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 RAIMUNDO Por favor, mamãe, daqui a pouco chega o mano com a esposa   
  e a senhora ainda não se resolveu a desapertar os cordões da   
  bolsa? O dinheiro que a senhora me deu, as corridas de cavalo  
  levaram tudo. Mamãe, eu não posso fazer feio, eu sou o caçula  
  da familia. Margot, dá o teu voto?

 MARGOT rindo 

  És impossível, Raimundo

 RAIMUNDO Mas agora mamãe só tem a mim, sim, porque vocês todos   
  já deram o fora. O mano casou-se. Você está viúva e vai me
  enganar que esta velha simpática e bonita vai querer que 
  seu  lho ande a mendigar?

 GLORIA rindo 

  Levas, tudo de mim, Raimundo, com tuas cantilenas. 
  ele a beija 

  Chega, chega. Vá ao meu quarto, e na gaveta da penteadeira   
  encontrarás o dinheiro. Vai.

 RAIMUNDO Salve a melhor e mais bela de todas as mães. Salve! 
  sai. Sobe as escadas

 MARGOT É por isso que o mano consegue tudo da senhora. Tem um   
  jeitinho...

 GLORIA Raimundo é uma criança grande, minha  lha. Sempre foi assim. 
  Não pensa pra fazer as coisas. Sempre teve jeito pra conseguir 
  tudo que quer. Tão diferente do irmão, Arnoldo, sempre sério 
  e estudioso. Lembras-te quando ele se formou? Grande clientela  
  conseguiu, nada cobrando aos pobres. Ao contrário: ainda dá a  
  importância para os remédios.

 MARGOT O mano sempre teve bom coração. Quando enviuvei, como 
  me consolavam as suas palavras carinhosas. Eu sei que  cou   
  magoado por eu não poder vir ao seu casamento.

 GLORIA Sim, Margot. Ele sempre foi teu amigo. Deus queira que sua   
  esposa seja tão carinhosa quanto ele.

 MARGOT Mamãe, como o mano a conheceu?

 GLORIA Numa de suas viagens, conheceu e apaixonou-se por Naná.   
  Linda moça, um tanto frívola. Aprecia muito o luxo, passeios.   
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  Tanto que a sua lua de mel já dura três meses, apesar dos   
  trabalhos exigirem sua volta. Seu laboratório ali está fechado
  a sua espera. E Diana, sua enfermeira, moça abnegada, dócil já
  está a sua espera. Mas como se demoram... Margot, não é o   
  rumor de um carro?

 MARGOT Não, mamãe, é o vento nas arvores.

 GLORIA Minha  lha, reparou se não falta nada?

 MARGOT Descanse, mamãe, tudo está em ordem. Sua nora não  cará   
  decepcionada, não. A senhora sabe que todos têm empenho 
  de agradá-la.

 DIANA entrando do jardim  
  Dona Gloria, do jardim vi um carro que vem se aproximando.   
  Deve ser o doutor Arnoldo e a esposa. Vamos esperá-los?

 MARGOT Sim, vamos, Diana. Vamos.

 GLORIA Raimundo... Raimundo, desce, é Arnoldo. 
  vai até o retrato 

  Estás contente, meu velho? Vês? Eu tenho cumprido e seguido  
  o que deixastes iniciado. Nosso  lho mais velho, casado. Espero  
  vê-lo entrar naquela porta e atirar-me em seus braços. O teu
   desejo realizado. Toda a família reunida, e mais uma  lha que   
  é a esposa do nosso Arnoldo. Sinto passos. São eles, meu velho.
   São eles. 
  Raimundo desce com Gloria. Vão até a porta. entram todos,   

  Diana, Margot, Arnoldo e Naná. Arnoldo abraça Gloria e a faz 

  se sentar na poltrona. Muita alegria

 GLORIA Como sou feliz ao lado de meus  lhos. Vem, minha  lha, vem.   
  Naná indo beijar-lhe a mão

 NANÁ Minha senhora. 
  ajoelha-se de um lado, Arnoldo de outro, e os demais formam   

  grupo atrás

 GLORIA Graças, meu Deus. Graças por tantas venturas e felicidades.

FIM DO PRIMEIRO ATO



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO
 ESTÃO EM CENA DIANA E RAIMUNDO

SEGUNDO ATO
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 RAIMUNDO Diana, eu juro que só a ti amo. Não crês em meu amor, querida?

 DIANA Às vezes quero crer em ti, Raimundo, mas não sei... Acho que tu  
  queres é me enganar. Passas noites e noites em farras. Por que  
  não segues o exemplo de teu irmão?

 RAIMUNDO rindo

  O quê? Trabalhar? Não, não quero fazer concorrência a ele.   
  entra Arnoldo e Naná 

  Então, Arnoldo, é sempre hoje que vais fazer a experiência de   
  teu invento?

 ARNOLDO Sim, mano. Fui convidar o Doutor Maciel para vir assistir. Ele   
  está entusiasmado como eu. Acha que este meu invento será a 
  salvação da humanidade. Agora sim, Naná, vou ver os esforços 
  feitos há tantos anos coroados com êxito. Aí então nada faltará 
  para a nossa completa felicidade.

 NANÁ Como me orgulho de ti, querido Arnoldo.

 ARNOLDO Estou contentíssimo. Tenho con ança e este será um passo para  
  a glória. Agora vou avisar mamãe e Margot que o Doutor Maciel  
  não deve tardar. Diana, vai ao laboratório para que tudo esteja 
  em ordem. 
  Diana sai e entra no laboratório 

  Senta-te, minha querida. O mano te fará companhia. 
  beija Naná e sobe as escadas

 NANÁ tirando o chapéu 

  Raimundo, há dias queria te perguntar por que desde que aqui  
  cheguei tu quase não me falas? Tens medo de mim?

 RAIMUNDO Oh não, Naná, que ideia... Não és tu a esposa do mano que é
  tudo para mim? Não penses assim, Naná. 
  descem Margot, Gloria, Arnoldo

 MARGOT Ouviste, mano, o que disse Arnoldo? Hoje é a experiência do 
  seu grande invento. Experiência decisiva. Naná, sinto-me tão   
  nervosa...
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 NANÁ abraçado-a

  Calma, Margot, calma. Tudo sairá bem. Tenho con ança em   
  Arnoldo.

