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 PROMOTOR  continuando 
  É mais que um assassino, é um bárbaro. Há os que matam por  
  ciúmes, os que tiram a vida de seus semelhantes para roubar,
  outros que desfecham a arma num momento de cólera. 
  O acusado presente não teve nenhum desses motivos.   
  Matou por instinto, pelo prazer de matar. Vós conheceis o  
  crime. Toda cidade soube, horrorizada, como se deu o   
  monstruoso assassinato. Os cinco anos já passados ainda não
   conseguiram apagar da vossa lembrança um fato que causou  
  a mais viva indignação dos homens desta terra. O acusado  
  que ali está, de cabeça baixa, a  ngir um arrependimento que  
  não sente, que não pode sentir, era por demais conhecido pelas
   suas bebedeiras e pelas desordens que costumava causar. 
  Há cinco anos, num botequim sórdido, lugar preferido pelo 
  seu espírito vagabundo, ofereceu à vítima que entrava um  
  cálice de aguardente. E como esta recusasse - recusasse  
  delicadamente, conforme prova unanimemente as testemunhas -,
  atirou a cachaça ao rosto daquele infeliz. João Carroceiro, a  
  vítima, era um homem pacato, um trabalhador honesto. Era bom  
  e era calmo. Mas quem, senhores, qual de vós teria recebido um  
  insulto desses sem se defender? Mas a pobre vítima nem a se  
  defender chegou. Pois que, ao erguer o cabo do relho, caiu  
  prostrado por um tiro. Júlio Matias fora rápido e a bala do seu  
  revólver, certeira!

 NORBERTO  Concorda então, Vossa Excelência, que a vítima estava armada  
  com um cabo de relho e que o ergueu para agredir?

 PROMOTOR  Perdão. Eu não disse que João Carroceiro estava armado. 
  E nem tampouco agrediu. Segurava o relho como vossa   
  excelência segura este lápis. Era carroceiro, e sabe-se que  
  os carroceiros costumam trazer o chicote dependurado ao  
  ombro. E não o erguem para agredir, mas sim, para se defender.  
  E não chegou a isto, pois o acusado presente, Júlio Matias, não  
  sentiu a mão tremer ao deixar uma pobre mulher, com dois  
   lhos na orfandade. Com este estúpido crime, Júlio Matias
  tornou ainda mais célebre o botequim, cujo nome fora   
  escolhido por ele. �“Último Porto�” foi na verdade, senhores, 
  o último porto da degradação do réu.

 NORBERTO  O réu batizara o botequim como último porto porque esse bar  
  estava nas proximidades do cemitério. E os que ali iam beber  
  estavam bem próximos de sua última viagem, como ele, o réu,  
  sabia estar.
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 PROMOTOR  Isso em nada altera os fatos. Será talvez um pouco de humorismo  
  nesta tragédia.

 NORBERTO  É justamente o contrário, é um pouco da vida trágica do réu, na  
   gura ridícula de bêbado, que Vossa Excelência está esboçando  
  para receber o nome de Júlio Matias.

 PROMOTOR Eu não preciso pintar  guras que representam o réu. Ele ali está.
   Balofo, corado, a demonstrar que estes cinco anos de cárcere  
  lhe  zeram bem. O rosto entre as mãos não é para esconder  
  envergonhado. É para dormir, pois que há de aborrecê-lo ouvir  
  historiar o seu crime. �“Uma coisa à toa�”, como declarou ao ser
   preso. E é para um criminoso desses, senhores, um assassino  
  que já esteve anteriormente processado por crime de roubo,  
  que andou, de casa em casa, uma pobre velha a comprar jurados.

 NORBERTO  Protesto! Vossa Excelência pode acusar, sem ser preciso insultar,  
  uma infeliz mulher.

 PROMOTOR  Eu não insulto esta mulher. Considero-a bastante infeliz, para  
  querer agravar seus sofrimentos. Pois que não há tristeza maior  
  do que a de ter gerado e amamentado um assassino.

 NORBERTO  Mas o ventre que gerou o criminoso gerou também outro  lho,  
  para defendê-la de um crime que não lhe pode ser imputado.  
  Ela não comprou jurados!

 PROMOTOR  Perdoe-me, Vossa Excelência, mas creio ser impossível negar  
  que esta infeliz mulher foi à casa dos jurados pedir clemência.

 NORBERTO  E é crime isto? Onde está a lei que proíba a compra de jurados,
  quando a moeda que se oferece são lágrimas de mãe?   
  Qual dentre vós, senhores, teríeis impedido vossa mãe de  
  o fazer em idênticas circunstâncias? Jesus era puro e bom,  
  e sua Mãe Santíssima, chorando, pediu clemência aos que o  
  julgavam. E se, para um Deus, a mãe que é santa pede piedade,  
  que deverá pedir uma simples mulher para um  lho mau,  
  pecador e assassino?

 PROMOTOR  Excelência.
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 NORBERTO  Ela não comprou jurados. Ela esmolou de porta em porta,  
  exibindo a ferida dolorosa de seu coração. E isso não merece a  
  censura de Vossa Excelência, mas o respeito cristão e o silêncio  
  piedoso de todos nós.

 PROMOTOR  Essa mulher...

 NORBERTO  Essa mulher é minha mãe. Essa mulher é sagrada para mim.  
  Só ela me traria a este tribunal, onde não venho como vossa  
  excelência o faz, exibir talentos oratórios, mas implorar   
  clemência para um irmão que errou.

 JUIZ  batendo com o martelo na mesa 
  Os senhores estão fugindo ao processo.

 NORBERTO  As minhas desculpas.

 PROMOTOR  Peço permissão para lembrar ao meu colega que é a promotoria  
  quem está com a palavra. À Vossa Excelência será concedida  
  uma hora inteira para tentar a defesa.

 NORBERTO  Não necessito de tanto tempo. Trinta minutos é o su ciente.

 PROMOTOR  Mas eu continuo a conceder à Vossa Excelência uma hora.

 NORBERTO  Não é vossa excelência, mas sim a lei, que me concede este  
  tempo para a defesa.

