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para um espetáculo baseado em O PAI de Strindberg 
Salvador, 11/03/1981 

Marcio Meirelles 
 
 

 Ritualizar Strindberg. 
 

Os personagens são divididos, duplicados e multiplicados; evaporam-se, cristalizam-se, fogem e convergem. Mas 
uma única consciência paira a cima de tudo. A do sonhador 

Uma peça de Sonho – Nota do autor – A. Strindberg  
 
 
 
 

 
O Pai tem somente dois personagens: o homem e seu 
destino. 
O homem não é eterno. Ao Pai é tirada essa crença absurda 
na imortalidade, na perpetuação. Ele morre lúcido. 
O Pai é fracionado nos personagens masculinos que lhe 
colocam a dúvida, tentam salvá-lo da loucura e procuram 
ajudá-lo – são os peões de um jogo de xadrez. Todos têm a 
mesma identidade. Todos têm o mesmo destino. Ocupam 
várias funções, a depender do momento. 

O seu destino – trágico, inexorável, irredutível – são as três 
mulheres. As tres fiandeiras que tecem eternamente. O 
destino, ele sim, é eterno, infinito, cíclico. Nascimento e 
morte. A mãe (Ama) fia, a amante/esposa (Laura) tece e a 
filha (Berta) – a que não perpetua, ao contrário, dá a 
punhalada final negando: o senhor não é meu pai – corta o 
fio. 
Não é por acaso, nem foi por desvios, que Strindberg chegou 
ao simbolismo de suas peças de sonho. Desde que tentava 
ser naturalista seus personagens, como seu destino, fugiam-
lhe das mãos, escapavam-lhe por entre os dedos e 



 3 

simbolistamente e expressionistamente encarnavam forças da 
alma. 
Suas personagens brilhantemente construídas 
psicológicamente, abandonam a psicologia na mão do seu 
criador e se vestem de símbolos arquetípicos, de forças 
inconscientes e poderosas que arrastam suas peças para 
campos muito mais largos do que o próprio autor imaginava. 
Mas uma única consciência paira acima de tudo. A do 
sonhador. Para ele não tem segredos. Não tem 
incongruências, não tem escrúpulos e não tem lei. (Uma peça 
de sonho – Nota do Autor – A. S.) 
O pai sonha com sua destruição. Com sua impossibilidade. 
Com sua mortalidade. 
Uma casa transparente serve de centro atrativo à peça. Esta 
casa aberta se deixa ver até nos seus segredos (...) A casa 
é descrita com seus costumes, seus moradores e suas 
manias. Sente-se que os destinos de todos os personagens 
misturam-se, são ligados, como os dos náufragos sobre um 
navio perdido. Toda a peça é como um mundo fechado em 
torno do qual a vida circular é parada por uma quebra nítida. 
(Projeto para uma encenação de Sonata dos Espectros, de 
Strindberg – Antonin Artaud) 
Assim, atravez de uma casa transparente em ruínas nós 
vemos o pai enredado por seu destino. Nós vemos o pai 
implorando à Laura que diga que Berta não é sua filha, que 
ele não é imortal e que aquele sonho está acabando. 
Estamos fazendo sempre o mesmo discurso. 

Strindberg toda sua vida fez o mesmo discurso. E sempre da 
mesma forma. A linguagem sempre a mesma. As palavras 
sempre as mesmas. 
Cada homem é um pouco Deus e recria continuamente o 
mundo segundo sua imagem e semelhança. 
Todos os personagens de O pai saem de Adolf assim como 
Adolf e todos os personagens de sua vida saíram da 
consciência de Strindberg, ou da inconsciência, que paira 
acima de tudo. Para ele não tem segredos, nem 
incongruência, nem escrúpulos, nem lei. Como o pai, 
Strindberg não consegue ser nem estabelecer a lei porque a 
lei é colocada pelo fim. E para ele, que não crê numa 
segunda vida, tudo se acaba com a descoberta definitiva. 
E o mundo vai sendo recriado contínuamente. 
Para ele não há incongruências – assim, ter escrito peças 
pretensamente naturalistas, ter se dedicado, como Fausto, ao 
estudo da alquimia e da feitiçaria; ter escrito peças de sonho; 
ter sido discípulo de Darwin e Nietzsche e ter sido um dos 
precursores do expressionismo e ter sido simbolista são todas 
e uma mesma coisa. Uma tentativa de decifrar o mistério que 
as três mulheres (inclusive as de O Pai) fiam indefinidamente. 
Eternamente. Tenta, como Fausto, e como Fausto desce aos 
infernos de si mesmo. Ao reino das mães. Ao lado escuro. 
Sempre. E retorna cada vez com um novo discurso poético. 
Sempre, tenta estabelecer a lei do pai – Darwin. Da ciência, 
da lógica. Tenta. Tenta naturalistamente retratar o mundo. 
Mas toma do mundo uma cena e a isola como se, 
cientificamente, se pudesse isolar uma cena da realidade num 
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microscópio. E olha esta cena a fundo e vê do que é 
composta. Por isso o naturalismo lhe escapava por entre os 
dedos, como seus personagens, como seu destino. Porque 
ele via partículas, fragmentos, átomos que explodiam em 
imagens monumentais, ia mais fundo do que o naturalismo 
permite. Seus personagens são maiores do que naturalmente 
são as pessoas. 
Ritualizar 
Expressionistizar 
Simbolistizar 

Desfolhar os personagens masculinos em mil e condensar o 
destino, o infinito, nos três personagens femininos. Represar 
a eternidade nas três mulheres que determinam os caminhos. 
O fio da peça. 
As paredes da casa do pai estão ruídas e ele não tem mais 
proteção. (Vários personagens rondam a casa como mortos 
atraídos pelos seus despojos – Projeto de encenação de 
Sonata dos Espectros, de Strindberg – Antonin Artaud) Seus 
espíritos, que vagavam, finalmente conseguem penetrar pelas 
paredes destruídas, pela transparência dos limites, e agora 
estão entrelaçados definitivamente o homem e sua morte. 
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roteiro e texto colagem para um espetáculo baseado 
em O PAI 

de Strindberg 
≈ 1: 00 HORA 

 
 
CENÁRIO: Um círculo de quadros brancos e pretos cercados por um quase muro de tijolos vermelhos. Uma escada negra que 
determina o raio do círculo. Por cima de tudo paira um barco a vela 
 
 
1º ATO1 
 
Prólogo  ≈ 5’ 
 
Ritual de celebração do parto. 
 
As três mulheres e Adolf (tripartido). 
 
As três mulheres entram no círculo da 
casa e começam a preparação para o 
parto: Margret, a ama, veste Laura 

 

                                                 
1 A divisão em atos é como, simbólicamente, tres atores interpretam os personagens masculinos e tres mulheres representam o destino. Os tres atos, 
simbólicamente, retratam tres fases distintas da tragédia: exposição, reviravolta, conclusão; ou, seja lá que nome tenham, são três retratos do mesmo 
personagem tripartido. 
 



 6 

com o vestido de grávida (com barriga 
postiça) cuja ponta emenda com o 
avental de Berta. Assim emendados 
mãe e filha, Laura e Margret levantam 
a saia do vestido de grávida para que 
Berta volte à barriga. Ela se recusa e 
vai para o outro extremo do círculo. A 
ama e a mãe vão para ela e fazem a 
preparação da mulher – erotizam, 
penteiam, submetem. Enquanto isto 
acontece, Adolf (representado pelos 
três atores com mascaras) entra com 
incensário na mão e passa entre o 
público. Dois dos atores vão para a 
direita do palco pegar um painél onde 
está pintada uma alegoria com o Anjo 
da Morte abrindo uma cortina e 
mostrando uma sala com uma porta e 
o título do espetáculo: O PAI. Com 
este painel cobrirão o final da cena 
quando Laura e Margret ensinam a 
Berta a submissão. O outro ator vai 
para a esquerda do cenário e acende 
grandes velas de mais de um metro e 
meio de altura. 
 
 
Apresentação ≈ 3’ 
Depois que o anjo da Morte cobre a 
cena, Laura e Margret seguram o 
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painel onde está escrito no meio de 
um medalhão barroco: Dramatis 
Personae. Os atores apresentam-se e 
aos personagens.  
 
