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 ARTUR entra 
  Meu amor, obrigado por teres vindo, não te esperava tão cedo.

 ROSA Valter saiu mais cedo. 

 ARTUR Não te senti chegar.

 ROSA Passei pelo jardim, dei volta na casa para te surpreender.

 ARTUR Deixei a porta aberta para que entrasse sem seres vista. 
  E o teu marido, não suspeita de nada?

 ROSA Ele me ama com loucura, tem uma con ança ilimitada em mim.  
  Hoje até me convidou para fazer uma viagem de repouso em  
  Poços de Caldas em sua companhia e das crianças.

 ARTUR E o que respondeste?

 ROSA Como sempre, dei uma desculpa. Como é difícil arranjar uma  
  mentira nessas ocasiões, e tudo por sua causa. Mas, bem o  
  mereces...

 ARTUR Não digas.

 ROSA Como é delicioso mentir nessas ocasiões, se soubesses quantas  
  mentiras tenho de arranjar para sair de casa...

 ARTUR És uma linda impostora...

 ROSA Não, não sou uma impostora, sou uma mulher apaixonada. 
  Às vezes, tenho medo de me trair. Passo um tempo a olhar no  
  espelho e começo a re etir se alguém poderá supor que uma  
  mulher como eu, que tendo dois  lhos e um marido que me  
  adora, tem o direito de ter um amante. 

 ARTUR Os criados não te viram entrar?

 ROSA Não, só um gato preto que estava sentado à janela da cozinha.  
  Ao ver-me, pulou para o telhado.
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 ARTUR Um gato preto?

 ROSA Não sou supersticiosa.

 ARTUR Estás certa de que seu marido não descon a de nada?

 ROSA Nem penses nisso. Ele tem con ança em mim. Abraça-me...  
  anda, meu amor.

 ARTUR És feliz? Amas-me?

 ROSA Muito.

 ARTUR Por quanto tempo?

 ROSA Por toda vida.

 ARTUR Vou fechar a porta do jardim, pode vir alguém.

 ROSA Vou contigo, está uma linda noite.

 ARTUR Espere-me aqui, vou mandar sair os criados. Não quero que te  
  vejam aqui. 
  sai

  Rosa anda de um lado a outro, fuma novamente, apaga o cigarro  
  e senta. Artur entra

 ROSA Meu amor, assim abraçou-me pela primeira vez, lembra-te? 
  Com tanto amor. O seu último abraço também será assim?

 ARTUR Louquinha... 
  tiros de fora. Morrem os dois

 VALTER Infeliz... Eu que te amava tanto. Alô, central de polícia? Aqui quem  
  fala é o escritor Valter Ornelas, da casa da rua Arcadas, nº95.  
  Acabo de praticar um crime, assassinando minha mulher e seu  
  amante, que foram apanhados por mim em  agrante delito.

                                      



CASA RICA

PRIMEIRO ATO
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 NAIR Então, muita gente?

 ANTÔNIO Completamente cheio, se não fosse um guarda conhecido, 
  eu não entrava.

 NAIR Por que voltou?

 ANTÔNIO Não resisti ao calor, já estava meio tonto com tanto alvoroço.  
  Comentários prós e contras, discussões, ninguém entendia  
  nada. E Vera?

 NAIR Deitou-se, foi descansar um pouco.

 ANTÔNIO Ainda bem, durante toda a noite não conseguiu dormir.

 NAIR E o Senhor Valter?

 ANTÔNIO Logo depois que eu entrei, ele apareceu acompanhado por dois  
  guardas que o sentaram no banco. Estava transtornado, baixou  
  a cabeça, e logo depois, entraram o Doutor Carlos e todos os 
  magistrados, e começou o julgamento. O juiz pediu-lhe que  
  se levantasse e que dissesse tudo que tinha a alegar em sua  
  defesa. O Senhor Valter levantou-se e, depois de uma breve  
  pausa, contou tudo o que se passou.

 NAIR E a assistência?

 ANTÔNIO Quando ele esclareceu a razão do seu crime, ouviu-se um  
  murmúrio geral, e sentindo-se mais a vontade, defendeu o  
  direito de vingar sua honra ultrajada. E terminou dizendo que  
  tinha fé em Deus e em seus julgadores de que seria absolvido.

 NAIR Todos nós temos esperança.

CENA
Em cena, NAIR,
entra ANTÔNIO
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 ANTÔNIO Que a providência divina ouça os nossos rogos. 
  sai para o fundo 

  

 VERA entra, vai à porta 
  Está chovendo!

 NAIR Por que levantaste?

 VERA Não tenho sono. Que dia triste, nem parece que estamos na  
  primavera. Bonita primavera. Que dia meu Deus, que dia.  
  desce e pergunta 
  Antônio ainda não voltou?

 NAIR Já, está lá dentro.

 VERA E o julgamento?

 NAIR Já começou. Antônio disse que não pode  car lá dentro com  
  tanto calor que fazia, por isso voltou.

 VERA Muita gente?

