTA gritando 

  Não! Não assumirás compromisso algum, minha  lha. Porque  
  perderás tua mãe! 

 CELIA Minha mãe? Se alguma vez eu tive mãe, há muito tempo que 
  já a perdi! 
  a Samuel 

  Lembra-te, Samuel, que juraste?

 SAMUEL Sim! Jurei, Celia. Jurei!
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 CELIA  Tudo que eu pedir. Mesmo que seja a metade de sua fortuna!

 CARLOTA Minha  lha! Não faça isso! Não!

 NESTOR Enlouqueceste, Samuel?

 SAMUEL Por enquanto ainda não... Mas poderei enlouquecer de alegria  
  de um momento para outro, desde que Celia seja minha! E ainda
   há mais, meu anjo! Sendo minha, tomarás o lugar de tua mãe. 
  E sabe que  carás muito bem como dona e senhora desta casa?

 CARLOTA Não, ela não fará isto... Porque senão eu a amaldiçoarei! Não...

 NESTOR Calma, dona Carlota, calma. Nós havemos de convencer Samuel  
  a desistir desta ideia maluca. Isto não pode ser, Samuel!

 SAMUEL Não pode ser por quê? Só depende de Celia e mais ninguém.  
  Só ela poderá dar-me esta alegria. E também ser a dona de tudo  
  e de todos nesta casa. Tenho a certeza de que ela será feliz. 
  Não é mesmo, Celia?

 CELIA  Sim! Se me der tudo o que eu quiser sem nenhuma dúvida ou  
  vacilação, eu serei tua! E te farei um homem feliz.

 SAMUEL Ouçam... Ouçam isto... Ela vai ser minha! Estou com a bola  
  branca.

 CARLOTA Desista, porque isto não acontecerá! Eu impedirei a qualquer  
  custo!

 SAMUEL Impedirá coisa nenhuma. Bruxa velha... Estás com medo de  
  perder o teu lugar? Já o perdeste. Celia não faltará a sua  
   palavra. Não é verdade, meu anjo?

 CELIA  Sim, Samuel, sim... Não faltarei a palavra. Eu quero ter poderes.  
  E terei. Serei sua!

 SAMUEL Ouviram? Agora quero saber onde está o prisioneiro... Eu ainda  
  não o vi. Preciso tratar deste assunto e depois... Nós, querida  
  Celia.
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 CARLOTA Para que queres saber do prisioneiro? Nunca mais o verás. 
  Ele está em bom lugar. E agora vamos para a sala que tu estás
   cando louco... E enquanto estiveres louco eu não permitirei  
  que faças nada, entendeu? Não permitirei. Vamos. 
  vai saindo

 SAMUEL Não. Fica! Não sairás daqui enquanto não me deres conta do  
  prisioneiro. Ted, Rocha! Onde estão estes homens?

 NESTOR Não devem demorar e estarão aqui, Samuel!

 SAMUEL Bem, eu esperarei! Venha, Celia. Bem pertinho de mim e diga-me
   o que quer que eu lhe dê para começo do nosso romance. Peça,  
  que eu te darei tudo. Fala o que queres?

 CELIA  Sabes o que eu quero?

 SAMUEL Vamos, fala!

 CELIA  Antes de tudo quero que me dê a vida do jovem hippie, o  
  prisioneiro! Quero sair daqui com ele! Pô-lo a salvo... E depois  
  voltarei para ti!

 SAMUEL Sim! Prometi e tenho que cumprir. Dar-te-ei o que me pedes.  
  Vamos, chamem Ted. E que ele entregue a Celia o prisioneiro. 

 CARLOTA O prisioneiro... Não o terás nunca mais! Eu fui mais breve  
   ordenando que o espancassem até a morte! E a estas horas já  
  devem ter cumprido as minhas ordens. Ted e Rocha o levaram  
  para a vala dos malditos! Vá agora,  lha do adultério... Vá e  
  apodere-se do corpo de um cadáver!

 CELIA  Minha mãe é uma mulher infernal... No passado deve ter  
   praticado crimes a deuses desconhecidos. Mas um dia pagará  
  toda a sua maldade. Jesus Cristo, que tudo sabe e vê, há de te  
  fulminar com o castigo que merece! Leoa faminta! 
  chora

 SAMUEL a Jofre que estava ao lado 

  Jofre! Vá à vala dos malditos e traga o prisioneiro! Traga-o como  
  estiver, quero ver o que  zeram dele sem a minha ordem. Vá!
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 JOFRE  Irei num instante, Samuel! 
  sai

 SAMUEL Se ele estiver morto, vais pagar bem caro a sua insolência,  
  esposa maldita. Mandarei matar-te pelas mãos daqueles que  
  assassinaram o pobre jovem. Assassina!

 CARLOTA Que importa o teu furor contra mim? Que importa a maldição  
  de minha  lha? Se hei de continuar a ser sempre o que fui  
  dentro desta casa. Não temo as tuas ameaças!

 CELIA Maldita! Maldita!

  

 JOFRE entrando com Ted e Rocha, que arrastam Alberto em pleno transe

  de agonia. Alberto vem todo ensanguentado, com as carnes  

  rasgadas. está praticamente morto. Atiram-no na cena 

  Aqui está o que resta do jovem hippie, Samuel!

 SAMUEL horrorizado 

  Por que  zeram isto? Por que obedeceram as ordens desta  
  cruel criatura? Eu não  carei aqui! Tenho medo! Ele procurava 
  o caminho do bem. E tu, mulher, encontraste o caminho da  
  morte. Vais morrer, miserável! 
  agarra Carlota pelo pescoço

 CARLOTA Não, não! Deixe-me! 
  livra-se e foge

 SAMUEL Não a deixem fugir. Agarrem esta mulher... Matem-na! Ela não  
  pode viver... Quero-a morta! Vamos, Ted, Rocha, matem-na!  
  saem todos perseguindo Carlota,  cando somente Jofre e Celia.  

  Ouve-se dentro um tiro e um grito agudíssimo de Carlota

 CELIA  ajoelhando-se com Jofre junto ao corpo de Alberto que se move  

  brandamente 

  Não, Alberto. Eles aqui estão... E o nosso lamento há de salvar- 
  te. Tu não morrerás. Jesus não quer que morra o seu devoto.  
  Olhe para o céu e tenha fé no seu Salvador!
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   apagam-se as luzes e vão entrando os hippies. Quando começa

   a música e todos cantam em coro Jesus Cristo, Celia e Jofre  

  reanimam Alberto, que vai se movimentando como se ressucitasse.

   Ao  m do canto, já em pé, Alberto canta também, abraçado a  

  Celia e Jofre. Jesus, ao meio do canto, aparece ao fundo em um  

  carrinho enfeitado com dois anjos que o levam até o meio da  

  cena, onde estende a mão como se abençoasse toda a cena

  ao gosto do ensaiador. Marcação na apoteose  nal
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