É dado ao público o código de leitura 
do espetáculo: 
 
As três mulheres se vestem de preto: 
Margret com uma roupa semelhante à 
das freiras, sob o véu um pano 
branco, que emoldura o rosto e cobre 
o pescoço; tem também brancas 
longas mangas de renda sobrepostas 
às mangas negras do hábito. 
 
Laura completamente de negro com 
um vestido longo e justo na altura dos 
quadris, arrematado por fitas que 
formam como uma teia de aranha. 
Luvas rendadas sem dedos, meias, 
mesmo sob a saia longa, e sapatos 
pretos de saltos muito altos. Cabelos 
esticados em coque para traz. Uma 
faixa de tule cobre a testa e prende o 
coque, dando a volta pelo pescoço 
como uma gargantilha.  
 
Berta com um vestido como o das 
crianças do fim do século passado 
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com grandes mangas bufantes. 
Rendas brancas e pretas na gola e 
nas mangas. Um avental branco.Os 
cabelos meio presos no alto da 
cabeça por um laço de fita preta. 
 
Os homens usam branco e sempre 
uma roupa básica. O que difere os 
personagens são elementos ou outras 
peças de roupas adcionadas. 
 
A roupa básica é uma calça curta 
amarrada no meio do joelho e meias 
brancas e grossas que cobrem a 
perna até onde a calça começa; sem 
calcanhar nem dedos. 
 
Adolf usa um óculos preso num nariz 
artificial com um bigode.  
 
Nojd usa botas que vão até em cima 
dos joelhos, pretas. 
 
Dr. Ostermark usa um guarda pó 
branco até o joelho. 
 
Jonas, o pastor, usa uma ampla batina 
cortada em godê duplo com pelerine, 
branca. 
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A maquiagem tanto dos homens 
quanto das mulheres e carregada para 
o roxo. 
 
Os homens tem o rosto dividido: dos 
olhos para baixo de um salmão quase 
branco, dos olhos para cima roxo.  
 
As mulheres tem a base do mesmo 
tom salmão e a atenção é voltada 
para os olhos. 
Laura tem a boca de um vermelho 
muito escuro, Berta de um rosa muito 
claro e Margret no mesmo tom da 
pele. É inspirada nas maquiagens de 
teatro oriental.  

 
 
Cena 1  ≈ 2’ 
Enredamento – Exposição. 
Adolf; Jonas, o pastor; e Nojd, o 
cavalariano. 
Os três, em fila, fazem movimentos 
iguais como que nadando ou remando 
um barco. 
Depois separam-se e cada um 
assume seus movimentos: Nojd, 
arisco; Adolf, dilacerado e autoritário; 

 
 
CAPITÃO: 
Confesse agora, senão já sabe o que vai acontecer. 
NOJD: 
Ela disse que a gente podia ir até o celeiro. 
CAPITÃO: 
Ah, então foi a Emma que o seduziu? 
NOJD: 
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Jonas, angustiado. 
Nesta cena é exposta a falha que 
levará Adolf à destruição: um homem 
não pode saber se é pai de seus 
filhos. Esta impossibilidade, esta 
ausência, esta falta é sobre a qual vai 
girar a estrutura dramática. 
A cena acaba quando com um gesto 
autoritário Adolf manda Nojd embora. 
Durante esta cena as mulheres estão 
sentadas em fila na escada e 
observam. 

Se a mulher não quiser, nada acontece. 
CAPITÃO:  
Você é ou não pai da criança? 
NOJD: 
Como é que a gente pode saber? 
CAPITÃO: 
Você não pode saber? 
NOJD: 
Isso é coisa que a gente nunca pode saber. 
CAPITÃO: 
Você não era o único? 
NOJD: 
Daquela vez, sim, mas isso não significa que eu tenha sido o único. 
PASTOR: 
É sempre difícil dizer quem é o responsável. 
NOJD: 
É sempre difícil dizer quem é o responsável. Eu trepei, mas nem sempre isso traz 
consequência. Se eu soubesse que era o pai da criança... mas é coisa que nunca se 
pode saber. Ficar a vida inteira dando duro pelos filhos dos outros não tem graça. 
CAPITÃO: 
Vá andando, suma! 
NOJD: 
Deus o guarde, Sr. Capitão. 
 

 
 
Cena 2 ≈ 3’ 
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Tentativa 
 
Adolf (bipartido) e Jonas, o pastor. 
 
Os dois Adolf, com gestos 
absolutamente iguais, comunicam a 
Jonas sua resolução de tirar Berta 
daquela casa cheia de mulheres e 
manda-la estudar na cidade.  
 
O pastor se angustia por não poder 
salvar o amigo da destruição a que 
este começa a se entregar, torce as 
mãos ou anda com passos rápidos 
percorrendo o círculo da casa. As 
vezes reproduz os gestos de Adolf. 
Assim fica a cena ora com gestos 
repetidos pelos tres, ora dois e um 
contraponto. 
 
A cena acaba com o pastor indo 
embora – um dos Adolf tira sua batina, 
o outro coloca uma máscara em seu 
rosto e ele vira um terceiro Adolf. 

As mulheres estão sentadas em fila na 
escada e observam.   
 

 
 
 
 
CAPITÃO: 
A moça é culpada se é que há alguma culpa. 
PASTOR: 
Sobre o que falávamos? Era sobre Berta. 
CAPITÃO: 
Sobre a sua educação. Esta casa está cheia de mulheres, todas querendo educar minha 
filha. A sogra quer fazer dela uma espírita; Laura, uma artista; a governanta, uma 
metodista; e a velha Margret, uma batista; e as empregadas pretendem ingressá-la no 
Exercito da Salvação. Não se pode formar uma alma assim aos pedaços. E eu que acima 
de todos, tenho o primeiro e maior direito de orientar as suas inclinações sempre me vejo 
contrariado em meus esforços. Por isso preciso tira-lá daqui. 
PASTOR: 
Você tem mulheres demais governando a casa. 
CAPITÃO: 
Tem razão! É como estar numa jaula de tigres. 
PASTOR: 
Você tem que mantê-las no freio. 
CAPITÃO:  
A casa inteira anda agora fora dos eixos. Laura não quer largar Berta, e eu não quero 
milha filha neste hospício! 
PASTOR: 
Deus o ajude meu amigo, não vejo nenhuma saída. Tudo isso é muito triste. Laura, 
naturalmente, tem o apoio das outras. 
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CAPITÃO: 
A casa toda está em polvorosa e cá entre nós, a luta que está sendo travada não é muito 
limpa da parte delas. 
PASTOR: 
Você pensa que não conheço a situação? 
CAPITÃO: 
Você conhece também? 
PASTOR: 
Também?! 
CAPITÃO:  
O pior é que lá dentro a carreira de Berta está sendo proposta em termos de ódio. Você 
já vai? Não, fique mais um pouco. Acho que não tenho nada para oferecer-lhe, mas fique 
assim mesmo. 
PASTOR: 
Parece que está fazendo muito frio esta noite. Cuide de sua saúde, Adolf. Você parece 
tão nervoso! 
CAPITÃO: 
Nervoso? Foi Laura que lhe meteu isso na cabeça? Há vinte anos que ela me trata como 
se eu estivesse à morte. 
PASTOR: 
Cuide-se! Siga meu conselho! Mas, diga-me, não era sobre a primeira comunhão de 
Berta que você queria conversar comigo? 
CAPITÃO: 
De modo nenhum! Tenho certeza de que a questão se resolverá normalmente, de acordo 
com os usos e costumes. 
PASTOR: 
Adeus, meu caro. Lembranças à Laura. 
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Cena 3 ≈ 3’ 
Entrega das armas 
Adolf (tripartido) e Laura. 
Os tres formam uma estrutura 
semelhante à uma máquina que 
funciona corretamente e faz cálculos, 
contas, números. 
As mulheres entram em cena. Todas 
Levantam-se ao mesmo tempo. Têm 
um fio na mão: Laura a ponta, Margret 
o meio e Berta o novelo. Descem uma 
à uma (A filha, a ama, a esposa). 
Berta se deita no chão e como um 
gato brinca com o novelo levemente. 
Margret se ajoelha em frente à 
máquina e coloca um dos Adolf para 
fazer arremedo de amamentação. 
Laura, com um gesto, derruba o corpo 
do segundo sobre o primeiro e o 
terceiro por fim se retira levando o 
segundo. O primeiro fica no chão 
deitado todo encolhido e de bruços. 
Esta foi a primeira batalha. Laura 
conseguiu, entregue por Adolf, a arma 
de que necessitava – a dúvida sobre a 
paternidade. A impossibilidade da 

