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Casa da Sra. Schödler e Robert 
Um sala pobre de um trabalhador de uma fábrica, casa velha de fazenda. 
Entrada da casa à direita, na frente do espectador, porta do quarto à 
esquerda. Na parte de trás, à direita, janelas duplas com vasos de flores, sobre 
as quais se pode ver a praça das casas e a rua. Na parte de trás tem-se uma 
mesa na frente de um banco, parede em ângulo. Na parede direita um velho 
sofá, na esquerda um antigo baú com gavetas. Perto da janela, uma poltrona 
pequena. Decorações de parede desbotadas e antiquadas, uma grinalda 
funerária emoldurada, certificados de confirmação da igreja. A porta à direita 
sai do corredor, sobre o piso de madeira do qual se ouve sempre os passos 
daqueles que entram com antecedência de forma clara.  

Ato 1 
I/01 
Sra. Schödler:  

(saindo do quarto, tentando matar as moscas irritantes com seu mata-
moscas).  
Malvadas Moscas. Nenhum momento tem se de paz .

Malditas pragas 

(Olha pela janela e fala baixo).  
Ele está atrasado de novo. então, sozinha da vaca 

vou cuidar.


Berteli:  
(sob a porta, pára timidamente).  
Vovozinha, vovozinha!

Sra. Schödler:  
Ahá! É você. 

(fala de forma suave):  
Oh, venha aqui querida, meu amor. 

(Ela se senta na poltrona, colocando a criança em seu joelho). 

Miggi:  
(entra rapidamente pela porta).  
Venha! Vamos voltar para nossa casa agora mesmo!

Você sabe que não podemos vir aqui!
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Sra. Schödler:  
Ah é? Não pode vir?

Quem disse isso? Quem foi então?

(Miggi fica timidamente em silêncio).  
Desembuche já! Ah! Te ouço a matracar na rua! Falando sem

parar. Quem falou? Nunca mais aqui pode vir?


Miggi:  
O pai.


Sra. Schödler:  
E sua mãe também? Me fale agora. Quero entender. Me fale

então? Qual sentido?


Miggi:  
A mamãe também o disse, meu pai agiu agressivamente.


Sra. Schödler:  
Isso ele fez? Desrespeito! Mas o que lhe falou sobre nós?

O que pode dizer sobre nós? Hã?

(Miggi tenta agarrar a irmãzinha pelo braço, que se aconchega perto da Sra. 
Schödler).  

I/02 
Marie:  

(Ainda escondida lá fora no pátio).  
Miggi! Berteli! 


Miggi:  
Vai vir agora ou não?


Sra. Schödler:  
Deixe ela chamando. Se ela quer, óh, pode vir!. 

(Miggi sai.) 

Marie:  
(Olha através da janela).  
Está aqui menino? 


Sra. Schödler:  
Estão no lugar certo Meu Deus! Então pra cá minha

tesourinha no colo, faz me um carinho.
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 Marie:  
(Entra pela porta).  
Olá, Senhora Schödler. 


Sra. Schödler 
Oi, Marei!


Marie:  
(Querendo ir embora com a criança).  
Venha, vamos para casa.

Sra. Schödler:  
Ah, Marei, Fique aqui, fique mais Marei. Não seja prussiana

com esta pobre senhora. 


Marie: 
Eles são bons com você?


Sra. Schödler:  
Oh Meu Deus! São anjos comigo. Por causa disso, 

justamente por isso machuca, dói minha alma que aqui não

possam mais me ver!


Marie.  
Deixa pra lá a tristeza, eu também sofro com essa condição.

Você sabe, meu marido não quer. 


Sra. Schödler: 
Sem te ofender Marei, vou expor a verdade, que seja dita!

Ele já praguejou, espancou as crianças.

Se uma parte for verdade elas ficarão deformadas.

Praguejou! Praguejou!

Que Deus me castigue, se for pecado Marei.

Mas meu punho lhe mostrei pela fresta aberta.


Marie:  
O Theophil comigo é bom, Senhora Schödler.


Sra. Schödler: 
Diabo! O Chamei! Você sente a mesma dor! A dor que as

crianças passam por você! Crianças tão lindas, como a mãe. 

Com certeza pagará Marei.
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Marie: 
Não posso me queixar. Sei que as vezes deveria ser bom

com as crianças, eu sei bem disso. 

Não é primeira vez que faz intrigas contra ele e isso não é

justo, não!


I/03 
Sra. Schödler:  

Intrigas?! Eu em intrigas? Meu Deus! Eu não crio intrigas!

Mas com certeza não falei por mau. A minha boca é má, 

Marei. Eu tenho uma língua maior que minha boca.

Não foi uma boa pessoa para nós?

Emprestou dinheiro a meu esposo morto?

Para nossa casinha construir. 

(Pensando no marido falecido, contemplando sua imagem).  
Lhe devemos gratidão, a Robert falei.

Por em nossa casinha morar, a Robert falei.

Se aumentar os juros, vá, dá! Pague, eu falei.

Morei nesta casa toda vida e aqui quero partir, morrer

se Deus quiser. 


Marie:  
É verdade? É verdade? Ele aumentou os juros?? 

Sra. Schödler:  
Ontem a noite com ira estava Robert. Mas nada o vá fazer.

Talvez para assustar sua pobre mãezinha, meu filho nervoso!

Isso o atormenta as vezes. Para ter essa mãe nas mãos.

Mas isso tirarei da sua cabeça. 

Ele vai saber, meu filho maldoso! 


Marie:  
Mas, e se isso for verdade? Você ainda está doente e 

dinheiro não tem sobrando.
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Sra. Schödler.  
E é bem por isso que mais dinheiro ele precisa, o Theophil

seu marido. Quem propriedades tem e empresta dinheiro

não pode sempre ser bondoso Marei.

Este osso duro nós temos que roer, não tem outro caminho 

Marei. Ainda que precise para eu curar minha perna.

Com esse saco de água, com certeza você nunca viu!

Cruzes Eh! Quer olhar Marei?

(de repente, começa a se lamentar alto, de forma calculada.)  
Óh meu Deus, óh meu pai. Carregar esta desgraça uma rara

doença presa à bengala Marei.

Quero morrer todos os dias. Toda minha vida sem médico e

agora assim. Caras drogas e sem renda a não ser de meu 

Robert que quer ir para a América. Sem minha querida bíblia 

na mão estaria desolada, sem esperanças, e a Deus 

amaldiçoar como Jó abençoado.

(Volta a se lamentar e depois, de forma lisonjeadora e insistente diz.)  
O Theophil pode escutar as vezes, se você puder falar dos 

juros no café da manhã, após um bom descanso. 

(Ouve-se voz de homens na rua, chicotes e barulho). 

Marie:  
Sra. Schödler agora tenho que ir! Vamos crianças! 

Sra. Schödler:  
(preocupada com a súbita partida).  
Sem permissão não pode estar aqui, tem que estar em casa? 

Marie:  
(ficando levemente corada).  
Coisas bobas, não tem ninguém a olhar nossa cantina.

Trate bem sua perna. Se precisar é só chamar. 

Sra. Schödler:  
Eu sempre digo, Marei é a melhor comigo.