 NAIR Antônio disse que sim.

 VERA É natural, um julgamento que empolga toda a cidade.

 NAIR Vera, vamos jantar?

 VERA Não tenho fome, mais tarde eu irei.

 NAIR Quando quiseres. 
  vai sair

 VERA Escuta, Nair!

 NAIR Que queres?
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 VERA Papai será absolvido?

 NAIR Fora de dúvida, em quase todos os casos desta natureza, 
  os jurados absolvem sempre.

 VERA E Antônio? Eu quero que ele conte.

 NAIR Ele não sabe, só assistiu ao começo do interrogatório.

 VERA Já o interrogaram?

 NAIR Já.

 VERA E ele, o que respondeu?

 NAIR Respondeu com altivez a todas as perguntas

 VERA E depois?

 NAIR Todos  caram comovidos.

 VERA Comovidos... Comovidos como eu?

 NAIR Bem, agora não se pensa mais nisso. Hoje tudo estará terminado.

 VERA Tudo estará terminado. 
  chora

 ANTÔNIO Trouxeram esta carta e, pela letra, deve ser de Neuzinha...

 VERA Neuza, minha querida irmãzinha!

CENA
ANTÔNIO entra 
com uma carta
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 ANTÔNIO a Nair 
  Não a deixe sozinha, ela está muito agitada. 
  sai

 NAIR vê Vera chorando 
  Que é isso? Se continuares assim, acabas  cando doente.

 VERA Tudo estará terminado. Ouve. 
  lê 
  Maninha, escrevo-te porque papai e mamãe estão zangados  
  comigo. 
  fala 
  Escrevi-lhe dizendo que papai e mamãe estavam aborrecidos  
  por ela não ter passado nos últimos exames.

 NAIR E depois?

 VERA Agora ela me escreve ignorando toda tragédia de nossa família.  
  lê 
  Diga a papai que eu me corrigi. Estudo o dia todo para recuperar  
  o tempo perdido. Tenho certeza de que nos próximos exames  
  posso voltar para casa, com a cabeça erguida, digna da amizade  
  de todos. Diga à mamãe que, quando me tornar a ver, já não  
  serei aquela  lha ingrata que deu tantos desgostos aos seus  
  queridos pais.

 NAIR tira a carta das mãos de Vera 
  Não leias mais. Deste modo nunca deixarás de sofrer. 

 VERA De que modo? Como? Diz?

 NAIR De hoje para o futuro, Neuza não terá outra mãe que não 
  sejas tu, e que linda mãezinha serás.

 VERA Sim, mãezinha para Neuza. Ficarei só eu e o papai. Mas será 
  que ele volta?

 NAIR Volta sim, tenho con ança em meu irmão Carlos, que tudo 
  fará para que ele seja absolvido.
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 VERA Eu queria estar lá no tribunal, num lugar onde ninguém me  
  visse, para ouvir todas as coisas bonitas que ele sabe dizer. 
  Para ver com meus próprios olhos todos os gestos de defesa.

 NAIR Conheces muito bem o temperamento in amado de meu irmão.

 VERA Se conheço. Talvez mais do que tu.

 NAIR Mais uma razão para teres con ança. Ninguém melhor do 
  que Carlos poderia defender a causa do teu pai, que é a tua 
  e também a dele.

 VERA E sabes que...

 NAIR Isso não é segredo para ninguém, e muito nos orgulhamos 
  de te acolher no seio de nossa família.

 VERA O meu sonho se desvanece ante o sucedido.

 NAIR Então, por que motivo Carlos se comprometeu em defender 
  teu pai?

 VERA Este: ele defende o pai porque ama a  lha, ele defendeu meu  
  pai por piedade, por piedade, entendes?

 NAIR Não digas isso!

 VERA chorando 
  Digo-te sim. Agora escuta, preciso abrir meu coração. Só Deus  
  sabe da angústia de minha alma naquela noite sangrenta,  
  quando prenderam meu pai, seis meses...seis longos meses.  
  Meu pai, encerrado num cárcere onde tudo lhe falta, imaginas  
  o meu estado de ânimo a perguntar por mim mesma... �“o que é  
  feito de meus pais?�” Minha mãe morta, meu pai preso, é para 
  enlouquecer. E agora, no momento de estar junto do meu  
  querido, eu não sei o que se passa comigo. Esta noite não  
  consegui conciliar o sono, pensando no que iria acontecer hoje.  
  Eu dizia de mim para mim: �“amanhã já não estarei tão só, papai  
  voltará outra vez para mim.�” Pensando nisso, volto os olhos  
  para um móvel onde, em meio de  ores, está o retrato de minha  
  mãe, que dizia: �“E em mim? E em mim, tu não pensas?�”
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 NAIR Isso foi alucinação.