 
 
 
CAPITÃO: 
Trinta e quatro, nove, quarenta e três, sete, oito, cinquenta e seis. 
LAURA: 
Quer fazer o favor... 
CAPITÃO: 
Sessenta e seis, setenta e um, oitenta e quatro, oitenta e nove, noventa e dois, cem. O 
que há? 
LAURA: 
Talvez eu esteja incomodando... 
CAPITÃO: 
É o dinheiro para as despesas da casa que você quer?  
LAURA: 
Justamente, é o dinheiro para as despesas da casa. 
CAPITÃO: 
É instável a situação da nossa casa. Em caso de falência é necessário que as contas 
estejam corretas. 
LAURA: 
Se a situação da casa está ruim, não é por minha culpa. 
CAPITÃO: 
É exatamente o que será apurado por meio das contas.  
Minha resolução já esta tomada. Berta irá para a cidade e partirá dentro de quinze dias. 
As crianças devem ser educadas na crença do pai.  
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prova de um ato tão simples quanto o 
da continuidade da vida do pai, 
atravéz do filho. 

LAURA: 
E a mãe nada tem a decidir na questão. 
CAPITÃO: 
Absolutamente nada! 
LAURA: 
Então o nó tem de ser cortado! O que fazia Nojd aqui? 
CAPITÃO: 
Trata-se de uma questão sigilosa! 
LAURA: 
Ele é o pai da criança? 
CAPITÃO: 
Não está escrito na lei quem é o pai da criança. 
LAURA: 
Não, mas isso é fácil de se saber. 
CAPITÃO: 
Os entendidos afirmam que tais coisas jamais podem ser sabidas. 
LAURA: 
É difícil saber-se quem é o pai de uma criança? 
CAPITÃO: 
É o que dizem! 
LAURA: 
Que estranho! Assim sendo, como é que o pai pode ter tantos direitos sobre os filhos? 
CAPITÃO: 
No casamento não há dúvidas quanto à paternidade. 
LAURA: 
Não há dúvidas? 
CAPITÃO: 
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Não! 
LAURA: 
E nos casos em que a esposa tenha sido infiel? 
CAPITÃO: 
Esse não é o nosso caso! Vou para o meu quarto, avise-me quando o doutor chegar. 
LAURA: 
Entendo! 
 

 
 
Cena 4 ≈ 1’ 
Lançamento da teia 
1ª parte – Laura e Dr. Ostermark 
(bipartido) 
Margret levanta-se e sobe as escadas. 
Berta levanta-se e começa a ameaçar 
partir o fio cujo novelo deixou no chão. 
Laura vira-se de costas para o público 
e começa a acariciar/arranhar os 
ombros. 
Entra o Dr. Ostermark duplo. Um fica 
parado ocilando, outro se dirige para a 
escada com o andar vacilante, 
temeroso. Laura faz a revelação: meu 
marido é doente mental. Dr. 
Ostermark, que andava, sente faltar o 
chão e cai na escada. Recobra-se e 
caminha para ela sem olhá-la nos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOUTOR: 
Minha senhora! 
LAURA: 
Seja bem-vindo Doutor Ostermark! Muito bem-vindo à nossa casa. 
DOUTOR: 
Peço desculpas por estar chegando tão tarde. 
LAURA: 
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olhos.  
Para de costas para Laura, em frente 
a ela que lhe tapa as orelhas com as 
mãos. Os dois estão de perfil.  
O Dr Ostermark que estava ocilando 
sobe as escadas de joelhos e para em 
frente à Margret que está sentada nos 
últimos degraus. 
Laura solta as orelhas do médico que 
cai a seus pés. Endireita-se e tenta 
subir as escadas, cai e fica deitado de 
costas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nó momento há muitos casos de doença nesta localidade. Para nós que vivemos na 
solidão é de grande importância contar com um médico. Há situações numa família que, 
por questão de honra e de consciência, somos obrigados a esconder de todo mundo… 
DOUTOR: 
Menos do médico… 
LAURA: 
Por isso cumpro o doloroso dever de dizer-lhe toda a verdade. Meu marido é um doente 
mental. Agora, o senhor sabe de tudo e pode doravante julgar por si mesmo.  
DOUTOR: 
O que está dizendo? Sempre o julguei de uma inteligência viva e brilhante. 
LAURA: 
É razoavel que uma pessoa possa ver num microscópio o que acontece num outro 
planeta? 
DOUTOR: 
Ele diz que o consegue? 
LAURA: 
Sim, é o que ele afirma. 
DOUTOR: 
Num microscópio?! 
LAURA: 
Num microscópio, sim! 
DOUTOR: 
Isso é grave e exige bastante observação. Evite falar em coisas que impressionem 
demasiado o doente, pois num cérebro enfermo elas evoluem de modo rápido e tornam-
se facilmente monomanias ou idéias fixas. 
LAURA: 
Devo evitar de despertar sua desconfiança. 
DOUTOR: 
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2ª parte: Adolf (um) e Dr. Ostermark 
(um)  
Laura se encolhe e Adolf levanta. Fica 
em pé todo o tempo olhando para ela 

Exatamente! Pois num enfermo se pode incutir tudo o que se quiser, justamente porque é 
vulnerável demais. 
LAURA: 
Ah, sim, compreendo! Compreendo sim! Com licença, minha mãe tem algo a dizer-me. 
Um momento… Olhe, aí vem vindo o Adolf. 
 
 
CAPITÃO: 
Ah, já está aqui, sr. Doutor! Muito benvindo à nossa casa! 
DOUTOR: 
Sr. Capitão, é extrematente agradável travar conhecimento com um cientista tão famoso. 
CAPITÃO: 
Creio estar na pista de uma descoberta. Submeti à análise espectral pedras 
meteorísticas e achei carvão, traços de vida orgânica. 
DOUTOR: 
O senhor pode ver isso num microscópio? 
CAPITÃO: 
Não, no espectroscópio. 
DOUTOR: 
Espectroscópio?! Perdão. 
CAPITÃO: 
Bem, mas que diabo, não posso aprontar minha tese em tempo e sei que em Berlim 
estão trabalhando no mesmo assunto. Mas não era sobre isto que íamos falar. Era sobre 
o senhor. Se quiser morar conosco, temos um pequeno apartamento numa das alas; ou 
quer morar na antiga residência do médico? 
DOUTOR: 
Isso fica para o senhor decidir, Capitão! 
CAPITÃO: 



 18 

enquanto fala com um Doutor confuso 
e temeroso.  
Por fim vai até a escada e depois de 
convencer o Doutor a decidir sobre 
aonde este último vai preferir morar, 
toma-o pela mão e leva-o dali. O 
médico tira o guarda-pó e se 
transforma em Adolf.  

Não, eu não decido nada. É o senhor quem deve dizer o que quer. Eu não quero nada. 
Nada mesmo. 
DOUTOR: 
Não, mas eu não posso decidir… 
CAPITÃO: 
Em nome de Cristo, responda então, senhor o que deseja. Eu é que, nesta casa, não 
tenho vontade, opinião ou desejo. O senhor é tão indeciso que nem sabe o que quer? 
Responda, senão me zango! 
DOUTOR: 
Já que depende de mim, morarei aqui. 
CAPITÃO: 
Muito bem. Obrigado. Aliás, perdoe-me doutor, mas não há nada que me irrite mais do 
que ouvir as pessoas dizerem que uma coisa lhes é indiferente. 
Ah, é você Margret. Escute, minha amiga, sabe se a ala está em ordem para receber o 
doutor? 
AMA: 
Está sim, Sr. Capitão. 
CAPITÃO: 
Então não vou mais retê-lo doutor, pois o senhor deve estar cansado. Até logo e seja 
benvindo. 
DOUTOR: 
Boa noite, Sr. Capitão. 

 
 
Cena 5 ≈ 2’ 
A mãe  
Adolf (um) e Margret. 