Pelo amor de Deus não se sinta ofendida Marei.

Não falei nada, boca burra, todo dia bato nela.
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Ouça! É Robert! Está chegando do trabalho.

Fique mais aqui e diga a ele boa noite, ele gosta de lhe ver.

(Marie se apodera da criança e rapidamente vai em direção a porta). 

I/04 
Robert:  

(entrando, para friamente em frente a Marei. Ele fala de forma seca, ríspida).  
Noite. 

Sra. Schödler:  
Robert, Marei está em nossa casa. Veja só que grande 

alegria, você nem poderia sonhar. 

(Berteli se solta da mãe e corre de volta para a Sra. Schödler).  
Oh meu coração, oh meu amor, minha anjinha vem.

Vovozinha tem algo no quarto. Uma surpresa, uma maçã.

(Ela leva a criança ao quarto). 

Marie:  
Agora devo perguntar Robert:

Sente peso com os juros, o que disse Theophil?

Robert:  
Com os juros? Quem te contou? 

Marie:  
Eu já sei sobre a dívida mas saiba, o Theophil não me conta 

nada. Por favor me conte Robert. 

Robert:  
Minha mãe é tagarela, não lhe de ouvidos, sabe como ela é. 


Marie:  
Ela falou pouco. Mas se disse a verdade eu me sinto mau. 

Robert:  
Theophil! Por que quer saber pelas costas dele, hã?? 

Marie:  
(Se segurando, quase chorando).  
O oprime, é duro com você? 
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Robert:  
Nunca pedi misericórdia. As elites não fazem cafuné. 

Com certeza não para os devedores. 

Marie:  
Ele aumenta seus juros? 

Robert:  
Sim, aumentou e me ameaçou. 


Marie:  
Robert, Robert, Robert. 

Escute. Quero ajudar, não posso aceitar brigas entre vocês.

Dinheiro posso dar, e não seja orgulhoso, só emprestado, me 

devolva só quando você tiver. Por amor de mãe, Robert. 

Assim aqui ela pode morar. 

Robert:  
De onde o dinheiro vai sair?

Marie:  
Isso é coisa minha, apenas pegue. 

Robert:  
Não quero nenhuma ajuda sua. 

Você entendeu? Eu nunca implorei. 

Marie:  
(Sorrindo).  
Eu que tenho que implorar e não você.  

Você acha esse meu costume? 

Robert:  
Há outros assuntos entre nós. Que fique claro, não quero 

nada de vocês. 

Marie:  
Pensei que poderia aceitar. 


Robert:  
Aceitar de qualquer um menos de vocês. 
(Marei sai pela porta cabisbaixa, sem se despedir enquanto a Sra. Schödler sai 
do quarto e acompanha as crianças até o final do corredor)  
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I/05
Sra. Schödler:  

Então Anabella levante a perna! 

Ai! Ui! Se essa perna melhorasse.

Proibí-los de vir em casa, o arrogante o que pensa? Ele se 

acha pessoa bem melhor. Somos feitos do mesmo pó.

(Para Robert).  
Desde quando recebe ás sextas-feiras? 

Robert:   
Desde hoje, está vendo. 

Sra. Schödler:  
Isso é a moda agora, sábado não se trabalhará? 


Robert:  
(Calculando).  
Quieta, preciso de paz.

(Fechando a conta).  
Eu tenho quinze francos que tem que durar o mês inteiro. 

Pagando as contas básicas, incluindo os juros mais altos me 

sobram apenas dez francos para sobreviver até o restante do 

mês!

(Ele se levanta e caminha cada vez mais agitado, enquanto sua mãe se 
desfalece na poltrona).  
Acho que vai precisar de dinheiro.

Eu tenho que sair dessa situação, é um peso grande demais.

Isso tem que acabar. Quero respirar, estou sufocando.

Faça isso, faça aquilo! 


Sra. Schödler:  
Que essa gente aí fosse ao inferno se Deus quisesse. 

Assim teríamos paz e harmonia. 

Robert:  
Dez anos me debatendo e ainda a afundar.

Se meu pai não deixasse a dívida.

Agora estou aqui parado, amarrado como um gado com o 




Marie e Robert (pt) 11

cocho vazio. Os ricos já sabem que devemos gratidão por 

cada tostão, salário de fome, óh!


Sra. Schödler:  
Não devemos reclamar Robert. Nessa vida não se pode um 

bom operário decidir sua renda. 

Robert:  
Por isso mesmo apenas um não faz nada.

Juntos a lutar, a levantar dizer: vão nos ouvir? 


Sra. Schödler:  
O que quer dizer, onde quer chegar?

Que desespero, quanta tragédia!


I/06 
Robert:  

Vai ser uma festa, em greve iremos lutar, se alegrem, nós 

vamos celebrar! Tanta alegria você nunca viu em nossa bela 

região. 

(Sussurrando ao invés de cantar).  
Ouça mãe, um homem veio da cidade e ele sabe o que fazer 

e falou com os rapazes que sempre dizem sim pra tudo mas 

se revoltam em segredo. Com punhos ao alto a nos unir! 

Sra. Schödler:  
(Ainda chorando).  
Ah Deus poderoso. Oh Deus poderoso! 

Robert:  
Por que está chorando assim? Progresso é bom, contra isso 

não deve se opor. 

Sra. Schödler:  
Progresso do diabo! Pense em mim Robert, na sua velha 

mãe.


Robert:  
Por que isso agora? Se não fosse por você, aqui não estaria, 

longe eu viveria, que pena eu não fui. E minha vida seria 
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livre e poderia respirar. Toda essa dor eu não suporto mais, 

essa maldita vida, essa luta tão dura. 


Sra. Schödler:  
Mas não foi só por isso que deixou de ir embora.

Robert:  
Sim, a Marei, não vou negar. 

Sra. Schödler: 
Por Marei queria ir e por Marei aqui você ficou. 


Robert:  
Uma coisa levou a outra e por isso estou aqui.

Por cinco anos deveria me esperar. Ela também sofre por 

causa disso, você sabe bem tanto quanto eu. 

(Senta-se a mesa com os braços apoiados e para de dar ouvidos à mãe). 
Não adianta só pensar, tem que mudar.


 Sra. Schödler:  
(orando).  
Oh Pai Nosso que estás no céu. Dessa casa não saio, nessa 

casa vou morrer. Abençoado vosso nome, vem a nós vosso 

reino. O que é meu, comigo deve ficar.

Oh meu salvador! Se o meu marido soubesse! 

Robert:  
(ainda falando com si mesmo).  
Eu sou um caipirão, nunca confronto os grandes barões. 

Sra. Schödler:  
Se o meu marido soubesse. Se o meu marido soubesse. Se 

o meu marido soubesse.    

Oh! que é isso? 

(A Internacionale ressoa na rua, cantada desafiadoramente por vozes 
masculinas). 

Robert:  
Estão vindo! 


Sra. Schödler:  
Quem vindo? 
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Robert:  
É greve!

Sra. Schödler:  
Oh todo poderoso! O mau, o mau Robert! 

(Ela tenta segurar Robert pelos braços, mas ele se solta). 
 

