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A MÁSCARA DA MORTE RUBRA   

Texto de criação coletiva sob o estudo e analise da obra de Edgar Alan 

Poe, para a apresentação da prova pública do Segundo Técnico Subsequente em 

Arte Dramática - Formação do Ator Cênico, no Colégio Estadual 

do Paraná, ano de 2016.  

Personagens:   

Amy: Ileana Melo.  

Anabela: Annie Van der Meer.  

Anabelle: Juliana Polle.  

Brenda: Dani Coraiola.  

Conde Westenhauer: Wilison França 

Duquesa Catarine: Andrea Szcolne  

Edgar Allan Poe: Luiggi Lima  

Edith: Lucimara Camargo.  

Homem-Bobo da Corte: Abílio Machado.  

Inês: Daniele Santos 

Jovem Serviçal: Gidiane Ramos 

Lorde Jhon: Juliano Bielah  

Marta: Rosana Ramos  

Morbidia: Vitoria Marafigo 

Morela: Bruna Prado 

Nazaré: Renata Gehlen 

Príncipe Próspero: Wanderli Loyola 

Samira: Joslaine Ossoski 

Sofia: Elizabeth Rosales   

Velho: Elizeu Eloi Giovanella  

William Wilson: Régis Blizzard 

(A concepção do espetáculo é que cada espaço interno seja por si um nicho 

da dramaturgia, assim, o público será recepcionado e entrará pela porta de 

serviço, ao lado da recepção em frente à secretaria, serão levados primeiro ao 

camarim, onde acontecerá a primeira cena do núcleo Avareza, o ambiente será 

de um aposento do escritor Edgar Allan Poe). 

PRIMEIRO ATO   

EDGAR ALLAN POE – Quem é você? E o que faz em meus aposentos?   
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CATARINE – Sou Catarine... Estou à procura de meu filho, que há tempos não 

o vejo... Estou me sentindo perdida nesse enorme castelo do Príncipe Próspero... 

Como é grande esse castelo estou sem saber para onde ir, por onde começar...  

EDGAR ALLAN POE – Sim, mas tem que vir em meus aposentos atrapalhar 

meu descanso, estava sonhando com minha bela Leonor, não vê que sou um 

escritor e trabalhei a noite toda, preciso de descanso. Não tenho tempo de me 

preocupar com crendices de uma mulher que nunca vi na vida que invade meu 

quarto adentro sem pedir licença.   

CATARINE – Como já lhe disse, estou perdida e procuro ajuda... Já que é um 

homem culto, pode ser gentil também, não vais negar ajuda a uma mulher 

desprotegida.  

EDGAR ALLAN POE – Minha ajuda? Por quê? Com tantas serviçais nesse 

local, tem que ser logo eu? Preciso de privacidade e disciplina. Com licença!   

CATARINE – Isso não importa no momento, me escute... Já que és um escritor 

ocupadíssimo, deve ser um bom ouvinte também. Ouça minha dor e me entenda. 

Por favor!   

CATARINE – Me apaixonei perdidamente por William (um caixeiro viajante) 

tivemos muitas noites de amor e paixão... Porém, logo descobri que estava 

grávida, fiquei muito feliz... Mas percebi com o tempo que apenas eu fiquei feliz 

em ser mãe... Pois ele partiu sem deixar rastro.  

EDGAR ALLAN POE – Continue, continue, por favor...  

CATARINE – Fiquei profundamente abalada, prometi a mim mesma que jamais 

amaria alguém novamente, meu coração estava enrijecido e a chama do 

amor tinha se apagado. Entreguei o bebê nos braços da parteira... A raiva e o 

ódio corroeram minha alma...  

EDGAR ALLAN POE – Como assim? Que tipo de mãe és tu?   

CATARINE – Não me julgues, não sabes a dor de uma mulher abandonada, 

sozinha à própria sorte com um filho nos braços.  

EDGAR ALLAN POE – Que história louca... E em que posso lhe ajudar 

mulher.  

CATARINE – Em troca do favor de criar como uma mãe o meu querido bebê, 

prometi a uma serviçal um pergaminho que contém o mapa do tesouro enterrado 

no interior do castelo.  

EDGAR ALLAN POE – Eureca... Príncipe, a corte, manuscrito, amor 

platônico, inconsistência de palavras me inspiram a criar.  
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CATARINE – Você precisa me ajudar a resgatar esse pergaminho, pois nele há 

a escritura de um "Escaravelho de Ouro". É a chance de eu entregá-lo para a 

serviçal e resgatar o meu filho. Ou com o poder do Escaravelho ainda poderei 

executar a serviçal para resgatar meu filho, somente assim seremos felizes e 

ricos.  

EDGAR ALLAN POE – Um Escaravelho de Ouro ! Mas a senhora teria tanta 

coragem de tanta atrocidade a ponto de executar uma serviçal, que está a cuidar 

de seu filho como fosse dela?   

CATARINE – Sim   

EDGAR ALLAN POE – Sou apenas um escritor da noite, não costumo tomar 

posse do que não me pertence... Estou um tanto confuso.   

EDGAR ALLAN POE – O que ganho com isso?   

CATARINE – Por favor! Por favor! Ajude-me a encontrar o pergaminho e você 

será bem recompensado... Eu prometo...   

EDGAR ALLAN POE – Está bem, estou convencido a ajudá-la, desde que eu 

seja bem recompensado... E como faremos isso?   

CATARINE – Hoje haverá um baile de máscaras e a serviçal estará lá servindo 

os convidados, precisamos encontrá-la e tentar descobrir onde está o 

manuscrito.   

EDGAR ALLAN POE – Espere, está ouvindo?   

CATARINE – Sim, o baile está prestes a começar, vamos!   

(Deste ambiente serão guiados pelo espaço, palco e plateia, que denotarão o 

abandono, e irreverência assustadora, pois as varas, cortinas e máquina de 

fumaça já induzirão a decadência do lugar, chegam ao hall, onde é o camarim 

dos atores.  O núcleo Ira estará sob a música fazendo a performance com 

tecidos, os atores continuam arrumando-se sem estarem no personagem, ao 

primeiro barulho do pano, todos darão vida as performance e saem de seus 

lugares, procurando demonstrar que chegam à festa, no segundo barulho do 

tecido vão tomando suas posições para a apresentação do príncipe, no terceiro 

barulho todos estão em suas posições. O Príncipe Próspero passará e todos se 

curvarão, logo em seguida virá a Condessa Morela, que chamará a atenção mas 

ninguém a obedece.   

(Obedecida a ordem: 

 Rosana Ramos e Abílio Machado, Daniele Santos e Juliana Polle. 
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Lucimara Camargo e Regis, Elizabeth Rosales e Juliano Bielah, Andrea Szcole e 

Luiggi Lima, Wilison França e Annie Van Der Meer, 

Elizeu Eloi Giovanella e Gidiane, Wanderli Loiola e Bruna Prado).   

 

CENA NO HALL   

JOVEM – Nossa! Nunca me imaginei que estaria assim, tão próxima, de novo, 

Príncipe! Eu só queria um beijo...   

VELHO – Me sinto lisonjeado em estar entre pessoas tão nobres quanto eu... 

Um pobre velho sol...   

HOMEM BOBO DA CORTE --- Meu senhor! Me curvo a seus pés para lhe 

servir. Sou um bom servo, que me diz? Riu-se?   

(Todos riem, humilhando Fortunato, o pequeno baile começa, valseiam, até o 

surgimento da peste na nas portas. Morela vê primeiro e grita, todos começam a 

falar sobre o porquê estão ali em murmurinhos até o príncipe pedir por 

silêncio).  

TRONO HUMANO   

(cada um deve lembrar sua posição no trono, laterais, e cobertura).   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Há muito tempo a Morte Rubra vem devastando 

meu país; jamais foi visto peste tão fatal e tão terrível. Metade da população foi 

dizimada... Mas não temam meus caros amigos, pois aqui dentro estão todos em 

segurança. Temos provisões e diversão para meses, então, ânimo... Que o mundo 

exterior se arranje por si. De nada adianta nele pensar ou nos afligirmos por sua 

causa. Prossigamos com as festividades dessa noite.  

(Todos murmuram pela promessa de viver em festa).  

MESTRE DE CERIMÔNIAS   

(Sobe para ficar mais apresentável, lembrando um mestre de cerimônias 

circense que apresenta a sala dos horrores).   