 VERA Não, não foi. Eu ouvi distintamente estas palavras que ainda  
  soam em meus ouvidos. �“E em mim, tu não pensas?�” Eu então, 
  com os olhos  xos no retrato, respondi: �“Mãe, eu nunca deixei 
  de pensar em ti. Por mais pecadora que seja uma mãe, os  lhos  
  nunca deixam de perdoá-la. Podia ter sido alucinação, mas as  
  suas últimas palavras eu ouvi perfeitamente: �”Lembra-te de 
  que teu pai é também o assassino de sua mãe.�”

 NAIR Vera... abra o teu coração. Querias que teu pai fosse condenado?

 VERA Não... mil vezes não. Eu amo meu pai, estou impaciente para  
  que ele volte, ele precisa voltar. Esta manhã, ajoelhei-me aos  
  pés da Virgem e pedi para que ele fosse absolvido.
  vai à porta 
  E continua a chover... Como é triste o céu coberto de nuvens.

 NAIR Descansa. Verás como as nuvens vão desaparecer, daqui a  
  pouco raiará o sol. 
  entra Mário 
  Terminou o julgamento?

  

 MÁRIO Terminou. Absolvido.

 NAIR Graças a Deus. E Carlos, meu irmão?

 MÁRIO A sua defesa empolgou a todos, mormente quando descreveu  
  o estado de alma do Senhor Valter. No  m, todos se levantaram  
  e Carlos foi muito aplaudido. Eu vim trazer-lhes a notícia  
  enquanto o juiz encerrava o processo. 
  a Vera 
  Coragem, Vera, dentro em pouco terás a satisfação de abraçar 
  o teu pai.

 VERA Absolvido, meu pai absolvido. É então certo. Era preciso matar 
  a minha pobre mãe.



19

 MÁRIO Digam o que quiserem, mãe é sempre mãe.

 NAIR E Valter, como  cou?

 MÁRIO Abaladíssimo. Já não é o mesmo. Reparando nele, veri quei que  
  não está calmo, está muito abalado, pareceu-me doente. Deus  
  queira que tudo volte a ser como era antes. Até já, Alda está me  
  esperando no carro para voltarmos todos.

 NAIR Então vá, e volte logo.

 MÁRIO para Vera 
  Vera, vou buscar o teu pai. Por que me olhas assim? Pareces 
  que não acreditas? Pensas talvez que ele foi condenado?

 VERA Não, vá que estamos esperando.

 MÁRIO Até já. 
  sai

 VERA Nair, vá chamar o Antônio.

 NAIR Para quê?

 VERA Papai está para chegar, eu quero que tudo esteja em ordem.

 NAIR Senhor Antônio... Senhor Antônio.

 VERA É preciso providenciar tudo.

  

 ANTÔNIO entra 
  Chamaram?

 VERA Sim. Quero que tudo esteja em ordem como quando papai 
  saiu daqui.
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 ANTÔNIO Ele foi absolvido?

 VERA Foi. Duvidas?

 ANTÔNIO Deus me livre, Deus sabe o que faz.

 VERA Quando ele chegar é preciso... já nem me lembro. 
  O quarto está pronto?

 ANTÔNIO Já mandei trocar toda a roupa de cama, quer que mande servir  
  o jantar para todos?

 VERA Jantar para todos... quanto tempo não se pensa nisso aqui em  
  casa, providencie para que tudo esteja pronto a tempo. 
  Antônio sai 
  Você não acha que está faltando alguma coisa?

 NAIR Não.

 VERA Eu volto já. 
  sai

 NAIR O que será...

  

 VERA entra   
  Vou um instante até o jardim.

 NAIR Deixe para depois, está tudo molhado.

 VERA Não faz mal, esta manhã eu vi no jardim uma roseira com lindas  
  rosas desabrochadas, vou colher algumas para colocar no jarro  
  junto ao retrato de mamãe. Ela gostava muito de rosas e estas  
  já estão murchas. 
  sai
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 NAIR E amanhã seu pai permitirá que ela apanhe  ores para sua  
  mãe? Pobre amiga, como sofre. O que lhe estará reservado 
  para o futuro? 
  barulho 
  São eles que voltam. 
  Mário e Alda entram

  

 MÁRIO Pronto, terminou tudo bem. Enquanto eu vim trazer a notícia,  
  o juiz encerrou o julgamento e ordenou que ele fosse posto 
  em liberdade. Estava já a caminho quando encontrei Alda, que  
  vinha de volta.

 ALDA E ainda não sabem o que me aconteceu quando terminou o  
  julgamento: eu saí correndo pela escadaria para trazer-lhes a 
  notícia quando enrosquei com a blusa na espada de um guarda  
  que estava de serviço. Ele, com o pretexto de desprender a 
  blusa da espada, começou a apalpar-me o braço. Desaforo.  
  Olhei para ele de cara feia e perguntei: �”o senhor pensa que  
  isto é buzina de automóvel?�”

 NAIR E o Senhor Valter?

 ALDA Vem no carro de Carlos, não devem demorar.

 NAIR Serão eles?

 ALDA vai à porta 
  Pronto, chegaram.

 NAIR vai à porta também 
  Meu Deus, como  ele envelheceu.