 
 

Greve geral de 1918 
A greve nacional foi uma greve geral na Suíça que durou de 

12 a 14 de novembro de 1918. Cerca de 250.000 trabalhadores 
e sindicalistas participaram da greve.

Três pessoas foram mortas por tropas da lei e da ordem no 
decorrer da greve. A greve nacional é considerada a disputa 
sociopolítica mais importante da história contemporânea da 
Suíça e foi o prelúdio de numerosas mudanças sociais e 
políticas.
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Ato 2 

A Sra. Schödler caminha laboriosamente da janela para a mesa, carregando 
galhos de flores. É muito tranquilo na sala. Ela fica à mesa, vendo as folhas e 
as flores murchas. Ela encostou sua bengala na borda da mesa; no meio do 
silêncio, ela cai no chão. Ela se assusta e vira. 

II/01 
Sra. Schödler:  

(A bengala cai no chão). 
Meu Deus que terrível susto! 

(Neste momento ela caminha lenta e temerosamente em direção à porta e 
abre apenas um vão).  
Alguém ai? 

(Em silêncio ela vai até a porta de seu quarto e olha dentro dele, volta 
balançando a cabeça e fala a si mesma). 
Oh meu Deus, proteje do mau.

Ele caminha rugindo como um leão para a presa devorar.

O que isso significa? 

(Ela também vai à janela procurando o barulho, retorna à mesa e segueem 
frente a cômoda onde fica a coroa de flores secas, lembrança do funeral de 
seu falecido marido).  
Eu posso sentir mais uma tragédia. Eu posso sentir na alma. 

É minha casinha, dessa casinha não vou sair.

Meu baú de quando me casei, ele é meu e ninguém vai tirar 

de mim. 

(Ela acaricia com carinho a madeira polida, abre e fecha todas as gavetas 
cuidadosamente com a chave que ela guarda consigo, enquanto contempla a 
coroa).  
Amor meu querido, se você soubesse, está noite me 

chamou, eu acordei amor. Espere! a ti irei, não vai demorar, 

eu sinto. 

Você deve estar sozinho. 

Me chame! sairei feliz deste mundo mau.
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(Ela volta ao quarto. Ouvimos passos no corredor. Marei olha pela janela e 
entra discretamente pela porta, coloca um envelope sobre a mesa e então 
para hesitante, quando a Sra. Schödler sai do quarto). 

II/02 
Marie:  

Desculpe Dona Schödler, por entrar na sua casa assim. 
Sra. Schödler:  

Meu amor Marei, desde que eu estou nesta casinha tem 

direito igual a nós. 

Marie:  
Espero que possa morar aqui por longo tempo. 

Sra. Schödler:  
(diz com um olhar malicioso).  
Só Deus sabe, mas hoje ainda é nossa. 

Sente Marei, você quer ver Robert? 

Marie:  
Se eu pudesse conversar sim, não me importaria. Nesses 

últimos tempos apenas ao me ver fica tão nervoso que mau 

posso olhar para ele. 

Sra. Schödler:  
O mesmo faz comigo, com a própria mãe.

Os homens agem assim, nunca se sabe como falar.

Mas por favor meu Deus Marei, não é por mau Marei. 

Marie:  
Muitos problemas ele tem Dona Schödler?

Se ele confiasse, nem todos querem o mau para ele.

Sra. Schödler:  
Meu Deus nós não somos assim. Por que pensaríamos 

assim? Somos vizinhos há muito tempo. 

Marie:  
Ele deveria mais confiar, se alguém quer cooperar. 
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Sra. Schödler:  
Ele deve confiar, tem razão, está certa. Veja só, todo dia eu 

falo com ele: A Marei, ela é boa. Oh meu Robert!

Se o mundo acabar a boa Marei aqui estará.

Marie:  
Diga a ele, diga a ele, diga a ele.

Isso é a verdade, ele deve saber. 


II/03 
Robert: 

(Ao entrar e vendo Marie). 
Veja só, você aqui.

(Seu rosto se fecha, ele quer sair).  

Marie e Sra. Schödler: 
Robert! Robert! Robert!

Sra. Schödler: 
Ela quer ver você. Ela não tem nada comigo.

Não tenho nada a conversar com vocês. 

(Ela vai para o quarto.) 

Robert:  
Você quer algo? 

Marie:  
Pelo contrário, eu trago algo a ti. 

Robert:  
(de forma suspeita).  
Que é? 

Marie:  
(aproximando-se dele, agarrando sua mão). 
Robert, Robert, não posso mais suportar, quero contar o que 

hoje aconteceu para que saiba o que esperar. 


Robert:  
Fala. 

Marie:  
Todo o dinheiro quer o Theophil, meu marido. 
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Robert:  
Mas eu tenho um prazo. 

Marie:  
É hoje Robert! Se em mim acredita. 


Robert:  
Hoje, hoje! Como você sabe disso?


II/04 
Marie: 

O Theophil está tendo outro dia ruim. 

Você já sabe como é. De você não preciso esconder.

De manhã ele bebia com os barões. 

Por um tempo conversaram e desde então está a zanzar 

como um zumbir de uma mosca. 

Parecia falar sobre o dinheiro, mas não entendi ao certo, 

não podia saber de nada. 

Havia um corretor sentado junto a eles esperando por você. 

Conversaram da casinha, quis saber sobre tudo.

O Theophil logo soube que você Robert o corretor chamou.


Robert: 
Sim, eu o chamei, o senhor Müller. 

Queria vender a casa, este lixo,

queria ir para a America.

Então um forasteiro que seja dono desta casa.

Os barões esta casa não terão! Não pode ser!

Fico aqui, ele quer receber toda a esmola dele hoje.

Se ele tem hoje amanhã terão os barões e fica tudo entre 

eles como um casal.

Se um forasteiro comprar quebra a corrente e o jogo acaba.

É por isso, chamei o senhor Müller, o corretor.

Ele não é do grupo desses barões. 

Mas por minha mãe não vou vender.

Vou continuar a lutar com suor do trabalho.
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Marie: 
Oh meu amor. Oh meu querido Robert!

Mas Theophil está enfurecido e bebendo.

Quando uma vez chegou na minha frente, parou, falou:

Agora basta com eles. Agora basta com eles. 

E ele olhou pra mim julgando é culpa minha.

Basta o que? Por que? Eu perguntei.

Ele tem que sair, gritou! Eu teria feito já.

Aquele malandro!

Os outros palavrões nem posso falar.

O que ele falou é sério. Não estaria aqui.

Eu tenho um conselho pra ti.


II/05  
De a ele algum tostão, qualquer coisa para sua raiva 

acalmar.

Robert:  
(ironicamente).  
De qualquer coisa! Basta entregar!

Nada! Nenhum nenhum tostão. 

Marie:  
(puxando ele pela mão e o conduzindo até a mesa).  
Lá Robert, lá tem dinheiro.

Olhe Robert, a tempos está lá.

Robert:  
O que é isso? Que faz aqui?

Marie:  
(com um belo sorriso).  
Ele caiu do céu!

Robert:  
(segurando as notas com a mão tremula e contando).  
Cem, dois, três, quatro, quinhentos.

De quem é o dinheiro Marei?
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Eu já falei para você, não quero nada que vem da sua casa.