 
 
AMA: 
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O Doutor que estava parado em frente 
a Margret, é transformado em Adolf 
por ela.  
Laura enreda Berta e a atrai para um 
canto. 
Margret deixa Adolf sem chão 
debatendo-se no espaço, seguro pelo 
cabelo pela ama, com um pé no 
degrau e o outro tentando escapar. 
Finalmente ela o solta e ele cai 
escada abaixo. 
Laura solta Berta que se dirige para 
Adolf caído. As tres mulheres 
ameaçadoramente se aproximam e 
ficam por detrás de Adolf. Quando ele 
diz que sabe o que está acontecendo, 
as tres mostram as unhas. 

Escuta.  
CAPITÃO: 
Fale, Margret. 
AMA: 
O senhor não poderia ceder um pouco e chegar a um acordo com a patroa sobre esta 
história da menina? Imagine uma mãe.  
CAPITÃO: 
Imagine um pai, Margret! Compreenda, não me basta ter dado a vida a uma criança, 
quero também dar-lhe minha alma. 
AMA: 
Isso não entendo. Mas assim mesmo acho que a gente devia poder chegar a um acordo. 
CAPITÃO: 
Você não é minha amiga Margret! 
AMA: 
O senhor acha que posso esquecer que o senhor foi meu filho quando pequeno? 
CAPITÃO: 
Você tem sido uma mãe para mim, e até hoje sempre ficou do meu lado, mas agora me 
abandona e alia-se ao inimigo.  
AMA: 
O inimigo?! 
CAPITÃO: 
Sim, o inimigo! Você bem sabe o que se passa nesta casa; você tem visto tudo desde o 
começo. 
AMA: 
Bem que tenho visto. 
CAPITÃO: 
Algo está sendo tramado ao meu redor e aquele doutor não é meu amigo. 



 20 

AMA: 
Dobre seu coração e vai ver que Deus o fará feliz amando o próximo. 
CAPITÃO: 
É estranho, é só você falar de Deus e do amor e a sua voz fica dura e seus olhos cheios 
de ódio. Não Margret, você com certeza não tem a verdadeira fé. 
AMA: 
Pode ficar orgulhoso e convencido de sua sabedoria; de nada vai lhe adiantar quando 
chegar sua hora. 
CAPITÃO: 
Com que orgulho falas, ó coração humilde! Bem sei que a sabedoria de nada vale diante 
de feras como vocês. 
AMA: 
O senhor devia se envergonhar! Mas a velha Margret ainda gosta muito do seu menino 
que cresceu, e tem certeza que ele vai voltar a ser um bom marido, na hora da 
tempestade. 
CAPITÃO: 
Pressinto que vai acontecer alguma coisa. Não sei o que seja, mas não está certo o que 
agora está ocorrendo à minha  volta! 

 
Cena 6 ≈ 2’ 
Os espíritos.  
Adolf (tripartido) e Berta. 
Margret e Laura cumprem mais uma 
vez o ritual de iniciação de Berta – 
erotizam, identificam, submetem. 
Os Adolf continuam o jogo da 
máquina: cada um faz um movimento 
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próprio numa sequencia. 
Berta pede ajuda e esconde metade 
do rosto. 
Adolf vai até ela e vira o rosto da filha 
na sua direção. Os outros dois se 
aproximam dela e fazem um círculo ao 
seu redor. Abaixam enquanto ela 
levanta e vice versa. Até que pergunta 
se ela quer ir para a cidade e ela 
responde quero sim, rompe o círculo e 
sai. 

BERTA: 
Papai, me ajuda! 
CAPITÃO: 
O que aconteceu? 
BERTA: 
Ajude-me! 
CAPITÃO: 
Quem quer te fazer mal? 
BERTA: 
Vovó! 
CAPITÃO: 
O que foi que houve? 
BERTA: 
De noite ela abaixa a luz do lampião e me põe sentada à mesa, com o lápis na mão 
sobre o papel. Aí ela afirma que os espíritos vão escrever. 
CAPITÃO: 
Você acredita que existem espíritos? 
BERTA: 
Não sei.  
CAPITÃO: 
Mas eu sei que não existem! 
BERTA: 
A vovó diz que papai não entende disso, mas que pode ver o que se passa em outros 
planetas. 
CAPITÃO: 
E que mais diz? 
BERTA: 
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Que você não sabe fazer magias! 
CAPITÃO: 
Posso examinar as pedras que caem de outros corpos celestes e verificar se contêm as 
mesmas matérias que a nossa terra. Eis todo que sou capaz de descobrir. 
BERTA: 
Vovó diz que há coisa que ela pode ver, e você não. 
CAPITÃO:  
Nisso ela mente! 
BERTA: 
Então mamãe também mente? Se você disser que mamãe mente, nunca mais vou 
acreditar em você! 
CAPITÃO: 
Deve acreditar em mim quando sustento que o seu bem exige que você deixe esta casa! 
Você quer ir para cidade e aprender algo útil? 
BERTA: 
Para sair daqui vou a qualquer parte. Lá dentro está tudo tão carregado, tão horrível 
como se fosse uma noite de inverno.  
CAPITÃO: 
Então você quer ir para a cidade? 
BERTA: 
Quero sim! 

 
 
Cena 7 ≈ 4’ 
Declaração de luta 
Adolf (tripartido) e Laura. 
Laura desce a escada com a ponta do 

 
 
 
LAURA: 
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fio na mão e Margret vem seguindo o 
fio até o novelo. Os homens se 
reagrupam na mesma máquina da 
cena 3. As duas ficam diametralmente 
opostas. Margret entre os homens 
Laura na outra extremidade do palco. 
A medida que a peça vai se 
desenrolando a máquina de Adolf vai 
enferrujando, engasgando, se 
decompondo até que estão, no final 
da cena todos por terra.  
 
O fio está tenso entre Laura e a ama. 
Berta, segurando o fio, desliza para o 
lado masculino – para onde Margret a 
puxa. No momento em que Laura diz 
que não seria difícil provar que um pai 
não é pai, atrai a filha pelo fio. 
Encontram-se, Berta se abaixa e 
começa a recolher o barbante que 
Laura deixou cair à medida que a 
puxava, para retê-la. Laura atrai 
também Margret, puxando-a pelo 
cordão, enquanto Berta recolhe o 
barbante que continua a cair. 
 
A ama anuncia o jantar. Berta levanta-
se com o emaranhado de fio nas 
mãos, as três puxam cada uma numa 
direção e formam uma teia com o 

Berta está aqui! Então talvez possamos ouvir sua própria opinião, já que é o seu destino 
que está sendo decido. Se temos opiniões divergentes, a de Berta deverá prevalecer. 
CAPITÃO: 
Não! Não admito que ninguém usurpe os meus direitos: mulher ou filha. Sei que ela quer 
deixar o lar, mas sei também que você tem o poder de modificar-lhe a vontade. 
LAURA: 
Sou tão poderosa assim? 
CAPITÃO: 
Sim, você tem o poder diabólico de impor sua vontade, o que sempre acontece com 
quem não tem escrúpulos quanto aos meios. 
LAURA: 
Berta vai mesmo viajar? 
CAPITÃO: 
Sim, partirá dentro de quinze dias. 
LAURA: 
É sua última palavra? 
CAPITÃO: 
É. 
LAURA: 
Então vou ter de tentar impedí-lo. 
CAPITÃO: 
Você não pode fazer isso! 
LAURA: 
Não?!... Você acha que uma mãe larga sua filha? 
CAPITÃO: 
Você pensa que um pai vai permitir que mulheres ensinem à sua filha que seu pai era um 
impostor? 
LAURA: 
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barbante embaraçado. Laura parte o 
fio e separa a teia vazia, onde ainda 
não conseguiu apanhar Adolf, do resto 
do novelo. Entrega a nova ponta do fio 
à Berta. Vai se iniciar uma nova fase 
da trama. 
Num diálogo com a ama, os Adolf 
falam entre si inquirindo Margret sobre 
a questão da paternidade. Por fim 
expulsam-na aos berros e um deles se 
retira. 