LORDE JHON -  Damas e cavalheiros, uma salva de palmas ao nosso amado 

Príncipe Próspero. É com grande satisfação que eu, o Mestre de Cerimônias, vos 

convido à participar de mais um formidável Baile de Máscaras. Convido a todos 

a entrarem e a participarem desta formidável festa. Aproveitem!   

(Seguem-no, ajudando a guiar a plateia para que todos se separem em grupos, 

parte para a direita e parte para a esquerda, Conde e Príncipe, primeiro não os 

deixando sentar-se para que assistam a performance do núcleo Preguiça no 

palco).   

PREGUIÇA   
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(Os atores devem também demonstrar um pouco de preguiça interagindo).  

NAZARÉ – Nunca mais.   

MORBIDIA – Nunca mais.  

SAMIRA – Nunca mais.   

TODAS JUNTAS -- “Não há nada que se possa fazer!”  

NA TORRE DO CASTELO   

(Os atores fazem como se escutassem vozes, sem ver, pois seria outro 

ambiente).  

HOMEM BOBO DA CORTE - Então vocês estão ai?   

JOVEM SERVIÇAL – Homem, tem alguma notícia lá de fora?!   

HOMEM BOBO DA CORTE – Silêncio, se te escutam...  

VELHO – Já se passaram quanto?! ...   

HOMEM BOBO DA CORTE – Pouco tempo, velho, muito pouco tempo, mas 

lá fora... O mundo desaba...  

JOVEM SERVIÇAL – Me diga! Não me deixe agoniada. Sabe que deixei 

família...  

HOMEM BOBO DA CORTE – Deixei amigos...   

VELHO – Eu deixei... Parentes ah... Os dias passam se arrastando 

pesadamente.  

HOMEM BOBO DA CORTE – Jamais se viu peste tão fatal e hedionda. O 

país está devastado, a peste se revela pelo sangue, o sangue é a sua marca e 

também sua sentença de morte...  

JOVEM SERVIÇAL – A cor rubra, vermelha, o horror do sangue...   

HOMEM BOBO DA CORTE – Sim, surge com dores agudas e uma súbita 

tontura, sangram os poros, manchas rubras pelo corpo, na face... É a marca da 

peste, a mancha no rosto da vítima... As pessoas estão morrendo...  

VELHO – Sem ajuda e sem compaixão?   

JOVEM SERVIÇAL – É assim tão devastadora? Você mente...   

HOMEM BOBO DA CORTE – Queria que assim fosse... Mas do seu 

aparecimento ao fim da doença não se passa mais de meia hora.  

JOVEM SERVIÇAL E VELHO – Meia hora?!   

HOMEM BOBO DA CORTE – E então a morte!   

VELHO  – A morte?! Tenho de sair daqui...  

HOMEM BOBO DA CORTE – Aquieta-se homem. Se te ouvem nos expulsam 

daqui... Se nos descobrem...  
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JOVEM SERVIÇAL – Aqui estamos protegidos?! Será?!   

HOMEM BOBO DA CORTE – Por um bom tempo talvez...   

VELHO – E estes nobres, cheios de si, parecem adormecidos, separados do 

povo que morre...  

HOMEM BOBO DA CORTE – Sim meu velho, mas até quando? Até quando 

este sonho vai durar?! Ouçam... Já começaram... (Os atores correm aos cantos a 

escutar o que acontece, lá embaixo inquietam-se todos buscando também 

ouvir).  

JOVEM SERVIÇAL – Começaram a que homem...   

VELHO – Que barulhos são estes?   

HOMEM BOBO DA CORTE – Começaram a trancar as portas e janelas do 

mosteiro...  

JOVEM – Parecem martelar e arranhar a alma...  

VELHO – Seria isso?! Assentam os ferrolhos?!   

HOMEM BOBO DA CORTE – Agora somos prisioneiros, com loucos esnobes 

a brindar o tempo com tonéis de amontilhados!   

JOVEM SERVIÇAL– Você... Trouxe-me aqui...   

VELHO – Não entendo a relação destes dois irmãos... Mas ainda vou 

descobrir.   

HOMEM BOBO DA CORTE – Velho você vem?! Vem?   

(Existe uma quebra na musica como que arranhado).  

SEXO NO AQUÁRIO   

LUXÚRIA   

ENTRADA DE INÊS E MARTA   

ANABELLE – Estou ansiosa para minha apresentação!   

INÊS – Vamos estamos atrasadas!   

MARTA – Que calor!   

INÊS – Parem de falar bobagens! Viram Sofia?   

SOFIA – Estou aqui minha mamãe!   

INÊS – Por onde andavas?   

SOFIA – Me perdi e custei achar vocês, sabe como sou!   

INÊS – Pensei que estivesse junto ao seu noivo. - Vamos! Não quero causar uma 

má impressão ao príncipe.  

GRANDE BAILE   
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(Cena do convite - os atores  plateia estará dividida pelos dois lados, de 

um lado o Conde Westenhauer: Annie Van Der Meer, Danielle Santos, 

Juliano, Luiggi Lima, Rosana, Elizabeth Rosales, Elizeu). Lado do 

príncipe: Wanderli Loyola, Bruna Prado, Regis D. Blizzard, Ileana Melo, 

Andrea Szcolne,Juliana Polle, 

Lucimara Camargo, Wilison França, Gidiane Ramos, Abilio Machado.  

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Damas e cavalheiros, nossa noite está apenas 

começando, uma noite de paixões e loucura. Comam, bebam, amem, odeiem, 

mas acima de tudo, se divirtam... E por isso, lhes convido agora para nosso baile 

de máscaras.  

(A formação para o baile em casais, primeira passada em dupla, segunda 

passada em quatro, ao ouvirem a batida do Homem Bobo da Corto, fazem a 

coreografia laterais, separam-se fazendo as paredes laterais e quando ouvirem 

as três batidas acertam seus lugares e executam a coreografia. Fazem um 

encontro de paredes e ao se unirem, as mãos abrem em uma grande roda, duas 

reverencias na segunda vão ao centro e deixam apenas John e Anabela, saem).   

ANABELA E JHON   

ANABELA - Ei, não vão embora! (ri) Que festa! Tal proeza deve ter o dedo do 

grande mestre de cerimônias!   

LORDE JHON - Dama? Perdão refere-se a mim?   

ANABELA -- (ri) Sim, há algum outro aqui? Diga-me senhor, de onde ainda 

tiram tanta comida? E bebida... E quantas festas ainda virão? Nem sei mais se é 

noite ou dia. Mas também, todo esse palácio deve ser sinistro vazio... Não acha 

senhor...  

LORDE JHON - John, Lorde John, não há necessidade de me chamar “senhor”. 

E quanto à festa, deixemos as honrarias ao Príncipe Próspero.  

ANABELA - És muito gentil. Chamo-me Anabela.  

LORDE JHON - Anabela é um lindo nome, senhorita.  

ANABELA - Na verdade, já sou senhora...   

LORDE JHON - Perdão, como dizes?   

ANABELA - Pobre de mim, sou casada! E com um velho, avarento e rude! 

Deve estar por aí... Não importa. E o senhor, Lorde John? Pareceu-me que 

conhecias muito bem aquela linda dama...   

LORDE JHON - Realmente, não tens as boas maneiras de uma dama!   

ANABELA - Oh, me perdoe, não quis ser grosseira!   
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LORDE JHON - Ahhh... Senhorita Anabela... Estas verdades não são perfeitas, 

porque são ditas, e antes de ditas, pensadas, mas no fundo o que está certo é... 

elas negam-se a si próprias. Uma vez amei, julguei que me amaria, mas não fui 

amado, não fui amado pela única razão... Porque não tinha que ser.  

ANABELA - Mão quis ser indelicada, sinto muitíssimo...  

LORDE JHON - Não há o que se desculpar. (risos) Sábio é aquele que se 

contenta com o espetáculo do mundo. E ao beber nem recorda que já bebeu na 

vida... Perdi os dias que aproveitava...  

Mas senhorita Anabela, guardemos silêncio, a vida assim o quer, não falemos 

mais sobre isso.  

ANABELA - Nem mais uma palavra!   

LORDE JHON - Exato. Tens razão, a festa esta magnífica!   

ANABELA - Sendo assim, Lorde John, dance comigo!   

LORDE JHON - Eu não devo...  

ANABELA - Ora, não seja assim, dance comigo! Afinal, de que serve toda essa 

festa, se não for para dançar?   

LORDE JHON - Muito convincente, hás de ter razão!   

(Dançam, giram e caem. Entra Sofia). 

ANABELA - Com sua licença... (sai).   

SOFIA E JHON   

LORDE JHON –Sofia, minha adorável noiva, se assim a posso chamar, 

aproveitando a festa?   