Marie:  

(em silêncio).  
Não ganhei de graça, só pegue, aceite.

Robert:  
(Robert pega as notas em sua mão, em um intenso conflito interno. Então de 
repente ele as joga sobre a mesa).  
E se eu não quiser? E por fim eu te digo!

Não sou canalha, não sou mendigo!


Marie:  
(suplicando aos prantos).  
Robert, Robert, Robert, Robert! 

Robert:  
Entre nòs algo mais existe,

você sabe disso também.

Marie:  
O que há entre nós agora?

Robert:  
Uma promessa quebrada se quer entender a verdade.

Marie:  
Se eu quiser compensá-lo?

O motivo estou aqui.


Robert:  
(rindo).  
Compensar com o dinheiro!

Por que não? Pois é, e agora é rica!

Marie:  
Não fale assim, não mereço.

Robert:  
Marei, queremos paz!

Seu dinheiro você pode pegar, me viro como eu posso.
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II/06 
(Ele vai para a janela, olhando para fora). 
Ouça, ele, o Theophil!

O que ele tem? Estranho, eu nunca o vi assim.

Marie:  
(olhando ao redor com receio).  
O que faz? O que faz?

Vindo pra cá? Meu Deus! 

(Ruído, vozes, depois passos são ouvidos no corredor.  No início ela quer fugir 
para o quarto, mas depois volta a si e permanece em pé, determinada, mas 
tremendo). 
Vai acontecer!

(Ela joga um jornal sobre dinheiro que está na mesa. Robert está direcionado à 
porta). 

Theophil:  
(bêbado, mau contendo sua agitação). 
O corretor Müller está aqui?


Robert:  
Que quer com ele?

Theophil:  
Quero vê-lo frente a frente, com os meus punhos mostrar o 

que ele é.

Robert:  
Tarde demais, a muito tempo foi. O que ele fez?
(Sra. Schödler sai do quarto e para na porta, assustada). 

Theophil:  
(vendo Marie).  
O que faz aqui? 

Marie:  
(em silêncio, olhando para o chão).  
Eu tinha algo a fazer com a Senhora Schödler.

Sra. Schödler:  
Eh, que bagunça aqui em nossa sala, Oh meu Senhor!

Fique a vontade, não precisa ficar em pé.
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Theophil:  
(Para Marie).  
Agora vá daqui e olhe se tem alguém na cantina.

(Para Robert).  
O Müller veio aqui, não? O que queria?

Robert:  
Ele a muito já se foi.

Ele queria comprar essa casinha, foi embora enganado 

por não conseguir comprar.

Deveria ser capaz de pagar se eu posso trabalhar. 

Theophil:  
Não vendeu a casa mas o chamou não foi?

Robert:  
Ele se foi, não houve acordo.


II/07
Theophil:  

(fala de forma gentil). 
Você fez certo não deveria duvidar.

Estes forasteiros não precisamos em nossa vila.

Então Schödler, se alguém direito tem, 

esse sou eu e disso não esqueça.

Eu não teria sido bom em vão, eu posso ter os meus direitos,

que saiba de vez sua situação. 

Robert:  
Paguei os juros certos, para a próxima vez terei o suficiente.

Theophil:  
(para Marei).  
Você está ainda aqui? O que quer ouvir, hã?

Marie:  
(fala com firmeza).  
Eu quero saber já o que há com vocês, esse é o meu direito!


Theophil:  
Deixe entre homens, não é problema seu.
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Marie:  
Fico aqui, uma escolha minha.


Sra. Schödler: 
Oh socorro!


Theophil:  
(olhando para ela com raiva).  
Chega disso! 

(ironicamente doce). 
O que eu recebo de uma pobrezinha tirada da lama.


Sra. Schödler:  
(sussurando para Marei).  
Oh Jesus Marei, vá, vá, por Deus peço que vá.


Theophil:
Ah, uma coisa pode saber,

(Marie se afasta, pálida).  
o Müller me roubou dinheiro.

Em minha sala, dentro de um envelope. 

E quando eu sai rápido deve ter pego.

Tenho uma prova, ninguém estava na minha casa e muito 

menos lá na sala.

Roubo! Puta roubo! Eu posso matá-lo!


Robert:  
Eu sempre achei, pareceu falso.

Porém eu não esperava.

Theophil:  
E aqui ele vem entrar! Verdade, foi aqui que vi ele entrar.

Tu irá testemunhar e falar que ele fez.

Se sente bem em falar que não sabe nada disso?

Robert:  
Eu não sou mentiroso!

Nada vi! Nunca vi o dinheiro!

Sra. Schödler:  
Oh mas ah, quanta desgraça.
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Oh Senhor Jesus, que coisa! Oh Senhor!

O Pai nosso que estais no céu. A nós venha seu reino.


Theophil:  
Isso é bom pra você Schödler, quem diria algo assim?

Fique feliz, por não negociar com alguém maldito sorrateiro!

Fala cada palavra com ar de honestidade, 

quer parecer sábio.

E depois age assim!

Só na forca o pôr.

Só teria na colina a forca onde costumavam pendurá-los.

Eles sabiam o que era certo.

Era costume: Quem rouba o valor da corda, enforcado nela 

deve ser!

E na terra apodrecer.

Assim faziam os antigos.

Não se assuste com isso, calma.

Não é problema seu.


II/08
Marie:  

(em tom neutro).  
Quanto foi, o valor Theophil? 

Theophil:  
Quinhentos francos, eu falei, num envelope. 

Robert:  
(olha para Marei com muita agitação). 
Quanto foi? 

Marie:  
Não precisa mais suspeitar. Eu peguei.

Theophil:  
Que? Que? Que isso quer dizer?

Marie:  
Não precisa fingir, precisava pra nossa casa.
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Theophil:  
Quinhentos francos? Só pra casa? 

Marie: 
(calmamente). 
Eu te conto em casa. Agora não aja por impulso. 

Schödler não precisa pensar que algo errado 

sua esposa está a fazer.

Theophil:  
(lutando para se controlar).  
Bem, agora vá para casa.
(Marei vai em direção à porta, mas continua em pé atrás de seu marido, seus 
olhos fixos sobre a mesa). 
Com você tenho que falar. São tempos ruins posso dizer

também pra nós, tenho sido calmo, você deve aceitar, mas 

agora não tem mais jeito.

Dê-me o dinheiro, você deve me pagar.

Mas por que não tratou com o Müller o criminoso, 

eu vou cortar sua dívida, mas metade devo ter.

(Robert afunda no banco atrás da mesa ao ouvir esta notícia. 
Teófilo se aproxima cada vez mais e finalmente coloca sua mão no jornal sobre 
o qual está o dinheiro.  
Marie segue nas pontas dos pés com medo, enquanto Robert tenta se agarrar 
ao jornal.  
Neste momento, Theophil faz um movimento com sua mão e o envelope cai 
no chão.  
Marie solta um grito, ele se vira furioso para vê-la. 
Enquanto isso Robert se curva rapidamente para esconder o envelope e o 
coloca em seu bolso).  

II/09
Theophil:  

(para Marei).  
E tu? ainda aqui? Agora vamos ver.