 GLORIA abraçada ao  lho  
  Meu  lho, tu que tanto sabes, que tanto estudastes, deves estar  
  sentindo o mesmo entusiasmo que sentimos. Tu, só tu podes   
  avaliar como desejamos o sucesso completo na experiência.

 ARNOLDO Eu também estou contente, mamãe. Um pouco apreensivo, não
   nego, mas com muita con ança. Só estou à espera do Doutor   
  Maciel. A propósito, ele chega.

 DR. MACIEL entrando 

  Boa tarde a todos.

 ARNOLDO Boa tarde, Doutor Maciel. Esperava-o com impaciência. 
  Permita-me que vá até ao laboratório e logo o chamarei.

 DR. MACIEL Sim, esperarei. Não quero atrapalhá-lo, caro colega, e desde 
  já desejo-lhe feliz êxito. 
  Diana vem de avental e traz outro que entrega ao Doutor Arnoldo

 DIANA Doutor Arnoldo, tudo pronto conforme o senhor mandou. 
  Creio que deve estar na hora de baixar o fogo da composição.

 ARNOLDO Sim, Diana. Obrigado. Fiquem todos aqui. Doutor, logo o   
  chamarei. Vem tu, querida Naná. Vem comigo.

 NANÁ Sim, Arnoldo. Vamos e que Deus te guie. 
  saem, grande expectativa

 GLORIA Vês, Raimundo, teu irmão com este invento conseguirá a glória  
  e a admiração de todos, não é, Doutor Maciel?

 DR. MACIEL Sim, minha senhora. Seu  lho é um grande sábio. Um gênio.

 NANÁ entrando 

  Diana, Arnoldo pede-te... 
  ouve-se grande explosão
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 GLORIA  num grito  
  Meu  lho... Meu  lho... 
  desmaia. Todos correm, trazem Arnoldo ao colo e o deitam-no   

  sofá. Doutor Maciel examina-o

 DR. MACIEL Depressa, Diana! Torna-se necessária uma operação. Veja os   
  ferros depressa, Diana!

 DIANA Sim senhor. Que desgraça! 
  sai

 NANÁ  de joelhos perto de Arnoldo 

  Pelo amor de Deus, Doutor Maciel, salve o meu Arnoldo.   
  Salve-o!

 MARGOT Doutor, não o deixe morrer!

 RAIMUNDO ao lado de Gloria 

  Coragem, mana, acima de tudo está a vontade de Deus.

 DIANA entrando 

  Pronto, Doutor Maciel, já telefonei aos enfermeiros e ao Doutor  
  Mario. Podemos levá-lo.

 DR. MACIEL Sim, vamos operá-lo, tenho certeza que ele não morrerá, mas   
  infelizmente  cará aleijado.

 TODOS Aleijado!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



ARNOLDO DE ROBE DE CHAMBRE SENTADO, MULETAS AO LADO

PERTO, NANÁ, DE PENHOAR, E GLORIA

TERCEIRO ATO
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 ARNOLDO Sim, mãezinha, estou bem. E você, querida Naná, passando 
  as noites ao meu lado sem um descanso. Vai descansar, vai.   
  Mamãe  cará comigo.

 NANÁ Sim, Arnoldo, vou para te satisfazer a vontade. 
  beija-o e sai

 ARNOLDO Mamãe, chega para perto de mim. Tenho que te falar seriamente.  
  Faz alguns meses mamãe, que o destino me feriu cruelmente. 
  Esse terrível desastre me tornou um inútil, um aleijado... 
  E quando tudo me sorria! Eu era tão feliz ao teu lado e de Naná.
  Não chores, mãezinha. Não chores. Temos de aceitar a vida assim.  
  Para conseguir a felicidade tudo é possível, mas eu é que fui  
  condenado; Naná, não. E é justo que eu sofra... Eu não sou egoísta  
  ao ponto de querer prendê-la eternamente ao lado de um   
  entrevado...

 GLORIA chorando 

  Meu  lho... Meu  lho...

 ARNOLDO Sim, mamãe, um aleijado. Ela é moça bonita, cheia de vida.   
  Sabes tu o que quero, mamãe? Quero que lhe diga...

 GLORIA Dizer-lhe o quê, meu  lho?

 ARNOLDO Diga-lhe que eu lhe concedo a liberdade, o divórcio...

 GLORIA Cala-te,  lho. Cala-te, tu estás nervoso. Pelo amor de Deus,  
  pense bem. Em nossa família nunca houve um caso de divórcio,  
  e seu pai fosse vivo...

 ARNOLDO Ele me aprovaria, mamãe, porque esse é o meu dever.

 GLORIA Não, Arnoldo. Ela está apenas cumprindo o seu dever de   
  esposa.

 ARNOLDO Não diga isso, mamãe. Ninguém me convence do contrário. 
  Fala a ela em meu nome. Eu não tenho coragem de dizer-lhe   
  que me abandone... Se ela é tudo pra mim! Mas é preciso.

 GLORIA Bem, meu  lho, eu vou falar-lhe.



18

 ARNOLDO Obrigado, mãezinha. Eu sabia que merecia de ti esse favor. 
  Vou para o meu quarto. 
  ela acompanha-o e sai. Entra Diana com o lanche do doutor.   

  Põe a mesa. Em seguida, entra Raimundo

 RAIMUNDO Querida Diana, estou estranhando. Estás tão esquiva.

 DIANA Não me fale, Raimundo. Pensas que não sei que passaste a   
  noite no dancing?

 RAIMUNDO Oh, querida. É um modo de passar as noites acordado. Eu não   
  tenho sono, estou muito preocupado com a doença do mano.  
  Eu já te disse que tu serás minha esposa? Ah, ainda não te disse?

 DIANA Raimundo, estás falando sério? Sério mesmo?

 RAIMUNDO Mas Diana, quando foi que eu menti?

 DIANA Sempre. Mas casar-me contigo, e quando, meu amor?

 RAIMUNDO Bem... Quando o mano se restabelecer, não é? Então, hoje à   
  noite vais sair comigo?

 DIANA Sim, querido. Nada te posso negar.

 RAIMUNDO olhando todos os lados, beija-a 

  Até logo mais. 
  sai

  Diana vai ao quarto. Vem com Arnoldo. Fala com ele, serve chá   

  ou frutas

 ARNOLDO Diana, como és boa. Até o serviço da criada tu fazes para mim.