 PROMOTOR  No entanto, eu posso prometer não interrompê-lo se o mesmo  
  favor me conceder, Vossa Excelência.

 NORBERTO  Pois bem. Eu me calarei. Mas peço ao nobre colega contentar-se  
  com a acusação do criminoso.

 PROMOTOR  Prometo. Prometo ser breve. Mesmo porque, basta o   
  conhecimento do crime e dos antecedentes do criminoso  
  para que possam agir com inteira justiça. Júlio Matias, o   
  acusado presente, foi há oito anos processado por crime de
   roubo. Nessa vez, a bondade do conselho de sentença 
  concedeu-lhe a liberdade, esperando talvez que o réu se  
  corrigisse. Piedade inútil, senhores, piedade criminosa mesmo,
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  pode-se dizer. A Lei existe para corrigir e castigar. Se não 
  corrigiu da primeira vez, é justo que agora castigue. No primeiro 
  julgamento, feito há cinco anos, era tal a certeza de uma 
  condenação que, nem mesmo o irmão, meu ilustre colega de 
  defesa, se arriscou a vir defendê-lo com o seu talento invulgar 
  e a justa fama de ser um dos maiores causídicos da capital. 
  O mal que o levou a matar é incurável. O pai era um alcoólatra 
  e legou-lhe, com a miséria em que atravessou a infância, a tara 
  que o levou a uma vida criminosa. O réu é também vítima. 
  Paga o pecado do pai. Mas a sociedade, que não pôde impedir 
  o vício do antepassado, precisa impedir o crime que continua 
  em seu descendente. Condenar o réu presente não é vingar 
  a morte de um infeliz que tombou para sempre, é livrar a 
  sociedade de um elemento que a prejudica. É uma defesa 
  coletiva e o corte de um galho podre para a salvação da árvore. 
  O pai era alcoólatra! O  lho é assassino. Eu peço a pena máxima 
  para o acusado presente. E a sociedade espera de vós justiça,  
  apenas justiça. Disse!

 CAROLINA chorando 
  Não! Ele é meu  lho... ele é bom... ele é bom!

 JUIZ batendo na mesa 
  Silêncio! Tem a palavra o advogado de defesa.

 NORBERTO Meritíssimo Juiz, ilustre colega da Promotoria Pública, minhas  
  senhoras, meus senhores, conterrâneos meus! Eu vos devia  
  uma saudação. Filho desta terra, onde passei minha infância de  
  lutas e sacrifícios, hoje aqui estou de volta com um título. 
  Aqui estou sem vaidade nem orgulho. Aqui estou cansado das 
  lutas que travei. E, quando se volta para a casa, para a terra que
  nos viu nascer, sente-se a necessidade de procurar nas carícias 
  maternas um pouco de descanso e ânimo para se prosseguir. 
  Aqui estou não para buscar, e sim para procurar trazer um 
  pouco de conforto a essa pobre velha que vós bem conheceis. 
  Minha mãe e mãe do acusado presente. Minha mãe pediu-me 
  que viesse defender este irmão que errou, que matou 
  barbaramente, e eu aqui estou. Mas, agora, sinto vergonha. 
  Uma vergonha atroz que destrói todo o meu passado de lutas 
  e sacrifícios, de misérias e humilhações. É que, pela primeira 
  vez em minha vida, ouvi alguém falar em meu pai. Em meu pai,
   que mal eu conheci. E falou para recordar aquele farrapo
  humano, que vivia de botequim em botequim, bebendo até  
  rolar por terra. Aquele homem brutal que espancava minha  
  mãe e nos fazia chorar apavorados! Eu estou chorando,   
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  chorando pela desgraça de sentir vergonha de meu pai. 
  Perdoai estas lágrimas. Não são recursos de baixa teatralidade.  
  São lágrimas justas que eu não pude impedir. 
  contendo-se
  Nobre colega da Promotoria Pública, eu desculpo o vosso  
  engano. Na ânsia de condenar, vossa excelência não olhou a  
  quem feria. Não foi a meu pai, não ao réu, foi a uma família 
  inteira. Vossa excelência ressuscitou uma sombra. Pois bem,
  essa sombra servirá para a defesa. A promotoria historiou o  
  crime. Falou dos antecedentes da vítima, mas ainda não disse  
  tudo. Eu completarei o esboço tentado pelo meu nobre colega.

 PROMOTOR Acredito que acentuar os traços do esboço por mim tentado só  
  servirá para culpar ainda mais o réu.

 NORBERTO Talvez. Meu pai, senhores, pai do acusado, um anormal, preso  
  ao maldito vício do álcool, sem sentimentos. Considerando a  
  mulher e os  lhos como objetos seus, como animais que ele 
  podia surrar à vontade. Minha mãe, uma heroína que gastava 
  as mãos lavando roupa sob um sol escaldante. O animal de 
  carga que tudo deu a esse homem, recebendo em troca tão 
  somente pancadas e maus tratos. Uma tarde, trouxeram meu  
  pai para casa. Vinha carregado. Estava morto. Felizmente morrera!
   A vida continuou com a mesma miséria, com mais fome, talvez.  
  Mas com menos sobressaltos. Meu irmão mais velho, Júlio, 
  o acusado presente, com dez apenas começou a trabalhar para
   ajudar a nos sustentar. E, para que nós pudéssemos estudar,  
  ele continuou sem instrução. Lutando, trabalhando, sendo o
  homem da casa, como era chamado. Eu completei o ginásio e
  fui para a capital, onde troquei a minha mocidade por estudos. 
  Minha irmã, durante este tempo, se tornara mocinha e completava 
  o curso normal. Antônio, o nosso irmão mais novo, pouco depois  
  seguia para o seminário, onde irá receber ordens nestes poucos
  dias, e tudo devemos à nossa mãe e ao sacrifício desse irmão.  
  Depois que Júlio nos viu a todos encaminhados  na vida, julgou-
  se, com todo o direito, livre de qualquer obrigação para com a
   família. E foi então que surgiu imperiosa, terrível, esmagadora, a  
  tara que meu pai legara a essa vítima de sua inconsciência e da  
  de ciência de nossas leis.