(Ele vai em direção a ela, que se afasta). 
Pertence aqui ou mora em nossa casa?

Não basta correr atrás dele por minhas costas enquanto a 
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vila inteira zomba de mim.

(com muita raiva ele a agarra de modo grosseiro). 
Ainda vem mesmo estando aqui.

Robert:  
(contendo Theophil segurando seus braços nas costas).  
Eu quero paz em minha casa!

Sra. Schödler:  
(acompanhando-a com gestos).  
Tire as mãos Robert, pelo amor de Deus, não é pra nós

não é, não é não.

Theophil:  
(para Robert).  
Em sua casa? O falso, o que faz minha esposa aqui, hã? 

Onde vocês se escondem? Inocentes animais!

Hã? Em sua casa? Nessa pocilga, pertence aqui!

Agora eu vejo, agora eu sei, agora nenhum criado 

precisa sussurrar.

Mas agora vão saber e sentir, cego não sou!

(Afasta-se de Robert e empurra sua esposa para longe de modo que ela 
cambaleia pela parede).  
Sua puta de merda!
(Marie se inclina contra a parede, cobrindo o rosto com suas mãos). 

Robert:  
(se colocando em frente a Theophil).  
Mais uma vez, quero paz aqui! Ou você vai ver!

Sra. Schödler:  
Robert, Robert, pelo amor de Deus não! 

Theophil:  
(recua em relação a Robert).  
Está ficando melhor, está ficando bárbaro!

(Teófilo agarra Marie de forma violenta e fala irritado). 
Fique com ela, ela já se faz sua!


Sra Schödler: 
Não é coisa nossa, não é coisa nossa! Meu Deus!
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Marie: 
Socorro Robert!


Sra. Schödler: 
Oh meu Senhor Jesus! Não é coisa nossa.


Robert: 
Marei!

(Robert quer se aproximar de Marei).  

Theophil: 
Comigo ela virá! Comigo ela virá, solte ela, solte ela! 

A mim, a mim! Ela a mim pertence!


Robert: 
Solte! Solte! Solte ela! Marei! Marei!


Sra. Schödler:  
Não é coisa nossa, Oh meu Senhor!


Marie: 
Querido Robert, me ajude Robert.


Theophil: 
(diz à Marie): 
Vamos! Vou te dizer que deve ser feito com o dinheiro!


Sra. Schödler: 
Estamos perdidos, ó Deus todo poderoso!

Vamos rezar Robert!

Robert:  
(após alguma reflexão).  
Então isso é o que pensa? É por isso que veio aqui?

Hoje está claro! Eu já o deveria saber!

Agora com vocês dois não quero ter mais nada!

Rasgado, desprezado, chega! Esquecido!

Com sua “laia“ nada quero ter!

Resolvam sozinhos o problema entre vocês!

(Ele atira o envelope de dinheiro aos pés de Theophil. Marie desmaia). 
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Theophil:  
(pegando o envelope).  
O que é? O que é? 

Oh seu maldito! Demônio!

Era pra isso que o dinheiro foi!

(Ele sufoca Marie, bate nela, quer matá-la). 

Sra. Schödler:  
(caindo de joelhos).  
Que Deus proteja a nós.

Robert:  
(primeiro para, escutando com medo).  
Como ele ousa? Ele é capaz de qualquer coisa!

(houve-se um grito vindo de fora). 
Marei! A Marei não vai matar!

(Ele sai correndo). 

Sra. Schödler:  
(na janela).  
Robert, Robert, Robert! Não faça nada! 

Olha, que horror!

Estão se pegando, eles vão se matar!

Oh meu Senhor, abra seus olhos.

(Ouve-se uma queda brusca e um silêncio.)  
Lá ele cai, lá está o Theophil, sobre o arado.

Se as costas não lhe quebrou, nos proteja Deus do terror 

do mau. 

Mas é merecido: Seu fim, foi certo seu fim.
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Ato 3 
Dois meses mais tarde, Marie e seus filhos usam roupas pretas como sinal de 
luto. A sala está vazia. Anoitece. Ouve-se a porta da casa sendo aberta, 
depois passos leves no corredor. 

III/01 
Miggi: 

(olhando timidamente ao redor). 
Mamãe! Mamãe!


Marie:  
(ainda no quarto).  
Sim.


Miggi:  
Onde você está?


Marie:  
(saindo do quarto). 
Pssss! Faça silêncio. A Senhora Schödler está doente e não 

suporta este barulho. O que você quer?


Miggi:  
Nós não sabíamos onde você estava.


III/02  
Marie:  

Bobinhos, já estou quase ai!

Vá em casa e diga a Elise para lhe dar o vinho que está atrás 

da velha bancada.

(Miggi saiu. Marie parece estar em grande agitação. 
Ela vai até a janela, falando sozinha. 
Então ela retorna ao quarto e se dirige à Sra. Schödler, que parece muito 
abatida e não podia mais andar sozinha, ficando o tempo todo na poltrona). 

Marie:  
Já se sente melhor senhora Schödler?


Sra. Schödler:  
Respiro Marei, dói muito Marei e meu coração tem 
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sofrimento. 

Marie:  

Na cadeira ficar é melhor do que deitada.

(Ela vai para a janela de novo).  
Essa noite vai ter temporal.

Em outro mês eu diria que vai chover granizo.


Sra. Schödler:  
Já está anoitecendo?

Ou meus velhos olhos estão ruins?


Marie:  
(volta da janela).  
Que quer dizer?


Sra. Schödler:  
Que escuro! 

Escuridão por dentro, escuridão por fora, escurecendo 

lentamente.

(de repente gritando),  
Marei!


Marie:  
(perto dela). 
Estou aqui, perto de ti.


Sra. Schödler:  
(segura compulsivamente a mão de Marei).  
Você, aqui. 

Fico com medo sozinha.


Marie:  
Vou ficar um pouco mais, não tenha medo.


Sra. Schödler:  
Oh Marei, diga-me: 

Também está escuro? Embaixo do chão?

Escuro como a madrugada? 

Quando tem venezianas fechadas?




Marie e Robert (pt) 30

Marie:  
Por que sempre fala tanto da morte? 

Você não está lá ainda, meu Deus!


Sra. Schödler: 
(rezando suavemente).  
Quando estiver partindo, não se afaste de mim,

em minha morte sofrendo.


III/03  
Marie:  

(ela vai para a janela). 
Ainda não chegou.


Sra. Schödler:  
(num impulso).  
Ele vem hoje?


Marie:  
Se não chegar, nada deu certo.


Sra. Schödler:  
Senhor todo poderoso!

Nada disso farão.

O mundo é mau!

Sempre disse: Oh Deus!

Não há justiça mais, Marei.


Marie:  
Não podem fazer nada. 

Devem soltá-lo, não se preocupe, Dona Schödler.


Sra. Schödler:  
Só vou acreditar quando chegar e dizer "Mãe, eu cheguei"

Vou crer, Santo salvador!

Não vou mais ver ele Marei. 

Pode apertar sua mão por mim se ele voltar?

Mas eu sei que com ele você não quer mais nada.
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Marie:  
Você acha que agiu com intenção?

Um azar! Um azar!