A mãe está mais ligada à filha. Depois que se concluir que ninguém pode provar 
efetivamente a paternidade, você não sabe se é o pai de Berta! 
CAPITÃO: 
Eu não sei?! 
LAURA: 
Não. Aquilo que ninguém pode saber, é evidente que você também ignora! 
CAPITÃO: 
Você tem de provar que não sou o pai! 
LAURA: 
Ora, isso não seria difícil! 
CAPITÃO: 
Cale-se! Acho tudo isso extremamente doloroso! 
LAURA: 
Por que então você provoca um inimigo superior? 
CAPITÃO: 
Superior? 
LAURA: 
Sim. É estranho, mas jamais pude encarar um homem sem me sentir superior. 
AMA: 
O jantar está na mesa. 
LAURA: 
Você vem jantar? 
CAPITÃO: 
Não, obrigado. 
AMA: 
Que está havendo? 
CAPITÃO: 
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Não sei. Não sei. Você pode me explicar por que as mulheres tratam os homens como se 
fossem crianças? 
AMA: 
Não sei explicar, mas talvez seja porque os homens, todos eles, grandes e pequenos, 
são filhos de mulher. 
CAPITÃO: 
E nenhuma mulher nasce de homem. No entanto eu sou o pai de Berta. Diga Margret, 
você acredita nisso? Ou não acredita? 
AMA: 
Claro que é o pai de sua filha. Agora venha comer e não fique aí de cara amarrada! 
Vamos, vamos, venha logo! 
CAPITÃO: 
Fora, mulher! 
AMA: 
Escute-me um instante… 
CAPITÃO: 
Fora mulher, fora! Não me espere antes da meia noite! 

 
 
 
 
 
 



 26 

II ATO 
 

Cena 1 ≈ 4’ 
 
Tentativa de sair da teia. 
Laura e Dr. Ostermark (um). (??? 
Verificar se é 1 ou 2) 
O Dr. Ostermark, ofegante, declara a 
Laura que descobriu toda a trama que 
ela armava. 
Ela vai se aproximando, seduzindo, 
hipnotizando. Obrigando-o a olhá-la 
nos olhos. Ele se retrai. Por fim cai no 
chão e ela vitoriosa coloca a mão dele 
no peito e no sexo. Enquanto ele cai 
sucumbindo, Laura chama Margret e 
sobe a escada. 
Durante esta cena um Adolf toma uma 
postura que dê a idéia de “pés para o 
ar”.  
Berta se dirige para o outro e coloca as 
mãos dele no coração, depois faz ele 
cobrir as próprias orelhas e sai, senta 
num canto. 

 
 
 
DOUTOR: 
A senhora cometeu um equívoco ao sustentar que ele chegara àqueles supreendentes 
resultados sobre outros corpos celestes por meio de um microscópio. Soube agora que 
se tratava de um espectroscópio. Assim, não só ficou livre da suspeita de um transtorno 
mental como mais se credenciou como cientista. 
LAURA: 
Mas eu nunca lhe disse isso! 
DOUTOR: 
Precisamos ser escrupulosos ao levantar suspeitas que podem implicar na interdição de 
um homem.  
LAURA: 
Interdição? 
DOUTOR: 
Sim, suponho que a senhora saiba que uma pessoa irresponsável perde seus direitos 
civis e familiares. 
LAURA: 
Não, não sabia. É meia noite e ele ainda não voltou. Agora pode-se recear o pior. 
DOUTOR: 
Mas então, senhora, diga-me o que aconteceu esta noite depois que saí. Preciso saber 
de tudo. 
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LAURA: 
Ele devaneava e tinha idéias estranhas. O senhor imagine, idéias tais como a de que 
não seria o pai de sua filha.  
DOUTOR: 
É esquisito! Mas como teve essa idéia? 
LAURA: 
Não sei, de modo nenhum. 
DOUTOR: 
Algo tem de ser feito. O capitão já teve antes fantasias como essa? 
LAURA: 
Há seis anos, em circunstâncias idênticas, ele mesmo admitiu em carta do próprio punho 
ao médico – que receava anlouquecer.  
DOUTOR: 
Ah, sim, então esse é um caso que tem raízes profundas. Onde é que a senhora acha 
que ele possa estar nesse momento? 
LAURA: 
Não tenho a menor idéia. Ele tem impulsos tão imprevisíveis.  
DOUTOR: 
A senhora quer que eu aguarde a sua volta? Para evitar suspeitas poderia dizer-lhe que 
vim ver a senhora sua mãe, que estava passando mal. 
LAURA: 
Sim, assim está bem! Margret poderá vir para cá. Ela sempre costuma ficar acordada 
quando ele está fora; é a única pessoa que tem alguma influência sobre ele. Margret! 
AMA: 
O patrão está em casa? 
LAURA: 
Não, mas você deve ficar sentada  aqui, esperando por ele. Quando regressar você lhe 
dirá que a minha mãe está doente e que o doutor veio vê-la.  
AMA: 
Cuidarei para que tudo saia a seu contento. 



 28 

LAURA: 
Quer ter a boandade de vir para cá doutor? 
DOUTOR: 
Pois não, senhora. 

 
Cena 2 ≈ 2’ 
Canção de ninar. 
Margret. 
Margret se abaixa para recolher o Dr. 
Ostermark que sai. Ela pega o novelo 
e vai para a escada. Canta uma 
canção de ninar que fala sobre a 
brevidade da vida. Senta-se e começa 
a puxar o fio. 

 
 
 
 
AMA: 
Lamentável e mesquinha  
é a vida que se acaba  
o anjo da morte  
sobrevoa tudo 

 
 
Cena 3 ≈ 1’ 
O Presente. 
Margret e Berta. 
A outra extremidade do fio que 
Margret puxa está presa ao bordado 
que Berta faz no bastidor. A medida 
que a ama puxa o fio, a menina se 
aproxima bordando. No bastidor está 
preso um pano muito comprido que 
vai ficando como um caminho atraz 

 
 
 
BERTA: 
Margret, posso ficar aqui com você? É tão horrível lá em cima. 
AMA: 
Berta, você ainda está acordada? 
BERTA: 
Preciso costurar o presente de natal de papai. 
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dela. 
Berta senta-se num degrau abaixo de 
Margret. Enquanto a ama 
desembaraça o fio, Berta pergunta 
pela saúde do pai. Margret levanta, 
sobe as escadas até onde está Laura 
e puxa a menina para junto, pelo fio. 
Os homens estavam agachados na 
mesma posição, no lado direito do 
palco. Levantam-se e o médico troca 
de roupa com um dos Adolf, 
invertendo os papéis. 

AMA: 
Isso não pode ser; você tem de levantar cedo amanhã e já passa de meia noite. 
BERTA: 
Não tenho coragem de ficar sentada lá em cima sozinha; acho que tem assombração. 
AMA: 
Veja só! O que foi que eu disse? É, minhas predições ainda vão se cumprir: nesta casa 
não há nenhum gênio bom. Que foi que a Berta ouviu? 
BERTA: 
Eu ouvi alguém cantando no sótão. 
AMA: 
No sótão? A esta hora? 
BERTA:  
Sim, era uma canção tão triste, tão triste, como antes nunca ouvira. E parecia vir do 
escritório no sótão, lá onde está o berço, você sabe, à esquerda… 
AMA: 
Ai, ai, ai… que temporal Deus mandou esta noite? Acho que as chaminés vêm abaixo 
esta noite com o vento. “Ah, o que é  a vida aqui? Quando melhor foi, foi apenas 
sofrimento”. Sim criança querida, que Deus nos dê um bom Natal! 
BERTA: 
Margret, é verdade que o papai está doente? 
AMA: 
Sim, não há dúvida que está. 
BERTA; 
Então não vamos poder festejar o Natal. Mas como é que estando doente pode ficar de 
pé? 
AMA: 
Minha filha, com a doença que tem, pode estar de pé. Silêncio, ouvi passos lá na sala de 
entrada. Agora vá deitar-se. 