SOFIA –De fato, muito bem orquestrada, e vejo que você está a aproveitar 

muito bem.   

LORDE JHON– Um pouco, tenho muitos assuntos a tratar.  

SOFIA – Ora, Ora, Ora Sr. “Mestre de Cerimônias” Sempre muito ocupado... 

Diga-me, de que valeram todos esses anos evitando os prazeres do mundo, 

evitando os prazeres que eu poderia lhe oferecer? Como pode se bastar com este 

estilo de vida que você diz ter? Vida poética, filosófica... Sempre se bastando 

apenas com seus malditos livros, sem dizer nas viagens longas que fazia para 

qualquer congresso literário que aparecia no mundo. - Ahhhh, claro, esqueci-

me... A busca incessante pelo conhecimento, a infinita necessidade em aquietar 

essa mente que não se contenta com o trivial. Ou seria para fugir de mim? Sabe, 

faz jus ao seu cargo concebido pelo Príncipe. Tens habilidades e sabedoria para 

lidar com a Monarquia. Tal êxito o torna um confidente Imperial. Pro inferno 
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Tudo isso. Pro Inferno você com todas as suas Teorias, sua arte filosófica, seus... 

Poeminhas disso, daquilo, TUDO!   

LORDE JHON – Defino a poesia das palavras como criação rítmica da Beleza 

em que o seu único juiz é o gosto, um sentimento misto de horror e remorso, mas 

não passa de um sentimento superficial e equívoco, pois minha alma permanece 

impassível.   

SOFIA – CHEGA!!! Chega dessas poesias baratas estou farta de ouvi-lo. 

LORDE JHON – Sofia, vamos deixar para sofrer pelo o que é realmente 

trágico, e não por aquilo que é apenas um incômodo, senão ficará impraticável 

atravessar os dias.   

SOFIA– Impraticável atravessar os dias é não ter você dentro de mim, o seu 

toque, seu suor, sua pele, seu cheiro, seu gosto. Um homem que não toca em sua 

mulher, permite que ela se sacie em outras fontes.   

LORDE JHON – Sempre soube, dama de pouca virtude, você dá essa desculpa 

para se deitar com todos a sua volta.   

SOFIA– Seu pai sim que era homem de verdade.  

LORDE JHON – Não comece a falar desse maldito cínico.  

SOFIA – Ele sim! Ah que homem de presença!   

LORDE JHON – Não podes estar falando sério!   

SOFIA– Falo sim. Falo com toda certeza, e como sua noiva, concordo com ele. 

Você puxou a sua mãe. Sempre tão gentil, tão parado, sem ritmo.  

LORDE JHON – Não ouse falar da minha falecida mãe.... Senão...   

SOFIA – Senão o que? Vais me bater?   

LORDE JOHN – Vagabunda.  

SOFIA – Sou uma vagabunda sim. Só agora que notaste? E queres saber? 

Haverias de nascer mil vezes para me deixar do jeito que seu pai me deixava.  

(Quando se separam cada um vai a um lado e  ficam na segunda roda que se 

forma, fazem a coreografia até ficarem o Príncipe e Morela, no fundo para que 

se abram. Morela puxa a roda interno e o Príncipe externo, quando chegam à 

frente formam um semicírculo. Música de Julina Polle (Laço de Fita – Castro 

Alves), na primeira estrofe entra Lucimara Camargo declamando, neste 

momento só cantarola ou canta bem baixinho, e todos interajam com o que está 

acontecendo).  

MÚSICA E POEMA   

EDITH   
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Pela manhã a noite ao entardecer, 

Maria! Meu hino tu tens ouvido dizer! 

Na alegria e na tristeza na saúde e na doença, 

Mãe de Deus, comigo esteja!   

Quando as boas horas passavam,  

E as nuvens o céu não anuviavam,  

Minha alma, que seria esquecida,  

Por tua graça foi conduzida;  

 Hoje, quando o Destino inclemente, 

Ofusca meu Passado e meu Presente,  

Que meu Futuro resplandeça   

Com tuas doces promessas!    

ANABELLE – Não sabes, criança? 'Stou louco de amores... Prendi meus afetos, 

formosa Pepita. Mas onde? No templo, no espaço, nas névoas?! Não rias, prendi-

me Num laço de fita. Na selva sombria de tuas madeixas, Nos negros cabelos da 

moça bonita, Fingindo a serpente qu'enlaça a folhagem, Formoso enroscava-se O 

laço de fita. Meu ser, que voava nas luzes da festa, qual pássaro bravo, que os 

ares agita, Eu vi de repente cativo, submisso Rolar prisioneiro Num laço de fita. 

E agora enleada na tênue cadeia Debalde minh'alma se embate, se irrita... O 

braço, que rompe cadeias de ferro, Não quebra teus elos, Ó laço de fita! 

Meu Deusl As falenas têm asas de opala, Os astros se libram na plaga infinita. 

Os anjos repousam nas penas brilhantes... Mas tu... tens por asas Um laço de 

fita.  – Há pouco voavas na célere valsa, Na valsa que anseia, que estua e palpita. 

Por que é que tremeste? Não eram meus lábios... Beijava-te apenas... Teu laço de 

fita. Mas ai! findo o baile, despindo os adornos N'alcova onde a vela ciosa... 

Crepita Talvez da cadeia libertes as tranças Mas eu... fico preso No laço de fita.  

SAÍDA DO PRÍNCIPE PRÓSPERO  

(Cena príncipe Próspero e conde Westenhauer após a declamação e o solo 

musical)   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Preciso conversar contigo, conde Westerhauer. (O 

conde vai até ele).   

(Morela vem logo atrás)   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Esta será uma conversa de cavalheiros, não é 

conveniente que a dama esteja presente.   
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(Morela fica constrangida diante os convidados, fala indignados, todos se 

dispersam formando pequenos grupos).  

MORELA - Perderam alguma coisa? Achem o que fazer!   

(Em lugares de boca de cena e logo atrás, acontecem às cenas das irmãs)  

MARTA RECLAMA   

MARTA - Meus pés estão me matando.  

INÊS -- Não sei por que se arrumar tanto!   

MARTA -- O que quis dizer com isso?   

INÊS -- Quer saber, estou cansada! Vamos achar um lugar para descansar os 

pés.  

ENCONTRO DAS IRMÃS   

AMY –(Batendo palmas e sendo cínica)   

--- Bela apresentação irmãzinha!. (Anabelle a ignora e continua cantarolando, 

Amy tira um pergaminho e gera curiosidade).  

ANABELLE – O que é esse desenho?    

AMY  – Como o é isso! Olhe novamente. Não vês, é um "Escaravelho de 

Ouro".    

ANABELLE – É um escaravelho estranho, confesso. É novo para mim; nunca vi 

nada parecido, a menos que isto seja um crânio ou caveira, com que tanto se 

assemelha! ... Meio que rindo com ar de deboche da irmã.   

AMY – Uma caveira!    

ANABELLE – Ah, sim, o desenho lembra uma, sem dúvida. As duas manchas 

negras superiores parecem os olhos, e a maior, embaixo, lembra uma boca, não 

é? Além disso, a forma do todo é oval. Você não é uma boa desenhista.   

AMY _A sua musica que é péssima e me dói os ouvidos!    

ANABELLE _Você é uma invejosa! É isso que você é.  

AMY – Não sou.    

ANABELLE – (fala varias vezes provocando a irmã) _Invejosa, invejosa, 

invejosa.   

AMY – Desenho razoavelmente, ou pelo menos deveria fazê-lo, porque tive 

bons professores, e não sou propriamente uma besta... Fica observando o 

desenho nas mãos da irmã.   

ANABELLE – Mas, então, minha cara, você está gracejando comigo. Isto é um 

crânio bem desenhado; diria mesmo que é um crânio perfeito, de acordo com 

todos os preceitos da teologia, e seu escaravelho será o mais singular de todos os 
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escaravelhos do mundo, caso se pareça com isto! Nos livros de história natural, 

há muitas denominações desse gênero. Mas onde estão antenas?    

AMY – As antenas! Na certa, você as está vendo aí na sua frente. Eu as desenhei 

tal como figuram no inseto original, e presumo que estejam bem visíveis.   

ANABELLE – Bem, bem, talvez você as tenha desenhado. Mas na verdade é 

que não as vejo!...Falou escondida parece mais uma caveira vulgar. 

(Anabelle vira as costas e sai, Amy grita com muita raiva, em sequencia ao 

fundo as amas Morbidia e Samira arrumam Morela, e ela as destrata).  