 PROMOTOR Quero acreditar que o nobre colega não irá criticar a nossa  
  legislação?
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 NORBERTO Eu não critico, re ro-me apenas à não obrigatoriedade do exame  
  pré-nupcial. No entanto, peço permissão para lembrar que Vossa  
  Excelência me prometeu trinta minutos inteiramente livres. 

 PROMOTOR Não o interromperei mais.

 NORBERTO O acusado passou a beber. O meio em que vivia, as suas  
  relações, não eram dos melhores. Na idade em que nós outros  
  tínhamos namoradas, ele vivia com mulheres. E foi por uma 
  mulher que ele deu o primeiro passo na estrada do crime.  
  Roubou! Foi a primeira mulher, ou antes, foi a única mulher que  
  atravessou em sua vida sem carinhos. Ela poderia transformá-lo
  num herói. No entanto, fez deste infeliz um criminoso! Nós, os
  irmãos, cobrimos o roubo, mas não foi possível encobrir o crime.  
  E ele foi processado. E vós, com a vossa bondade, perdoastes o  
  infeliz que errara. Porém, ele continuou bebendo, degradando- 
  se, até chegar ao último degrau da vileza humana: assassinar  
  covardemente um infeliz chefe de família. O crime foi tão  
  bárbaro, tão revoltante, que nem as lágrimas de minha mãe,  
  nem o muito que devo a este irmão conseguiram trazer-me para
  vir defendê-lo, pois que é impossível, mas para implorar clemência!

 PROMOTOR A justiça se faz pelo cérebro, não pelo coração. É um absurdo  
  pedir-se piedade para um assassino.

 NORBERTO Eu não peço piedade para um assassino. Em imploro compaixão  
  para um infeliz que vai morrer. Os médicos que examinaram o 
  acusado atestam um aneurisma na aorta. Pouco lhe resta de vida.
   A prisão não lhe fez bem. Mas, para o acusado, a morte não é
  indiferente. É a esperada amiga que lhe dará o descanso. Para 
  o acusado, a vida é indiferente, como indiferente é a liberdade.  
  Mas, para a mãe deste infeliz, a morte do  lho na prisão é um  
  sofrimento superior às suas pobres forças. Vede-a, senhores. 
  São muitos anos de sol, de passos trôpegos pelas ruas,  
  entregando roupas. Anos de sacrifício e heroísmos sem  
  recompensa que vos pedem. Essa pobre mulher, chorando, 
  implora que lhe concedam a graça suprema de ver seu  lho  
  morrer em seus braços. Para vós, ele é um criminoso, um  
  bárbaro. Mas ela é mãe. Para ela, senhores, o acusado presente  
  é uma criança que sofre, e que ela quer, precisa acalentar em  
  seus braços, na ternura que só as mães sabem ter. Olhai essa 
  mulher. Pensai na mulher que vos deu o ser e julgai. 
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  E para ter coragem de condenar o réu, é preciso que o vosso  
  coração esteja morto. E eu creio  rmemente na bondade do  
  povo desta terra, que é minha terra. A ilustre promotoria  
  pública vos pediu justiça. Eu vos imploro piedade e que Deus  
  vos dê a recompensa. 

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



SALA MODESTA EM CASA DE DONA CAROLINA 
QUE, TRICOTANDO, CHORA DISCRETAMENTE. NORBERTO, 

SENTADO, REPARA NOS GESTOS DE CAROLINA

SEGUNDO ATO
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 NORBERTO Então o que é isso, mamãe? Não há motivos para lágrimas. 
  Júlio foi absolvido. Está novamente em sua companhia!

 CAROLINA Eu... eu não estou chorando... é a vista que está cansada... 
  faz muito tempo que estou aqui, sem lagar o tricô....

 NORBERTO Pois vai largá-lo agora. Não há necessidade de trabalhar assim.  
  Não é nenhuma encomenda. Quando terminar, terminou.

 CAROLINA São uns sapatinhos de lã para o meu futuro neto. Eu quero que  
  você mesmo leve. Como eu sinto não poder estar lá junto de  
  minha nora... Olhe, não se esqueça de me telegrafar logo que  
  nascer o menino, hein?

 NORBERTO Oh! E como sabe a senhora que será um menino?

 CAROLINA Eu sei. As avós adivinham. De outra vez foi uma netinha. 
  Agora, terá que ser um neto. Talvez eu não o veja...

 NORBERTO Verá, mamãe, verá. Nada de pensamentos tristes. Amanhã, chegará  
  o Antônio. O Padre Antônio, o orgulho da família. Vê, mamãe, 
  só temos motivos para nos alegrar.

 CAROLINA E eu estou contente, meu  lho. Às vezes não posso segurar  
  choro, é verdade. Mas... como não hei de  car triste se o coitado  
  do Júlio... 
  chora

 NORBERTO Ora, mamãe... a senhora sabe que será melhor...

 CAROLINA Melhor... um  lho morrer, você diz que é melhor?

 NORBERTO Não foi isso que eu disse, mamãe. Mas a senhora é religiosa e
   sabe que devemos aceitar a vontade de Deus, que tudo faz  
  pelo melhor. E depois, Júlio poderá  car bom novamente.

 CAROLINA Ele não sara, eu sei. Mas não é porque ele vai morrer que eu  
  choro. O que mais me dói é lembrar que o coitado trabalhou  
  tanto, lutou. Sofre. Vocês também sofreram. Mas hoje você tem  
  sua mulher, seus  lhos! A Lídia está noiva, casa-se. Antônio,  
  graças a Deus, está pronto para a vida. 
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 NORBERTO Antônio foi o  lho que lhe deu mais alegria, não foi, mamãe?

 CAROLINA Vocês todos me deram alegria. Um  lho sempre dá alegria à mãe.  
  Antônio completou o que eu mais queria na vida, ter um  lho padre.  
  A primeira missa de meu  lho vai ser o meu presente de Natal.

 NORBERTO A senhora é uma santa. Merece!

 CAROLINA Não! Ninguém merece mais do que aquilo que o Senhor lhe dá.
   Sinto pena é do Júlio, coitado...

 NORBERTO O Júlio...