 30 

 
 
Cena 4 ≈ 3’ 
Demonstração de perda 
1ª parte: Adolf (bipartido) e Margret. 
Adolf volta depois da meia noite e 
anda (um vai atrás do outro, 
caminham muito juntos) com um 
andar entre cauteloso e feroz. Meio 
fera, meio pisando em vidros. 
Descreve um triangulo no chão e para 
em frente a Laura. 
As mulheres estão imóveis.  
Quando Adolf pergunta se a filha se 
parece com ele e Margret responde 
como um fruto. Laura e Berta fazem 
movimento igual e simétrico com as 
mãos e corpos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CAPITÃO: 
Você ainda está acordada? Vá deitar-se! 
AMA: 
Seu Adolf, a velha senhora está doente. 
CAPITÃO: 
É coisa séria? 
AMA: 
Não, acho que não. 
CAPITÃO: 
Quem foi o pai de seu filho, Margret? 
AMA: 
Foi Joahanson. 
CAPITÃO: 
Você tem certeza? 
AMA: 
Clara que tenho, foi o único. 
CAPITÃO: 
E ele, tinha certeza que era o único? Não, não podia ter, só você podia tê-la. Percebeu a 
diferença? 
AMA: 
Não vejo diferença nenhuma. 
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Adolf se divide: um fica parado aos 
pés de Laura, o outro se dirige para o 
doutor.  
 
2ª parte: Adolf (bipartido) e Dr. 
Ostermark (um) 
Adolf segura as mãos do Dr. e dá um 
puxão violento jogando depois as 
mãos dele pra cima num só 
movimento rápido e decisivo. O doutor 
fica de costas e ele também lhe dá as 
costas. Adolf continua com seu andar. 
O Dr. Ostermark faz o mesmo 
movimento e ficam como espelho um 
do outro, de costas. Até que Adolf 
pergunta se o doutor nunca se sentiu 
ridículo como pai. Então os dois batem 
o pé com força no chão e se viram de 
frente um para o outro. O médico 
caminha na direção de Adolf que 

CAPITÃO: 
Mesmo assim a diferença existe. Berta se parece comigo? 
AMA: 
Como um fruto. 
 
 
 
 
 
 
CAPITÃO: 
Boa noite Doutor. Como vai a minha sogra? 
DOUTOR: 
Não é nada grave. 
CAPITÃO: 
É verdade que se obtém potros listrados cruzando zebra com égua? 
DOUTOR: 
Perfeitamente certo! 
CAPITÃO: 
É verdade que os potros seguintes também serão listrados se se continuar a criação com 
um cavalo? 
DOUTOR: 
Sim, isso também é verdade. 
CAPITÃO: 
Quero dizer que, em determinadas condições, um cavalo pode ser pai de potros listrados 
e vice-versa? 
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recua, não por causa da investida, 
mas para que se mantenha a mesma 
distância entre os dois. Continuam 
como num espelho até o fim da cena 
quando param. Um em frente ao outro 
no lado oposto ao que começaram.  
O Dr. Ostermark tira a roupa de 
médico, se transforma em Adolf e fica 
atrás do primeiro. 

DOUTOR: 
Sim, assim parece. 
CAPITÃO: 
Ou seja: a semelhança dos descendentes com o pai nada prova. Em outros termos; a 
partenidade não pode ser comprovada. O senhor é viúvo e teve filhos? 
DOUTOR: 
Si-sim… 
CAPITÃO: 
Às vezes não se sentiu ridículo como pai? 
DOUTOR: 
Capitão, suas idéias estão seguindo um curso doentio. O senhor precisa tomar cuidado 
com elas. 
CAPITÃO: 
O senhor não deve empregar a palavra doentio. Saiba que toda caldeira a vapor explode 
quando o manômetro indica cem graus mas esses cem graus não valem todas as 
caldeiras, entende? O Senhor está aqui para me observar. Ora, se eu não fosse um 
homem, teria o direito de protestar ou de lamentar, como se diz maneirosamente. Talvez 
até pudesse facilitar-lhe o diagnóstico e, mais ainda, a razão da minha doença. Mas 
infelizmente, sou um homem. A minha única saída é a do romano: cruzar  os braços 
sobre o peito e suster o alento até morrer. Boa noite. 
DOUTOR: 
Sr. Capitão! Se está doente, deve contar-me tudo. Eu também preciso ouvir a outra parte. 
CAPITÃO: 
Bastou-lhe ouvir a primeira, me parece. 
DOUTOR: 
Não, Sr. Capitão. 
CAPITÃO: 
Boa noite, Sr. Doutor! O senhor está vendo que estou calmo. Pode ir deitar-se 
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traquilamente.  
DOUTOR: 
Boa noite, Capitão. Assim sendo, daqui por diante não poderei mais me ocupar do caso.  
CAPITÃO: 
Somos inimigos, então? 
DOUTOR: 
Longe disso. Lastimo apenas que não possamos ser amigos. Boa noite. 

 
 
Cena 5 ≈ 7’ 
Apanhado. 
Laura e Adolf (tripartido) 
O Adolf que está em frente à Laura 
chama os outros que correm e se 
encontram no lado direito do palco, se 
abraçam e mandam que ela entre 
para conversarem. 
As três mulheres se levantam. Berta 
desce e pega o bastidor, vai para o 
canto atrás deles e continua a bordar. 
Laura desce as escadas com o novelo 
na mão. O meio do fio fica com 
Margret no alto da escada. Laura vai 
para a esquerda, formando assim um 
triângulo com o fio cuja vértice é a 
ama no topo da escada e o outro 
ângulo o bastidor de Berta. 

 
 
 
CAPITÃO: 
Entre, para que possamos conversar. É tarde da noite mas precisamos ter uma conversa 
definitiva. Há muito você vem induzindo contra mim os meus amigos, alimentando 
rumores sobre o meu estado mental. E foi bem sucedida em seus esforços, pois agora 
não há mais um só que me considere são. Pois bem, minha doença se resume no 
seguinte: a razão está intacta; meus sentimentos estão mais ou menos sob controle, 
enquanto ainda tiver vontade firme; mas você vem roendo e roendo, de tal maneira que, 
em breve, os dentes da roda se soltarão e então todo o mecanismo desandará. Não vou 
apelar para os seus sentimentos, pois não os tem – e é essa a sua força. Mas apelo para 
o seu interesse. Com o seu comportamento você conseguiu despertar minha 
desconfiança de tal forma que o meu entendimento logo estará perturbando. Meus 
pensamentos já começaram a se desorganizar, o que significa a aproximação da 
demência. O que você tanto desejou está prestes a se realizar.  
LAURA: 
Quer dizer que você se rende? 
CAPITÃO: 
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Depois lentamente vai girando ao 
redor de Adolf que durante toda esta 
cena fica parado, só acompanhando o 
movimento de Laura com os olhos e 
um pouco da cabeça e corta esta 
imobilidade com dois gestos: um 
brusco de bater os punhos nos joelhos 
e dobrar o corpo quando diz que 
chora. E outro lento e leve de dobrar 
os joelhos e inclinar a cabeça sobre o 
ombro esquerdo na fala em que 
descreve a vida como um sonho.  
Laura vai girando e passando o fio ao 
redor dele deixando-o envolvido 
completamente por sua teia. Volta a 
posição do princípio, no lado esquerdo 
do palco, e os Adolf trocam de lugar 
provocando um movimento na teia: 
um deles se dirige a Laura, outro a 
Berta e outro a Margret. 
Durante a fala do sonho, Margret 
desce a escada passa por debaixo do 
fio entre Laura e Adolf.  
Quando Laura diz você está louco, 
eles se viram um para o outro e para o 
centro e se juntam afrouxando o laço. 
Margret se dirige para ele. No fim da 
fala de Laura, pode ir embora, ela atira 
o novelo nele e Margret já está quase 

Não, proponho a paz. 
LAURA: 
Em que condições? 
CAPITÃO 
Que eu possa resguardar minha razão. Livre-me de minha suspeitas, e eu desisto da 
luta. 
LAURA: 
Que suspeitas? 
CAPITÃO: 
O nascimento de Berta. 
LAURA: 
E há suspeitas quanto a isso? 
CAPITÃO: 
Sim, em mim há; e foi você quem as suscitou. 
LAURA: 
Eu? 
CAPITÃO: 
Sim, você as pingou como gotas de veneno em meu ouvido e as circunstâncias fizeram-
nas crescer. Liberte-me da dúvida, diga-me francamente: “é verdade”, e de antemão a 
perdôo. Laura salve-me, e à minha razão. Se a criança não for minha, então não tenho 
direitos sobre ela, e nem quero ter nenhum. Não é apenas isto o que você quer? Ou 
talvez queira mais alguma coisa? Todo o poder. 
LAURA; 
Sim, o poder. Em volta do que tem girado toda essa luta de vida e morte, senão em torno 
do poder? 
CAPITÃO: 
Para mim, que não acredito numa outra vida, a criança era o meu outro mundo. Era a 
minha idéia de eternidade – a única idéia que talvez tenha alguma ligação com a 
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interferindo desembaraçando Adolf 
dos fios que Laura colocou. 