 DIANA Ora, doutor, queremos todos que o senhor se restabeleça o   
  mais breve possível. Nada mais. 
  entram Gloria e Naná

 NANÁ  Querido Arnoldo, que ideia foi essa? Eu mereço issso de ti?   
  Acaso te pedi alguma coisa? Já me queixei? Não sabes, Arnoldo
   que sem ti não poderei viver? Não sabes?
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 ARNOLDO Minha querida Naná, basta de recriminações. Eu pensei que tu
  não podias continuar ao lado de um aleijado. Mas creia, Naná,   
  que se aceitasses meu pedido eu não suportaria esse golpe, e   
  com tua ausência perderia a vida.

 GLORIA Meu  lho...

 ARNOLDO Perdoa-me, mamãe, mas é que pensei perdê-la para sempre.

 NANÁ Não fale mais neste assunto bem desagradável para todos, e 
  saiba que nunca me separarei de ti. Aqui é o meu lugar, ao teu   
  lado e para sempre.

 ARNOLDO Como me fazem feliz tuas palavras.

 NANÁ Sim, Arnoldo, estou muito contente a teu lado. E agora, se me   
  permite, vou me preparar para o almoço. 
  beijam e sai

 ARNOLDO alegre 

  Diana, Diana, depressa. Vai procurar Raimundo.

 DIANA Vou correndo. 
  sai

 GLORIA Meu  lho, o que pretendes fazer?

 ARNOLDO Pretendo que ela saia com o mano, mamãe, e se divirta. A senhora  
  não compreende que não é direito acorrentá-la ao meu pé. Ela  
  é moça, mamãe, precisa se distrair. E não vai sair com gente   
  estranha, vai sair com Raimundo. É como se fosse eu mesmo.

 GLORIA Sim, meu  lho, tens razão. Vou providenciar para que nada falte  
  em sua ausência. 
  sai

 RAIMUNDO entrando 

  Que queres, mano?

 ARNOLDO Raimundo, senta-te aqui e escuta. De hoje em diante tens que   
  sacri car um pouco tua liberdade.
 



20

 RAIMUNDO O que aconteceu, que queres?

 ARNOLDO Nada. Só exijo que a começar de hoje à noite vá com Naná ao   
  cinema. Que a leve a passeios, teatros, chá, praias. En m, onde  
  a sua fantasia de moça quiser ir.

 RAIMUNDO Estás louco? Isso não. E o meu clube, e os cabarés, as corridas, 
  as minhas pequenas? Então achas que eu, de um momento   
  para outro, entro no rol de homens sérios? Não, mano, isso não.

 ARNOLDO Faça por mim, Raimundo. Sou eu que te peço.

 RAIMUNDO Está bem. Mas para que eu me habitue só com essa ideia dê-me  
  dois meses de prazo.

 ARNOLDO rindo 

  Não, meu velho, não. Terás só algumas horas, pois você e Naná  
  irão logo ao teatro.

 RAIMUNDO  Como? Logo hoje?

 ARNOLDO Sim velhinho, estás surdo? É hoje.

 RAIMUNDO Mano, vai começar o meu grande sacrifício hoje.

 ARNOLDO Vamos, homem, sorria. Que cara feia! Vamos, sorria. Assim.   
  Agora vai descansar, vai. 
  Raimundo sai

 ARNOLDO triste 

  Minha mãe, vejo em seus olhos que me estás censurando, mas  
  por Deus, mamãe, a minha única preocupação nesse instante 
  é esperar... Esperar o quê? Eu mesmo não sei. Eu a quero 
  muito e sofro, sofro demais. Talvez eu ainda me acostume. 
  Mas volta logo a saudade dos dias passados e me persegue 
  noites e dias... Você não sabe, mãe. Você não compreende:
   estou tão só, noites e noites passo acordado, a revolver doces 
  lembranças... Ela suporta bem este golpe, mas eu não, porque 
  me sinto mortalmente só, mamãe. 
  chora
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 GLORIA Meu  lho, meu  lho...

 ARNOLDO Perdoa-me, perdoa-me. Nunca aconteceria o que aconteceu, 
  e você, querida mãezinha, não estarias aqui em minha vida   
  ouvindo esse desabafo que me sufoca, que me mata.

 GLORIA abraçando-o 

  Meu  lho, meu pobre  lho.

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



CENA EM PENUMBRA
 RAIMUNDO IMPACIENTE DE UM LADO PARA O OUTRO 

ENTRA NANÁ PRONTA PARA SAIR 

ENTRA PELA SEGUNDA PORTA

QUARTO ATO
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 RAIMUNDO Que demora em saíres do teu quarto.

 NANÁ Raimundo, hoje eu não irei em parte alguma. Depois que me 
  vesti fui falar com Arnoldo e pareceu-me ver em seu olhar tanta 
  angústia, tanta tristeza, tanto sofrimento...

 RAIMUNDO olhando os lados 

  Que é isto, estás louca? Deus nos livre se o mano descon asse
  mesmo o que se passa entre nós. Tu estás é nervosa, querida. 
  Olha-me bem nos olhos. Acaso não crês mais em mim, em 
  meu amor?

 NANÁ Sim, Raimundo, eu preciso crer em ti. No ponto em que chegaram
   as coisas, não é possível retroceder. Mil acusações faço a mim  
  própria. Pergunto a mim mesma: por que acontecer tudo isso a
   Arnoldo, que é o melhor dos homens... E tua mãe, que era tão  
  boa e carinhosa para mim, tornou-se esquiva. Mal me encara.

 RAIMUNDO Tu sabes que mamãe é assim mesmo, Naná. Sabes que estamos
  passando por um transe delicado. Difícil mesmo. Eu chego   
  a duvidar que tudo isso se passe comigo, mas a realidade aí   
  está, implacável e fria. Eu traindo o meu proprio irmão. Julgas
  talvez que também não sofro. Passo noites a procurar uma   
  solução. Sabes o que pensei? Pensei pedir a ele que te conceda  
  o divórcio.

 NANÁ Sim, o divórcio... Seria a suprema felicidade. Mas se eu mesma   
  recusei quando ele me ofereceu... Oh, meu Deus, meu Deus!

 RAIMUNDO abraçando-a depois de olhar tudo 

  Naná, esqueçamos tudo. Hoje não quero pensar. Amanhã é 
  bem possível que apareça uma luz em meio às trevas que  
                                      estamos mergulhados. Amanhã pensarei. Hoje vamos ao
  cassino distrairmos, vamos dançar.