MORELA É ROUBADA   

MORELA -- Imprestáveis não fazem nada direito! (Neste ínterim a Jovem e o 

Bobo da Corte arrumam as cadeiras e almofadas, O velho serve seus 

amontilhados. As amas continuam pajeando sem dar importância aos 

insultos de Morela percebe que seu colar sumiu, começa a gritar e acusar todo 

mundo, outros convidados também dão falta de alguns pertences e fazem 

burburinho, ao final Morela respira e fala).  

MORELA - Quando descobrir quem foi vai me pagar caro.   

(Edgar Allan Poe começa a recitar um poema em um devaneio, enquanto ele 

declama as pessoas ao fundo são infectadas pela peste que invade o castelo).  

EDGAR ALLAN POE – Numa sombria madrugada, enquanto eu meditava 

fraco e cansado, sobre um estranho e curioso volume de folclore esquecido; 

enquanto cochilava, já quase dormindo, de repente ouvi um ruído. O som de 

alguém levemente batendo, batendo na porta do meu quarto. "Uma visita," disse 

a mim mesmo: "está batendo na porta do meu quarto. É isto e nada mais." --- Ah, 

que eu bem disso me lembro, foi no triste mês de dezembro, e que cada distinta 

brasa ao morrer, lançava sua alma sobre o chão, eu ansiava pela manhã, 

buscava encontrar nos livros, em vão, o fim da minha dor - dor pela 

ausente Leonor, pela donzela radiante e rara que chamam os anjos de Leonor -

 cujo nome aqui não se ouvirá nunca mais.  

(Homem Bobo da Corte convida Plateia a subir no palco, os atores descem para 

frente livre do mesmo).  

HOMEM BOBO DA CORTE – Senhoras e Senhores, convivas de meu 

príncipe, queiram subir a este salão para que tenham uma melhor visão de todo a 

festa, venham?! --- Subam, por aqui, se acomodem, por favor.  

OS SERVIÇAIS   

JOVEM SERVIÇAL – Estou a horas trabalhando, não aguento mais!   
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BOBO DA CORTE – Mas deve aguentar...   

JOVEM SERVIÇAL – Os dias passam, nada muda. Têm notícias, alguém 

sobreviveu?   

HOMEM BOBO DA CORTE – Seis meses se passaram, o reino 

está devastado, pilhas de cadáveres. Nos encontramos dentro de uma 

estranha cidade, onde todas as coisas poderiam ter servido para me apagar da 

lembrança os doces sonhos que por tanto tempo sonhamos lá quando morávamos 

no vale...   

JOVEM SERVIÇAL – Ficamos sós... Todo o meu corpo dói...  

HOMEM BOBO DA CORTE – Tente se concentrar no que fazes, minhas 

costas também doem, pensa que é fácil? (endireitando o corpo).  

VELHO – Deve tomar mais cuidado, se te pegam em sua mentira lhe jogam lá 

fora...  

HOMEM BOBO DA CORTE - Sempre sorrateiro como um verme.   

VELHO – Verme eu?! Só procuro me dar bem... Pegue, experimente, já que tu 

és o que mais entende de amontilhado, e agora sem mais concorrência não é 

mesmo?   

HOMEM BOBO DA CORTE – Sabes bem que sempre fui, e tenho de me 

manter como um bom conhecedor e melhor negociante... Dize-me, onde estão 

escondidos os tonéis deste néctar que ainda não os encontrei?   

VELHO – Já noto que tramas um bom negócio, quero uma boa parte. Mais 

tarde?!   

HOMEM BOBO DA CORTE – Mais tarde. Rogo a vós, silêncio, disfarça e 

sai...  

VELHO – Deveria experimentar um pouco deste amontilhado minha senhora... 

Posso lhe servir? (olha para os dois e sai rindo, oferece ao publico e desce).   

JOVEM SERVIÇAL – Se esta velha não estivesse aqui, poderíamos descansar 

nesse salão!   

HOMEM BOBO DA CORTE - Verdade! Elas vão ficar aí um bom tempo, 

mais fácil seria trazer um par de caixões!   

(riem)   

INÊS - Vocês não tem o que fazer seus insolentes, vou comunicar isso ao 

príncipe, vão limpar chão que é o que fazem melhor! O príncipe deverá saber do 

fato!   

A ASCENSÃO DO CONDE   
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(Entra Príncipe Próspero e Conde Westenhauer pela plateia dialogando).   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Muito bem Conde Westenhauer, diga-me; o que a 

suntuosidade dos meus salões representam para você além do meu bom gosto, é 

claro.   

CONDE WESTENHAUER – Vejo que a vossa alteza soube aplicar bem os 

recursos dos quais boa parte foram empregados graças a minha fortuna.   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Como ousa tal afronta perante seu futuro rei, não 

preciso dos seus míseros vinténs.   

CONDE WESTENHAUER – Perfeitamente meu senhor, ainda assim 

aguardarei sua generosa oferta como parte do acordo que fizemos, quantas 

mulheres vossa alteza irá agraciar-me e quando virá a ascensão do meu título, 

por certo devotarei todos os meus dias de vida a lhe servir.   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – (risos)  Caro conde! só o fato de você ter sido um 

dos escolhidos para estar aqui sob minha proteção já é motivo suficiente para me 

servir o resto de sua vida.   

CONDE WESTENHAUER – Com todo respeito majestade, todas as pessoas 

que vossa alteza livrou da peste também lhe devem algum favor?   

PRÍNCIPE PRÓSPERO - Caro Westenhauer, fale por si. Os interesses do meu 

principado só dizem respeito a esta monarquia, nos limites do meu reino falta-lhe 

autoridade e sobra-me poder. Aqui dentro estão todos sob meu domínio, lá fora, 

a morte reclama seus direitos... Escolha conde. Onde deseja estar neste 

momento.  

LOUCO   

(Ao notarem o Príncipe Próspero e o Conde Westenhauer vindo, os atores fazem 

os murmurinhos e sobem ao palco. Entra Sofia, o Príncipe olha fixamente para 

o Conde após breve silêncio vira as costas e sai).  

MARTA - Quem é este homem?   

CONDE WESTENHAUER – Tens uma bela filha!   

INÊS - Obrigado.   

CONDE WESTENHAUER – Sabes que sou um Conde muito rico, e logo terei 

a ascensão do meu titulo.   

INÊS - Ela já está comprometida.   

CONDE WESTENHAUER – Pago o que for preciso para tê-la , o necessário, 

qualquer coisa.   

INÊS – Homem Louco!   
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(Todos em seus pequenos grupos quando ouvem as badaladas do relógio e 

começa a cena da loucura, vagam como se estivessem em transe a formar um 

pequeno bolinho, tendo o Conde Westenhauer junto de si, andam para frente 

repetindo – LOUCO e retornam de costas repetindo – LOUCOS, cada vez mais 

fortes, deixando o Conde Westenhauer entre o bolinho e a plateia. Sofia 

amarrada e nua, aqui todos ficam em balanços e olham para a plateia, 

quando Inês sem perderem o movimento).  

CONDE WESTENHAUER - Me chamaram de louco, mas ainda não está 

resolvido se a loucura é ou não a suprema inteligência. Diremos então, estou 

doido! Concordo, pelo menos, que há dois estados distintos da minha existência 

mental de minha razão lúcida, e um estado de sombra e dúvida que constitui a 

segunda grande era do meu ser.  

SOFIA – Nas minhas vagas visões obtenho relances de eternidade e, quando 

desperto estremeço ao ver que estive mesmo a beira de grandes descobertas do 

desejo. Desde a infância tornaram-se latentes a docilidade e o sentido humano do 

meu caráter.  

INÊS – O encanto de Sofia era de um serafim, mas era uma adolescente ingênua, 

nenhum artifício mascarava o amor que lhe estuava no coração.   

MARTA - Quase me envergonha confessar, mas o desejo que Sofia provocava 

em minha irmã era alimentado por incontroláveis fantasias, que só uma mente 

sórdida como a dela poderia imaginar. E aquele vácuo que ela mantinha em seu 

coração, esse sim, recusava-se a ser preenchido.  

INÊS – Um pecado que comprometia a minha alma, desejo, se é que isso era 

possível. Misericórdia infinita de um Deus infinitamente misericordioso. 

MARTA - Preces, preces jogadas ao vento! Pois a obsessão de Inês por minha 

sobrinha aumentava em razão direta à aversão que sentia por ela.   