 CAROLINA Ele é um bom  lho. Vocês não o conhecem. Ele se  nge de ruim,  
  coitado... Sente vergonha de vocês. Mas eu sou mãe e sei que  
  ele tem bom coração.

 NORBERTO Eu sei, mamãe... o Júlio é muito bom. A vida é que foi má para  
  com ele. Mas a senhora precisa esquecer esse sofrimento todo  
  e  car forte para a missa nova do Antônio.

 CAROLINA Mas você  ca para a chegada do Tonico. Não  ca, Norberto?

 NORBERTO Bem que eu desejava, mamãe, mas tenho muito serviço. 
  E, depois, deixei a família, e eles me esperam para o Natal.

 CAROLINA Eu escrevo para a Alice. A minha nora, que é tão boa, não vai  
  deixar de fazer este sacrifício por mim! O prefeito que vai me  
  entregar um cálice de ouro para eu dar a meu  lho. E você sabe,  
  Norberto, eu não estou acostumada com estas coisas. Você, que  
  sabe falar tão bonito, podia  car e falava por mim.

 NORBERTO Mas mamãe...

 CAROLINA Fica, não é assim? É o presente de Natal que eu peço a você 
  e à Alice! A Alice não se zangará, com certeza.

 NORBERTO Está bem. Fico!

 CAROLINA Deus lhe pague, meu  lho. 
  latidos de cão fora
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 LÍDIA ao longe, fora 
  Passa, Sultão. Vá se deitar. 
  entrando 
  Que coisa horrível esse cachorro. Parece casa de caboclo. 
  Bom dia, Norberto! Mamãe, por que a senhora não manda matar  
  esse cachorro? É uma coisa horrível, não deixa a gente dormir!

 CAROLINA É do Júlio, minha  lha. Ele trouxe para casa pequenininho, 
  criou amizade! Lídia, como você estivesse demorando, nós  
  almoçamos. Seu prato está no forninho.

 LÍDIA Muito obrigada. Já almocei em casa de Vera, a  lha do coletor!

 NORBERTO E que bonita casa construiu o coletor, não? Ontem à tarde  
  estive dando uma volta. A minha cidadezinha cresceu nestes  
  últimos cinco anos.

 CAROLINA Você viu a Santa Casa que estão fazendo? Dizem que vai  car  
  muito bonita.

 LÍDIA Qual! Isto é uma vila como todas as outras, com as mesmas  
  caras, as mesmas cadeiras nas calçadas, as mesmas intriguinhas  
  de sempre.

 NORBERTO E o lugar em que você está lecionando, Lídia? É bom?

 LÍDIA Hum... uma droga, Norberto. Pior que isto, só sapos e pernilongos.  
  Uma parte do Japão que mudaram para o Brasil. Em quarenta  
  alunos, só quatro brasileiros e dois  lhos de italianos. Também,  
  logo que eu me case, darei um pé no magistério!

 NORBERTO Ah! Já que falamos em casamento, Lídia, ainda não agradeci o  
  convite que você me fez para ser o seu padrinho. Nós  camos  
  muito satisfeitos!

 LÍDIA Se você não se zanga, Norberto. Eu queria pedir...

 NORBERTO Fale!
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 LÍDIA Naturalmente, você irá me dar um presente...

 NORBERTO Por certo.

 LÍDIA Se não houvesse inconveniente, eu queria que você desse em  
  dinheiro. Não é por nada. Mas eu queria escolher alguma coisa
  do meu gosto, sabe? Você não tem gosto para escolha, desculpe.  
  Mas o vestido que mandou para a mamãe é... é...

 CAROLINA É muito bonito, Lídia.

 LÍDIA Sei. Mas é uma seda muito brilhante, parece jeca!

 NORBERTO Foi Alice quem o comprou. E um presente que minha mulher dá  
  à minha mãe eu acho sempre lindo.

 LÍDIA Não falei por mal...

 NORBERTO Não tem importância. Logo que chegue a São Paulo, eu lhe  
  mandarei o cheque!

 CAROLINA Lídia, o Norberto prometeu  car para a missa nova do Antônio.  
  Vai ser muito bonito! Será o dia mais feliz da minha vida. 
  A família toda reunida, comungando. Você já viu os santinhos  
  que vão ser distribuídos? Vai ser uma coisa linda. Deus que me  
  perdoe, porque orgulho é pecado, mas eu  co imaginando a
   inveja que vai sentir essa gente toda. Até tenho medo de  
  morrer de contentamento. Você não acha que vai ser uma  
  beleza, Lídia?

 LÍDIA indiferente 
  É, acho.

 CAROLINA Você parece que não está entusiasmada, Lídia? Que coisa! 
  É o seu irmão que vai chegar. O prefeito vai esperá-lo na estação.

 LÍDIA Sim? Mas eu acho que não deviam fazer festa alguma.

 NORBERTO Lídia, que é isto?
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 LÍDIA Eu não queria falar, sabem? Mas não acho nada bonito fazer  
  tanta festa quando ainda não faz oito dias que um outro irmão  
  saiu da cadeia.

 NORBERTO Lídia! Cale-se, por favor...

 CAROLINA chorosa 
  Você precisa ter pena do coitado, Lídia, se você, que é irmã, 
  fala desse jeito...

 LÍDIA Desculpe-me, mamãe... Mas eu francamente estou arrependida  
  de ter vindo. Se ao menos o Júlio tivesse um pouco de vergonha.  
  Ainda agora, quando vinha para casa, estava ele num botequim.  
  Precisava ver que coisa. Sentado num caixote perto do balcão,  
  virando uma garrafa de cerveja na boca. Sem paletó, bebendo  
  pela garrafa. Junto com ele, os piores canalhas da sociedade.  
  Ele devia nos respeitar. Eu sou uma professora, sou noiva de um  
  médico. É uma falta de consideração. É...

 CAROLINA gemendo 
  Ai... Ai...

 NORBERTO Mamãe... mamãe... O que é isto?

 CAROLINA Nada,  lho, passa.

 NORBERTO Vá se deitar um pouco. Eu a levarei lá para cima.

 CAROLINA Não é preciso, Norberto. Mais do que isto eu tenho sofrido.

 NORBERTO Quer que eu mande preparar um chá?

