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CENA
ROBERTO, IRENE, SANTA 
CRUZ, DAVINA e ROMEU

 ROBERTO a Santa Cruz

  Não! Não! Não pode ser! Primeiramente, a nossa lua de mel 
  em Teresópolis. Lá, bem no alto da serra, naquele clima 
  privilegiado que Deus ali colocou, junto ao seu majestoso 
  dedo, aproveitaremos os melhores dias de nossa vida, longe 
  do  bulício incessante desta cidade maravilhosa e longe, bem  
  longe, das preocupações da vida! Tenho três meses para amar 
  e viver, exclusivamente! Durante esse tempo, nem quero me  
  lembrar de que sou médico. Nada de doentes! Nem me fales!

 SANTA CRUZ E, por acaso, te esquecerás de teu juramento, quando recebeste  
  o teu diploma de Doutor em Medicina?

 ROBERTO Não esqueci e não esquecerei nunca! Vou repeti-lo para que  
  se convençam: �“juro prestar meus serviços pro ssionais a  
  qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer circunstância.�”  
  aplausos

 ROMEU Muito bem! Um belo juramento! Olha! O meu juramento é  
  quase igual. Escuta: �“Juro viver sem trabalhar, dia e noite e 
  em qualquer circunstância.�” É tão bom sem fazer força!

 SANTA CRUZ Ora, Seu Romeu! O homem não foi posto na terra para se tornar  
  inútil! É necessário trabalhar para construir o nosso bem estar e...

 ROMEU Já sei, Doutor Santa Cruz, o seu lema é este: �“Contanto que eu  
  seja feliz, os outros que se danem�”.

 ROBERTO Meu caro Romeu, peço-te, não alimentes discussões inúteis!  
  Hoje, quero ouvir apenas hinos de amor e de felicidades!

 ROMEU Tens razão! Terminaste brilhantemente o teu curso de 
  medicina e, hoje, estás casado com a eleita de teu coração! 
  Mau presságio: dois proveitos não cabem num saco só. 
  afasta-se para tomar um cálice de licor
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 IRENE Vês, Roberto? O Romeu quer cobrir de nuvens escuras o nosso  
  dia venturoso.

 DAVINA Ah, o Romeu é um eterno descontente! Volúvel ao extremo,  
  nunca se  rmou em coisa alguma. Agora, deu-se à mania de  
  detetive amador. Este meu irmão é um caso complicado.

 SANTA CRUZ Filhinho de mamãe rica! Não tem nada de complicado! Procura  
  apenas passar o tempo a seu jeito! Agora, o meu prezado amigo, 
  Doutor Roberto, não tem muito tempo para pensar. Formou-se,  
  casou-se e tem que enfrentar a vida.

 IRENE Nada disso! Vamos fugir de vocês por três meses! É o presente  
  de núpcias que me deu! Juro que ninguém será mais feliz 
  que nós.

 ROMEU Investigarei! Descon o que, no  m da picada, exista coelho  
  escondido.

 IRENE Isso é para rir ou para chorar?

 ROMEU Depende das variações sentimentais e, para chegar ao ponto  
  patológico, é necessário ter três dedos de bom senso, um  
  pinguinho de brio...

 DAVINA tomando o licor

  E um cálice de licor. 
  risos

 ROBERTO Bem... Bem... Vamos ao salão de festas?

 SANTA CRUZ Vamos...

 IRENE a Roberto

  Se permitires,  carei ainda um momento.

 ROBERTO Querida, os teus desejos, para mim, são ordens!

 DAVINA a Irene

  Ih! Tenho tanta coisa a falar contigo!
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 ROBERTO Fiquem à vontade... 
  sai com Santa Cruz

  

 ROMEU a Davina 
  Olha! Lembra-te que sou teu irmão! Duas mulheres, quando 
  se juntam, é para falar da vida alheia.

 IRENE E os homens? Não falam da vida alheia?

 ROMEU Não! Os homens não falam. Complicam, atrapalham e, às vezes,  
  brigam, esfolam e acabam tudo a tiro e a facadas! Só isso!

 DAVINA Já se vê que são mais prejudiciais!

 ROMEU Mas é que sempre esses tiros e facadas são causados pelas  
  intrigas de rabo de saia.

 IRENE Ora! O homem não vive sem a mulher!

 DAVINA Nós, as mulheres, somos sempre perseguidas por esse animal  
  feroz ao qual a ciência deu o nome de homem.

 ROMEU E o homem foi tão besta que, ainda, deu a costela para formar 
  a Eva! 
  sai rápido

 DAVINA Ah, bandido! Lá em casa, vais me pagar!

 IRENE Deixa-o, Davina! O Romeu fala assim para se tornar engraçado  
  e, depois, tu sabes, ele sempre foi contrário ao meu casamento  
  com Roberto.

CENA DAVINA e IRENE
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 DAVINA Eu também não compreendo o motivo deste teu casamento.  
  Namoravas o Doutor Santa Cruz e acabas casando com Roberto,  
  por quê?

 IRENE Para ser agradável a meu pai.

 DAVINA Só por esta razão?

 IRENE Bem, é também a questão de vingança feminina. O Doutor  
  Santa Cruz preferiu viajar pela Europa, fazer fortuna, a casar-se  
  comigo. Eu que esperasse até o dia que ele entendesse... 
  Então, resolvi casar-me com Roberto e deixá-lo roer de ciúmes  
  e desespero!

 DAVINA Não te compreendo, Irene! Fazer sofrer o homem que se ama e  
  casar-se com outro!

 IRENE O que tem isso? O casamento é uma formalidade inventada  
  pelos homens para escravizar as mulheres, porém, eu não me
  escravizarei a coisa alguma, e farei sempre o que bem me  
  aprouver! Adoro o luxo, os divertimentos e tudo que possa  
  encher de prazer os meus momentos de fastio. Sinto prazer em  
  constatar o sofrimento do Doutor Santa Cruz! Ele sofre, sabes?  
  Sofre por mim! Sofre porque me ama como um louco e, ainda  
  agora, queria evitar até a minha viagem de núpcias. 
  ri

 DAVINA Irene, cuidado! Estás brincando com a morte! Isso pode ser a  
  causa de uma tragédia...

 IRENE Que importa! Isto faz vibrar os nervos! Revoluciona o sangue  
  e causa vertigens de prazer! Estacionar não é viver! Viver é  
  pular! Gritar! Vibrar num devaneio louco e interminável!

 DAVINA Pobre amiga! Causa-me receio o teu futuro!

  

 CINTRA O futuro de minha  lha há de ser brilhante, majestoso e  
  emocionante!
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 DAVINA Oh! Senhor Cintra, com certeza não sabe...

 CINTRA Sei! Estou perfeitamente a par de tudo o que se refere à 
  minha  lha.

 IRENE Meu querido paizinho! 
  abraça-o

 CINTRA Minha  lha não tem segredos para mim! Eduquei-a para o luxo
  e para aproveitar a vida em tudo que ela pode oferecer de
   agradável! O dinheiro é apenas um meio para conseguirmos  
  vencer todos os obstáculos que se apresentam em nosso  
  caminho!

 DAVINA Porém, Senhor Cintra, existe um axioma que diz: �“O dinheiro  
  não dá felicidade, só amor...�”

 CINTRA Mentira! Tremenda mentira! O amor é um desejo latente!  
  Uma  nalidade ainda não alcançada. Satisfeito esse desejo,  
  alcançada a  nalidade, o amor desaparece... O tédio chega e  
  reina resolutamente! Só o dinheiro é intangível! Magní co!  
  Invencível!

 DAVINA Então por que fez questão que sua  lha se casasse com o  
  Doutor Roberto? Ele não é rico!