INÊS – Uma noite em que me achava deitada, meio aturdida, num antro mais 

que infame, tive a atenção despertada, subitamente, por um fervor que se 

alastrava por todo meu corpo, e não pensava em outra pessoa senão minha 

filha.   

SOFIA – O insondável desejo do corpo atormenta-me, de violentar e que é de 

minha natureza. Mas estou descrevendo uma sequência de fatos e não desejo 

omitir nenhum dos elos dessa cadeia de acontecimentos. Devo estar ficando 

louca.  
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CONDE WESTENHAUER – Não obstante, não estamos loucos e com toda a 

certeza eu não sonho. - Aqueles que sonham de dia sabem muitas coisas que 

escapam aqueles que somente de noite sonham.   

MARTA – Os que comentem crimes assim tão horríveis escolhem as trevas e 

não luz.   

INÊS – Casei cedo, e tive o infortúnio de encontrar em meu homem disposição 

desigual a minha.   

SOFIA - Foram me feitas propostas liberais e encaradas com certa hesitação.   

INÊS - Durante meses, não pude livrar – me do fantasma, nesse espaço de tempo 

nasceu em meu espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso. Mas na 

verdade se tratava de desejo.  

CONDE WESTENHAUER – Ao acariciar- lhe, ergueu-se imediatamente, 

gemendo com força esfregando-se em minha mão, como se minha presença lhe 

causa-se apetite. 

SOFIA - Ai de mim! Nem de dia, nem de noite, conheceria jamais a benção do 

descanso. Pensamentos maus converteram-se em meus únicos companheiros, 

acostumado com excessivo e agressivo sofrimento, um sofrimento que do toque 

familiar se tornou prazer.  

MARTA – Tinha o rosto cheio de sangue escuro, o qual saia, em parte da boca.   

INÊS – Em torno da garganta havia algumas escoriações e sinais de dedos.   

CONDE WESTENHAUER – Os braços estavam cruzados sobre o peito, 

rígidos.   

MARTA – Tinha a mão direita fechada e a esquerda aberta parcialmente.   

INÊS – No seu punho esquerdo havia duas escoriações circulares   

MARTA – Escoriações ao que parecia ser produzidos por cordas.   

CONDE WESTENHAUER - Uma parte do pulso direito se achava muito 

ferida, bem como as costas, em toda sua extensão, mas particularmente a altura 

das omoplatas.   

INÊS – O incontrolável desejo que me leva minha imaginação as ultima 

consequências.   

CONDE WESTENHAUER - Pessoas morrem a noite; morrem com o 

desespero no coração e um aperto na garganta ante ao horror de mistérios que 

não consistem ser revelados. Muito havia em sua firme natureza, para fazer-me 

acreditar que para ela, a morte viria sem terrores; mas não foi assim. 
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INÊS - Meu mundo escureceu de todo ante meus olhos e me deixou espavorida 

ante o escaldante pensamento que passava ante as terríveis tentações que me 

empolgavam. Mas uma vez no silencio da noite, chegaram até mim, através de 

brandos suspiros que havia muito eu já não ouvia, e numa voz familiar e doce 

percebi, estas palavras que jamais esquecerei.  

SOFIA – Dorme em paz.   

(Acontece novamente a badalada do relógio e todos voltam para sua posição 

inicial, Conde Westenhauer volta para Inês).   

CONDE WESTENHAUER – Tens uma bela filha!   

(Morela sai como se estivesse girando do bolinho).  

WILLIAN WILSON   

(No centro do palco, frente ao publico).   

MORELA – Bebendo sozinho?! A festa não está lhe agradando, meu senhor?   

WILLIAN WILSON – Não, muito pelo contrário. Estou ansioso pelos eventos 

desta noite. Pegou-me apenas em um momento de reflexão.  

MORELA – Se me permite perguntar, qual é o nome do cavalheiro?   

WILLIAN WILSON – Não tenho nome nas regiões onde hábito.   

MORELA – Um homem com seus mistérios...! Confesso que andei reparando 

em você e sua calma diante da situação em que o reino se encontra, com a peste 

em nossas portas, me intriga. Você é louco, ou destemido?   

WILLIAN WILSON – E por que deveria temer? Vocês se trancam aqui com 

medo dela, e acham que estariam a salvo do caos. Nada causa mais a queda do 

homem, do que o próprio homem. Somente seus desejos egoístas, suas paixões, 

suas vaidades, já são o suficiente para causar a destruição de um reino. O homem 

não precisa de ajuda para encontrar a morte, ele mesmo se lança em direção a 

ela.  

MORELA – Não creio que seja exatamente assim, afinal, estamos aqui, lutando 

contra ela. Tudo o que queremos é poder viver para ver outro dia.  

WILLIAN WILSON – E para quê? Estão sempre implorando por mais um dia, 

mais uma hora, mais um minuto... Mas quando lhes é dada a chance de viver, 

logo voltam para suas vidas miseráveis. Traições, assassinato, guerra... Os 

humanos são a única espécie que se divertem com o sofrimento de seus 

semelhantes.  

MORELA – Você acha que algum dia a humanidade viverá plenamente em 

paz?   
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WILSON – Nunca mais!   

MORELA – Acho que essa conversa está trazendo muito tormento para seus 

pensamentos. Talvez você possa precisar da minha companhia...  

WILLIAN WILSON – Eu não preciso... Mas não quer dizer que eu não queira.  

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Vejo que está se dando bem com os 

convidados, Morela!   

MORELA – Sim. Esse é o senhor...  

WILLIAN WILSON – Wilson, William Wilson. (Estende a mão para 

cumprimentar o Príncipe Próspero, mas ele o ignora).  

MORELA – O senhor Wilson e eu estávamos tendo uma conversa sobre a 

fragilidade dos humanos perante a face da morte.   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Fragilidade?! Sim, alguns podem se quebrar 

facilmente diante dela, mas eu não temo a morte!   

WILLIAN WILSON – Então por que se esconde?   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Não estou me escondendo, senhor...   

WILLIAN WILSON –Wilson.   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Senhor Wilson. Eu vejo meus muros e portões como 

uma afronta à morte rubra. Estou lutando contra ela. Estou salvando meu povo.  

WILLIAN WILSON – Os camponeses apodrecendo lá fora devem discordar de 

seu pensamento... Você salvou alguns amigos. Nobres beberrões e libertinos. 

Mas seu povo, aquele que trabalhou, lavrou a terra, cultivou e da onde você tirou 

as provisões para manter esta festa, foram deixados de lado e esquecidos pelo 

seu governante.  

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Você fala como se não fosse um dos que estão 

usufruindo da minha proteção e da minha casa. As pessoas que estão morrendo 

são um sacrifício necessário para garantir o bem daqueles que podem recomeçar 

quando essa epidemia acabar. Mas se o senhor se preocupa tanto com o bem 

estar deles, eu o deixarei livre para sair e ir ajudá-los. Mas assim que cruzar 

aquele portão, você não retornará mais. --- Anda, vamos ver até onde vai à 

coragem de William Wilson.   

WILLIAN WILSON – Perdão, alteza. Não queria te ofender em sua morada e 

diante de seus convidados. Não quero parecer ingrato pelo sua hospitalidade.  

PRÍNCIPE PRÓSPERO - Está perdoado. Agora vamos, voltemos à festa. 

Tragam mais bebidas, preparem meu banho e deixem suas fantasias e loucuras 

vagarem por esses salões.  
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MORELA – Foi um prazer, William. Vai continuar a deixar sua mente ser 

atormentada pelas iniquidades dos homens mortais?   

WILLIAN WILSON – Nunca mais!   

(Morela e Willian Wilson saem um para cada lado, logo ao fundo esta Catarine 

que se encontra com Edgar Allan Poe).  

A PRIMEIRA MORTE   

CATARINE - Você se perdeu de mim... Onde estava?   

EDGAR ALLAN POE - Sempre estive aqui para te ajudar como havia 

prometido em meus aposentos.   

CATARINE - Não preciso mais de você, não existe pergaminho, nem filho, 

nem a parteira... Eu nem sequer tenho o título de duquesa... Já consegui tudo que 

queria. (Duquesa Catarine mostra as jóias e colares a Edgar Allan Poe).  

EDGAR ALLAN POE - Como assim? Por que Fez isso? Quem és tu mulher? 

(Disputam o colar que arrebenta e todos olham...).   

EDGAR ALLAN POE - Sua insolente! Poe grita para todos os convidados do 

baile que há uma ladra entre eles...  