 CAROLINA Não é nada, vou tomar um café quente. Isso passa. Já passou!

 LÍDIA arrependida 
  Mamãe, eu...

 NORBERTO Não diga mais nada, Lídia.

 CAROLINA Não briguem, meus  lhos, isso é tão feio. Vou à cozinha. 
  sai
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 NORBERTO Sim senhora, minha irmã...

 LÍDIA Pode começar, Norberto. Eu estou pronta, a ouvir...

 NORBERTO É melhor que eu não fale. Você bem sabe como eu a quero bem.  
  Se eu dissesse o que penso, você se tornaria minha inimiga. 
  E eu gosto muito de você!

 LÍDIA Também não disse nada demais, eu sou uma professora...

 NORBERTO Não, Lídia. Você é uma pedante. Os seus estudos, sabe você a  
  quem deve? Ao bêbado do seu irmão. Ao Júlio, de quem você  
  hoje se envergonha.

 LÍDIA Eu não pedi nada a ele!

 NORBERTO Maior merecimento dá ao que ele fez por você. Não fosse ele,  
  você iria ser uma lavadeira, como a nossa pobre mãe.

 LÍDIA Não chegaria a tanto. O meu irmão advogado sentiria vergonha  
  de ter uma irmã lavadeira.

 NORBERTO Não Lídia, não sentiria vergonha de ser irmão de uma lavadeira,  
  pois que sou  lho de uma lavadeira. Mas sinto vergonha, muita  
  vergonha de ter uma irmã que desconheça a gratidão!

 LÍDIA Então você acharia bonito que eu parasse no bar e apresentasse
   Júlio a minhas amigas? �“Aquele é o Júlio, o meu irmão bêbado  
  e assassino, a vergonha da família?�”

 NORBERTO violento 
  Chega! Ou eu perco a cabeça e não sei o que faço. 
  agarra-a

 LÍDIA Bruto! Largue-me.

   

 JÚLIO da porta 
  O que é isso, Norberto?
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 NORBERTO Nada, Júlio, uma discussão à toa!

 LÍDIA chorosa 
  Bruto. Deixou-me o braço roxo.

 JÚLIO meio embriagado 
  Se fosse antigamente, eu te partia a cara...

 NORBERTO Como fez naquele dia em que atirei Lídia numa poça d�’água!

 JÚLIO Foi uma boa sova que te preguei, Norberto. Mas, naquele tempo,  
  eu ainda podia te bater. Agora, não! Você anda de anel, é o  
  irmão doutor...

 NORBERTO Graças aos seus sacrifícios, Júlio!

 JÚLIO Bobagens, eu não  z nada. Você é que teve vontade. Mas é  
  engraçado. Você e Lídia brigam desde criança e eu sempre  
  tomei as dores da mana...

 NORBERTO É natural... é mulher...

 JÚLIO Não é bem isso. É o único �“rabo de saia�” da turma. Eu sempre  
  tive um orgulho danado dessa irmã. Quando eu ia para o serviço,  
  gostava que ela me acompanhasse até a esquina. Lídia ia com  
  o vestidinho curto, as perninhas muito grossas. Depois voltava  
  para casa numa corrida louca. Eu  cava olhando sua cabeleira, 
  toda de cachinhos, sacudida no ar. Eu sempre achei Lídia a
   moça mais bonita do mundo. Quando você se formou, Norberto,  
  eu  quei muito contente!

 NORBERTO Mas não passou nem um telegrama sequer.

 JÚLIO Eu sou muito relaxado. Quando foi a formatura da Lídia, mamãe  
  estava de cama e a vida estava um osso duro. Pois assim mesmo  
  consegui tirar uns níqueis do ordenado! Porém, só seis meses  
  depois que ela se formou é que eu pude dar-lhe o presente que
  eu queria. Um anel, uma coisa à toa, mas dada de bom coração. 
  reparando 
  Ué, Lídia... Você não usa mais o anel que eu lhe dei?
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 LÍDIA Agora, uso o anel de noivado, Júlio.

 JÚLIO É... eu não entendo disso! Mas esse é mais bonito mesmo!

 LÍDIA Não é isso. É que quando se usa o anel de noivado, não se deve  
  usar outra joia!

 JÚLIO Mas,  nalmente, por que é que vocês estavam brigando?

 LÍDIA Discutíamos sobre a missa nova do Antônio.

 NORBERTO Lídia acha que não precisa ir comungar!

 JÚLIO Ah! Precisa sim. Até eu vou descarregar um pouco dos meus  
  pecados. Vocês compreendem. Eu não ligo muito para estas  
  coisas, mas a velha vai  car contente! Não se discute mais isto.  
  A professorinha vai jogar o véu na cabeça e vai dizer ao padre  
  quantos beijos deixou o noivo roubar.

 LÍDIA Júlio!

 JÚLIO Quer me enganar? Olha, é assim, é assim que o trouxa deve  
  fazer para roubar um beijo. 
  executa, tentando beija-la

 LÍDIA empurrando-o 
  Júlio! Você está fedendo a cachaça!

 JÚLIO chocado 
  Desculpe-me, eu havia me esquecido. Com a conversa, tive a  
  impressão de que voltava a ser criança. E que ainda era o irmão  
  mais velho, contando histórias para a irmãzinha dormir. Perdoe-me.

 LÍDIA Júlio, eu vou ser franca!

 NORBERTO Lídia!

 JÚLIO Deixa, mano. O que há?

 LÍDIA Você deve mudar de vida!
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 JÚLIO Só no Céu! Isso, caso São Pedro permita a entrada de bêbedos  
  no céu!

 LÍDIA Ao menos não devia envergonhar a família. Eu discutia por isso,
  sei que lhe devo os meus estudos, mas tenho as minhas  
  economias. Você diga quanto gastou com a minha formatura  
  que estou pronta a lhe pagar.

 NORBERTO Lídia, não seja idiota!

 JÚLIO Não se meta, Norberto. E depois Lídia?

 LÍDIA Vou embora hoje mesmo. Não tenho mais coragem para  car  
  neste lugar em que todos me conhecem e todos sabem que...