 CINTRA Mas tem um futuro promissor! É necessário somente um  
  impulso forte que o ampare em seus primeiros passos. E eu 
  me deixei arrastar por motivos sentimentais, dar-lhe-ei todo 
  o meu apoio! Não lhe faltarão os meios  nanceiros para se
   elevar na vida! Minha  lha, compreendeu-me?

 IRENE Eu sempre estive de acordo contigo! O meu papai também  
  nunca me contrariou! E não seria agora, por uma simples  
  questão afetiva, que eu iria interromper a nossa boa harmonia!

 CINTRA Muito bem... mas vamos  car conversando enquanto os outros  
  se divertem?

 IRENE Meu pai, estou tão fatigada...
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 CINTRA Pois  que entregue ao dolce far niente. Porém, 
  a Davina

  ainda não dancei contigo, sou velho, mas ainda gosto de valsar.
 

 DAVINA Pois não, Senhor Cintra, valsemos... Vamos para o Salão?

 IRENE Ainda não, quero  car só por alguns momentos.
  Davina sai

  

 IRENE Começo a arrepender-me do passo que dei! Sinto que nunca  
  poderei esquecer-me do Alberto! Quando ele era apenas  
  estudante, vivíamos em eterno idílio, sem nuvens, um doce  
  sonho de amor! Depois, Alberto tornou-se o Doutor Alberto  
  Santa Cruz, viajou contra a minha votante e, ao voltar, já estava  
  comprometida com Roberto! Agora, que estou casada... 
  suspira

  Porém, o nosso amor não morreu!

 SANTA CRUZ Irene! Preciso falar-te!

 IRENE Teimoso! Não tenho a dizer-te.

 SANTA CRUZ Mentirosa! Nunca me esqueceste! Diga-me, por que casaste  
  com quem não amas?

 IRENE Queres saber? Foi para vingar-me de ti! Para te fazer sofrer!  
  Para retribuir-te o que me  zeste sofrer com a tua ausência!

 SANTA CRUZ agarrando-a com violência

  E por isto te colocaste fora do meu alcance?

 IRENE Tão fora de teu alcance, que me machucas com os teus dedos!  
  Tão longe de ti, que o teu coração já pulsa junto ao meu! 
  Tão longe, que os teus lábios frementes já alcançam os meus! 
  E não fujo, vês? E não fujo...

 SANTA CRUZ com volúpia 
  Não foges, porque és minha! Quero-te! Quero-te! 
  beija-a
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 ROMEU Olá! Bem diz o ditado: �“o bom petisco não é para quem o faz!�” 
  E aquele outro: �“o que é roubado é mais gostoso...�”

 SANTA CRUZ Senhor Romeu! O senhor não viu nada!

 ROMEU Não, Doutor Santa Cruz, eu não vi nada! Apenas percebi, senti 
  e cheguei a uma conclusão.

 SANTA CRUZ Qual?!

 ROMEU Que o recém-casado, antes de ser, já era o tal marido enganado!

 IRENE Romeu, você está exagerando! O que você viu foi apenas uma  
  homenagem à felicidade da noiva!

 ROMEU Por uma homenagem muito menor, eu fui parar no pronto-socorro!

 SANTA CRUZ Finalmente, o que pretende fazer com relação a esse transporte  
  de sincera amizade que o senhor interpretou? Como um beijo  
  imoral?

 ROMEU Nada! O que eu vi  ca arquivado, até que surja uma oportunidade  
  para arrancá-lo do arquivo e servir-me dele como arma e ciente.

 IRENE Hei de incomodar-me muito com a sua arma e ciente! Ainda se
   fosse alguém que falasse... Mas uma  gura intraduzível! Uma  
  borboleta, que passa como as nuvens que vão para longe!

 ROMEU As nuvens passam e se dissolvem. Nunca mais voltam. Porém,  
  eu  njo que passo, mas não me dissolvo, conservo os dentes  
  para morder nas horas certas!

 IRENE Ora, vá cantar em outra freguesia! 
  sai rindo
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 SANTA CRUZ Que boa resposta! 
  ri 
  Vá cantar em outra freguesia! 
  rindo 
  Adeus, Romeu sem Julieta! 
  sai rindo

   

 ROMEU só 
  Cantará melhor, quem cantar por último! E, ainda por cima, me  
  chama de Romeu sem Julieta! É melhor ser Romeu sem Julieta 
  do que saltar o balcão da honra para apunhalar o amigo pelas 
  costas! Eu devia é ir agora mesmo procurar o Doutor Roberto 
  e contar-lhe tudo! Mas é que ele pode não acreditar! E, se 
  acreditar, vai dar aqui uma sujeira dos diabos! Além disso,  
  nas minhas conclusões criminais, cheguei a uma conclusão 
  lógica: a todo criminoso primário, deve-se dar uma oportunidade 
  para retornar ao caminho do bem! Uma pequena que se deixou  
  beijar, no próprio dia de seu casamento, por outro que não era  
  seu marido, deu provas de leviandade. Porém, quem sabe?  
  Pode se tornar ainda uma boa esposa. Esperemos...
  

    

 ROBERTO Meus amigos! Quero, neste momento, patentear o meu eterno
  agradecimento pelas provas de sincera amizade de que tenho
  sido alvo esta noite! Sinto-me completamente feliz! Terminei 
  um longo período de estudos, e a satisfação de haver concluído
  o curso com palavras de louvor de meus mestres queridos, 
  lágrimas de contentamento de minha querida mãe e, ainda, 
  para completar esta onda de felicidade que sinto em volta 
  de mim, como se fosse em epopeia fulgurante de paz, amor 
  e harmonia, sinto ao meu lado, ligada pelos sagrados laços 
  matrimoniais, aquela que há de ser a companheira  el de 
  toda a minha vida, que há de compartilhar comigo todos os 

CENA
TODOS em cena em semicírculo, 
com os copos cheios. Vivas e palmas
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  momentos bons e maus, todas as necessidades pelas quais 
  tenha eu que atravessar na incessante luta pela vida! Portanto,  
  aos meus queridos amigos, eu peço um sincero e entusiástico  
  viva à escolhida de meu coração: à minha esposa!

 TODOS Hip! Hip! Hurra! 
  bebem

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

SEGUNDO ATO
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 ROMEU da porta 
  Dá licença pra um?

 ROBERTO Romeu, meu velho! Entra, meu velho!

 ROMEU Venha daí esse abraço! Que saudade!

 ROBERTO Pudera! Dois anos sem nos ver! 
  abraçam-se

 ROMEU Lá isso é! Desde o dia do teu casamento!

 ROBERTO E por que sumiste?

 ROMEU Eu não sumi, é que você subiu tanto, e eu  quei lá embaixo,  
  depois andei ocupado com uma Julieta.

 ROBERTO O quê? Até que a nal? Conte lá isso! Como foi, hein?

 ROMEU Não me felicites. Eu sou o mais infeliz dos Romeus.

 ROBERTO A tua Julieta morreu?

 ROMEU Não! Voou nos braços de outro Romeu!

 ROBERTO Não te apoquente! Ainda hás de encontrar a mulher que há 
  de fazer-te feliz!

 ROMEU E você, meu caro Doutor, o que me diz do teu casamento? Será  
  que a fada do amor te embala em seus braços voluptuosos?

 ROBERTO Pra te falar a verdade, meu caro Romeu, parece-me que essa  
   gura mitológica que invocaste se preocupa muito pouco  
  comigo!

CENA ROBERTO e ROMEU
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 ROMEU Quer dizer que és infeliz?

 ROBERTO Totalmente, não! Porém, não encontrei no matrimônio aquela  
  auréola de felicidade com que todos nós sonhamos.

 ROMEU Ciúmes, não é?

 ROBERTO Não, eu não tenho tempo para ter ciúmes! O trabalho e as  
  preocupações enchem todos os momentos de minha vida!