EDGAR ALLAN POE - Atenção entre nós há uma falsa duquesa, e vejam 

só, ela está com todas as joias que vos pertencem, e este belo colar pertence a 

vossa alteza... (Poe puxa o colar da duquesa e ele se arrebenta pelo chão)...    

MORELA - Então era essa ratazana que estava nos roubando?    

EDGAR ALLAN POE-- Peguem-na, pois merece ser presa, apodrecer na 

masmorra. (Lord Jhon e Conde Westenhauer a seguram enquanto ela tenta 

escapar).  

MORELA - Não nada disso! (Catarine sorri com ar aliviada).    

MORELA - Ela merece a morte! (Todos vão para cima da falsa 

duquesa formando um bolo humano) a sufocam até a morte e a tiram do palco.  

(Enquanto isso Samira e Morbidia entram com a banheira para o banho 

do Príncipe Próspero).  

BANHO DO PRÍNCIPE PRÓSPERO   

(Um suave som de fundo compõe a cena, as amas dão banho 

no Príncipe Prospero e lhe servem vinho. Morela com más intenções vê neste 

momento a oportunidade perfeita para por seu plano de assassinar o Príncipe 

em prática. Ao preparar o vinho ela coloca gotas de veneno e em seguida vem 

lhe servir, o Príncipe acaba percebendo este momento e propõe a troca das 

taças).  
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MORELA – (Espantando as amas de perto do Príncipe Próspero).  

 - Proponho neste momento tão íntimo um brinde!   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – E o que iremos brindar?   

MORELA – A minha fidelidade a sua alteza   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Isto quer dizer que você seria capaz de dar a sua 

vida pela do seu Príncipe?   

MORELA – Certamente que sim, meu senhor!   

PRINCIPE PRÓSPERO – Percebo que a sua disposição em sacrificar-se por 

mim requer que eu proponha a troca das taças em sinal desta devoção e da nossa 

amizade tão... Tão verdadeira! (Eles trocam as taças, Príncipe olha para 

a Morela e diz...) --- Que está esperando? Beba Morela.   

(Ela notoriamente angustiada leva a taça, mas no último momento lança o vinho 

fora e grita...).  

MORELA – Nãooooo.   

(Príncipe Próspero a pega pelos cabelos e a afoga ate a morte dentro da 

banheira).   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Que sirva de lição. Este é o fim aos traidores do 

reino. (Olha para Morbidia) Tire-a daqui.  

(Para as amas) - Que estão esperando, cubram-me (elas a enrolam com os 

panos).  

 (Os personagens entram em cena assustados para a sala do banho)   

PRÍNCIPE PRÓSPERO - Este baile está ficando morto, quero alegria, vamos 

aproveitem!   

(Os atores cobrem a saída da banheira que ficará em cena, apenas Morela sai 

escondida, no chão.  Se posicionam Inês, o Conde Westenhauer, Willian Wilson 

e Samira,todos vão assumindo seus lugares afastados em 

suas posições.O momento do início do baile torto, 

onde quatro personagens farão uma coreografia, os outros atores devem 

representar seus pecados. Começa a música do canção "Laço de fita – Castro 

Alves"’ e o coro a seguir a ordem, Anabelle desce ao encontro da árvore, Sofia, 

Inês, Brenda, Samira e Nazaré. Neste momento aproveita para a saída 

de Anabelle  e corre, Lord Jhon vai atrás dela ( precisam dar a volta a volta do 

teatro e retornam na cena da rampa de entrada, Homem-Bobo da Corte e 

Jovem Serviçal também escapam no mesmo momento).   

(Demais atores assumem as posições no palco).  
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BAILE TORTO   

MORTE DE ANABELLE   

AMY – Ainda cantarolando? Mas como canta mal!   

ANABELLE – E você escondida e fugindo de todos como sempre ou esta 

fazendo aqueles desenhos horrendos?   

AMY  - São muito bem feitos, eu lhe mostrei o pergaminho, o esboço grosseiro 

que fiz do escaravelho. Em dizer que meu croqui se parecia com uma 

caveira... Todavia, suas ironias a respeito do meu modo de desenhar 

me irritaram , porque me julgo um artista passável.   

ANABELLE - Você se refere ao pedaço de papel cheio de rabiscos...Tá vendo o 

que falta ali?   

AMY - Sim!...Um olho, qualquer, mero detalhe.  

ANABELLE - Mas o olho do crânio parece mais o formato de um inseto.   

(Então se levantou com ar grave e imponente e tirou da roupa um globo de vidro 

onde guardava o "Escaravelho de Ouro").  

AMY - Como assim! Aonde o encontrou? É meu!   

ANABELLE - Não! O Escaravelho é meu! Papai me deu.  

AMY - É mentira! Ele nunca daria um presente para você!   

ANABELLE - Eu sempre fui sua preferida, se conte-se. Você 

sempre foi tão invejosa.   

AMY - É mentira! Ele não lhe daria, ele sabia que eu queria!   

ANABELLE - Mentira? Invejosa! E papai deixou o escaravelho comigo!   

AMY - O Escaravelho é meu (puxa-o da mão da irmã, Nesse momento o cerco 

se fecha com a irmã mais nova confusa e com medo, a mulher fatal, vira na 

menina chorando. A mata, corta sua cabeça, a desseca e a coloca pendurada na 

árvore ao lado de outras tantas e o corpo dentro da árvore.)   

AMY - Quem é a invejosa agora? Fala que sou eu invejosa (A irmã grita com a 

cabeça em suas mãos).   

DEPRESSÃO DE ANABELA   

(Se passa na rampa de metal ao lado do palco). (Anabela está lá, no escuro, 

cantando e falando sozinha).  

Quando chega o Lorde Jhon, as luzes se acendem neles e começa a tocar a 

música The Kiss da trilha sonora do The last of the Mohicans.)   

LORDE JHON - Senhorita Anabela, que alegria em revê-la! (brindando) - A tal 

felicidade...a alegria. Jamais terei, senhorita.   
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ANABELA - O senhor tem um ar tão triste! Diga-me, o que lhe aconteceu?   

LORDE JHON – Está tão evidente assim, estampado em meu semblante? 

Pareço um fraco para você?   

ANABELA  -Não, senhor! Não foi o que eu quis dizer.  

(Começa a música)   

LORDE JHON -(desesperançoso) Não espero por grandes surpresas... Afinal 

minha vida resulta a viver preso, condenado, as vezes eu me admiro, como 

podemos ser tão, digamos, frívolos, em nos ocupar com a forma de cativeiro.   

ANABELA _(Bebe) Fazemos o que podemos. O demônio nos chama, dançamos 

com ele, pro abismo! (Ri) O demônio da garrafa! Como deve ser a sensação de 

mergulhar, mais fundo?   

(pausa)   

LORDE JHON - Carrego comigo lembranças que alimentam minha 

infelicidade, minha razão, choro de noite, uma vida morta que trago comigo, e 

que nunca vivi. Lá fora há um sossego como se nada existisse. Somente o relógio 

prossegue seu ruído.  

ANABELA - Algo lhe persegue, senhor?   

LORDE JHON - Desde que minha mãe morreu, não encontro paz nesta vida. 

Era uma mulher amável, totalmente submissa a minha pai. Ele por sua vez, 

a desmerecia ,a tratava como se fosse um animal, bebia e fedia feito um gambá. 

Nunca aceitei a frieza dele, indiferente à sua morte. Houve um dia, que 

retornando para casa, após um tempo afastado, ouvi-o gritando na biblioteca:  

LORDE JHON - Estou salvo, estou salvo, basta que não faça a tolice de 

confessá-lo, assassino, maldito seja!   

ANABELA - O senhor não tinha alguém? Uma mulher...   

LORDE JHON - Minha noiva? Está cada vez mais afastada de mim. Sente um 

imenso prazer em me afundar mais e mais. Uma nova suspeita começou a 

crescer em meu espírito, a forma como ele olhava para minha noiva, e a forma 

como ela encarava e fitava muitos homens. A verdade já era terrível. Eu a vi com 

meu pai, deitados na mesma cama. Decidi que seria hora de partir. Afinal, não 

tenho ambições nem desejo. Ser poeta não é uma aspiração minha. É minha 

maneira de estar sozinho.   

ANABELA - Estamos todos sozinhos aqui, esperando que “ela” chegue logo. 

Na rua, de noite, as árvores parecem forcas... Também jogam pedras... Tudo 

gira. Será que eu me atiro no rio? Não, a água deve estar muito fria... Têm 
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pancadas na cabeça, como sinos, batendo! O senhor que é estudado, achas que 

encontramos os que já foram senhor? Tenho muito pra contar. Lembra-se, 

senhor? Nós dançamos. Estou tão feliz! Vamos todos morrer.  