 NANÁ Ao cassino? Mas disseste a Arnoldo que hoje me levaria a   
  assistir Gary Cooper.

 RAIMUNDO Não faz mal, Naná, o que é mais uma pequena mentira para nós?

 NANÁ Sim, Raimundo. É isso mesmo. Cumpra-se o nosso destino.   
  saem
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  entra Margot que acende a luz, em seguida Gloria, que sai do   

  quarto de Arnoldo

 MARGOT Então, mamãe, Arnoldo?

 GLORIA No mesmo, filha. Longe de Naná cai naquele abatimento   
  que me desespera, e quando ela está perto mostra uma  ngida
   alegria. Mostra-se despreocupado, mas os olhos de uma mãe   
  não se enganam nunca.

 MARGOT O que mais me revolta, mamãe, é saber que Naná e Raimundo 
  insistem em mentiras. Ontem mandei Maria ao correio buscar   
  correspondência. Pois bem, Maria na volta os viu saindo de 
  uma casa de chá e, ao chegarem em casa, disseram ao mano 
  que tinham ido pagar uma promessa na Igreja do Carmo. Como  
  podem mentir assim, mamãe?

 GLORIA Sim, Margot eu sinto o que se passa. Eu sei o quanto tu adoras 
  o Arnoldo e por isso eu te sou grata, e mais ainda por  cares 
  em minha companhia. Qual seria minha atitude sem você a 
  me aconselhar, a me guiar...

 MARGOT E poderia deixar-te, mamãe, nessa situação? Se tu és a que mais
  sofre? Então eu não vejo? Não estou ao teu lado a todo momento?

 GLORIA Sim,  lha, sofro ao ver o que sente o meu pobre Arnoldo. Moço
  forte, cheio de vida e, pela má sorte, posto à margem. Ele se  
  tortura inutilmente sem saber que ele próprio é quem procurou  
  sua desgraça inconscientemente. Quando Naná quis quarto 
  separado alegando que quase sempre chegava tarde e isso 
  o despertaria, eu senti a sua revolta íntima, e ele nada deu a 
  perceber que isto o desgostava. Concordou com um sorriso, no 
  entanto, eu, da janela do meu quarto, vejo todas as noites sua 
  sombra passando de lá para cá apoiado naquelas muletas, 
  causa da sua infelicidade, e só vai deitar quando os dois chegam  
  altas horas... E aqueles acessos que surgiram que nem o célebre  
  professor Doutor Mario consegue melhorar! Isso é o seu 
  coração que sangra, que não pode desabafar. Meu pobre  lho!

 MARGOT Calma mamãe, calma. O Doutor Maciel disse ter descoberto   
  comprimidos que muito vão ajudá-lo; silêncio, ele vem aí.



25

 ARNOLDO entrando 

  Ainda estão aqui? Que horas são?

 MARGOT Faltam dez para as onze horas, mano.

 ARNOLDO Como se demora Diana. Ela foi buscar os comprimidos que o   
  Doutor Maciel receitou e ele mesmo  cou de passar aqui e
   explicar como se deve usar, pois creio que dois seriam a morte  
  certa.

 MARGOT Credo, que horror. Vai descansar, mano. Eu os esperarei com   
  mamãe.

 ARNOLDO Não, Margot. Hoje não tenho sono. Também quero esperar   
  Raimundo e Naná. Quero que me contem o enredo do  lme 
  do artista que mais aprecio. Mas eis Diana que chega.

 DIANA entrando 

  Demorei-me mas explico a demora. Ao sair estava o mano a   
  quem havia telefonado, com o carro à minha espera. Fomos   
  à farmácia e na volta parou por um instante no cassino para   
  falar com um colega. Lá demoramos só o tempo de encontrá-lo,
  o que foi logo. Como estava cheio o cassino! Parece mentira   
  que haja gente tão feliz se divertindo, enquanto outros sofrem.

 ARNOLDO Tem razão, Diana, é a vida.

 DIANA Mas vamos ao que interessa. Zangado, doutor?

 ARNOLDO Diana, que tolice. Poderia zangar-me contigo que é tão boa para
  mim? Hoje felizmente estou bem e espero não ter nenhum acesso;  
  tanto que estou à espera do Doutor Maciel e também de Naná  
  e Raimundo, que logo estarão aqui. O  lme já deve estar no  m.

 DIANA admirada 

  Filme? Mas que  lme, doutor? 
  ri

 ARNOLDO De que ris, Diana?
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 DIANA Perdoa-me, doutor, mas só se o cassino virou cinema. 
  Porque há pouco eu os vi lá.

 GLORIA Como, no cassino? Mas saíram para ir ao cinema.

 ARNOLDO Mudaram de ideia, mamãe, e o que tem isso? Oh, salve o Doutor   
  Maciel!

 DR. MACIEL entrando 

  Boa noite a todos. Então, meu caro, como se sente? Nenhum   
  acesso?

 ARNOLDO Até agora nada, doutor.

 DR. MACIEL Muito bem. Vem, Diana, vou te explicar como se deve dissolver  
  o comprimido: um só, com muita cautela. Não se esqueça: dois  
  seriam a morte, ouviram?

 ARNOLDO rindo 

  Que tom lúgubre, doutor. Aqui, graças a Deus, ninguém deseja 
  a morte.

 MARGOT Diana, aproveite e sirva ao doutor um cálice de conhaque.

 DR. MACIEL Aceito e obrigado. Com licença.

 DIANA Acompanhe-me, doutor. 
  saem

  cena muda. Entra Naná e Raimundo. Naná beija Arnoldo

 NANÁ Ainda de pé, querido?

 ARNOLDO Sim, esperava-os.

 NANÁ Que bom  lme. 
  grande pausa, todos se olham

 ARNOLDO a custo 

  Em que cinema foram, Raimundo?
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 RAIMUNDO No... No... No... Rex, é lá que está passando o  lme. Eu só queria  
  que visses que bem está Gary Cooper. 
  grande silêncio

 ARNOLDO Mas estiveram também no cassino?

 NANÁ Sim, de passagem. Raimundo queria ver se estava lá... Quem...   
  Quem?

 RAIMUNDO Um colega meu. É o... É... Bem, você não conhece. 
  pausa

  Que calor, hein? Bom, licença, subo ao meu quarto, estou   
  cansado. Boa tarde. 
  sai

 ARNOLDO seco  
  E tu também não estás cansada?

 MARGOT Vai deitar-se, Naná. Vá.