Eu confessei e jurei ao juiz!

Sempre vou falar! Confirmar! 

Pelo pescoço me agarrou, 

e me agarrando continuou, o animal!

Empurrou Theophil no celeiro, para eu escapar!

E assim Theophil caiu, caiu para trás no arado e partiu 

o pescoço!

Que culpa tem o Robert?


Sra. Schödler: 
Estou a dizer Marei, o que contra ele têm a dizer? 

Se o justo é?

Oh meu peito! Oh meu Deus!

Por que sofro tanto? Toda minha vida, nunca fiz nada de 

mau. 

Nunca fiz nada mau a ninguém. 

Ninguém tem nada contra mim.


Marie: 
Basta esperar Robert chegar, então se sentirá melhor.


Sra. Schödler: 
Não o verei mais, já perdi a esperança.


III/04 
Terzett: 
Marie: 

Robert a ti trarei, Robert a ti trarei!

Inocente, o Robert!

Te prometo, eu sei, está a vir!

O libertei enfim!

É o meu Robert, é o meu Robert!

Oh é so meu, meu amor!
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Robert 
(Fora do palco). 
Oh liberdade! Oh liberdade!

Após dois meses na prisão se entende, é caso de vida ou 

morte.

E depois do nada, não há mais portas, não há mais muros ao 

redor!

Oh liberdade! Oh liberdade! Oh quanto encanto ao redor!


Sra. Schödler,  
Meu Robert, é inocente.

Ele está voltando.

Parece que o vejo, pelas janelas e paredes.

Veja como anda! Veja como anda!

Veja como dança meu Robert!


III/05  
Walzer 
Sra. Schödler:  

O que faz Marei? Está diferente.

Marie:  

(Com alegria exultante).  
Luz! Mais claridade! 

Traz alegria!

Luz! Mais claridade!

Para dar vida!

Para ver a sorte que está caindo do céu.

(Ela acende as luzes).  
Olhe pro céu!


Sra. Schödler: 
Que fala, Marei? Não a entendo!


Marie: 
Caiu do céu e de lá desceu.

(Ela acende mais algumas velas e as espalha pela sala, depois coloca um 
buquê de flores sobre a mesa. A Sra. Schödler a chama). 
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Vamos nos alegrar!

Sra. Schödler: 

Marei quanta diferença.

Marie:  

Vamos nos alegrar! 

Sra. Schödler: 

Marei quanta diferença.

Marie: 

Robert está voltando.

Sra. Schödler:  

Onde está Robert? 

Oh! Ele está vindo?


Marie: 
Basta esperar, já está a chegar.

Vou pra casa aguardar.

Minha filha comprar um vinho foi,

já já vai trazer até aqui.

Talvez está a chegar aqui.

(Marie sai. Sra. Schödler primeiro tenta se levantar, mas sem poder se afunda). 

III/06 
Sra. Schödler:  

Não consigo, em nome de Deus, não posso mais.

Oh Santo Deus, tem misericórdia.

(Ela deixa sua cabeça cair sobre o peito e adormece. Passos no corredor). 

Robert:  
Oh mãe.


Sra. Schödler:  
(Acordando). 
Robert, ah meu Deus! Estava dormindo! 

Está em casa?


Robert:  
Estou livre mãe!
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Sra. Schödler:  
O deixaram sair?


Robert:  
Estou livre mãe! 


Sra. Schödler:  
Senhor! Graças Senhor que estás acima no céu. Amém.

(Ela tenta novamente se levantar). 

Robert: 
De manhã nem imaginei que viria pra casa.


Sra. Schödler:  
A justiça foi feita! Eu sempre te falei Robert.


Robert:  
(fala debochando):  
Como assim justiça? Eu matei o nosso vizinho! 

Eu vivo livre pelo mundo!


Sra. Schödler:  
Robert, Robert, Robert! Pelo amor de Deus! 

Não fale assim, o Senhor o protegeu.

Lembre, a Marei jurou!

Quem pode duvidar?


Robert:  
Jurando ou não. 

Isso não me importa! 

Com esse grande peso, vou ter que viver. 

Juras! Não preciso para saber se sou inocente. 

Não tenho eu consciência? 

(Ele se deixa cair pesadamente no banco atrás da mesa. Pausa).  
Eu te assustei mamãe?


Sra. Schödler:  
Você consegue dar medo.


Robert:  
Me sinto mau, a cabeça dói. 

Fique tranquila e não se preocupe!
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Sra. Schödler:  
(cansada, em silêncio).  
Não percebe, está ficando escuro? 

Por favor, acenda a luz.


Robert: 
(ansioso).  
Aqui tem luz! O que você tem?


III/07 
Sra. Schödler:  

(fracamente). 
Dói meu coração! Me ajude a ir para a cama?


Robert:  
Devo chamar Marei? Ela vai ajudar melhor você.


Sra. Schödler:  
(muito cansada). 
Sim, Marei! Ela é boa.

Não vá! Espere, olhe lá! 

(se encolhendo e falando com voz rouca e muito esforço).  
O mal, ali no canto! 

Quem de nós ele quer? Qual de nós? 

Olhe, como se move e ofega!

Olhos como rodas do arado.


Robert: 
(correndo para fora).  
Marei! Marei! 


Sra. Schödler:  
Oh, meu coração.

(Permanece completamente um silêncio. As luzes brilham, e depois de pouco 
tempo parei e Robert entram em silêncio).  

Marie:  
(colocando a mão na testa da Sra. Schödler).  
Como está, Senhora Schödler?
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Sra. Schödler:  
(quase inaudível).  
Sim, sim.


III/08 
(Eles a carregam da cadeira para dentro do quarto. Robert volta e em seguida 
Marie). 

Robert: 
(Tirando as velas acesas e colocando o ramo de flores ao seu lado).  
Não suporto isso! Jogue fora daqui! 

Por que tantas flores nesta casa?

(Ele se senta atrás da mesa e apóia a cabeça em suas mãos. Seus olhos 
vagueiam e finalmente param na porta do quarto. Marie, saindo do quarto 
para em frente ao armário sem olhar para Robert. Por um curto período de 
tempo há um silêncio entre eles). 
Que pensa da mãe?


Marie:  
Foi assim a noite passada. Agora ela dorme bem.


Robert:  
Obrigado por cuidar da minha mãe. 

Eu não sabia que ela estava mal.


Marie:  
Boa noite. Me chame se ela passar mau.


III/09 
Robert: 

Fique mais aqui. Preciso falar ou eu vou sufocar. 

Você me trouxe o dinheiro, eu te traí.


Marie:  
Você estava certo, no fim me salvou!


Robert:  
Eu matei seu marido! 

Veja, veja só, se eu sou inocente.


Marie:  
Robert, Robert, Robert, já que vamos falar, 
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não vamos a nós enganar. 

Oh! Choraram rios de lágrimas por ele. 

Mas só eu sei que lá em casa era inferno sem fim! 

Agora, um paraíso sem ele aqui.

Não vou mais ligar, eu não quero mais fingir! 

A roupa preta não vou mais usar.

O coração a brilhar, já chega disso! 

Não me importa se irão fofocar! 

Eu quero ser quem eu sou de coração, mostrar como 

sou feliz, sem temer, Haha haha ha.