LORDE JHON - Morra comigo, Anabela.   

(Eles se abraçam, blackout total)  

ESTUPRO DE SOFIA   

(Após cena da depressão da Anabela, apagam-se todas as luzes e todos ficam na 

escuridão, almas vagam pelo castelo e são contaminados pela peste. Sofia 

aparece com uma lamparina e vaga pelo salão entre as pessoas, encontrará 

inclusive as duas mortas entre as pessoas).  

SOFIA – Jhon é você? ( Assustada)   

SOFIA – Me respondam, o que esta acontecendo com todos? (Encontra Inês)   

SOFIA – Mamãe?   

INÊS - Minha filha você vai ter tudo que você merece! (Ouve uma voz na 

escuridão).  

CONDE WESTENHAUER – Doce Sofia!   

SOFIA – Conde Westenhauer?   

CONDE WESTENHAUER – Agora você vai conhecer meu verdadeiro 

prazer!   

(As pessoas que estão no centro do palco saem para lateral, no fundo acende um 

foco de luz onde esta Nazaré e o Conde Westenhauer , repetidamente fala uma 

hora e data, acende um segundo foco e esta uma segunda mulher que também 

fala uma hora e data, em seguida aparece Sofia e começa coreografia do 

estupro.)   

A IRA 

DOS SERVIÇAIS   

VELHO - E o que me diz vale um bom  

negócio.   

HOMEM BOBO DA CORTE - Realmente estes tonéis de amontilhado...   

JOVEM SERVIÇAL - Silêncio, se nos pegam...(Som do relógio Tic-Tac)  

HOMEM BOBO DA CORTE - Este barulho está me enlouquecendo... Torna-

se mais alto, mais alto... E aqueles...   

VELHO - Todos parecem passear, satisfeitos como animais gordos prontos para 

o abatedouro. Eles sorriem...   

JOVEM SERVIÇAL - Porque o gato? Dá o gato para mim...   



26 
 

HOMEM  BOBO DA CORTE - Não! É ele, eu sei também me enlouquece. 

Devo morrer nesta loucura deplorável?   

JOVEM SERVIÇAL - Eles sabem, eles sabiam... Estão zombando do teu 

horror!   

VELHO – Todos, Vejam...   

(Badalada do Relógio)   

VELHO - Deus todo poderoso!   

HOMEM BOBO DA CORTE - Não, não...   

JOVEM SERVIÇAL - Resista... Vamos resista... As promessas...   

VELHO - Promessas, do lado de fora do castelo só tem escuridão.   

HOMEM BOBO DA CORTE - Fui desperto de um sono, como se me 

afigurasse o sono da morte, pela pressão dos teus lábios.  

JOVEM SERVIÇAL - Vida...   

VELHO - Não há vida, em parte alguma, becos, vilas, cidades...   

HOMEM BOBO DA CORTE - Tudo está marcado pelo abandono e há corpos 

mortos pelo chão.   

VELHO - Se não fingíssemos como entrar?!   

JOVEM SERVIÇAL - Ninguém, ninguém deve saber onde estão... Onde está o 

limiar voraz daqui...  

HOMEM BOBO DA CORTE - Esta angustia crescente... Ninguém sabe o 

tamanho desta realidade... Que infesta dolorosamente o corpo e a Alma...  

VELHO - Esta raiva de toda a burguesia de que se alimenta, fermenta...   

HOMEM BOBO DA CORTE - Sei, não me digas! Tenho carregado este 

rancor. Viajo dentro de minha própria sombra...  

JOVEM SERVIÇAL - Se eu não me conheço... Quem irá me conhecer?   

VELHO - Um bobo da corte oculto atrás da ironia e belas poesias.   

HOMEM  BOBO DA CORTE - O segredo está no relógio que boceja na noite 

e impede o homem de voar.   

JOVEM SERVIÇAL - Menos ao corvo que dilui sua vã profecia e anuncia...   

(Todos como corvos) NUNCA MAIS NUNCA MAIS NUNCA MAIS   

VELHO - A balburdia por hora em catarse de pavor pelo som do velho 

relógio...   

HOMEM BOBO DA CORTE - Eu?! Suspiro em minha solidão ao sublime 

sabor do amontilhado nesta adega de pecados, quando a noite findar a luz das 

velas destes candelabros...  
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JOVEM SERVIÇAL - Surrupiados da velha abadia... O escuro impedirá que 

minha figura viva...  

VELHO - Seremos todos fantasmas!   

HOMEM BOBO DA CORTE - Isso porque lá fora o mundo morre, e aqui a 

morte profana espreita os cantos, perdem mais que a vida no clamor do 

desespero a moral e seus valores.   

JOVEM SERVIÇAL - Se eu não me reconheço, quem irá me reconhecer?!   

VELHO - Lembra-te, do povo como vermes os esgotos?   

HOMEM BOBO DA CORTE- Rastejamos sobre corpos nos becos imundos...   

VELHO - Saqueamos moribundos.  

HOMEM BOBO DA CORTE - Alguns livrei-lhes da dor.   

JOVEM SERVIÇAL - Vos convoco a decifrar este enigma... Encerrados que 

estamos neste mosteiro do silêncio que arde em festa...  

VELHO - Mas quando as badaladas da verdade soprarem na alma...   

HOMEM BOBO DA CORTE - Eu me mudarei para os meus versos, me 

ocultarei nas poesias, nas páginas tão amareladas quanto os dedos da inveja...   

JOVEM SERVIÇAL - Quanto a ansiedade castrada da gula. Pai, eu só queria 

um beijo.  

VELHO - Ou à entrega da luxúria... As moedas da avareza. Sou um velho, um 

pobre velho, mendigo do tempo, andarilho da vida!   

JOVEM SERVIÇAL - Ou da taça levantada ao brinde do dia preguiça.   

HOMEM BOBO DA CORTE - E eu me curvei a seus pés para lhe servir, e o 

que me diz? Se ri... Brindarei aos que caem lá fora e a este que me trancou 

aqui... Salute!   

VELHO - Ters!   

JOVEM  SERVIÇAL -- Tim Tim!  

 (Travam no brinde, luz apaga)  

A PREGUIÇA   

(Cena da banheira e das amas)   

NAZARÉ – A morte sobre nós pendia. Sobre nós, sobre os móveis, sobre as 

taças...  

BRENDA - Tudo era depressão. Tudo, menos as chamas dos lampiões de ferro 

que ardiam pálidas, imóveis, como línguas de luz...  

SAMIRA - E no espelho que elas formavam na mesa de ébano, redonda, cada 

um de nós, sentado...   
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MORBIDIA  --- ...distinguia o palor do próprio rosto e o brilho inquieto das 

pálpebras pesadas dos amigos.    

BRENDA - Já desisti de lutar contra a força que me prende neste espaço, do 

qual não consigo submergir. Não há nada que se possa fazer. Tenho a impressão 

de que, vagarosamente, crescem membranas por entre meus dedos, minha pele 

enrugada pelos líquidos acumulados ao meu redor.  

SAMIRA - É um fim arrastado, preguiçoso e lerdo, desisti até mesmo dessa 

desistência ,fiz a cama no beco do meu tanto faz e me fiz reticência que não tem 

mais fim...   

NAZARÉ  –Por quê? Eu deveria ser mais uma dessas pessoas que fingem ser 

livres e com ânimo de vida? Por que deveria me tornar mais inútil a ponto de 

acreditar que algo aqui vale a pena? Esse baile é idiota assim como as pessoas 

que presas aqui estão.  

MORBIDIA - Esqueça, as horas nunca andam para trás, talvez ele devesse ser 

menos rei e um pouco mais real. Eu vejo sangue... Hipócritas! Em um baile de 

condenados... como os quatro pássaros que afogam-se em suas pequenas poças 

de sangue.   

NAZARÉ  -- Inúteis! Acreditam que essas paredes de barro serão capazes de 

livrá-las da morte... Mal sabem elas que seu destino é inevitável. Estar aqui e 

tentar tardar o que mais anseio se torna, a cada badalada, mais grotesco. Não me 

pergunte o porquê de estar aqui... Não, não me pergunte! Eu tenho preguiça, e 

me foge à compreensão poder imaginar um diálogo entre essas pessoas, que 

pode tentar me animar. Não, não me tirem da minha preguiça eterna, eu não 

quero abandoná-la. Eu não quero nada!   

SAMIRA – É um adeus esticado, sonolento e turvo. Que se deu e, no entanto, 

não deu a partida. 