 ROMEU Ora, deixe disso! Você já viu médico trabalhar? Então, essa 
  coisa de ver doentes nos hospitais, de percorrer a cidade em
   ambulâncias, é lá trabalho para alguém? Atender chamados é  
  trabalho? Trabalho chama-se quando o sujeito mete os peitos  
  na enxada! Aquilo, sim, é trabalho! O que você faz não é o  
  trabalho e, sim, um passeio!

 ROBERTO Estás enganado, meu caro amigo... Eu já não tenho clientela e  
  nem frequento mais hospital.

 ROMEU Como assim? Não compreendo!

 ROBERTO E nem vais compreender! Tudo que eu ganhava como médico  
  era pouco para sustentar o luxo de minha mulher!

 ROMEU É por isto que eu pre ro viver sozinho! Quando a Julieta  
  começa a  car muito cara, mando andar! Porém, o teu sogro, 
  ele é rico e prometeu dar tudo que a  lha quisesse!

 ROBERTO Meu sogro faliu no ano passado e vive de expedientes!

 ROMEU Ah! Ah! Então terminou a presepada daquele velho Netuno 
  de água seca!

 ROBERTO Pobre homem! Palavra, que tenho pena dele!

 ROMEU Mas, escuta cá, se já não clinicas, o que fazes?

 ROBERTO Viajo para uma companhia de seguros cujo presidente é o  
  Doutor Santa Cruz!
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 ROMEU Ah! Ah! O Doutor Santa Cruz! E viajas muito?

 ROBERTO Muito! Poucos dias passo em casa!

 ROMEU Ah! Ah! E quem te arranjou este emprego?

 ROBERTO O próprio Doutor Santa Cruz, sempre foi meu amigo e tudo faz  
  em meu benefício!

 ROMEU à parte 
  Já vi tudo! Enquanto o marido viaja, o outro toma conta da casa. 
  alto 
  E, quando voltas de tuas viagens, não notas nada diferente?

 ROBERTO Não!

 ROMEU Não sentes dor de cabeça?

 ROBERTO Às vezes.

 ROMEU Ah! Ah!

 ROBERTO Essas viagens contínuas aborrecem-me e abalam o meu 
  sistema nervoso!

 ROMEU à parte  
  Pudera!
     

 ROBERTO Disseste alguma coisa?
     

 ROMEU Não! Não disse nada!
     

 IRENE fora

  Roberto! 
  Roberto sai e volta com Irene
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 IRENE Oh! Que agradável surpresa! O Senhor Romeu!  
  cumprimenta

 ROMEU Oh, madame! A senhora me confunde com essa recepção  
  calorosa!

 IRENE Ora, não se constranja! Por que desapareceu?

 ROBERTO Muito simples! É que ele se esqueceu de nós!

 ROMEU Absolutamente! Tudo, menos isso! Desapareci somente para
  não atrapalhar, com a minha presença, a felicidade dos   
  pombinhos que arrulhavam!

 IRENE ... continuam a arrulhar! O nosso pombal é um encantamento  
  contínuo, a nossa felicidade é interminável... 
  a Roberto 
  Não é verdade, meu amor?

 ROBERTO Sim... vivemos em um eterno paraíso.
  abraçam-se

 ROMEU Parabéns! Meus sinceros parabéns! E não há mesmo nem  
  sombra que obscureça a brilhante atmosfera desse idílio?

 IRENE Infelizmente, há! Roberto viu-se na contingência de aceitar um  
  emprego que o obrigava a viajar constantemente. Eu queria que  
  ele não saísse do meu lado, que estivesse sempre ao meu lado.  
  Sinto-me tão sozinha quando ele viaja! 

 ROMEU à parte 
  Fingimento puro! Autêntica descendente de Eva do Paraíso! E  
  quando a primeira mulher já enganava o homem, que diremos  
  das outras?
     

 IRENE Roberto! Já ia me esquecendo, o Doutor Santa Cruz telefonou,  
  solicitando que compareças ao escritório com toda urgência!

 ROMEU à parte 
  Interessante! A mulher é que recebe o recado!
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 ROBERTO Oh! Mas agora, que o Romeu veio visitar-me?

 ROMEU Não se incomode, eu vou contigo.

 ROBERTO Está bem, vamos então. 
  a Irene

  Até logo, querida. 
  beija-a

 ROMEU Madame, os meus respeitos. 
  à parte 

  Puxa! Nem um cafezinho!

 IRENE Roberto, não vá aceitar nenhuma viagem para hoje! Tenha  
  paciência! Não quero  car sozinha esta noite!

 ROMEU à parte

  Por isso, não! Estou às suas ordens!

 ROBERTO Hei de fazer todo o esforço possível para satisfazer os teus  
  desejos! Até logo! Vamos, Romeu!

 ROMEU Au revoir, madame. 

  sai com Roberto

 IRENE só. Da porta para fora 
  Até logo, meu amor! Não te demores, sim? 
  vai à mesa e disca um número no telefone

  Alô, quem fala? És tu, Alberto? Eu? Bem, obrigada! Saudades  
  de mim? Ora, apenas três dias sem nos vermos. Olha, mandei
   o Roberto aí! 
  pausa

  É... Eu disse que você havia telefonado, solicitando o 
  comparecimento urgente dele no escritório... Para quê?   
  Inocente, já não sabes? 
  pausa 
  Isso mesmo! Arranje uma viagem para ele, e que embarque  
  hoje mesmo! Estou com tantas saudades de ti! 
  pausa 
  Isso é lá contigo! 
  pausa
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  Não senhor! Hoje mesmo! Já não suporto a presença de meu
  marido! 
  pausa

  Está bem, até logo, meu querido! 
  desliga

  Os homens são incompreensíveis, fazem tudo para saciar os  
  seus desejos e, depois, é isso... Indolência... Protestos!

  

 DAVINA Pode-se entrar?
  

 IRENE Davina! Querida amiga! Até que a nal apareces. Estás  cando cara.

 DAVINA Não tanto como tu, se eu não vier te ver, nunca mais nos  
  veremos.

 IRENE Ora! Você tem mais tempo disponível, continuas solteira, 
  sem te prenderes aos amores...

 DAVINA É o que te parece! É tão difícil fugir à  nalidade que a mulher  
  representa na vida!

 IRENE Pois olha! Não me parece que estejas apaixonada! Nunca me  
   zeste con dências!

 DAVINA Para quê? Para te pores a rir das minhas preocupações infantis?

 IRENE Infantil? Então achas que ainda estás nesta época de   
  infantilidade?

 DAVINA Acho! Todos nós, seja qual for a idade, sempre voltamos à  
  infância. E é nesses momentos que praticamos as maiores  
  travessuras que, muitas vezes, nos arrastam a lamentáveis  
  consequências.

 IRENE pensativa

  Tens razão! E a você, que tem sido minha melhor amiga desde  
  tenra idade, digo-te sinceramente: para conservar o amor do  
  homem que amo, serei capaz de cometer os maiores desatinos.  
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  E, se um dia tiver a certeza que ele me engana, serei capaz de  
  matá-lo e suicidar-me em seguida!

 DAVINA Que horror! Se visses o teu rosto em um espelho, julgarias ver  
  uma louca!

 IRENE Creio que assim seja! Este amor que se apossou de mim,  
  soberanamente, levar-me-á à desgraça ou à morte!

 DAVINA Não vejo razão! Roberto ama-te e não tem olhos senão para ti!

 IRENE Roberto... Pobre Roberto...

 DAVINA Pobre Roberto? Por quê?

 IRENE Porque não é a ele que eu amo, compreendes?

 DAVINA Quê? Tu amas outro?

 IRENE Perdidamente! Loucamente!

 DAVINA Por isso tenho medo de casar-me! Todos julgam que és feliz  
  com teu marido! Ele parece tão leal, tão amoroso.