 NANÁ tirando o chapéu, cambaleia 

  Eu... Eu...  
 

 ARNOLDO Que tens, Naná? Margot, segure... Doutor Maciel, Doutor   
  Maciel... 
  Margot e Gloria a sustem. Entra Doutor Maciel e Diana, que traz   

  uma bandeja, copo etc.

 DR. MACIEL Levem-me ao quarto depressa, vamos! 
  saem. Arnoldo, ao tentar seguir, tem o acesso. Diana corre a   

  buscar o copo da bandeja que tem o comprimido dissolvido. 

  O tubo de comprimidos deve estar à vista

 DIANA Beba, doutor, e calma. Dona Naná logo estará boa, não é nada.   
  Arnoldo toma o copo com água, vai cessando a canseira. Ele   

  levanta-se ajudado por Diana. Saem do quarto o doutor, Margot   

  e Gloria

 DR. MACIEL Nada de sobressaltos, colega. É motivo de grande alegria. 
  E desde já os meus sinceros parabéns. 
  pega a mão de Arnoldo, que  ca admirado
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 ARNOLDO Doutor, o que quer dizer?

 DR. MACIEL Unicamente que sua esposa está grávida de alguns meses.

 TODOS Grávida? 
  Arnoldo cambaleia, é segurado por Diana e Gloria

 DR. MACIEL Que é isso, Doutor Arnoldo? Sente-se mal?

 GLORIA Não, doutor. Foi a alegria, o choque da notícia.

 DR. MACIEL Não é para menos, uma tão grata noticia... Bem, boa noite 
  para todos.

 TODOS Boa noite. 
  doutor sai acompanhado por Diana

 ARNOLDO cai sentado na poltrona 

  Eu quero saber o que isto signi ca? Encontro-me num labirinto  
  de dúvidas e receios... Meu Deus, a razão me foge! Receio   
  enlouquecer... Ouvi bem o que disse o doutor. Vocês ouviram?

 GLORIA Calma, meu  lho. Calma.

 ARNOLDO Minha mãe, reflita e responda-me: é justo o que se passa   
  comigo neste momento? Eu quero, eu preciso saber a extensão 
  de toda a minha desgraça. Só Raimundo é quem pode aclarar 
  as trevas que me debato depois de ouvir a sentença horrível: 
  �“ela está grávida�”. Três únicas palavras que me atiraram ao 
  inferno. Oh, mãe, minha mãe! Como seu  lho é desgraçado!

 MARGOT abraçando-o 

  Mano, por favor... Pense em mamãe, não vê o quanto ela sofre?  
  Tenha calma... Isso é o bastante na tua situação.

 ARNOLDO Sim, Margot, tens razão... Mamãe, vê? Estou calmo. Perdoa a 
  cena de há pouco. Chamem o Raimundo, quero conversar com 
  ele. E a senhora vá se deitar. E você também, Margot. Amanhã, 
  com calma, saberei que atitude tomar. Preciso consultar o 
  mano. Vai, mamãe, vai chamá-lo.



29

 GLORIA Sim, meu  lho, eu chamarei. Mas nada de juízo precipitado. 
  Não estás sentindo nada, meu  lho? Não quero deixar-te   
  sozinho assim.

 ARNOLDO Não senhora, não sinto nada. Boa noite, mamãe. 
  beija-lhe as mãos 

  Durma bem, Margot. 
  elas saem. Ele, pensativo, olhando a porta do quarto de Naná,   

  faz gesto de querer levantar-se. Entra Raimundo

 RAIMUNDO Que se passa, Arnoldo?

 ARNOLDO Vem cá, mano. Só tu me podes dizer a verdade. Estou   
  desorientado. Procuro  car calmo, mas meu cérebro se 
  incendeia.

 RAIMUNDO Me assustas, Arnoldo. Que se passa?

 ARNOLDO Sabe o que disse o médico? Sabe? Que Naná está grávida. 
  E sabe o que isto representa pra mim?

 RAIMUNDO Impossível, mano. O médico pode se enganar.

 ARNOLDO Não, Raimundo. Um médico nestas ocasiões nunca se engana.   
  Nunca, entendes? Nunca. Mas tu és quem mais pode saber, tu  
  és quem vai tirar-me desse dilema em que estou desde que   
  soube da fatal verdade. Essa notícia que em outros tempos 
  seria minha felicidade é hoje a minha morte. Mas dizes, Raimundo,  
  ela só saía contigo. Com quem ela falava, para quem olhava?

 RAIMUNDO Para ninguém, Arnoldo. A rmo que em tudo há engano. Vai   
  descansar, vai. Logo que seja dia encontraremos uma solução   
  para o teu caso, mas agora é necessário que deites.

 ARNOLDO Sim, irei, mas tenho o desespero n�’alma, creia.

 RAIMUNDO Calma, mano. Vamos. 
  leva-o ao quarto e ao voltar senta-se pensativo. Abre-se a porta   

  de Naná. Ela vem a ele
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 NANÁ Ouvi tudo, Raimundo. E agora, o que me aconselhas que eu faça?

 RAIMUNDO  abraçando-a  
  Que queres que se faça, querida? Agora já tudo é inútil.

 NANÁ Eu, só eu fui a culpada.

 RAIMUNDO Não diga isso, Naná. A culpa não é minha e nem sua, porque eu  
  gosto de você e você de mim. Culpado é o nosso destino.

 NANÁ Sim, meu Raimundo. Quero-te muito, compreendes? Nós fomos  
  feitos um para o outro. Já nos habituamos tanto que se o outro  
  não está sente-se mal... E agora, Raimundo, e agora? 
  a porta de Arnoldo vai se abrindo

 RAIMUNDO Agora temos de aceitar tudo que venha. Aconteça o que 
  acontecer, eu estarei a teu lado. 
  Arnoldo aparece entre a porta 

  E ainda mais, esse ser nos unirá para sempre. 
  abraça-a 

  O nosso  lho, Naná, o nosso  lho!

 ARNOLDO Canalhas... Traidores...

 RAIMUNDO Arnoldo?

 ARNOLDO Cala-te infame. Então és tu o ladrão da minha honra... Tu, meu 
  irmão e meu rival. É muita baixeza, Raimundo. Enlameaste o 
  nome de nossa família. Desonraste-me, por quê? Não vês que o
  escândalo cairá em torno do meu nome que é o teu também? 
  Não pensaste em nossa mãe, que tudo fez por nós? Não pensaste  
  em mim ao desferir o derradeiro golpe? Tu és um covarde. 
  O último dos traidores...