 JÚLIO Que você é minha irmã, não é isso?

 LÍDIA É!

 JÚLIO Não é preciso tanto. Fique, eu lhe peço. Se você julga que me  
  deve alguma coisa, basta  car e está tudo pago. Fique para dar  
  alegria à velha. Eu não presto, mas nossa mãe vale todos os  
  sacrifícios. Fique, Lídia, que eu prometo ir embora da cidade  
  logo que terminar a missa. Vocês nunca mais sentirão vergonha  
  de mim!

 NORBERTO Júlio, eu não penso da mesma forma que Lídia.

 JÚLIO Eu sei, mano. Você é mais tolo do que ela. E não descon a 
  que eu estou sobrando na família. 
  sufocando o choro 
  Agora, só em falar... Bem,  que, Lídia. Eu não mereço nada. 
  Mas mamãe vale todos os sacrifícios que a gente faça.

  

 CAROLINA entrando 
  Norberto, você quer uma xícara de café? Foi passado agora. 
  E você, Júlio? 
  reparando 
  Mas vocês brigaram?
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 LÍDIA Nada! É o Júlio que, como sempre, só serve para atrapalhar a  
  vida dos outros.

 JÚLIO Não diga mais nada, tolinha. Você sempre foi cheia de bobagens.  
  Mas um consolo eu tenho. Seu noivo é médico, mas é de uma  
  família ruim à beça. Ele vai te pregar muita surra de cinta, e no  
  meio da rua, para toda vizinhança ver.

 CAROLINA Júlio, que é isso?

 LÍDIA Deixa, mamãe. Eu sabia que estes dias aqui em casa só serviriam  
  para me trazer aborrecimentos. Antes não tivesse vindo. 
  chora    
  Todos me detestam. Todos. Até a senhora!

 NORBERTO Lídia, tenha calma...

 LÍDIA Eu sei. Sou diferente de vocês todos. Sou quem está sobrando,
  Júlio. Sou eu que sirvo de estorvo à família. 
  chora convulsivamente

 JÚLIO Desculpa, Lídia. O tonto do teu noivo não vai te bater não! 
  Eu estava brincando. Você será muito feliz, muito feliz. 
  Porque eu quero, eu desejo que você seja muito feliz.   
  transição 
  Sultão! Aqui! Coitado do Sultão, ainda não recebeu um agrado!

 NORBERTO Júlio, como você é bom!

 JÚLIO Não, eu sou um cachorro. Por isso é que eu quero tão bem o  
  Sultão. Somos iguais. Não é, Sultão? Eu dou tanto pontapé  
  neste vira lata... pontapés doídos, quando estou com raiva.  
  Depois, chamo e ele corre, e vem contente me lamber as mãos...

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA
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 ANTÔNIO Gostei muito do presépio, mamãe. Todo o ano a senhora se  
  lembra dele.

 CAROLINA E só deixarei de lembrar quando morrer.

 LÍDIA Lembra-se, Antônio, quando você roubava as frutas do presépio?

 ANTÔNIO E fugia do catecismo para ir nadar.

 CAROLINA Quem havia de dizer, o mais maroto de meus  lhos foi o que  
  me deu a maior alegria. Um  lho padre! O maior desejo de  
  minha vida! 
  chora

 ANTÔNIO Mas o que é isto? Chorando, mamãe? Não há motivos para  
  lágrimas.

 CAROLINA Não é nada, meu  lho. É que me lembro de seu irmão. O Júlio  
  tem andado perdido nas trevas. E eu tenho rezado tanto...

 ANTÔNIO E não pode se queixar, o mano Júlio mudou muito.

 LÍDIA Mudou, mas continua bebendo!

 ANTÔNIO Não o culpes, Lídia. Bem sabes o quanto ele sofre.

 CAROLINA Eu sei. Ontem ele estava no quintal, chorando. 
  Acreditem, o Júlio sofre muito.

 ANTÔNIO Mamãe, o sofrimento é abençoado. Só pela dor o homem se  
  humaniza.

 LÍDIA Onde estará Norberto?

 ANTÔNIO Foi à procura de Júlio. Nós não queremos que ele falte ao jantar.

 LÍDIA O Júlio... então ele também... 
  suspense
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 CAROLINA Eu vou dar uma olhada lá dentro para ver se a mesa está em ordem.
  sai

 LÍDIA Antônio! De quem foi a ideia de trazer o Júlio para o jantar?

 ANTÔNIO De quem? Ora, de todos nós Lídia. Pois não é nosso irmão?

 LÍDIA Sim! Mas vai nos envergonhar...

 ANTÔNIO Eu posso sentir pena. Vergonha, jamais...

 LÍDIA Vocês parecem não querer compreender. É impossível que bem  
  no íntimo não sintam vergonha...

 ANTÔNIO Vergonha? E por quê?

 LÍDIA Ora, por quê? Porque é humano o pavor do ridículo. 
  Qualquer pessoa de senso tem que se sentir acanhada numa  
  situação desta.

 ANTÔNIO Depende do que você entende por senso. Eu, por exemplo,  
  acho falta de senso pintar as unhas e andar com um sapato  
  como este. No entanto, para você, isto é lindo!

 LÍDIA Olha! Sabe o que mais? Guarde os seus sermões para as suas  
  ovelhas. Esse é um bom tema para a hora do evangelho amanhã.

 ANTÔNIO Amanhã, dia de Natal... dia da minha primeira missa. Eu quero  
  falar sobre o mandamento que representa a felicidade na terra:  
  amai-vos uns aos outros! 
  vozes de Norberto e Júlio ao longe

 LÍDIA Veja! Norberto conseguiu achar o Júlio. Deve vir bêbado como  
  sempre. Eu me retiro. 
  sai
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 NORBERTO entrando com Júlio 
  Vamos! Não tem nada de fugir da festa.

 ANTÔNIO Que é isto, seu fujão. Então? Queria deixar de vir à festa de seu  
  irmão? Por quê?

 JÚLIO bêbado 
  É que... você desculpa, não, Antônio? Eu não dou para estas coisas.  
  Estive sapeando lá na cozinha. Estão fazendo uns troços difíceis  
  de comer. E eu me encabulo à toa!