 IRENE É verdade! Roberto é um marido exemplar! Leal! Carinhoso! 
  É exatamente bom! É justamente essa bondade que me  
  desorienta! Quanto mais ele me quer, mais eu o odeio. Tu não  
  compreendes e nem deves compreender! Digo-te tudo isso  
  porque tenho necessidade de desabafar!

 DAVINA Cada vez tenho mais receio de casar-me! Lembra-te da Zulmira?

 IRENE Lembro-me... Casou-se depois de mim...

 DAVINA Pois imagina que ela quer abandonar o marido para viver com  
  um homem que tu bem conheces...

 IRENE sobressaltada

  Que eu bem conheço? Quem é?
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 DAVINA Sim, conhece, foi teu namorado...

 IRENE Meu namorado? Então, é?

 DAVINA O Doutor Santa Cruz!

 IRENE num grito

  Não, não pode ser! É mentira!

 DAVINA Mentira, não! Garanto que é verdade! Sei disso há bastante  
  tempo!

 IRENE Miserável! Traidor!

 DAVINA O quê?! Então é ele...

 IRENE Sim! É ele que eu amo! 
  pausa. Fundo musical. Irene soluça

     

 DAVINA Perdoa-me, querida amiga, se eu soubesse, nada teria dito.

 IRENE Foi melhor assim! Vou terminar tudo... Agora compreendo  
  porque ele tem se esquivado de mim!

 DAVINA Veja lá! Não vá fazer loucura!

 IRENE riso forçado 
  Eu? O que eu te disse, de morte e desgraça, não tem   
  importância! Ele só merece o meu desprezo!

 DAVINA Muito bem... Agora, que te vejo mais calma, vou me retirar, 
  que já se está tornando tarde.

 IRENE Vou contigo até a varanda! 
  saem

  



28

 CRIADA Dona Irene! Dona Irene! 
  entra com um vidro na mão 
  Dona Irene! 
  vai até a porta. Bate 
  Dona Irene! 
  empurra a porta e olha 
  Ué! No quarto também não está. Onde terá ido a patroa? 
  vai à porta e olha

  Lá está ela! Está falando sozinha! 
  chama

  Dona Irene! Faz favor!

 IRENE entrando

  O que queres?

 CRIADA Não vê a senhora que eu achei esse vidro no armário da   
  cozinha e não sei o que é!

 IRENE Deixe-me ver! 
  lendo 
  Cianureto de Potássio! Isto é veneno!

 CRIADA Veneno! E eu ia botando na carne, pensando que era   
  bicarbonato! Cruz! Credo! 
  sai

 IRENE sem reparar na saída da criada 
  Cianureto! Isto faz morrer com um sorriso nos lábios! 
  rumor fora. Esconde o vidro no seio

   

 ROBERTO Irene...

 IRENE Roberto... és tu, meu amor?

 ROBERTO Não me foi possível convencer o Doutor Santa Cruz. Tenho 
  que tomar o avião, ainda hoje, para São Paulo.

 IRENE Não, Roberto! É melhor não partires hoje!
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 ROBERTO Não é possível! Tenho que ir. O avião parte às dez horas,   
  conforta-te. Vou buscar a valise. 
  sai

 IRENE Roberto vai partir às dez, às onze chega Alberto. Roberto não  
  merece, mas eu amo o digníssimo Senhor Doutor Alberto 
  Santa Cruz.

 ROBERTO voltando 
  Pronto! Tenho apenas trinta minutos para chegar ao aeroporto!  
  Adeus, querida!

 IRENE abraça-o 
  Quando vens?

 ROBERTO Dentro de três dias. É um serviço rápido! Não  ques triste!  
  Voltarei antes, se for possível!

 IRENE Juras que sempre hás de amar-me e que sempre perdoarás 
  as minhas faltas?

 ROBERTO Sim, querida! Não vejo faltas em ti! És tão meiga!

 IRENE Abraça-me, Roberto. 
  chora

 ROBERTO Não chores, querida! Acalma-te!

 IRENE Não é nada! Agora vai para o teu dever, que eu  co com o 
  meu desatino!

 ROBERTO Estás muito nervosa hoje, querida!

  

 CRIADA entrando 
  Boa noite, patrão! Boa noite, patroa!
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 ROBERTO Maria, um momento! Hoje, não vais para casa, vais  car em 
  casa com Irene, pois tenho que embarcar e ela está muito  
  nervosa hoje!

 CRIADA Mas, logo hoje, que  z tudo com tanto gosto para ir dormir 
  em casa!

 ROBERTO Amanhã irás cedo para casa!

 CRIADA Logo hoje! Também o senhor só vive viajando! Eu vou 
  procurar um patrão que não viaja! 
  sai resmungando

 ROBERTO Adeus, querida!  
  sai 

  cena muda. Fundo musical. Irene limpa os olhos, tira o frasco 

  do seio, sai e volta com dois copos e uma garrafa de licor, 

  ou outra bebida qualquer, e sai. Silêncio. Temporal à forma.  

  Batem onze horas. Toque de campainha. Irene entra e sai,   

  voltando com Santa Cruz. Entram abraçados e saem. Aumenta 

  o temporal. Bate meia noite. A campainha soa. Criada entra e  

  atende bocejando

  

 CRIADA Então, o senhor já voltou?

 ROBERTO Se eu soubesse, não teria ido ao aeroporto. Com esse temporal,  
  a viagem  cou para amanhã. Há males que vêm para bem.  
  Passarei mais uma noite em casa.

 CRIADA A patroa já está dormindo há muito tempo, quer que a chame?

 ROBERTO Não é preciso, podes ir dormir.  
  
  a criada sai bocejando. Fundo musical. Roberto apanha a valise 

  e vai à porta do quarto, empurra a porta e olha para dentro,  

  como quem vai entrar. Para horrorizado. Saca o revólver e alveja.  

  Ouve-se um tiro. Ele dá um segundo tiro e volta a arma contra si. 
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  A criada entra, solta um grito e cai desmaiada. Roberto solta a  

  arma, vai à mesa, apanha uma valise, coloca uns instrumentos  

  de cirurgião, põe na valise, apanha o catálogo e consulta-o  
  Polícia! Sim, vou chamar a Polícia! 
  disca um número

  Alô! Polícia! 
  joga o fone em cima da mesa e sai rápido com a valise

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



NO SERTÃO. UMA VENDA DE ROÇA
DUAS PORTAS AO FUNDO, FICANDO UMA PORTA

ATRÁS DO BALCÃO E OUTRA À FRENTE.

UMA MESA TOSCA COM BANCOS, A PORTA DA FRENTE DÁ 

PARA A RUA, O BALCÃO DEVE ACESSO À AVANT-SCÈNE.

A MESA TOSCA, COM OS BANCOS, FICARÁ À AVANT-SCÈNE. 

AO ABRIR O PANO, ROBERTO, COM BARBA E BIGODE, 

ESTÁ NO BALCÃO SERVINDO FREGUESES FUNDO MUSICAL.

UM FREGUÊS ENTRA E VAI AO BALCÃO, MOSTRA DOIS DEDOS. 

ROBERTO ATENDE AO FREGUÊS, ESTE, �“SALVA O SANTO�”, 

BEBE, PAGA E SAI

TERCEIRO ATO
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 ZEFERINA a Roberto

  Boa tarde!

 ROBERTO Boa tarde, minha senhora!

 ZEFERINA O senhor é que é o �“Santo�”?

 JOEL É sim, Dona Zeferina, fui eu quem botou o apelido!

 ZEFERINA Você? Como foi isto?

 JOEL No dia em que ele chegou e começou a falar com papai, 
  eu reparei que ele parecia com o santo do meu catecismo!  
  Eu gritei logo: �“Papai, ele parece com o meu santo!�” E todos 
  se acostumaram com o apelido que eu dei! E ele é tão bom, 
  tão meu amigo que, para mim, não tem outro melhor!