(Ela rasga sua veste preta).  
Por ti Robert, eu só tenho gratidão. 

Agora deve saber: Tudo foi inevitável!


Robert:  
(observando-a com grande espanto).  
Inevitável?


III/10 
Marie:  

Se não fez por mal meu Robert.

Robert:  

Não fiz por mal? 

(de pé e caminhando com força diante dela com os olhos afastados).  
Eu te digo! Matar! Queria isso!

(Marei se afasta dele na mesa, parecendo meio assustada e meio hesitante). 

Robert:  
E agora tema.

Sabe, ele me oprimiu.

Colocou a corda ao redor do meu pescoço.

Todos barões o apoiavam: 

Puxe! Puxe! 

Você não faz idéia, não pode imaginar, se um homem está na 

forca, tentando se salvar e sem saber quando o banco será  
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chutado debaixo de seus pés. 

Então, em um segundo, mundo gira, e o outro, pendurado

e a corda nas suas mãos! 

Como deixa-lo escapar? A vingança, mais forte, sai da alma,  

e você nunca sentiu.


Marie: 
Então foi por isso que o matou?


Robert: 
O que pensa de mim? Como me vê agora?

(depois de uma pausa, com grande angústia na alma).  
Agora sabe, por que eu quero partir.


III/11 
Marie: 

(determinado após uma pausa para reflexão). 
Robert, Robert, Robert.

Por que? Por que? 

Este jogo de gato e rato novamente?  

Talvez não saiba, eu só quero ajuda-lo.

Foi por mim que você fez.


Robert: 
Por você sim! Eu não posso negar! 

Dez anos sufocado, dez anos enforcado,

dez anos de vida, a sonhar com você Marei. 

E tanto te amei, e tanto te amei, e sempre amei você!

Mas de dia eu não tive pensamentos maus, juro por Deus. 

Mas então, quando ele veio a mim, não sei o que houve. 

E te ouvi gritar: Ajude! Ajuda-me! 

A raiva tomou conta, e o sangue subiu! 

De repente só vi vermelho! 

Então tudo desapareceu, ao meu redor eu só via seus olhos!

E nada mais! E atrás, o arado brilhando.

(Ele para e reflete).  
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Quem sabe, o que dentro de um homem tem?

Um momento muda a vida da gente!


Marie: 
Você lamenta Robert?


Robert:  
Lamento? Por que isso? 

Eu mesmo o fiz! Não teria outra forma. 

Não veio como o Espirito Santo? 

Me libertaram, e isso tem algum valor. 


Marie:  
Jurei em falso, Robert.


Robert:  
Falso ou não, O Senhor Deus o aceitou. 


Marie:  
Você é bom amor! 

Mas quando a vida não for fácil assim?

Se o caminho criado por Deus for o oposto?


Robert: 
Que está a dizer?


III/12 
Marie:  

Se fosse lei no céu acima, que todo o mau que fizer

tem perdão por algo bom que faz com carinho, dando tudo o 

que se tem?

Honra, consciência, inocência pelo perdão ? 

Se o mau fosse esquecido pelo amor? 

Sem antes cair ao inferno, para chegar ao céu?


Robert: (surpreso).  
Marei!


Marie: (com voz suave porém firme).  
Foi você quem contou, Robert. 

Honestidade, você falou.
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Você acha que eu sou cega? Tudo eu vi. 

Eu jurei e sabia, era falso. 


Robert: 
Não pode ser, não acredito em nada! 

Você nunca mentiu pra mim. 

Agora, não diz verdades! 

Você não o fez! Você mentiu! Diga que mente!


Marie:  
Acredite ou não, não muda nada. Nada altera. 

Robert, Robert, Robert, sabe por que menti?


III/13 
Robert:  

(caindo a seus pés, escondendo a cabeça em seu colo). 
Eu sei, sempre soube Marei, que me amava. 

A noite saber e de dia também.

Amor, oh querida! 

Creia em mim, creia em mim, é real meu amor, 

meu amor por ti! 

(Soluçando, seu corpo se contrai e com joelhos trêmulos ela carinhosamente 
acaricia a cabeça dele com as mãos, sua voz sonhadora.) 

III/14 
Marie: 

Doze anos já se passaram.

Você lembra? 

Um belo dia, quando andávamos juntos, para trabalhar. 

Uma névoa prateada e acima o dourado do sol.

Primeiros pássaros no céu luminoso, tantas flores tomando o 

campo. 

E flores alvas da cerejeira pelo caminho, a cobrir nossos pés.

Flores, flores, flores!

(Robert permanece em silêncio, com a cabeça no colo de Marei).  
Se eu pudesse pedir, doze anos que passaram na vida eu 
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queria rasgar, queria recomeçar de onde paramos, pelo 

caminho vamos passar, flores coloridas sobre o 

campo verde. 

(Ela acaricia a cabeça dele novamente, seus dedos brincando com seus 
cabelos. Então de repente seu rosto assume uma expressão mais dura).  
Por que não? 

Ele não tem piedade de nós? 

Ele a vida nos deu, e mais!

Tudo que há! Bons e maus pensamentos, menos ter 

o passado de volta. 

Cada ano, palavra, cada aceno, cada minuto do passado 

conosco levar! 

Eu e você, de longe e perto e até o mundo acabar. 

Eu me sinto tão longe, a navegar no mar, sozinhos num 

barquinho, eu e você.

Tempestades ao redor de nós, raios e trovões!

E sem ajuda!

E se pudessem, Oh! escute os gritos na beira do mar! 

(Vozes em segundo plano).  
Ninguém pode ir ao auxílio de vocês, se tivessem ficado 

juntos conosco, os bons e piedosos!


III/15 
Marie: 

Lá vem mais ondas, Robert.

Robert:  

E nesse mar, entre vida e morte, um poço entre nós, aí está 

minha Marei.


Marie: 
Alto e baixo, balançando o barquinho,


Robert: 
Vão os doze anos, afundados enfim.

Ninguém mais está entre nós.	 	 	 
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Marie: 
Cada vez mais fundo no oceano.


Robert: 
Tempo bravo, os raios se banham nessa água, um fogo ao 

redor.


Marie: 
Nenhum homem ou Deus.


Robert: 
Céu, terra, inferno fundido, lá me torno o que nunca fui

e lá eu faço o que nunca fiz!


Marie: 
Só nós dois, eu e você.

Eu e você! Robert e Marei! 


Robert: 
Lá você me dá o que nunca me deu.

Lá somos apenas um, eu e você, quem poderá nos separar?

 (Marie: Tremendo de excitação , abraçando sua cabeça). 

Marie: 
Sim, sim, sim, Robert!

(se abraçam apaixonadamente). 

III/16 
Robert: 

(mais uma vez colocando a cabeça dele no colo dela, e então após alguns 
momentos de silêncio, ele pula de repente, recuando). 
Que foi que eu disse? 

O que eu estava a pensar? 

(olhando ao redor).  
Não há ninguém aqui? 

Você ai? Aí no canto, novamente aqui?

Não ouça ele, Marei.

Chega! não irei fazer o que ele diz! 

De onde vem esse Robert, esse não sou eu.