 ALDA Se te parece. Ele estava preso, ou pensas que ele veio de  
  alguma estação de água?
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 CARLOS Até que en m está novamente em sua casa, Senhor Valter.

 VALTER Obrigado, meu amigo. Obrigado, Antônio, meu bom velho, meu  
  segundo pai. Deus te pague por tudo que  zeste por meus  lhos.

 ANTÔNIO Não  z mais que minha obrigação, Senhor Valter. 
  sai

 VALTER Mas onde está Vera, minha  lha? Talvez esteja doente?

 ALDA Não, Senhor Valter, ela está boa.

 NAIR Ela vem aí, Senhor Valter. 
  Vera entra

 VALTER É minha  lha, é minha  lha que traz  ores para seu paizinho.  
  Minha  lha, quantas saudades eu tinha de apertar-te em meus  
  braços.

  

 VERA chorando 
  Agora, acabaram-se as lágrimas, esqueçamos o passado.

 VALTER Sim, minha  lha, esqueçamos o passado. Agora só devo pensar  
  no futuro dos meus  lhos.

 ALDA Eu não posso com estas cenas, vamos embora, senão vou ter  
  uma coisa.

 MÁRIO Vamos sim, está  cando tarde.

 VERA Então, não  ca para o jantar?

CENA CARLOS e VALTER entram
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 ALDA Precisamos ir, estão nos esperando em casa.

 MÁRIO E também vocês precisam descansar.

 ALDA Até logo, Vera, apareça lá em casa para se distrair um pouco.  
  sai

 CARLOS Nós também já vamos.

 VERA Já? Fiquem mais um pouco.

 NAIR É tarde, mamãe está a minha espera.

 VERA a Carlos 
  Não sei como agradecer tudo que  zeste por mim, salvando  
  meu pai. Conte sempre com minha eterna gratidão.

 CARLOS Vera, não  z mais que cumprir o meu dever de amizade, fosse  
  preciso maiores sacrifícios, eu tudo faria para salvar teu pai da  
  prisão e salvaguardar o nome de sua família.

 NAIR Eu vou me arrumar um pouco para sair, eu volto já, Carlos.

 VERA Eu vou contigo. 
  saem

 VALTER Eis-me de novo em minha casa. A casa que me viu nascer.  
  O único patrimônio que meu pai deixou. Aqui eu nasci, aqui  
  nasceram meus  lhos. Não podes imaginar, Carlos, o que é estar  
  de novo em casa depois de seis meses de prisão... Ser livre,  
  contemplar as estrelas, como dizem os poetas. Tudo conforme  
  eu deixei... tudo. Esta estatueta foi um presente dela, maldita!  
  Que a maldição te persiga eternamente.

 CARLOS Valter, meu amigo, tenha calma.

 VALTER E foi ela, foi ela a causadora da minha desgraça.

 CARLOS Tu me prometeste que ti conservarias calmo. Não tens mais  
  motivo para te exaltares.
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 VALTER E Vera, minha pobre  lha. A que estado foi reduzida. Quase  
  irreconhecível, e foi ela que a reduziu a este estado.

 CARLOS Sim, mas ela já pagou com a vida o seu crime.

 VALTER Talvez nunca mais eu volte a recuperar a paz de espírito. 
  Foi duro o golpe... Tens cigarros?

 CARLOS Não, não tenho, mas vamos dar um passeio e aproveitamos 
  para comprar cigarros.

 VALTER Tens razão. Um pouco de ar me fará bem. Em outros tempos eu  
  tinha por costume sair à tardinha para espairecer um pouco.

 CARLOS Senhor Antônio... Senhor Antônio... 
  entra Antônio 
  Diga à minha irmã que eu vou sair com o Senhor Valter. 
  Daqui a pouco, espero-a no carro.

  

 ANTÔNIO Sim, senhor.

 CARLOS Então, vamos? Até amanhã, Senhor Antônio. 

 ANTÔNIO Coitado, que estado de alma. 
  entram as duas moças, Nair e Vera 
  O Senhor Valter acaba de sair com o Senhor Carlos. Pediu-me  
  que a avisasse que, daqui a pouco, espera-a no carro para irem  
  para casa. 
  Antônio sai

 NAIR Então vou indo, não quero que Carlos  que me esperando.

 VERA  Peço-te, Nair, não me deixes só.

 NAIR Que diria teu pai se eu continuasse aqui, onde não é necessária  
  a minha presença?
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 VERA Mas eu tenho medo. Muito medo.

 NAIR De que tens medo? De teu pai?

 VERA Sim. Quando me vi frente a frente com ele, eu senti um mal  
  estar, mais repugnância do que piedade. Quando ele me  
  abraçou, eu senti um calafrio que não tive coragem de lhe dar  
  um beijo. Não sei o que fazer para vencer esse complexo.

 NAIR Re ete bem, Vera, que o único meio é  car a sós com teu pai.  
  Um pai não pode causar repugnância a uma  lha. Quando 
  ele estiver a sós contigo, quando ele te abrir o seu coração,  
  con ando-te todas as suas mágoas, quando chorares com ele,  
  verás que a tranquilidade d�’alma e a paz de espírito reviverá  
  como outrora em seu coração.