MORBIDIA - E quem seria o infame que perderia seu tempo em uma tentativa 

de salvá-los? Nem eu, nem você, a transgressão que cabe a mim, cabe a você 

também. Somos aberrações, que diabos eu estou fazendo aqui? Não é mais meu 

lugar. Não me importa se vai doer, um corpo perfeito feito de uma alma perfeita, 

e quando menos perceber vai se acabar... Um coração que está cheio como 

um aterro, um trabalho que te mata lentamente e contusões que não saram... 

Você está tão cansado, a felicidade afunda o governo, eles não falam por ela, 

sem alamares e sem surpresas, por favor, silenciosamente, silenciosamente... 

Essa é minha lamentação final, esse é meu aperto de mãos.  
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BRENDA --- Tornei-me algo que não conheço. Minhas faculdades, pouco a 

pouco, se esvaem como um líquido purulento vazando de minhas orelhas. Por 

dentro já morri, somente esqueceu-se de avisar ao meu corpo para, enfim, servir 

ao seu destino, de comida aos vermes.  

SAMIRA -- Uma ida que fica, para mostrar que foi, mas não sai do que fui, 

como se fosse ainda. O passado é presente na recessão dos olhos, tenho o corpo 

presente que já não se tem, porque somos ausências, apesar de corpos.   

BRENDA -- Tudo o que se passa aqui é ludibriarão constante. Estado hipnótico 

que nos conserva na rotina hipócrita de interação social. Estamos todos mortos. 

E, o que nos matou? Ora, o que mais seria, senão o descaso? Des-Ca-So! Este 

líquido cáustico que flui pela sociedade, livremente, invadindo casas, alagando 

cidades, inundando corpos. Lentamente, destruindo tudo por onde passa, onde 

todos vocês, todos nós, estamos afogando neste exato momento.   

MORBIDIA - A fraqueza domina meus ossos, meus poros... Articulações... 

Meus pulsos. De repente você olha para o céu e percebe que todas as estrelas 

morrem lentamente, uma a uma... Chega de lutar, PERDEDORES! 

FRACASSADOS! Somos todos culpados e inúteis. 

NAZARÉ – A única vontade que tenho é de me jogar em um buraco que não 

tenha mais fim, e afundar cada vez mais. Desde que minha inocência foi tirada 

de mim, eu não tenho vontade de nada. Tomar remédios e ficar cada vez mais 

dopada não me faz esquecer, e nem viver. Eles diziam ser normal como brincar 

de boneca... Eu só queria fugir, e não entendia nada! Mas eu sei que nunca foi e 

nunca será normal ser abusada!   

Não quero mais tentar entender as pessoas! Não quero tentar entender as 

deformações em mim causadas!   

Eu não quero nada.  

BRENDA - Existem alguns que tentam, em vão, nadar contra a maré. POBRES 

TOLOS! Não sabem que este rio é corrosivo, puro ácido, e, pouco a pouco, parte 

por parte, há de dissolvê-los, sem que sequer percebam, como a rocha que, ao 

atrito das ondas, se desfaz e vira areia.   

TOLOS! TOLOS! TOLOS! Não conseguem ver que quanto mais gritam, mais se 

debatem maiores as golfadas de ácido que ingerem, e que os corromperá de 

dentro para fora. Até se transformarem em apenas mais uma gota no oceano.  

NAZARÉ - Por dentro eu já estou morta. A preguiça que me foi amaldiçoada 

está mais em mim do que minha própria alma. Hipócritas! Eu deveria estar lá 
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fora e ser comida pelas pestes! Acham mesmo que isso sairá de mim? Minha 

alma fede, assim como meus pensamentos, que estão podres. Está tudo 

atrofiando... Posso até tentar andar ou viver esse baile, mas isso não será 

verdadeiro, assim como nada aqui. Dopem-me novamente, e não me questionem 

mais! Minha cabeça dói em pensar... Deem-me um leito, quero descansar.  

MORBIDIA  -Vadio! Convido minha alma a entregar-se, vadio... Eu me 

entrego.  

SAMIRA  - Este fim infinito, rebuscado e tenso, no silêncio acuado que refina o 

grito, é um mito que paira sobre o que morreu.  

JUNTAS   - Não há nada que se possa fazer.  

IRA   

(Cena no balcão, performance do coração sendo arrancado, e surge o brinde 

como um pacto de morte).   

HOMEM BOBO DA CORTE _Perdi minha família.  

JOVEM SERVIÇAL --- Perdi meus amigos... 

VELHO - Perdi meus parentes...   

TODOS OS TRÊS  -Perdi a vida!   

(Porém na desistência do pacto correm para todos os lados até a ira se voltar 

contra o mais fraco, o religioso, que é morto, ao ser arrastado como em uma 

procissão, a Jovem Serviçal enforca o Homem Bobo da Corte e o arremessa 

pelo parapeito, no mesmo instante que acontecem badaladas).  

JOVEM - Durma em paz. (Ela ri enlouquecida...). 

A MORTE DO PRÍNCIPE   

MORTE  --- Apagadas estão as luzes, todas elas apagadas,  

A cortina, uma funérea fazenda amortalhada,  

Vem abaixo com a violência de um furacão,  

Enquanto os anjos, pálidos e lívidos – coisa insana!   

Elevando-se e tirando seus véus, afirmam, com terror,  

Que a peça é a tragédia humana,  

E o seu herói, o verme vencedor.  

(Luz volta, com a música The Raven, os sobreviventes estão em cena, sobre o 

palco, com dores, sobre uma cortina de fumaça, a quem a Morte WW dirigir 

cairá morto, um a um, lembrar que como estão infectados, são dores agudas e 

tonturas que terão de sentir, com sangue a brotas pelos poros, corpo e face, a 

louca vai tomar veneno e rir da morte cinicamente).  
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PRÍNCIPE PRÓSPERO - Você?! Mas, como...? Quem é você?   

MORTE – Sou apenas o barqueiro, a ave negra, o guia. Aquele de quem você, 

em vão, tentou fugir.  

PRÍNCIPE PRÓSPERO - Você! Você trouxe a peste para meus salões!   

MORTE – Não. Ela esteve aqui, mas não fui eu quem a trouxe; penetrou como 

um ladrão na noite. Eu sou apenas o coveiro. Estou aqui para terminar o que ela 

começou.  

PRÍNCIPE PRÓSPERO - DEMÔNIO! Está aqui para me levar para as trevas e 

o tormento de onde veio!   

MORTE - Sua alma já está em tormento. Seu corpo contorcido pela dor que te 

dilacera. Você tentou me evitar, mas agora sou eu quem pode fazer esse 

sofrimento acabar. Fui eu quem trouxe a paz para uma garota violentada; foi 

comigo que um rapaz trocou longas palavras em uma masmorra, e lhe foi dado à 

chance de viver até que os segredos em sua vida fossem revelados. Em seus 

momentos de desespero, sou eu que posso trazer alívio para seus espíritos.  

PRÍNCIPE - Então descansarei no Paraíso?!   

MORTE - Eu não disse isso!   

PRÍNCIPE - Por favor, Deus nos céus, tenha piedade de mim!   

MORTE - Os anjos choram assistindo a essa tragédia, mas não se apiedam de 

todos. Você viveu uma vida de luxúria, vaidade, egoísmo e extravagâncias; 

nunca se importou com aqueles ao seu redor, e agora clama por misericórdia.  

(Príncipe começa a sentir uma dor ainda maior).   

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Essa dor faça parar!   

MORTE – Esse é o sofrimento que você causou ao seu povo ao deixá-los para 

morrer.   

MORTE – Mas lhe darei uma chance de se salvar. Você pode continuar a viver, 

mas jamais governará novamente. Seu reino não mais existirá. Será um pedinte, 

ou trabalhará para poder viver. O seu orgulho, assim como suas riquezas e 

títulos, não terá mais. Ou pode aceitar sua impotência e vir comigo.  

PRÍNCIPE PRÓSPERO – Deus! Deverão ser essas coisas inflexivelmente 

assim? Não será uma só vez vencida esse vencedor? O homem não se submete 

aos anjos nem se rende inteiramente à morte, a não ser pela fraqueza de sua débil 

vontade. 

MORTE – Prefere a morte a uma vida com dignidade.   
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PRÍNCIPE – Barqueiro, ou demônio, ou ave negra! Diga-me, minha alma, em 

sua terra, voltará algum dia a ter paz?   

MORTE – Nunca mais!   

(Blackout, som de sino e de corvo).  

  

FIM  

 