 NORBERTO Não é nada disso, Antônio. É que o Júlio sabe que hoje a velha  
  fará respeitar o dia de abstinência e não deixará comer carne.  
  Ele estava  rme num bife lá no bar!

 JÚLIO Eu não sabia que era dia de não comer carne. E também estava  
  fugindo dos discursos. Discurso é desagradável. Nem a gente  
  come nem escuta.

 NORBERTO Pois eu prometo que o meu discurso vai ser curtíssimo, Júlio.

 JÚLIO Nesse caso, eu  co! Mas pode acreditar, é um sacrifício danado.  
  Eu estou sobrando, mano! 
  pausa 
  Mas... eu estive reparando... a casa está bonita, hein?

 ANTÔNIO Vai ser linda a festa, vocês são muito bons.

 JÚLIO Vocês não, eles. Eu estou fora disso, Antônio.

 ANTÔNIO Você também, Júlio. Mamãe contou que você trabalhou a noite  
  toda para ajudar a enfeitar a casa.

 JÚLIO Ora... É um modo de  car acordado! Eu não consigo mesmo dormir!

 ANTÔNIO Você deve procurar um médico, Júlio. Talvez que uma série de  
  injeções combata essa insônia.
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 JÚLIO Bobagem! Não tem outra, a minha doença, você compreende...  
  Felizmente está por pouco. Eu estava com medo que fosse ontem.  
  Eu não tenho medo da morte, por pior que seja, deve ser melhor  
  do que a vida que estou levando! Mas ontem eu não queria morrer,
  você chegava. E esta vai ser a festa mais linda da nossa mãe!

 NORBERTO Está melhor hoje, não está, Júlio?

 JÚLIO Estou, Norberto. Hoje parece que não sou doente! Estou bem  
  disposto. Tão disposto que vou lá em cima fazer a barba. E vou  
  subir correndo...

 ANTÔNIO Cuidado, Júlio...

 JÚLIO Que nada, já vou eu correndo... 
  sai correndo

  

 CAROLINA entra assustada 
  O que aconteceu?

 ANTÔNIO O Júlio que subiu a escada correndo, mamãe. É uma loucura,  
  doente como está.

 CAROLINA O Júlio parece que procura a morte!

 JÚLIO fora, ao longe 
  Mamãe, onde está o meu pincel de barba?

 CAROLINA Na gaveta de cima, a da esquerda! 
  palmas fora 
  Quem será?
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 PAULO aparecendo ao fundo 
  Boa tarde, com licença. 
  entra 
  Dona Carolina, os meus mais sinceros cumprimentos.

 CAROLINA Oh, Doutor! Ainda não conhece os meus  lhos? É o Doutor  
  Paulo, o noivo de Lídia!

 NORBERTO Muito prazer. Sou Norberto. 

 PAULO O advogado que mora em São Paulo? É um prazer conhecê-lo  
  pessoalmente e ao senhor Padre Antônio. Deixe-me abraçá-lo,  
  desejando felicidade na nova vida que vai iniciar.

 NORBERTO Faça o favor de sentar, Doutor Paulo.

 CAROLINA Fez bem em vir, doutor. Assim  ca conhecendo os futuros  
  parentes que estão todos reunidos e passa o Natal conosco.  
  Mas... onde está sua bagagem, doutor?

 PAULO Está no hotel, Dona Carolina. Não julguei direito vir hospedar- 
  me aqui.

 NORBERTO Em absoluto, Doutor Paulo. Vamos mandar buscar suas malas.

 ANTÔNIO A culpa foi de Lídia, que não nos avisou de sua chegada.

 PAULO Ela também não sabe. Vai ser uma surpresa para ela.

 CAROLINA Não sabe? Pois vou avisá-la. Vai  car alegre. Com licença, doutor.  
  sai

 ANTÔNIO Muito nos alegra sua visita, Doutor Paulo. Eu o conhecia por  
  uma fotogra a que Lídia me mostrou.

 PAULO Lídia falou-me de um outro irmão. Júlio, parece. Ele não veio?

 NORBERTO Esse mora aqui mesmo. Está lá em cima. É o irmão mais velho!
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 PAULO Quando eu vim fazer o pedido, ele não estava aqui. Ele é  
  advogado também?

 ANTÔNIO Não! Esse, não obstante ser o mais inteligente da família, não  
  quis estudar. E não sei se Lídia lhe falou. Esse nosso irmão  
  estava na cadeia quando o senhor veio fazer o pedido.

 PAULO Não sabia! Queiram me desculpar se fui inconveniente.

 NORBERTO Nada temos a desculpar... E já que entramos nesse assunto  
  penoso... vamos ser claros e sinceros. Antes de tudo, Doutor  
  Paulo, simpatizo-me muito consigo. E, agora, acho bom que o 
  senhor saiba: nossa mãe era uma simples lavadeira. Nós lutamos,  
  auxiliados por esse irmão, e conseguimos alguma coisa. 
  No entanto, Júlio transviou-se. Esteve preso e só agora foi 
  posto em liberdade.

 ANTÔNIO Liberdade para morrer, pois que um aneurisma poderá matá-lo  
  de um momento para o outro.

 NORBERTO Se esse fato, que nossa irmã não teve coragem para confessar,  
  puder in uir em sua resolução, ainda é tempo e o senhor está  
  livre de palavra dada.

 PAULO Os senhores não me conhecem. E têm razão, portanto, para  
  duvidar dos meus sentimentos. E, falando com franqueza, isso  
  em nada altera a minha resolução.

 NORBERTO É o que eu esperava. Deixe-me abraçá-lo como meu novo  
  irmão.

 ANTÔNIO A nossa família sempre foi unida. E é com prazer que não 
  vejo um estranho no senhor. 
  passos, Norberto olha

 NORBERTO Aí vem Lídia. E os noivos querem  car a sós. Venha comigo,  
  Antônio, para não se escandalizar. O noivado moderno é 
  muito forte. 
  ri
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 ANTÔNIO Vamos. Com licença, doutor! 
  sai com Norberto

  

 LÍDIA entrando 
  Paulo... Você?