 VERA Que bem me causam as tuas palavras. Elas são como um   
  bálsamo para meu coração amargurado.

 NAIR Coragem, Vera... Tem fé em Deus. Cuide bem de sua irmãzinha  
  e lembre-se que, de agora em diante, ela só tem a ti por mãe.  
  Coragem, e até amanhã. 
  sai

 VERA só 
  Ele  cará só esta noite, só. 
  vai ao quarto, pega a foto e leva ao quarto de Valter
  Assim ele não se sentirá tão só. 
  sai 
  Deus misericordioso, 
  entra Antônio 
  deixai cair sobre meu pai o bálsamo in nito de sua   
  misericórdia, dá-lhe, Senhor, um descanso reparador, 
  para que se reconforte de suas longas vigílias. 
  sai

 ANTÔNIO que ouviu tudo 
  Vera já não é mais a mesma, nem esperou pelo pai.
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 VALTER entrando 
  O que querem eles? Por que me olham assim? Sim, sou eu, fui  
  absolvido porque meus julgadores aprovaram meu ato. Matei  
  minha mulher em defesa de minha honra ultrajada 
  vê Antônio 
  Ah! Estavas aí, Antônio? Estavas à minha espera? Demorei-me 
  muito? Quis esperar a noite, ver a lua, as estrelas. Sabes? Vi a
   minha estrela, parece que estava mais brilhante, principalmente
  depois que se dissiparam todas as nuvens negras que toldavam  
  o céu. Mas, onde está minha  lha?

 ANTÔNIO Esteve aqui até há pouco, mas como estava fatigada, recolheu-se.

 VALTER Ela está doente?

 ANTÔNIO Não, senhor... Não está.

 VALTER Por que queres negar? Por que escondes a verdade? Por que  
  não me preveniram antes? E o que diz o médico? Já sei, diz que  
  eu sou culpado, mas não sou não. Culpada foi aquela mulher  
  que enlameou o nome de nossa família.

 ANTÔNIO Não, Senhor Valter. Vera está somente cansada, ela passou a  
  noite toda em claro.

 VALTER Mas agora que tudo acabou bem, nós tomaremos conta dela.

 ANTÔNIO Dela e da Neuzinha também.

 VALTER Neuzinha, coitadinha, quantas saudades. Amanhã iremos visitá- 
  la no colégio. Mas tu deves estar cansado. Vai descansar.

 ANTÔNIO Obrigado, Senhor Valter, mas vai o senhor descansar também.  
  Boa noite. 
  sai

 VALTER Descansar! Ora, aí está uma recomendação inútil. Eu queria  
  vê-la... Ela nunca ia dormir sem me dar um beijo, porque 
  depois de seis meses... Talvez esteja a minha espera. 
  sai e volta 
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  Não quis acordá-la, dormia o sono da inocência, dei-lhe um  
  beijo e ela sorriu com um profundo suspiro. Agora estou muito  
  mais tranquilo. 
  vai ao quarto, pega as  ores e a foto e volta 
  Pér da, nojenta, enquanto eu, lá na prisão, curtia a minha  
  dor, ela, traidora, permanecia em meu quarto. Fora daqui.  
  Pensavas que ias triunfar? Depois de calcares os pés na minha 
  honra, pretendias permanecer aqui? Fui absolvido, sabes?  
  Absolvido para vir aqui expulsar-te do coração de teus  lhos. 
  O teu espírito anda vagando nesta casa, mas eu o expulsarei, 
  como esmaguei a tua carne abjeta, 
  rasga a foto e joga as  ores
  maldita... Agora sim, agora estou mais tranquilo, satisfeito.  
  Esmaguei-te pela segunda vez. 
  sai

  

 VERA entra. Pega o retrato rasgado 
  Mamãe, mamãezinha, minha querida mãe. Perdoe-lhe e 
  perdoe-me também. Ele é meu pai.

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

SEGUNDO ATO
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 VALTER entra 
  Até parece que dormi demais. Antônio, Antônio. 
  chamando

  

 ANTÔNIO entrando 
  Bom dia, Senhor Valter. O senhor chamou? 

 VALTER Chamei sim. Que horas são?

 ANTÔNIO Já passam das oito horas. Quer tomar café enquanto espera a  
  menina?

 VALTER Pre ro conhaque. 
  Antônio serve e volta com o conhaque 
  Minha  lha ainda não se levantou? 
  bebe
  Agora sinto-me melhor. Antônio, quero saber sua opinião. 
  Esta noite não consegui conciliar o sono e, depois de pensar  
  muito, resolvi vender esta casa.

 ANTÔNIO Vender?!

 VALTER Vender sim. Eu já não me sinto bem aqui dentro, tudo me  
  representa que ela está aqui. Tudo me lembra aquela mulher.  
  Enquanto lá na prisão eu sempre dormia bem, aqui, essa noite,  
  eu não consegui dormir.