 ROBERTO Não creia, minha senhora, eu apenas...

 ZEFERINA Tenho que acreditar! Todo o mundo fala no senhor! Todos dizem:  
  �“Agora sim! A venda do Seu Donato tá bem servida! Tem um  
  caixeiro  no e educado! Aquele Seu Santo é uma boa pessoa!�”

 JOEL É mesmo. O Santo é o melhor homem que eu conheço!   
  Melhor que meu pai!

 ROBERTO Bondade de vocês! Eu não mereço...

 ZEFERINA Ah! Se eu tivesse uns anos de menos, ia me confessar com 
  o senhor. 
  suspira

 ROBERTO Perdão, minha senhora, eu não sou padre...

 ZEFERINA Mais do que isso, o senhor não é santo?

 ROBERTO Sou apenas uma pessoa a quem deram esse apelido, porém  
  nada tenho de santo, e a senhora não espere de mim nenhum  
  milagre!
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 ZEFERINA Que Deus me perdoe a blasfêmia! Mas, se os santos olhassem  
  para nós com tanta doçura e falassem tantas palavras bonitas  
  como o senhor, muitas mulheres iriam morar nas igrejas!   
  suspira

 JOEL Ih! A Zeferina tá gostando do santo.

 ROBERTO Joel, não diga tolice! A Dona Zeferina pode se ofender. 
  Perdões ao Joel, Dona Zeferina!

 ZEFERINA Perdoar, por quê? Por ele dizer a verdade? Acho que não há 
  mal nenhum em querer bem!

 JOEL Ih! Mas é que a senhora já passou. Quem gosta de velha é  
  reumatismo!

 ROBERTO Joel! Comporte-se ou, hoje, te darei uma lição bem difícil!

 ZEFERINA Não se incomode, Seu Santo. Ele já me fez coisa pior do 
  que isso, ele fala assim, mas é um bom garoto!

  

 DONATO fora

  Joel! Vem cá,  lho dum burro!

 JOEL Já vou, meu pai! 
  sai correndo. Zeferina  ca à esquerda, olhando Roberto

 ROBERTO Finalmente, minha senhora, em que lhe poderei ser útil?

 ZEFERINA Ah! Sim! Já ia me esquecendo. Fiquei tão distraída e encantada  
  com o seu modo de falar...
  suspira

 ROBERTO É, provavelmente, a senhora veio comprar...

 ZEFERINA Sim. Eu quero uma peça de ponto russo.
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 ROBERTO Ponto russo?
  procura à parte

  Que será ponto russo...
  pega uma caixinha

  Aqui está, pode escolher.

 ZEFERINA olhando

  Ora, Seu Santo! Apesar da simpatia que me causou, não 
  deve abusar da minha bondade! Isto nunca foi ponto russo... 
  E o senhor sabe disso!

 ROBERTO Perdão, minha senhora! Eu não conheço nada! Nunca fui  
  caixeiro! A necessidade foi que me fez aceitar este lugar!  
  Perdoe-me!

 ZEFERINA Está perdoado, Seu Santo, eu mesma vou buscar o ponto  
  russo. Com licença.
  passa o balcão, apanha uma caixa

  É isto!

 ROBERTO Veja só, uma coisa tão simples!

  

 DONATO Ora, compadre! Não tem mais o que fazer! Procurar criminosos  
  nessas paragens?

 GUEDES Pois é o que te digo! Fui obrigado a interromper minhas férias 
  e sair em campo! Ordens são ordens!

 ZEFERINA Muito agradecida, Seu Santo, quando quiser experimentar um  
  cafezinho com rapadura, é só dar um pulinho até a minha casa!  
  Terei muito prazer em servi-lo!

 ROBERTO O prazer será todo meu, Dona Zeferina!

  



36

 DONATO que havia se aproximado

  Então, Dona Zeferina, o que acha do novo caixeiro?

 ZEFERINA Ótimo! Ele conhece todos os artigos! Tem uma prática incrível!

 ROBERTO Bondade sua, Dona Zeferina!

 ZEFERINA O senhor merece! Até logo, Seu Donato! Até logo, Seu Santo.  
  sai

 GUEDES Tens um novo caixeiro, hein?

 DONATO É verdade, apareceu aqui bem arruinado! Tive pena dele e  
  deixei-o  car!

 GUEDES Apareceu? De onde veio ele?

 DONATO Olha, compadre! Você não é nenhum padre e eu não estou 
  com vontade de confessar!
  a Roberto

  Ó Santo, vem cá!

 ROBERTO aproxima-se

  Aqui estou às suas ordens!

 GUEDES à parte

  Neste mato tem coelho!

 DONATO Quero apresentar-lhe aqui o meu compadre.

 GUEDES estendendo a mão

  Antenor Guedes, um seu criado!

 ROBERTO Muito prazer! Aos amigos do Seu Donato, devoto toda a 
  minha estima e consideração!

 GUEDES Agradecido. Por favor, o seu nome!

 ROBERTO O meu nome... pois não: Constâncio Vieira!



37

 DONATO a Roberto

  Cuidado! O meu ilustre compadre pertence à polícia! E só está  
  satisfeito quando tem criminosos a descobrir!

 ROBERTO Deve ser uma pro ssão espinhosa!

 GUEDES Senhor Constâncio!

 DONATO Qual Constâncio, qual nada! Ele aqui é chamado de Santo  
  e é pau pra toda obra! Nada de luxo! Chame-o de Santo que 
  é mais agradável aos ouvidos�”.
  vai ao balcão

 ROBERTO É, senhor Guedes, pode chamar-me de Santo.

 GUEDES Santo! Adivinho em si um grande mistério. De onde veio?

 ROBERTO Do mundo para o mundo! Não quero lembrar-me do passado  
  e nem revolver cinzas odiosas! O destino brincou comigo e as  
  chagas da traição, da covardia e da mentira, só aqui nesta terra  
  de encantamento, é que se cicatrizaram, e eu renasci para a  
  vida! Não sei de onde vim e não sei para onde vou! Eis todo o  
  meu segredo!

 GUEDES Mas eu preciso saber. Procuro um assassino.

 ROBERTO E julga o senhor...

 GUEDES Não julgo. Procuro. E sabe a quem?

 ROBERTO Ouvi-lo-ei com prazer!

 GUEDES Procuro um médico famoso, exímio operador...

 ROBERTO Não conheço!

 GUEDES Pode ser que conheça! Eu, como estava em férias, apenas 
  li pelos jornais.  O homem que eu procuro era médico no 
  Rio de Janeiro. Matou a tiros a mulher e o amante, depois  
  de envenená-los!
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 ROBERTO Mentira! Veneno não.

 GUEDES Hein? Como disse? O que quer dizer?

 ROBERTO Ana Maria entra pelo balcão e vem até a mesa

  Quer dizer, não é possível envenenar as vítimas e depois 
  alvejá-las! Só um louco assim procederia!

  

 ANA MARIA Ó meu padrinho, a sua benção!

 GUEDES Que Deus te abençoe! Palavra que, se não me chamasses de  
  padrinho, não te reconheceria!

 DONATO Santo, venha cá um instante!

 ROBERTO Sim senhor!
  a Guedes

  Com licença!
  afasta-se em direção ao balcão

 ANA MARIA a Guedes

  Também, o senhor passou dois anos fora!

 GUEDES O que queres? Muitos afazeres. Escuta, Ana Maria, o que me  
  dizes desse empregado de teu pai?

 ANA MARIA O Santo?

 GUEDES Sim, esse mesmo!

 ANA MARIA Só posso dizer o que todos dizem! É um moço muito distinto,  
  muito serviçal e é,  nalmente, uma ótima pessoa! 