realidade. Se você a decepar, então minha razão está liquidada.  
LAURA: 
Agora você está completamente louco! 
CAPITÃO: 
É essa a sua esperança. Percebí como trabalhou para dissimular o seu crime. Sofri por 
você. E você o que vai fazer por mim? 
LAURA: 
Que posso fazer? Jurarei por Deus e por tudo quanto me é sagrado que você é o pai de 
Berta. 
CAPITÃO: 
De que adianta o juramento se antes já afirmou que uma mãe pode e deve cometer todas 
as traições por seu filho? Eu lhe peço em nome do nosso passado, eu lhe peço como o 
ferido suplica o golpe de misericórdia: confesse-me tudo. Não me vê indefeso feito uma 
criança, não ouve como lamento como se falasse a uma mãe? Você não pode esquecer 
que sou um homem, um soldado que com uma palavra pode domar gente e bichos; 
peco-lhe apenas compaixão; como um doente. Deponho as insígnias do meu poder e, 
por minha vida, apelo por clemência.  
LAURA: 
Que é isso! Está chorando e se diz homem! 
CAPITÃO: 
Sim, choro, apesar de ser um homem. Um homem não tem olhos? Não tem mãos, 
membros sentidos, apetites, paixões? Não vive do mesmo alimento, não é ferido pelas 
mesmas armas, não é aquecido e enregelado pelo mesmo inverno e verão que uma 
mulher? Se nos espetem, não sagramos? Se nos fazem cócegas, não sufocamos de rir? 
Se nos envenenam, não morremos? Por que um homem não pode lamentar-se, e um 
soldado chorar? Porque não é digno de um macho. Mas por que não é digno de um 
macho?  
LAURA: 
Chore, minha criança, que assim terá sua mãe de novo. Lembra-se de que foi 
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primeiramente como segunda mãe que entrei em sua vida? Seu corpo grande e forte não 
tinha nervos e você era uma criança grande. Era assim naquele tempo, e por isso 
amava-o como a um filho. Mas deve ter percebido que; cada vez que mudava a natureza 
dos seus sentimentos – surgindo em você o amante – eu me envergonhava. Seu abraço 
era para mim como um prazer logo sucedido por traumas de consciência, como se o meu 
sangue se aviltasse nessa hora em que a mãe se tornava a amante. 
CAPITÃO: 
Eu percebia, mas não entendia. Queria afirmar-me como homem para conquistá-la como 
mulher. 
LAURA: 
Mas aí é que estava o seu engano. Como mãe eu era sua amiga, porém como mulher – 
inimiga. Não pense que me entregava; não dava, mas tomava o que queria. Contudo 
você alcançava um triunfo, que eu sentia e queria que sentisse. 
CAPITÃO: 
Você sempre foi a triunfante; você conseguia hipnotizar-me, de modo que eu nem 
enxergava nem ouvia, mas apenas obedecia. Mas um dia, quando caí em mim, e senti 
feridos os meus brios, quis por um ponto final em tudo, recorrendo a um grande gesto, 
uma façanha, uma descoberta ou até a um suicídio honesto. Agora, quando eu ia 
estender a mão para colher o fruto você me corta o braço. Nós, como toda gente, vamos 
vivendo nossa vida, inconscientes como crianças, cheios de fantasias, sonhos e ilusões, 
até que um dia despertamos. Mas isto ainda não é nada, o pior é que acordamos com os 
pés na cabeceira, e quem nos despertou era também um sonâmbulo. Justamente na 
hora em que o sol devia nascer, nós nos achamos sentados em pleno luar entre ruínas, 
tal como antigamente. O que pensamos fosse um despertar, não passava de um breve 
cochilo matinal cheio de sonhos loucos. 
LAURA: 
Você devia ter-se dedicado à literatura. Bom, se você tiver outros devaneios, guarde-os 
para amanhã. 
CAPITÃO: 
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Sinto que nesta luta um de nós há de perecer. 
LAURA: 
Quem? 
CAPITÃO: 
O mais fraco, naturalmente! 
LAURA: 
E o mais forte terá razão? 
CAPITÃO: 
Sempre, já que detém o poder. 
LAURA: 
Então eu tenho razão. 
CAPITÃO: 
E já tem o poder? 
LAURA: 
Sim, e poder legal, ao pô-lo amanhã sob curatela. Em seguida educo minha filha ao meu 
bel-prazer, sem ter que dar ouvidos às suas quimeras. 
CAPITÃO: 
E como vai custear-lhe a educação, quando eu não existir mais? 
LAURA: 
Com a sua aposentadoria! 
CAPITÃO: 
Como poderá colocar-me sob curatela? 
LAURA: 
Baseada nesta carta. Uma declaração sua ao médico dizendo que está louco. Você já 
preencheu sua função de pai, infelizmente indispensável. Agora não é mais necessário e 
pode ir embora. Uma vez que não quis ficar aqui e admitir em tempo que minha 
inteligência é tão forte quanto minha vontade, pode ir embora. 
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III ATO 
 
Cena 1 ≈ 4’ 
Pacto. 
Laura e Margret. 
Laura evita que Margret interfira. 
As duas cumprem um pacto com 
movimentos lentos e circulares.  
Por fim as duas sobem outra vez a 
escada e sentam. Margret degraus 
acima e Laura degraus abaixo. As 
duas na mesma posição com as 
pernas abertas. Esperam. 

 
 
 
LAURA: 
Domine os seus sentimentos, Margret. Trata-se agora de ter calma e tentar salvar a 
todos nós. Minha mãe não pode saber de nada do que se passa. 
AMA: 
Aqui aconteceram coisas dolorosas.  
LAURA:  
Nunca vivi antes uma noite e um dia assim. Começou com a louca fantasia de que não 
era o pai de Berta.  
AMA: 
Você não tem mesmo nenhuma culpa? 
LAURA: 
Eu? Que culpa tenho de que uma pessoa enloqueça? 
AMA:  
Você não pode negar que o que aconteceu corresponde aos seus desejos de se 
responsabilizar pela educação de sua filha. 
Você está se mostrando forte, Laura! Incrivelmente forte! Como a raposa na armadilha: 
prefere amputar a própria perna com as presas a deixar-se  aprisionar. Como um ladrão 
experimentado: sem nenhum cúmplice, nem a própria consciência. Olhe-se no espelho! 
Você não tem coragem de fazê-lo! 
LAURA: 
Eu nunca uso espelho! 
AMA: 
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Não, você não tem coragem! Deixe-me ver-lhe a mão! – Nenhuma traiçoeira mancha de 
sangue, nenhum traço revelador de veneno. Um pequeno assassinato inocente, que não 
pode ser enquadrado pela lei; um crime insconsciente… Inconsciente? Que estupenda 
artimanha! Está ouvindo como ele trabalha lá em cima? Cuidado, se aquele homem se 
soltar, ele acaba com você.  
LAURA: 
Você fala demais, como se tivesse a consciência pesada. Acuse-me se puder! 
AMA: 
Não posso. 
LAURA: 
Está vendo? Você não pode, e por isso estou inocente. A um sinal meu deverá colocar-
lhe a camisa de força. 
AMA: 
Horrível, Horrível! 
LAURA: 
É para evitar acessos de violência. 
AMA: 
Não posso, eu não posso. Não, ele não deve ser tocado, não deve ser magoado. Então 
prefiro eu mesma fazê-lo, devagar, bem devagarinho. Que Nosso Senhor Jesus Cristo 
nos ajude! 

 
 
Cena 2 ≈ 2’ 
O corte 
Berta e Adolf (tripartido) 
Adolf continua enredado e voltado 
para o centro. 
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Berta levanta-se e começa a prender 
os fios que envolvem Adolf em seu 
bordado.  
No meio da cena Adolf se vira e os 
três ficam de frente para Berta até 
quando ela chama: mamãe, ele quer 
me assassinar. Eles se viram 
bruscamente e dão um passo em 
direção à Laura ficando uma figura 
semelhante a cavalos presos pelas 
rédeas no bastidor de Berta que 
continua bordando.  