 ANTÔNIO Se o senhor acha que deve vender, está bem, sou da opinião 
  de vender.

 VALTER Sim, venderemos esta casa e mudaremos para uma bem  
  longe daqui. Esta já está velha, cheia de buracos. Essa noite,  
  quando eu me deitei, vi um buraco no teto, bem em cima da  
  minha cabeça e por mais que eu quisesse, não conseguia 
  tirar a vista de lá. Apaguei as luzes e assim, mesmo no escuro,  
  ainda brilhava mais.

 ANTÔNIO Não é possível.
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 VALTER Era ela, Antônio. Era ela que estava me espiando.

 ANTÔNIO à parte 
  Ele vai enlouquecer, Deus misericordioso.

 VALTER Eu não  co mais aqui, quero ir embora.

 ANTÔNIO Calma, Senhor Valter. Nós todos iremos para bem longe daqui,  
  acalme-se.

 VALTER Antônio, tu que me conheces desde criança, tu que me  
  acompanhaste em todos os transes da minha vida, tu que a  
  conhecias bem, tu que reconheceste a sua culpa, diz-me, ela  
  devia morrer? Eu tinha ou não o direito de matá-la? Responda.

 ANTÔNIO Mas o que quer o senhor que eu responda?

 VALTER Eu quero saber, eu tinha ou não o direito de matá-la?

 ANTÔNIO Acalme-se, Senhor Valter.

 VALTER Não. Eu quero saber, ou também queres mentir como os outros,  
  que tudo  zeram para me tranquilizar. Tudo mentira, tudo  
  falsidade. Não é piedade que eu imploro, o que eu quero, o 
  que eu preciso saber é se eu tinha ou não o direito de matar.  
  Mas como, como eu poderei saber?

 ANTÔNIO Senhor Valter, ontem, quando o senhor chegou, depois de ser  
  absolvido pelos seus julgadores, sua  lha o recebeu de braços  
  abertos. Depois disso, ninguém tem o direito de condená-lo.

 VALTER Obrigado. Como me  zeram bem suas palavras. Agora pode ir.  
  Antônio sai 
  Foi um velho que falou, �“quando minha  lha me perdoa,   
  ninguém tem o direito de me condenar.�” Mas não é essa a  
  opinião geral. É isso que eu procuro saber... Vera... Vera.   
  chamando
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 CARLOS entra 
  Bom dia, Senhor Valter.

 VALTER Oh! Bom dia. Por aqui tão cedo? Vera! 
  chamando

 CARLOS Não a chame, ela não está aqui.

 VALTER Ela não está?

 CARLOS Não, vim justamente falar-te a esse respeito.

 VALTER E Vera, onde está?

 CARLOS Está com minha mãe e minha irmã.

 VALTER Em tua casa?

 CARLOS Ontem à noite, depois de se deparar com o retrato de sua mãe  
  rasgado e as  ores pisadas, tomada de medo e desespero, foi lá  
  para casa.

 VALTER Então minha  lha fugiu?

 CARLOS Não é isso. É que...

 VALTER Se minha  lha não está, é porque fugiu.

 CARLOS Era preciso que visses como ela apareceu lá em casa, tal era  
  o seu estado de agitação, estava tremendo de medo.

 VALTER Tinhas, por obrigação, fazer com que ela voltasse para casa.

 CARLOS É que eu não estava em casa. Saí com alguns colegas e voltei  
  tarde. E em minha casa ela está como se estivesse na sua. Tu
   bem conheces a bondade de minha irmã e como elas são amigas.  
  E depois, não é esta a primeira vez que ela  ca lá em casa.
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 VALTER Queres então que eu me convença que o mau sou eu?

 CARLOS Não é bem isso, é que tu andas muito nervoso.

 VALTER Mas eu estou calmo.

 CARLOS Para perceber que não é o pai que volta para o lado da  lha  
  depois de uma longa ausência, basta conversar contigo alguns  
  momentos.

 VALTER Então vamos lá saber. O que é que eu sou agora?

 CARLOS És um menino que encara com desespero o grande drama de  
  sua vida.

 VALTER E achas então que eu deveria encarar o fato de outra maneira?

 CARLOS Pois foi isso que eu expus à tua  lha. Disse-lhe que era preciso  
  dar tempo ao tempo para encarar a realidade.

 VALTER E ela fugiu de mim. Abandonou seu pai logo na primeira noite  
  que volta ao lar. Estou desgraçadamente só.

 CARLOS Ouve, Valter! Tens contigo uma  lha, mas deves convir também  
  que ela tinha uma mãe, e com seu gesto de ontem à noite, os  
  afetos da  lha ruíram abaixo.

 VALTER Não, não teve. Pois se ela soubesse ser uma verdadeira mãe,  
  não procederia como procedeu.

 CARLOS E de que modo vai convencer sua  lha que mataste a mãe e 
  o amante porque os apanhaste em  agrante adultério?