 GUEDES É... falas com tanto entusiasmo que chego a descon ar que 
  teu coração bate mais forte quando te referes ao Santo!
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 ANA MARIA Ora, padrinho! Não há razão para sustos. Sou solteira e ele  
  também!

 GUEDES Não poderá ser viúvo?

 ANA MARIA Por quê? O senhor conhece-o?

 GUEDES Talvez, preciso que você me ajude.

 ANA MARIA Em que, padrinho?

 GUEDES É necessário saber de onde veio esse rapaz! No Rio, um médico  
  matou a esposa e o amante e desapareceu.

 ANA MARIA O senhor pensa que o Santo... Não, padrinho! Não pode ser!  
  Ele é tão bom! Tão simpático!

 GUEDES Silêncio! Proíbo-te que fales qualquer coisa a esse respeito, 
  sob pena de prendê-lo e levá-lo para o Rio!

 ANA MARIA Bem, padrinho, pode contar com a minha discrição!

 GUEDES Posso contar contigo?

 ANA MARIA Pode, sim senhor!

 GUEDES Queres ajudar-me sinceramente?

 ANA MARIA Sim, padrinho!

 GUEDES Então, procure saber de onde ele veio e, se possível, reviste-lhe  
  a maleta. Todo viajante traz consigo uma maleta de viagem que  
  revela parte de sua vida!

 ANA MARIA Sim, padrinho! O senhor verá que ele está inocente!

 GUEDES Se assim for, eu serei o primeiro a pedir-lhe desculpas!
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 FREGUÊS entrando

  Boa tarde!

 ROBERTO Boa tarde! O que deseja?

 FREGUÊS Queria uma dúzia de pratos!

 ROBERTO É só embrulhar, tem uma dúzia certa!
  Guedes, que prestara atenção ao freguês, levanta-se e encaminha-se  

  para o balcão. Roberto embrulha e dá um nó. Freguês sai

 GUEDES Que belo nó! Sabe que eu conheço esse nó que o senhor acaba  
  de dar naquele embrulho?

 ROBERTO Aquele nó? Nada tem de particular!

 GUEDES Eu fui enfermeiro, e esse nó só é dado por médicos operadores!  
  É o nó do cirurgião!

 ROBERTO Coincidência, pura coincidência!

 GUEDES Veremos...
  sai

 ANA MARIA Ele? Criminoso? Não! Meu Deus, não permita! Não permita 
  que isso seja verdade! O meu primeiro amor!

 ROBERTO aproxima-se

  Ana Maria, sabes que teu padrinho descon a de mim?

 ANA MARIA Acho que sim! Também o senhor podia acabar com essas  
  descon anças! É tão fácil. Diga de onde veio! Prove a sua  
  inocência!

 ROBERTO Tu te preocupas muito com isso?

 ANA MARIA Muito! Já aprendi a estimá-lo como se fora um irmão...
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 ROBERTO Irmão? Mais nada?

 ANA MARIA Mais nada, o quê? Não compreendo!

 ROBERTO Bem, eu também não tenho o direito de perscrutar o teu
  coração! O destino, ou as consequências de um passo   
  irre etido, arrancou-me do caminho, afastou-me do brilhante  
  futuro que tinha diante de mim e atirou-me ao ostracismo!  
  Ao abandono de mim próprio! Não posso e nem devo arrastar-te  
  no turbilhão que vai acabar por destruir a minha nova vida e as  
  minhas esperanças!

 ANA MARIA Queres dizer que o meu padrinho tem razão?

 ROBERTO Joel fecha a casa

  Não quero mentir-te e nem dizer-te a verdade! Não te   
  preocupes comigo, deixa-me cumprir o meu destino. 
  Deixa-me caminhar sozinho sobre os espinhos que eu 
  próprio coloquei em meu caminho.

 JOEL Seu Santo, já fechei a casa. Vamos jantar, para depois irmos  
  pescar!

 ROBERTO Pescar? De noite?

 JOEL Olha só, Ana Maria, ele não sabe!

 ANA MARIA Então o senhor nunca morou na roça! E, mesmo na cidade,  
  nunca pescou?

 ROBERTO É verdade... O Joel foi quem me ensinou a pescar. Mas nunca 
  me disse que se pesca de noite!

 ANA MARIA Pois é de noite que se pescam os bagres e os mandis.

 JOEL Então, vamos, Seu Santo? O senhor vai ver como se pesca 
  de noite!
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 DONATO do balcão

  Como é? Vocês vêm ou não vem jantar? Para trabalhar, chamo  
  três vezes, mas, para comer, é só uma! Venham que o angu está  
  esfriando!

 JOEL puxando Roberto

  Vamos, se não o papai come tudo!

 ROBERTO Não vens, Ana Maria?

 ANA MARIA Por favor,  carei mais um instantinho, sim?

 JOEL Deixa essa boba aí, quando ela chegar lá, o papai já acabou 
  com o angu todinho. Vamos. 
  sai com Roberto pela mão

 ANA MARIA só

  Será amor que eu sinto por ele? Deve ser! Se não fosse, não me 
  sentiria tão preocupada! Será ele o assassino que meu padrinho  
  procura? Como pode ser isso? Ele tão delicado, tão inteligente,  
   no, elegante, apesar de vestir qualquer roupa! O seu andar,  
  os seus modos, os seus hábitos denotam que ele é pessoa de  
   na educação. Oh! Meu Deus! Que devo fazer? Prometi ao  
  padrinho de revistar a mala, mas tenho receio. Se eu descobrir 
  que ele não é o homem que meu padrinho procura, sentir-me-ei 
  completamente feliz. Porém, se descobrir ao contrário? Se ele  
  for mesmo o criminoso? Tremo de medo! 
  junta as mãos numa súplica

  Minha Nossa Senhora das Graças! Vinde em meu auxílio!  
  Fazei com que não seja ele o criminoso! À senhora, eu confesso!  
  Amo-o em silêncio! E, se ele me corresponde, também nunca  
  me disse! Minha Nossa Senhora das Graças, protegei-o! Protegei  
  o meu primeiro e único amor!
  cai de joelhos, soluçando

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



SALA MODESTA, NA ROÇA
AO SUBIR O PANO, A CENA ESTÁ ESCURA.

ANA MARIA ENTRA COM A MALETA DE 

ROBERTO, VEM ATÉ A MESA 

QUARTO ATO
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 ANA MARIA só

  Isto? O que será? Já vi umas coisas parecidas, mas... Onde?  
  num grito

  Ah! Foi na casa do Doutor Castro. Médico! Ele é médico! 
  Então, se é médico, é o criminoso!

 ROBERTO surpreendendo

  Ana Maria!
  vai clareando a cena

 ANA MARIA O senhor!
  recua

 ROBERTO Muito obrigado, Ana Maria, nunca pensei que fosses capaz de  
  revistar a minha maleta! Nunca pensei que tivesses coragem 
  de ajudar teu padrinho na missão de prender-me!

 ANA MARIA Eu apenas queria provar que meu padrinho estava enganado,  
  porém...

 ROBERTO Tu és a segunda mulher que me atraiçoa! Cheguei a pensar que  
  eras diferente das outras e que poderia ainda ser feliz nessas  
  paragens, tendo-te por companheira inseparável!

 ANA MARIA Então confessas? Tu és...

 ROBERTO Sim! Teu padrinho tem razão! Eu sou o Doutor Roberto... Eu sou  
  o amigo ultrajado que, ao encontrar a esposa nos braços de um  
  amigo que lhe havia roubado o amor e a vergonha, matou-os!

 ANA MARIA Meu Deus! Que horror!

 ROBERTO Agora já não me importa que o saibas! És também uma traidora!  
  Vai! Chama teu padrinho e entrega-me à justiça. Eu sou o  
  médico que matou a esposa e o amante!
  Ana Maria encosta-se em um móvel e soluça. Fundo musical. 