 PAULO Esta surpresa? É o meu presente de Natal para você. 
  abraçam-se

 LÍDIA Obrigada, Paulo, muito obrigada! É o presente mais lindo que  
  você poderia me dar. Já conheceu os manos?

 PAULO Já! Falta somente o Júlio!

 LÍDIA Ah! Sim! 
  pausa

 PAULO Lídia, por que não teve con ança em mim? Por que não me  
  contou tudo?

 LÍDIA Então... você já sabe? Sabe tudo?

 PAULO Algum dia eu teria que saber.

 LÍDIA E agora?

 PAULO Sinto muita pena de sua mãe.

 LÍDIA E vergonha da família da noiva? Não é assim?

 PAULO Não. Orgulho-me de você. Orgulho-me de sua família, que já  
  considero minha família!

 LÍDIA Obrigada! É uma prova de que você me quer muito bem. 
  No entanto, custo a acreditar.
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 PAULO Assim pudessem todos se orgulhar de uma família como esta.  
  Família quer dizer união. E isto é raro. É este o futuro que   
  ambiciono para nós.

 LÍDIA Pois eu não sou igual a eles, eu sinto vergonha de meu irmão.  
  Sou uma idiota. Mas este sentimento é mais forte do que eu. 
  Eu queria ser igual a eles, igual a você... 
  chora

 PAULO O que é isto, Lídia? Chorando?

 LÍDIA Deixa-me, Paulo. Deixa-me. É a primeira vez que tenho coragem  
  de falar assim. Deixa-me chorar.

 PAULO Tudo passou, Lídia. Eu pouco lhe poderei dar. Mas amo-a,
   e o meu carinho há de fazê-la esquecer todo esse sofrimento.

 LÍDIA Como eu tenho sido má. Como tenho feito o Júlio sofrer. 
  Eu o tenho maltratado e, no entanto, quero-o mais bem que 
  aos outros. Desde criança fomos assim, e eu sinto que, por 
  mais que o tenha ofendido, eu e Júlio, nós nos queremos o  
  mesmo que antes. 
  chora

  

 CAROLINA aparecendo 
  O que é isso? O que foi, minha  lha?

 LÍDIA Nada, mamãe... Não é nada! 
  recompõe-se

 PAULO Lídia mostrou-se humana, Dona Carolina. E, por este gesto,  
  merece que eu a queria mais do que antes!

  

 JÚLIO fora, ao longe 
  Mamãe, já chegaram os convidados?
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 CAROLINA falando para fora 
  Já chegou um convidado que deseja conhecê-lo. É o noivo de  
  Lídia. Desça, Júlio.

 JÚLIO ainda fora 
  Vou descendo... eu preciso de alguém que me ajude, mamãe...  
  Mamãe... Ah!

 CAROLINA fora 
  Que foi, meu  lho?

 JÚLIO fora 
  Ar... Ar... Dor... Mamãe...

 CAROLINA Acudam meu  lho! Norberto! Júlio! 
  pegam Júlio e trazem para cena

  

 NORBERTO com Antônio, entra, carregando Júlio. Lídia os segue 
  Aqui, neste sofá Antônio... 
  colocam-no no sofá

 ANTÔNIO Mamãe, coragem!

 CAROLINA Júlio... Júlio... Meu  lho! Doutor, veja se pode salvá-lo. Eu não  
  quero que ele morra sem falar comigo.

 PAULO Não se mova, Júlio, repouso absoluto.

 JÚLIO movendo-se 
  Você é...

 LÍDIA É o meu noivo, Júlio...

 JÚLIO Simpático! Que desastre hein, doutor?

 PAULO Não se deve falar, Júlio.
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 JÚLIO Devo sim, o senhor sabe que é o  m.

 CAROLINA Meu  lho! 
  chora

 JÚLIO Não foi nada, mamãe. É só para aproveitar o médico da família.  
  O Norberto, para me tirar da cadeia, o Doutor, para acabar de  
  me matar, o padreco, para dizer a missa! Só não pude explorar  
  foi a Lídia.

 LÍDIA Júlio, perdoa-me!

 JÚLIO Bobinha! Nós sempre nos quisemos bem. Mais do que os outros,  
  Lídia. O trouxa do teu noivo tem boa cara. Ele não vai te bater  
  não. Norberto!

 NORBERTO Fale, Júlio.

 JÚLIO Como vai chamar o seu  lho, hein?

 NORBERTO Terá nome de Júlio... ou Júlia...

 JÚLIO Obrigado, mano. Mas ele será bom! O Tonico há de batizá-lo.

 NORBERTO E você será o padrinho.

 JÚLIO Eu não! O doutor será. Mamãe, segura a minha mão. Eu estou  
   cando com um pouco de medo!

 CAROLINA Júlio, meu  lho.

 JÚLIO Perdoe, mamãe, eu estraguei a festa. Todos gostam de dar  
  presentes de Natal para as suas mães... Eu mandarei o meu 
  por um anjo, lá do céu, sabe?

 ANTÔNIO Júlio, queres  car a sós comigo?

 JÚLIO Não é preciso. Não haverá tempo para uma con ssão, mano! 
  O arrependimento vale alguma coisa na outra vida?
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 ANTÔNIO Vale tudo, Júlio. O arrependimento salva.

 JÚLIO Então o meu crédito com São Pedro deve ser bem grande. Mas...  
  o arrependimento mata também... 
  música fora 
  Como a vida é engraçada. Eu, que fui tão ruim, vou ter um  m  
  de vida como poucos. Escutem... é a música que chega... morro  
  com festa. Antônio, perdoa-me.

 ANTÔNIO Perdoar o que, Júlio?

 JÚLIO A tua primeira missa. A festa mais bonita de minha mãe... 
  O melhor presente de natal que um  lho poderia dar a sua mãe.
  E eu estraguei tudo. A sua primeira missa será de corpo presente  
  para mim. Mamãe... mamãe... Não me deixe sozinho. Não me deixe.

 CAROLINA O meu  lho morre...

 ANTÔNIO O teu  lho nasce para Deus, mulher. Rezemos, porque este foi 
  o seu último Natal.

FIM DA PEÇA

CORTINA
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