 VALTER Pois se é esta a verdade! E tu tens o dever de auxiliar-me.  
  Deves aconselhar minha  lha que nunca deve pronunciar o  
  nome de sua mãe.

 CARLOS Pois bem. Eu a convencerei com o tempo.
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 VALTER Com o tempo não. É preciso fazê-lo já.

 CARLOS Os  lhos não esquecem facilmente as suas mães.

 VALTER Pois bem, eu a convencerei sem o seu auxílio. Agora vai e faz  
  com que minha  lha volte para casa.

 CARLOS Nair virá com ela, e já que chegamos a esse ponto, quero te  
  fazer um pedido.

 VALTER Qual?

 CARLOS Amo Vera e quero me casar com ela.

 VALTER Agora está tudo esclarecido. Defendeste o pai, pensando 
  em casar com a  lha. Tu me defendeste para salvar o nome 
  da família. A minha absolvição foi uma farsa, em que eu  
  representei o papel de palhaço. Vai, vai buscar minha  lha.

 CARLOS Peço-te que seja prudente, não assuste tua  lha.

 VALTER Eu saberei prepará-la. Eu mesmo vou convencê-la de que 
  assim era preciso.

 CARLOS Quem te deu este direito?

 VALTER Deus, que fez o homem como um ente supremo.

 CARLOS Mas Deus disse: �“Não matarás�”.

 VALTER Verás como minha  lha aprovará o meu gesto. 
  sai

 CARLOS Coitado, está transtornado. 
  vai à porta e faz sinal. Vera e Nair entram 
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 VERA Não Carlos, eu não quero  car, eu tenho medo.

 CARLOS Vera, há nesta casa um homem que está doente, precisa de  
  seus cuidados. Esse homem é seu pai.

 VERA Eu não posso, é superior às minhas forças.

 NAIR Ânimo, Vera.

 CARLOS Ele vem aí. Não tenhas medo. Nós estamos ali. 
  saem

  

 VALTER entra 
  Muito bem, minha  lha, então já não sou aquele paizinho  
  carinhoso de outros tempos, a quem cobrias de beijos e  
  abraços. Tornei-me um ente desprezível de quem é preciso  
  fugir como se fosse um cão raivoso.

 VERA assustada 
  Não, não...

 VALTER Não te assuste, eu não ralharei contigo, não te farei mal.  
  Precisamos conversar. Teu pai cometeu um crime e foi julgado  
  por um tribunal. Este tribunal absolveu-o, mas isso não basta.  
  Um homem que comete o crime que eu cometi, deve ser   
  julgado por seus próprios  lhos. Ouve-me?

 VERA Está bem, meu pai. 
  senta

 VALTER Na tarde daquela noite fatal, eu saí de casa para tomar parte
   numa reunião dos escritores. Por motivos que não vêm ao caso,
   a reunião foi transferida. Volto para casa e me deparo com o
   carro de sua mãe parado à porta. Fiquei surpreso, porque ela  
  não me disse que ia sair. Tive então um pressentimento. Parei
   na esquina e esperei. Depois de momentos, tua mãe apareceu. 
  Tomou o carro e partiu. Acompanhei-a, à distância, até que seu
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  carro parou. Tua mãe desceu e entrou numa casa toda ajardinada,  
  na rua das Arcadas. Aproximei-me cautelosamente, saltei as
   grades do jardim,  quei oculto entre os arvoredos e esperei.  
  Passados alguns momentos, pela porta de serviço, saíram duas 
  pessoas, um homem e uma mulher, que pelos modos, deviam 
  ser os criados da casa. Enquanto um outro homem fechava a 
  porta do jardim e recolhia-se em seguida. Meu coração parecia  
  querer saltar do peito. Saí do meu esconderijo e, encostando- 
  me à parede, tirei o revólver, caminhei até a porta, que estava 
  somente encostada, abri e deparei com aquele quadro vergonhoso.  
  Tua mãe nos braços do amante. Anuviaram-se-me os olhos,  
  maquinalmente apontei a arma e disparei toda carga. Os corpos  
  rolaram do sofá. Depois de contemplar aquele quadro infame,  
  telefonei para a polícia e esperei nervoso que me fossem  
  prender. O  nal de minha triste história já é do conhecimento  
  de todos. Responda-me agora: condenas o meu crime? Ou  
  gostaria que eu te deixasse viver ao lado daquela que era  
  indigna de ser tua mãe?

 VERA Indigna ou não, era minha mãe.

 VALTER Eu não consinto...

 VERA Com que orgulho diz �“eu não consinto�”! Coloca-te ao lado de  
  outra pessoa qualquer. Sim, porque tu também tiveste mãe, a  
  quem adoravas com toda a força de tua alma. Eu era pequena,  
  mas ainda me lembro perfeitamente quando ela adoeceu. 
  Já no seu leito de morte, tu demonstraste do quanto é capaz  
  um filho que adora sua mãe. Quando ela faleceu, quase  
  enlouqueceste. Por que quer nos negar aquilo que ninguém 
  te negou?