  Roberto fecha a maleta e vai saindo paulatinamente. A cena  

  torna-se bem clara. Ouvem-se apenas os soluços de Ana Maria 

  e o respirar forte de Roberto
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 ANA MARIA com a voz embargada pelos soluços

  Perdoe-me, não foi por mal.

 ROBERTO da porta

  Já sabes o meu segredo! Vai chamar o teu padrinho e entrega-me!  
  Complete a tua obra! És uma legítima descendente de Eva do  
  Paraíso! Mulher! O amor não é isso!
  sai

 ANA MARIA vai cambaleando até o centro

  Ele... Assassino! Matou os dois de uma só vez! E não se   
  arrepende. Parece orgulhoso do ato que praticou! Não! Ele não  
  merece a minha piedade. Não merece meu amor. Vou cumprir 
  o meu dever, ele que pague à Justiça o crime que cometeu.

  

 GUEDES à porta

  Ana Maria!

 ANA MARIA Meu padrinho, tão cedo!

 GUEDES Sim... Estou ansioso para saber os resultados das tuas   
  investigações.

 ANA MARIA Padrinho, o senhor conhece bem as particularidades do crime?

 GUEDES Conheço o que dizem os jornais.

 ANA MARIA O senhor quer me contar como se deu o crime?

 GUEDES Pois não! O Doutor Roberto viajava muito, e sua esposa 
  aceitou o amor do chefe e amigo de seu marido. Um dia,   
  voltando inesperadamente, apanhou os dois em  agrante,  
  atirou e matou-os friamente.

 ANA MARIA Quer dizer que ele tinha razão?
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 GUEDES Bem, eu não tiro a razão de um marido ultrajado, apesar de  
  achar que não se deve chegar a esses extremos. Ninguém deve  
  fazer justiça por suas próprias mãos. Então, para que temos os  
  tribunais?

 ANA MARIA Então por que é que o senhor deu um tiro naquele ladrão?

 GUEDES Bem... foi... foi um momento de irre exão.

 ANA MARIA E os outro não podem ter esses mesmos momentos de   
  irre exão?

 GUEDES Sim... Mas o caso dele não é esse. Irre exão é como se fora 
  um caso de loucura! No momento em que se perde o controle  
  de si próprio e pratica-se um desatino.

 ANA MARIA E não foi isso que ele fez?

 GUEDES Não... Ele fez ainda uma coisa inexplicável. Até parece   
  impossível: envenenou primeiramente as vítimas e, quando  
  atirou, elas já estavam mortas!

 ANA MARIA Quem é que vai acreditar nisso, padrinho?

 GUEDES Olha cá, menina, ainda é muito cedo para entrarmos nesses  
  assuntos.

 ANA MARIA Então também é muito cedo para ajudá-lo nesses assuntos,
  não acha?

 GUEDES Você está me censurando?

 ANA MARIA Não senhor, quero saber qual de nós é mais culpado!

 GUEDES Culpados?! Nós?! E por quê?

 ANA MARIA O senhor, por perseguir uma pessoa que nunca lhe fez mal, 
  eu, por querer atraiçoar quem tem sido bom para nós neste 
   m do mundo, e ele, por ser alvo das suas suspeitas.



47

 GUEDES Isso não te compete. Quero apenas saber os resultados das  
  investigações que  zestes.

 ANA MARIA Fiz! Apanhei a maleta, abri e encontrei...

 GUEDES O quê?! O que foi que encontraste?!

 ANA MARIA Ferramentas!

 GUEDES Ferramentas! De médico, não é?!

 ANA MARIA Não, de barbeiro!

 GUEDES De barbeiro?!

 ANA MARIA De barbeiro, sim!
  rindo

  O senhor procurando um médico e eu encontrei um barbeiro!

 GUEDES Estás mangando comigo! Eu vou mostrar-te que a mim não se  
  engana facilmente!
  sai

 ANA MARIA Ele não acreditou! Também, eu ri da minha própria mentira!  
  pausa

  eu estava tão resolvida a entregá-lo e, no momento preciso,  
  resolvi mentir para salvá-lo! Nem sei por que  z.

 DONATO entrando a ito
  Ana Maria! O Joel esta passando mal! Não pode sair da cama, 
  é preciso chamar um médico!

 ANA MARIA É tão longe a casa do médico! Olha, meu pai, eu vou chamar 
  o Santo...

 DONATO Para quê? O Santo não entende nada de doenças.

 ANA MARIA Deixe por minha conta, meu pai, depois eu te explicarei.   
  Roberto entra
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 DONATO durante toda essa, ouve-se o gemido de Joel

  Apressa-te, que ele está passando muito mal!

  

 ROBERTO Quem é que está passando mal?

 DONATO O Joel está com uma dor embaixo do umbigo que o faz   
  encolher a perna.

 ROBERTO Apendicite! É preciso operar imediatamente!

 DONATO Como é que você sabe?

 ROBERTO Prática. Ouvi falar também...

 DONATO Mas vocês não fazem nada, é preciso agir.
  afasta-se

 ANA MARIA a Roberto

  Vá vê-lo, sim? Sou eu que te peço!

 ROBERTO a Ana Maria, baixo

  Já me denunciou? Quando vou ser preso?

 ANA MARIA Não o denunciei! Menti para salvá-lo!

 ROBERTO Compreendo! Queres que eu salve teu irmão e, depois, cadeia  
  para mim, não é?

 ANA MARIA soluçando

  É. Sim, você merece a cadeia, ouviu? Queres ao menos ir ver 
  o Joel?

 CONSCIÊNCIA pelo microfone

  �“Prometo prestar meus serviços pro ssionais a qualquer 
  hora do dia ou da noite, e em qualquer circunstância�”!
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 ROBERTO Vou, não por ti, pelo meu juramento... Pelo meu dever.
  sai acompanhado de Donato

 ANA MARIA só

  Ele não me ama! Ele não me ama! 
  cai soluçando em uma cadeira

 GUEDES Muito bem, temos lágrimas...

 ANA MARIA O senhor ainda está por aqui?

 GUEDES Eu não sei... Apenas escondi-me para acompanhar alguma coisa!

 ANA MARIA E apanhou?

 GUEDES Não... Porém, já estou mais adiantado em minhas investigações.  
  O barbeiro foi ver o doente e, antes de sair, diagnosticou:  
  �“apendicite�”. Para barbeiro, é um bom começo!
  ri

 ANA MARIA Meu padrinho! Sempre lhe consagrei uma sincera afeição,  
  porém, se o senhor continuar com essas zombarias, acabarei  
  por odiá-lo!

 GUEDES Você depois me dará razão!

  

 DONATO Ana Maria! Compadre! O Joel está mesmo com apendicite! 
  É preciso operá-lo imediatamente.

 GUEDES Quem disse?

 DONATO O Santo.

 ROBERTO entrando

  É... Senhor Donato, não pode perder tempo. Mande buscar 
  um médico!
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 GUEDES O médico que mora mais perto  ca a quatro horas a cavalo. 
  Partiu ontem para o Rio.

 DONATO Então, meu  lho morrerá!
  abraça-se a Ana Maria

 ANA MARIA Coragem, meu pai!
  olha para Roberto

 CONSCIÊNCIA pelo microfone

  �“Prometo prestar meus serviços pro ssionais a qualquer hora  
  do dia ou da noite, e em qualquer circunstância�”!

 ANA MARIA Ainda tenho esperança!
  olha para Roberto

 ROBERTO Compreendo o teu olhar, Ana Maria! A tua esperança reside em  
  mim! Sou também amigo de Joel e não o deixarei morrer!

 GUEDES Vá, Doutor Roberto! Cumpra o seu dever!

 DONATO Doutor Roberto?

 GUEDES Sim. Ele é o Doutor Roberto Maregal!