 RAIMUNDO Mano!

 ARNOLDO Eu não sou teu irmão. Não pro ras esse nome que é sagrado 
  demais para ti, que não soubeste honrá-lo. 
  a Naná 

  E tu, nojenta, rameira, prostituta que eu quis tornar numa 
  santa. Oh, como eu me enganei! Como  ngias bem, com teus 
  beijos mentirosos, e me atraiçoavas... Infame!
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 RAIMUNDO Arnoldo!

 ARNOLDO O quê? Queres defendê-la? Ah sim, tu agora que é o dono. 
  És o senhor. E eu, que posso fazer? Tenho de ver tudo, sentir 
  e calar-me. Que poderia eu, um inútil, um aleijado, senão  car 
  quieto para não causar complicações de família? Podes até 
  espancar-me. Não é isso que querem? E eu pedirei, por 
  caridade, que não me batam mais... Ah! Ah! Ah! Está lindo o 
  espetáculo, está. Venham me ver, um aleijado, querendo me 
  entrepor na felicidade de dois entes que se amam, que se 
  querem até a loucura. Canalhas! Canalhas! Miseráveis!

 RAIMUNDO grande pausa 

  Há certas verdades, Arnoldo, que devem ser ditas, embora nos 
  custem a vida. A nal de contas não temos tanta culpa assim. 
  Culpa, se houve, foi tua mesmo. E agora só tens um recurso.   
  Conceda-lhe o divórcio...

 ARNOLDO Cala-te, Raimundo, cala-te...

 NANÁ Arnoldo, Raimundo tem razão. Agora que já sabes tudo,   
  procuremos conciliar a situação. Conceda-me o que um dia 
  me ofereceste e eu recusei �– e hoje te imploro de joelhos. 
  Dê-me a liberdade. 
  ajoelha

 ARNOLDO Nunca... Nunca! Para teu castigo, continuarás sendo o que 
  foste até aqui: a esposa do Doutor Arnoldo Perez. E esse  lho   
  que esperas com tanta alegria e ansiedade, esse  lho será
  reconhecido como meu. Essa é a vingança de um aleijado. 
  a Raimundo 

  E tu, falso amigo, Caim, tu sairás desta casa o quanto antes, 
  irás para longe, onde eu não ouça o teu nome ignóbil. Aqui,
  no lar honrado de nossa mãe, não poderá abrigar-se a infame 
  traição. Rua, canalha! Rua! 
  Raimundo faz um gesto, baixa a cabeça, sobe rápido a escada.   

  Arnoldo, que tem acompanhado com a vista, sente o acesso e

  encosta-se na parede. Naná, que continua ajoelhada, chorando, 

  levanta rápido, pega o copo que está em cima da bandeja 

  com o tubo, prepara o remédio e vai dar o copo a Arnoldo. Este 

  dá um tapa, o copo cai no chão. Ela corre para o seu quarto.   

  Arnoldo senta-se 



32

  Meu Deus, tenho a cabeça em fogo... Por que me poupou na   
  explosão? Ao tornar-me um aleijado, levou toda a minha   
  felicidade. Toda a minha vida. Minha mãe, minha mãe... Amor,   
  só o teu. Tudo mais mentira. Fingimento. 
  levanta-se, olha o tubo. Apaga a luz, entra em seu quarto. Cena   

  vazia. Desce Raimundo cautelosamente e com a mala de mão.   

  De leve, bate na porta de Naná

 RAIMUNDO Vamos, Naná, fujamos daqui.
   

 NANÁ Raimundo, se Arnoldo se recusa a dar o seu consentimento para  
  o divórcio, que podemos fazer? Eu não tenho disposição para   
  viver a vida inteira entre estas quatro paredes, longe de ti e ao  
  lado de um...

 RAIMUNDO Não, espera aqui. Mas prepara também a tua mala. Eu vou   
  tentar convencê-lo primeiro.

 NANÁ E se ele não concordar?

 RAIMUNDO Se ele não concordar eu sei o que fazer. Nada deve interferir 
  em nosso amor. 
  entra no quarto do irmão

 NANÁ Que fazer, meu Deus? Que situação... Mas se  co, Raimundo é  
  obrigado a partir, e ele é a minha vida... Eu não quero perdê-lo, 
  existe qualquer coisa que nos une mais que tudo. Contra todas 
  as convenções sociais. Existe meu  lho. Sim, acompanharei 
  Raimundo. 
  entra no quarto. Sai de casaco e mala de mão. Raimundo sai.   

  Vão saindo devagar. Acende a luz Gloria, descendo a escada

 GLORIA Raimundo! Naná! Aonde vão? 
  os dois param estáticos

 RAIMUNDO Vamos embora, mamãe. Vamos fugir desta casa onde nos   
  negam a felicidade.

 GLORIA Cale-se! Cale-se! E é você quem fala em felicidade? Procuraste
  a tua com o prejuízo de teu irmão, esse irmão que devias 
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  respeitar e honrar. Tu és um ingrato. É assim que honras o nome
  de teu pai? Querendo lançar em sua casa o opróbrio e a desonra?  
  Separa-te já desta mulher que não te pertence. Vamos!

 RAIMUNDO ele se afasta de Naná 

  Mamãe...

 GLORIA Não me diga nada. Sobe para o teu quarto. Vamos! 
  ele faz um gesto de indecisão e sobe correndo 

  E a senhora volte para o seu quarto imediatamente. 
  Naná entra no quarto

 GLORIA indo ao retrato 

  Estás vendo, meu velho, como num momento ruiu por terra 
  todo o castelo de felicidade formado por nós? Se aqui estivesses 
  talvez não teria acontecido o que aconteceu, tu saberias evitar. 
  Eu não pude... Eu não pude. E agora, meu velho, o que farei 
  entre os meus dois  lhos, que se tornaram inimigos mortais? 
  Que farei? Eu não posso mais... Eu fracassei... Eu não posso... 
  Eu não posso... Eu não posso...