 VALTER A minha mãe foi uma mulher honrada.

 VERA Muito bem, meu pai, agora re ete. Pensa na maior tragédia de  
  sua vida. Faça de conta que o crime que minha mãe praticou  
  fosse praticado pela tua mãe.

 VALTER Minha  lha? Como ousas?
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 VERA Eu disse, re ete. Suponhamos que ela tenha praticado este  
  crime. Terias tu forças para esquecê-la? Para abafar em ti a  
  veneração por tua mãe? Essa veneração que nasce com todos  
  nós? Vamos, responda. Sou eu que te interrogo. Se tua mãe  
  tivesse praticado o crime que minha mãe praticou, terias  
  coragem de amaldiçoá-la? Repudiá-la?

 VALTER Eu já disse, minha mãe foi uma mulher honrada.

 VERA Mas se ela tivesse pecado, esmagado o teu orgulho, qual o 
  teu procedimento?

 VALTER Eu... eu talvez tivesse chorado a sua morte.

 VERA É isso que eu te peço.

 VALTER E não me pedes conta do meu procedimento?

 VERA Eu não tenho esse direito. És responsável pelos teus atos, 
  deves a Deus e à tua consciência. 

 VALTER E censuras os meus juízes?

 VERA Eu, censurar? Censurar aqueles que restituíram meu pai,   
  quando eu  quei só no mundo?

 VALTER Então, por que não esqueces a tua mãe?

 VERA Porque foi ela quem me amamentou e zelou pela minha  
  existência. E agora escuta, quero dizer-te apenas isto: recorda-
  te da veneração que tinhas por tua mãe? Recorda-te dos  
  carinhos com que ela alegrou os teus primeiros anos de vida?  
  Mãe é sempre mãe. Quantas noites ela velou por nossa causa?  
  Quantas vezes ela se aproximou cautelosamente de nosso leito, 
  procurando adivinhar os nossos sonhos infantis? A essa  gura
   divinal, não há nada que a faça olvidar de nossa memória.  
  Ela passa todos os momentos como uma música celeste. E sabes
   por quê? Porque a primeira palavra que nasce em nossos lábios  
  é esta: mamãe. Nas nossas dores, nas nossas alegrias, os nossos  
  desesperos, é sempre o mesmo grito que nos sai da alma: mãe.
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   E o mundo inteiro repete sempre o mesmo grito: mãe, minha  
  querida mãe. 
  chora copiosamente

 VALTER Então, tu me julgas um assassino?

 VERA Não, eu não te julgo, porque te amo com a mesma adoração.  
  O que eu quero é que me concedas o direito de amar a  
  memória de minha mãe. E que Deus te perdoe.

 VALTER Amar a memória daquela que eu matei? Deixar que meus  lhos  
  espalhem  ores sobre o túmulo daquela que destruiu a minha  
  vida? Será lá que meus  lhos irão ouvir o mundo inteiro dizer:  
  �“Pobres órfãos, já não têm mãe, foi o pai quem a matou.�”

 VERA Todos saberão respeitar a nossa dor.

 VALTER E recriminarão o procedimento do pai, não é assim? Queres que  
  me comparem a um monstro? Por que não me atiras no rosto  
  a pecha de assassino? E diga também que se eu não a tivesse  
  matado, ainda terias coragem de beijá-la e até aprovarias os  
  seus amores pecaminosos.

 VERA Cala-te... Cala-te, por Deus, meu pai. 
  vai sair 

 VALTER Valter a segura 
  Não tentes fugir novamente, senão...

 VERA Deixe-me.

  

 ANTÔNIO entra com Carlos 
  Senhor Valter, a Neuzinha está aí. Ela fugiu do colégio e sabe 
  de tudo.

 VALTER Neuza, minha querida  lha! Aí está quem vai me julgar. 
  Neuza, Neuzinha, minha  lha. 
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 NEUZA Papai, eu quero a mamãe. Onde está a minha mãe? 

 VALTER Mãe, Ah! Ah! Ah! Elas querem a mãe. Minhas  lhas querem 
  a mãe e fui eu quem a matei. 
  sai rindo, enlouquecido

 ANTÔNIO Infeliz. Caro está pagando pelo seu crime. 

 NEUZA Vera, onde está a nossa mãe? Eu quero minha mãe. 

 VERA Nossa mãe? Nossa mãe está no céu... Neuza, estamos sós...  
  Sozinhas no mundo... Sem ninguém. Sem mãe, sem pai.

 CARLOS Sozinhas não, Vera. Há alguém aqui que sempre a quis muito.  
  As portas da minha casa sempre estarão abertas para você.

 VERA Oh! Carlos, Carlos. 

 CARLOS Chore, Vera, chore bastante. Desafogue o seu coração. Deixe  
  que suas lágrimas caiam, porque ela são derramadas por um  
  ente que mais se adora no mundo. Seu pai, Vera, tinha direito  
  de matar, mas negou-te o direito de chorar por ela. Por mais  
  pecadora que ela fosse, mãe é sempre mãe. 
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