 ROBERTO Senhor Guedes, a justiça permite que eu cumpra com o meu  
  dever de médico para depois prestar contas de meus erros?

 GUEDES Sim.  Permite.  Salve o Joel a quem eu quero como a um  lho!

 ROBERTO Ana Maria! Agora é o médico quem manda! Prepare tudo! 
  Vou operar teu irmão!
  sai com Donato

 ANA MARIA Meu Deus! Salve meu irmão e, depois, quem sabe, poderei  
  pedir que salve meu amado!

 GUEDES Pobre Ana Maria! Sinto muito! Porém, terei de interromper 
  o teu romance de amor!
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 ANA MARIA O senhor poderá interromper, mas, não, terminar!

 GUEDES Ana Maria, estás enganada, não desejo mal ao Doutor Roberto!  
  Cumpri apenas o meu dever de cidadão! E, se ele for absolvido,  
  estender-lhe-ei a minha mão de amigo!

 ANA MARIA abraça-o chorando

  Agradecida, meu padrinho! Muito agradecida! Agora, vamos  
  preparar a mesa de operação!

  

  fundo musical. Ana Maria sai. Roberto e Donato entram com  

  embrulhos contendo algodão, esparadrapo, etc. Colocam os  

  embrulhos em cima da mesa e saem. Ana Maria e Guedes entram,  

  trazendo seis toalhas, um lençol e a valise, com os instrumentos  

  cirúrgicos. Ana Maria e Guedes colocam a mesa ao centro da cena.

   Donato estende o lençol sobre a mesa com o auxílio de Guedes.  

  Roberto entra, trazendo Joel nos braços, e coloca-o sobre a mesa.

   Descobre-lhe o ventre. Torce uma toalha, que deve estar molhada,  

  dobra-a ao meio e coloca-a do umbigo para baixo. Faz o mesmo  

  com outra, que coloca do umbigo para cima. A terceira, idem,  

  estendida na mesa, na parte que dá para o público. A quarta  

  toalha, na parte contrária a esta, e a quinta toalha é dobrada,  

  enrolada e colocada como um chouriço, sobre a segunda toalha. 

  A sexta toalha estará enxuta para enxugar as mãos. Roberto  

  desinfeta as mãos com álcool. Guedes traz os ferros também,  

  depois de desinfetar as mãos com álcool. Roberto recebe, das  

  mãos de Guedes, a seringa e aplica a injeção sobre o ventre de  

  Joel. Só neste momento Joel para de gemer. Roberto toma o 

  bisturi das mãos de Guedes e fantasia a operação. Depois, toma  

  o algodão e enxuga a parte operada, devendo, então, o algodão  

  aparecer vermelho, fantasiando sangue. Em seguida, apanha o  

  esparadrapo que deve ter a largura de dez centímetros e aplica-o  

  sobre a parte operada. Retira as toalhas e cobre-lhe o ventre.  

  Aumenta o fundo musical

FIM DO QUARTO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO QUARTO ATO

EPÍLOGO
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 ROBERTO a Joel

  Então, Joel, como se sente?

 JOEL Agora eu não sinto mais nada! Mas você foi muito mau, rasgou 
  a minha barriga com aquele tal de bem-te-vi.

 ANA MARIA Não é bem-te-vi, Joel! É bisturi!

 DONATO Seu maroto! Então o Doutor Roberto te curou e ainda o chama  
  de mau?!

 JOEL Ué! Então o Santo agora virou Doutor Roberto?

 ROBERTO Sempre fui, Joel! Eu estava aqui para descansar e fugir de um  
  fantasma!

 JOEL Ih!...Espia só! O Santo também acredita em assombração!

 ROBERTO Seu Donato, leva-o para dentro, apesar de estar em plena  
  convalescença, não se deve abusar!

 DONATO Vamos, seu maroto!

 JOEL Eu já sei! O que ele quer é  car sozinho com a Ana Maria!
  Olhe! Nada de beijos!

 DONATO Cala a boca! Não se meta nisso!
  sai com Joel

 ROBERTO Ana Maria, como sabes, daqui a pouco o senhor Guedes virá  
  buscar-me para levar-me ao Rio de Janeiro, onde serei julgado!  
  Se eu for condenado, peço-te, esqueça-te de mim e perdoa-me  
  por ter te dado esperanças que talvez jamais possa cumprir!

CENA
DONATO, JOEL, ROBERTO
e ANA MARIA
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 ANA MARIA Roberto! Não duvides do meu amor! Inocente ou culpado,  
  esperar-te-ei sempre!

 ROBERTO Ana Maria! Meu amor! Não te enchas de ilusão, poderei ser  
  condenado a trinta anos.

 ANA MARIA Não importa! Esperar-te-ei e, se a morte nos levar, encontrar- 
  nos-emos em um mundo melhor!

 ROBERTO Meu grande amor! Permite que te abrace...

 ANA MARIA Sim.

 ROBERTO Que te beije...

 ANA MARIA Sim.

 ROBERTO ...pela primeira vez e, quem sabe, pela última vez.
  abraça-a e beija-a. Guedes entra

  

 GUEDES Peço perdão se interrompo as despedidas!

 ANA MARIA Meu padrinho, não o leve!
  Donato e Joel aparecem ao fundo

 GUEDES É imperioso, Ana Maria! Vamos, Doutor Roberto!

 ROBERTO Sim, estou inteiramente ao seu dispor!
  Ana Maria e Joel soluçam

  

 DONATO Doutor Roberto, o senhor sabe que eu sou pobre e nada posso  
  fazer em seu favor. O senhor, que até hoje não recebeu os seus  
  ordenados... 
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 ROBERTO Nada me deve, Senhor Donato! Nada!

 DONATO Porém, Doutor Roberto, temos ainda a operação. Essas   
  operações são caríssimas, e o senhor, que a praticou com tanta  
  perícia, merece ser bem recompensado. Permita, pois, que eu...

 ROBERTO Nada me deve, Senhor Donato! Nada me deve!

 DONATO Então... obrigado, doutor!
  abraça-o

 JOEL Obrigado, doutor!

 ANA MARIA soluçando

  Obrigada, doutor!

 GUEDES Obrigado, doutor!

 ROBERTO O senhor também me agradece?

 GUEDES Sim! Para mim, que não tenho  lhos, Joel representa um  lho  
  querido! Doutor Roberto, se eu o deixar aqui, até o dia de seu  
  julgamento, promete que não fugirá?

 ROBERTO Prometo! Pela felicidade de Joel, pelo bem de Ana Maria e pelo  
  meu próprio bem, juro-lhe que não sairei desta casa!

 ANA MARIA Meu padrinho! Quanto lhe quero!

 GUEDES Fingida! Chegaste a odiar-me.
  todos abraçam Guedes

  Espera aí! Eu quero explicar!

 ANA MARIA Ouçamos, então!

 GUEDES É o seguinte: nas últimas investigações realizadas no palacete  
  do Doutor Roberto, onde se deu o crime, encontraram uma  
  carta escrita pela morta, onde ela declara que ia envenenar o  
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  amante e, depois, tomar o mesmo veneno! Foi constatado que  
  os tiros desfechados pelo Doutor Roberto não podiam causar a  
  morte das vítimas, que já estavam mortas quando receberam os  
  tiros!

 ANA MARIA Graças a Deus! Ele está livre!

 GUEDES Ainda não! Terá que responder ao julgamento, e vocês só se  
  casarão depois do júri.

 ANA MARIA Ora, padrinho!

 GUEDES Então, nada feito! Eu sou teimoso!

 ROBERTO Senhor Guedes, não se exalte! O senhor agora é quem manda!  
  Disponha de mim! 
  estende-lhe a mão

 GUEDES apertando-lhe a mão

  Obrigado, Doutor!

FIM DA PEÇA

CORTINA
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