FIM DO QUARTO ATO

CORTINA



UMA SALA DE TRIBUNAL
VENDO-SE O JUIZ NO ALTO AO FUNDO SENTADO NO 

ESTRADO AO CENTRO. AO LADO DIREITO, SENTADO 

O PROMOTOR. EM UMA TRIBUNA À ESQUERDA, O 

ADVOGADO. JUIZ ESCRIVÃO. EM SEGUIMENTO AO 

ESTRADO, DO LADO DIREITO, UMA MESA ONDE 

ESTÃO SENTADOS TRÊS JURADOS. NO LADO DIREITO, 

SENTADOS OS RÉUS. DOIS SOLDADOS DE PÉ JUNTO AO 

ESCRIVÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. DO LADO ESQUERDO, 

DE LUTO, GLORIA E MARGOT

QUINTO ATO
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 JUIZ sentado 

  Os senhores jurados acabaram de ouvir dos principais passos 
  do processo. Se desejarem mais alguns esclarecimentos, podem  
  se manifestar. 
  o juiz entrega os autos ao o cial de justiça, que os leva ao   

  promotor 

  Tenha a palavra a acusação.

 PROMOTOR levantando-se 

  Excelentíssimo senhor presidente ilustrado do tribunal órgão   
  da defesa. Senhores jurados. Monstruoso e revoltante é o crime  
  cometido pelos acusados, que agiram com a maior covardia,  
  traição e sangue frio. Atentando ainda contra os mais sagrados 
  princípios da moral e da família, estão ali sentados nos bancos 
  dos réus os assassinos. Um ao qual devemos interrogar como 
  outrora o Senhor interrogou Caim: que  zeste de teu irmão? Tal  
  como o amaldiçoado  lho de Adão e Eva, o acusado responderá  
  que não sabe que era o guarda de seu irmão, mas vós sabeis, 
  senhores jurados, que ele o matou. Matou covardemente, 
  traiçoeiramente, para que pudesse, mais tranquilo, gozar nos 
  braços da amante o seu amor pecaminoso. Essa amante, que
  também ali está ao seu lado, como estava na hora de trair a fé 
  jurada perante ao altar ao esposo mártir. Como esteve na 
  hora da suprema infâmia de entregarem covardemente,   
  miseravelmente o veneno mortal ao enfermo inconsciente.

 ADVOGADO Vossa Excelência permite um aparte?

 PROMOTOR Perfeitamente.
   

 ADVOGADO A acusação não tem o direito de a rmar essa monstruosidade   
  da qual nenhuma prova existe. Protesto!

 PROMOTOR Vamos devagar, caro colega. As provas estão aqui dentro desse  
  processo. 
  exibe os autos 

  O laudo de autópsia con rma a morte por envenenamento.   
  E todos os antecedentes do crime estão fartamente provados. 
  A acusada pediu ou não pediu o divórcio à vitima? Sim, os 
  acusados, traindo a con ança da vítima, prevalecendo-se de
  sua condição de irmão e esposa da mesma, tornaram-se amantes
  um do outro. Sim, o acusado, antes de tentar fugir com sua 
  cúmplice, esteve ou não esteve no quarto da vítima momentos 
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  antes de sua morte? Sim, esteve. A quem interessava a morte 
  da vítima, senhores jurados, senão aos dois monstros que ali 
  estão muito bem ao lado um do outro? Que outras provas mais 
  poderá exigir a defesa para a condenação dos réus? Limitam-se
   eles a negar a autoria do crime, mas até este momento, senhores
   jurados, temos todo o direito e o dever de apontá-los como 
  assassinos covardes do indefeso irmão e esposo ultrajado até 
  prova em contrário, o que devia ter sido apresentado pela defesa. 
  Ninguém poderá duvidar da culpa dos acusados presentes. 
  A sociedade reclama a sua punição para desagravo de sua 
  honra ofendida, clamando por justiça contra o miserável 
  fratricida e contra a mulher adúltera. E a vós, senhores jurados, 
  compete ouvir os brados de justiça que lá de fora ecoam no 
  recinto desse tribunal. Condenar os réus à pena de morte é 
  o que peço para eles e é o que eles merecem. 
  senta-se. O o cial conduz os autos da mão do promotor às   

  mãos do advogado

 JUIZ Tem a palavra a defesa.

 ADVOGADO levanta-se 

  Excelentíssimo senhor presidente do tribunal. Caro órgão da 
  acusação. Senhores jurados. Verdadeiramente lamentáveis são 
  os fatos que arrastam a barra desse tribunal aos dois acusados
  que ali se encontram injustamente. Ali deveriam estar, senhores 
  jurados, as autoridades policiais que tramaram um processo   
  vergonhoso e miseravelmente urdido contra duas pessoas
  cuja única culpa é um grande, espontâneo e sincero amor,   
  nascido por força de circunstância alheia à sua vontade. Vítimas 
  exclusivas do destino que os aproximou não para o crime, não 
  para o fratricídio, mas para a busca da felicidade, a que todos 
  nós temos o direito. Se procederam bem ou mal alimentando 
  esse amor proibido não compete ao júri nem à justiça decidir. 
  É uma questão de foro íntimo que as leis não têm o direito 
  de penetrar. O que os senhores jurados terão que resolver é se 
  os acusados são ou não os autores da morte do Doutor Arnoldo   
  Perez. Todas as perguntas formuladas pela acusação podem ser 
  respondidas a rmativamente, como fez o nosso nobre promotor,
  e aceitamos os fatos como verdadeiros. Mais uma pergunta, e   
  esta é a mais importante, a decisiva para o caso. O ilustre não
   se animou a fazer. A defesa, entretanto, pode formulá-la e   
  respondê-la desassombradamente. Essa pergunta é a seguinte: 
  poderão os senhores jurados, poderá a acusação, poderá 
  quem quer que seja a rmar em sã consciência, com plena 
  convicção, sem receio de cometer uma tremenda injustiça, que
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  foram os acusados presentes que  zeram com suas mãos a 
  vítima ingerir o veneno? Quem viu este gesto criminoso?
  Só a vítima poderia acusá-los, mas o infeliz Doutor Arnoldo está 
  morto e os mortos não falam. Como se condenar à morte duas 
  pessoas apenas por dedução, como pretende a acusação? 
  Que remorsos tremendos não pesariam na consciência dos 
  senhores jurados se mais tarde, depois de executada a 
  sentença, surgisse a verdade! Não, senhores jurados! Vós não 
  haveis de querer por certo regressar ao vosso lar, para junto
  de vossas esposas, para junto de vossos  lhos, para o convívio 
  da sociedade que aqui representais com o espírito acabrunhado
   pela dúvida, com o receio de haverdes cometido uma injustiça 
  irreparável! Para maiores censuras, que mereça o procedimento
  dos acusados. Abusando da con ança de um enfermo que era 
  o seu próprio irmão e esposo, não sabendo como deviam reagir 
  contra a fraqueza dos sentimentos afetivos que os impeliam 
  um para o outro. Por mais imortal que tenha sido a sua aventura
  amorosa, isso não autoriza que contra eles se erga cegamente 
  a indignação pública ao ponto de condená-los, de responsabilizá- 
  los pelo ato  nal da tragédia. Ato esse que não tomaram parte: 
  deveis restituir-lhes a vida e a liberdade, senhores jurados, 
  porque a vida e a liberdade se encarregarão de puni-los não 
  pela morte do esposo e irmão, mas apenas pela fraqueza de   
  seus corações. Disse!