BERTA: 
Você está doente papai? 
CAPITÃO: 
Eu? 
BERTA: 
Você sabe o que fez? Sabe que atirou o lampião na mamãe? 
CAPITÃO? 
Eu fiz isso? 
BERTA: 
Sim, fez! Imagine se ela tivesse se machucado? 
CAPITÃO: 
Que importância teria? 
BERTA: 
Se continuar falando assim , não é meu pai! 
CAPITÃO: 
Eu não sou seu pai? Quem é seu pai, então? 
BERTA: 
Bem, não será você, pelo menos! 
CAPITÃO: 
Eu tinha de passar por isto; que a minha filha viesse me lançar à cara que não sou seu 
pai! Vocês estão unidas, todas unidas contra mim! E foi sempre assim!  
BERTA: 
Papai! 
CAPITÃO: 
Não use mais essa palavra! 
BERTA: 
Papai! 
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CAPITÃO: 
Berta, olhe bem para mim, para que possa ver minha alma nos seus olhos! – Mas vejo 
também a alma dela! Você tem duas almas: com uma me ama e me odeia com a outra. 
Mas você deve amar somente a mim, ter apenas uma alma, senão nunca terá paz e nem 
eu tampouco. Ter um só pensamento, filho do meu, uma só vontade – a minha. 
BERTA: 
Não quero! Quero ser eu mesma. 
CAPITÃO: 
Mas não pode! Sabe, sou um canibal e quero devorá-la, Sua mãe quis devorar-me mas 
não conseguiu. Devorar ou ser devorado. Se não a devorar você me devora. E você já 
arreganhou os dentes. 
BERTA: 
Mamãe, ele quer me assasinar! 

 

Cena 3 ≈ 2’ 
Vencido 
Laura e Adolf (tripartido) 
O único movimento feito por Adolf 
nesta cena é ajoelhar-se quando 
reconhece que a força bruta sucumbiu 
diante da sorrateira fraqueza. 
Laura desce as escadas com uma 
tesoura dada por Margret. Vai para o 
canto esquerdo, dirige-se para Berta, 
fica nas suas costas entreolham-se e 
quando pergunta se Adolf gostaria de 
ver a filha, corta os fios que o ligavam 

 
 
 
  
LAURA: 
Você está louco. 
ADOLF: 
Estou, claro que estou. De que me valem ciência e filosofia se não tenho razão de viver? 
Enxertei em outro tronco meu braço direito, metade de meu cérebro, metade de minha 
medula, crendo que unidas fossem crescer juntas e se fundir numa só e mais perfeita 
árvore. Mas de repente surge alguém com uma faca e carta no exato lugar do enxerto e 
me torna apenas meia árvore. A outra parte, no entanto, continua crescendo com meu 
braço e metade do meu cérebro, ao passo que eu definho e morro, pois ofertei o que de 
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ao bordado. Volta para a frente do 
palco. 

melhor havia em mim. Agora quero morrer. Façam comigo o que quiserem. Eu não existo 
mais.     
LAURA: 
Adolf, olhe para mim. Acredita que sou sua inimiga? 
ADOLF: 
Sim, acredito. Acredito que vocês todas são minhas inimigas. Minha filha tornou-se minha 
inimiga quando foi obrigada a escolher entre nós dois. E você, minha mulher, você é 
minha inimiga mortal, pois não sossegou enquanto não me viu prostrado e sem vida. 
LAURA: 
Não creio que jamais tenha concebido ou desejado tudo isso de que está me acusando. 
Sinto-me inocente, mesmo que não o seja. Sua vida tem sido para mim como uma pedra 
sobre o meu coração, que o oprime cada vez mais, até que ele buscou livrar-se do peso 
sufocante. Foi isso que se passou. Se, por acaso e, sem querer, o feri peço-lhe perdão. 
Dê-me sua mão, meu amigo 
ADOLF: 
Minha mão que você atou nas costas? Veja como a vida já foi bela e no que deu. Você 
não queria que acabasse assim nem eu tampouco e no entanto acabou desse jeito. 
Quem é que governa a vida então? 
LAURA: 
Só Deus a governa. 
ADOLF: 
O Deus da luta certamente. A força bruta sucumbiu diante da sorrateira fraqueza. Margret 
está tão dura e fria, tão fria. Venha sentar-se aqui a meu lado. Deixe-me deitar a cabeça 
no seu colo. Pronto. Está quente. Incline-se sobre mim para que eu sinta o seu peito. Oh, 
como é doce adormecer junto a um peito de mulher.  
LAURA: 
Você quer ver sua filha, Adolf? Diga.  
ADOLF:  
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Minha filha? Um homem não tem filhos. Somente as mulheres os tem. Por isso o futuro é 
delas, enquanto nós morremos sem filhos. Oh Deus que ama as crianças. 
MARGRET: 
Ouça, ele está invocando Deus. 
ADOLF: 
Não, invoco por você, para que me faça adormecer, pois estou cansado, muito cansado. 
Boa noite, Margret. Bendita seja você entre as mulheres. 

  

Cena 4 ≈ 2’ 
O fim. 
Margret e Adolf (tripartido) 
Margret continua no topo da escada 
com as pernas abertas. Tira um peito 
e espera Adolf para amamentá-lo. 
Laura espera silênciosa com a tesoura 
na mão. 
Adolf se divide: dois saem dos fios. O 
outro carrega como restos de placenta 
os fiapos que restaram do corte 
presos à ele. Sobe as escadas e 
mama no peito que a ama oferece. 
Outro recebe de Berta o bastidor, 
presente de natal. E a filha o enrola 
com o longo pano que bordava como 
um morto embalsamado. 
O terceiro sobe num barco que pende 

 
 
 
AMA: 
Seu Adolf, o senhor se lembra de quando era o meu menininho e o cobria à hora de 
deitar-se e lhe rezava o “Deus, que ama...”? Lembra-se de que levantava de noite para 
lhe dar de beber? Quando o senhor tinha maus sonhos, que não o deixavam dormir, eu 
acendia a luz e lhe contava bonitas histórias. Lembra-se disso tudo? 
CAPITÃO: 
Continue falando Margret, até que minha cabeça acalme. Fale mais! 
AMA: 
Falo, sim, mas o senhor tem de me prestar atenção... Seu Adolf, o senhor se lembra de 
quando era o meu menininho querido e o cobria à hora de deitar-se e lhe rezava o “Deus, 
que ama...”? Lembra-se de que levantava de noite para lhe dar de beber? Quando o 
senhor tinha maus sonhos, que não o deixavam dormir, eu acendia a luz e lhe contava 
bonitas histórias. Lembra-se disso tudo? 
CAPITÃO: 
O que foi que você disse? O que é que você fez comigo? 
AMA: 
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do teto sobre a cena*. E é a quem 
cabe a fala final: A morte é a única 
coisa que se tem certeza, pois da vida 
nada se sabe. Oh, se soubéssemos 
disso antes.  
 
* Obs: Num teatro em que não possa 
estar um barco pendurado sobre a 
cena, o Adolf que subiria dirige-se 
para velas acesas, colocadas no canto 
esquerdo do palco, e queima as mãos 
enquanto fala.   

Me perdoa, seu Adolf, me perdoa! Eu só queria impedir o senhor de matar a menina! 
CAPITÃO: 
Por que não me deixou matá-la? 
AMA: 
O que sabe o senhor sobre a morte? 
CAPITÃO: 
A morte! É a única coisa de que se tem certeza, pois da vida nada se sabe! Oh, se 
soubéssemos disso desde o início! 
 
BERTA: 
Está morto? 
AMA: 
Não, ainda pode voltar a si, mas para que espécie de vida, não o sabemos. 
LAURA: 
Uma vez morto vem o juízo.  
AMA: 
Nenhum juízo e nenhuma acusação! 
LAURA: 
É tudo que tem a dizer. 
AMA: 
É tudo. Que diga mais quem saiba mais do eu. 
BERTA: 
Mamãe. 
LAURA: 
Minha filha! 
AMA: 
Amém! 
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Epílogo ≈ 3’ 
Margret desce e deixa Adolf deitado 
na escada. 
As mulheres se juntam. Saem.  
Desce um pano preto sobre a cena 
onde os homens permanecem 

 

 
 

FIM 
 
 