 JUIZ Os senhores jurados queiram se recolher à sala secreta a  m 
  de deliberarem sobre o julgamento. A sessão está suspensa.

 MARGOT Viu, mamãe, possivelmente condenados à morte! Pobre mano, 
  infeliz Naná. Tão moços �– que fatalidade, meu Deus!   
  Que fatalidade!

 GLORIA Não, minha  lha. Não me digas tal coisa... Então como num 
  sonho perco os meus dois únicos  lhos? Não. Deus não permitirá.
   Inspirai-me, Virgem Santa! Inspirai-me! 
  voltam todos e sentam-se

 JUIZ Está reaberta a sessão. Vai se proceder o julgamento dos 
  acusados. O senhor o cial de justiça fará a entrega das cédulas. 
  Os senhores jurados que julgarem culpados os réus depositarão
   na urna o cartão com a palavra �“sim�”. Os senhores jurados que 
  julgarem inocentes os acusados depositarão na urna o cartão 
  com a palavra �“não�”. 
  o o cial distribui os cartões
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 GLORIA Meu Deus... É com uma simples palavra que vai decidir-se a 
  vida de duas criaturas humanas... Que farei se Raimundo for 
  condenado? Que farei?

 MARGOT Pelo amor de Deus, mamãe, tenha coragem até o  m. 
  Está perto, bem vê!

 JUIZ Vai se proceder a votação. O senhor o cial de justiça queira 
  colher os votos. 
  o o cial recebe os votos da urna e entrega-os ao juiz. 

  Este conta os votos. Levantam-se todos 

  Em vista da decisão do júri condeno à morte os acusados 
  presentes, que deverão ser recolhidos à prisão, onde aguardarão
   a execução da sentença.

 GLORIA num grito 

  Não... Senhor juiz... Não...
  grande alvoroço

 MARGOT Mamãe?

 GLORIA Sim... Matei meu  lho! Matei meu  lho! Raimundo, é   
  inocente! Eu sou a criminosa, prendam-me! 
  ao terminar a fala vai à presença do juiz acompanhada de Margot

 JUIZ  Como? Que diz a senhora?

 GLORIA Sim, senhor juiz. Prendam-me... Condenem-me... Fui eu. Eu que 
  envenenei, foi o meu intento. Arnoldo sofria muito... Eu sou a 
  mãe, não podia permitir aquele sofrimento... Eu sabia que dois
  comprimidos seriam a sua morte certa.

 RAIMUNDO Mamãe, que diz a senhora?!

 GLORIA A verdade. Eu matei meu  lho! 
  murmúrio. Diana entra correndo

 DIANA Senhor juiz, suspenda a sentença que pesa sobre Raimundo,   
  suspenda.
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 NANÁ, MARGOT Diana!
 e RAIMUNDO 

 DIANA Senhor Juiz, quando todos saíram eu fui ao quarto do Doutor   
  Arnoldo. Sem pensar em nada, certa que Raimundo seria
  condenado... Mas o meu coração não acreditava que ele era o   
  assassino. Liguei o ventilador e comecei a procurar... sem saber  
  o que procurava. Quando notei uma folha de papel a esvoaçar,  
  e qual a minha alegria e admiração ao ler o que nela contém. 
  Veja, senhor juiz, e convença-se. 
  tira da bolsa um papel e entrega ao juiz

 JUIZ lendo 

  �“Não culpem ninguém da minha morte. Não podendo suportar 
  meus sofrimentos, termino com a vida. Dois comprimidos me 
  darão o descanso. Mamãe querida, perdoa o seu  lho que é um 
  desgraçado. Arnoldo Perez�”.

 GLORIA Meu pobre  lho não aceitou o meu sacrifício. Deus te perdoa. 
  E tu, Diana, vieste dar a liberdade ao meu  lho Raimundo?

 DIANA Sim, dona Gloria. Embora saiba que nada mais represento em 
  sua vida, que já perdi o seu amor, sinto-me feliz em salvá-lo e   
  reabilitar seu nome. Ele não é assassino, não, seu único crime 
  é amar.

 GLORIA abraçando-a 

  Minha  lha!

 JUIZ À vista dessa prova,  cam suspensos os trabalhos! 
  saem todos

FIM DO QUINTO ATO

CORTINA



SENTADA, GLORIA SOLUÇANDO, ENTRA RAIMUNDO

E NANÁ, UM DE CADA LADO

SEXTO ATO
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 RAIMUNDO Mamãe, mamãe!

 GLORIA Vocês aqui?

 NANÁ Sim. O juiz, à vista das provas, nos concedeu a liberdade... E... 
  se ajoelham

 RAIMUNDO E aqui estamos, mamãe, para que a senhora nos perdoe para 
  que possamos ser felizes também. 
  vão pegar as mãos de gloria. Ela não consente e  ca de pé

 GLORIA Nunca, nunca consentirei que vocês  quem ao meu lado. 
  Retirem-se, esta casa é sagrada demais para vocês. Ficarei 
  eu só para chorar e honrar os meus mortos queridos. Vamos. 
  Não ouviram? 
  Raimundo se levanta com Naná e saem devagar

 GLORIA beijando o papel 

  Estás contente,  lho? Embora se espedace o coração, eu sei 
  que este é o seu desejo... Meu velho, perdoe-me. É nosso  lho 
  que assim quer. 
  ajoelha-se 

  Virgem Maria, Tu és mãe, sabes o que se passa em meu coração. 
  Ele também é meu  lho... E eu quero tanto... Mas outro o outro 
  sofreu mais, muito mais... Perdoa-me, Virgem. Perdoa-me! 

FIM DA PEÇA

CORTINA
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