Não sou eu?
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Neste mundo qual é meu lugar? Onde pertenço?  

(olhando para sua mão).  
Sangue? Veja em minhas mãos ele escorre, o chão está todo 

vermelho, escorre pela porta até chegar lá no seu lar. 

Me diz, o arado está lá? 

Parece que eu vi ele lá a brilhar, ao voltar para casa. 

Isso deve sumir! 

(Ele fica de frente para Marei, pensativo, de vez em quando tremendo. Marei 
se senta com os olhos assustados, sem se mover).  
Marei, agora pode ver, que não posso ficar aqui. O que

mantém nossas vidas unidas? 


III/17 
Marie:  

O que sempre nos uniu: 

O nosso amor.


Robert:  
Nosso amor?


Marie:  
Eu nunca tive e nem você.


Robert: 
O que pode resultar?


Marie: 
Felicidade Robert!

(Robert balançando a cabeça).  
Robert, por que de repente deixou de acreditar? 

(sorrindo).  
Não me acha mais bela? 


Robert:  
Marei!! Eu sempre te amei! 

Nunca pense assim!

As crianças Marei! 

Todos dias penso neles sem ter paz!
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Marie:  
(com os olhos baixos).  
Mas eles não precisam ter um pai?


Robert: 
Mas não desse jeito. 

Matei o pai e agora abraça-los? 

Olhos! Os mesmos olhos! 

Brilhantes como o arado! 

Há um mar entre nós! 

Mais longe que o sol, esta distância, um céu nos separa.


Marie: 
Estamos unidos e se o mundo acabar, estaremos juntos.


III/18 
Robert: 

Matar, mentir!

Essa combinação explosiva, faz de uma bomba um 

brinquedo.


Marie: 
Matar e mentir, caminham lado a lado.

Vamos ao juiz, vamos confessar.


Robert:  
Morrer não é nada. 

Mas a dor de viver juntos, sem poder olhar nos olhos um 

do outro, noite e dia.


Marie: 
Nosso segredo Robert! 

Dividimos este fardo, juntos é mais leve.

O mais lindo no amor são segredos que ninguém sabe.


Robert: 
Eu não sou capaz.

Se você pode, eu sou criança perto de ti.
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Marie:  
Você acha que tem um Deus no céu?


Robert:  
Nunca pensei nada em algo oposto.


Marie:  
Ele te esqueceu. Clame a ele com muita fé.


Robert:  
Está certo em não ouvir nossas preces, não somos um pior

do que o outro?


Marie:  
Então eu vou me calar. 

(Ela cai sentada, desanimada. Robert dá um passo a frente e para trás e então 
para).  
Como me vê agora, Robert?


Robert:  
Nada penso, já carrego meu peso.


Marie:  
Fale a verdade, assim como eu! Você sabe por que eu

mudei?


Robert:  
Preciso ver minha mãe. 

Estava quase esquecendo. 

Não posso ir embora.

Preciso ver como ela está!


Marie.  
Estava dormindo.


Robert.  
(Ouve-se um ruído estranho vindo do quarto). 
Ouça! O que é isso?


III/19 
(Ele corre para dentro do quarto. Marei o segue lentamente, com passos 
cansados e arrastados. Sua figura parece de repente ter perdido seu frescor e 
força. A sala permanece vazia por um momento. Em seguida os passos e as 
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vozes das crianças são ouvidos no salão. Miggi e Berteli chegam de mãos 
dadas, a menorzinha chorando). 

Miggi: 
(também com uma voz chorosa).  
Ela também não está aqui! mamãe?


Marie: 
(Sai do quarto).  
Vocês estão aqui? E a menor, ainda não está na cama?


Miggi: 
Onde você está mamãe?


Marie.  
Estou aqui, por que vieram?


Miggi:  
Elise não faz nada conosco. Por que você não vem?


Marie:  
Ouça, vá agora e diga a Elise que a Sra. Schödler morreu

e tenho que ficar aqui por um tempo. Ela precisa colocar o 

bebê na cama. Mais tarde eu voltarei.


Miggi:  
Não posso ir ficar com você mamãe?


Marie: 
(refletindo).  
Sim, quando a Berteli estiver dormindo, mas até lá fique com

sua irmãzinha. 


Intermezzo 
(As crianças estão saindo. Marie acelera o passo e abre a janela para fechar as 
venezianas, depois coloca o buquê de volta na mesa e retira dele algumas 
flores retornando ao quarto. Mais tarde, Robert reaparece com seus olhos 
cheios de lágrimas). 

III/20 
Robert:  

(fica em frente ao armário, em cima do qual coloca a coroa de flores 
emoldurada, tirando a coroa ele pensa consigo mesmo. 
Marie também sai do quarto. Ele lhe da a coroa de flores).  
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O que é que eu queria? 

Agora ficará na casa, desta maneira ela sempre quis. 


Marie:  
Não importa o lugar, se você tem que morrer. 


Robert: 
Morrer no lar, é a mais bela morte.


Marie: 
Tudo acaba, a coisa mais bela na vida.

(Ela volta para o quarto com a coroa). 
(Robert pega a bíblia grande, decorada de ferro da prateleira, colocando-a 
sobre a mesa à sua frente e abre no salmo 90. Ele lê em tom de garoto de 
escola, mas com um fervor crescente). 

Robert:  
Senhor Deus, vós sois nosso refúgio para sempre, antes que 

montanhas, terra e mundo fossem feitos, 

Tu és Deus de eternidade, Amém. 

Tu que deixas morrer os homens, dizendo: 

Venham a mim filhos do homem. 

Mil anos para ti, é um dia, como ontem se foi. 

Como a vigília da noite.

Você deixa fluir como um rio, 

e somos tão frágeis como uma flor, que em breve murchará. 

Que floresce de manhã, e logo murcha, é cortada e seca. 

Essa é sua ira, sua punição.

E sua ira, tão de repente, sua ira! 

Então temos que fugir, de repente. 

Por nossos pecados, prometeste a ti mesmo. 

(Ele olha para cima, se encolhendo).  
Senhor, nossos pecados não são encobertos pela luz de 

seu rosto?

(Ele sacode a cabeça e se levanta). 
Nossos pecados não são encobertos pela luz? 

(Ele cai de joelhos em frente a mesa, colocando as mãos em posição de 
oração). 
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III/21 
Marie:  

(Sem ser notada por Robert, Marei sai do quarto de forma exitante, ela toma 
rapidamente um líquido venenoso. Ela então se aproxima dele, olhando-o com 
espanto). 
O que está a fazer?


Robert:  
(levantando-se timidamente). 
Queria rezar. Ela está no leito de morte. 

(Marie fica em silêncio). 
Preciso de ajuda Marei, sozinho estou perdido. 

Preciso de ajuda Marei.

Como se sempre estivesse aqui, como um casal unido, 

só nós dois. 

(Marie fica em silêncio e com dificuldade para conter as lágrimas).  
Obrigado Marei!


Marie: 
(se recompondo).  
Quando você vai?


Robert: 
Quando enterrar minha mãe.


Marie: 
Está livre, Robert, nada mais o segura. 

Você não se importa comigo.


Robert:  
Não me importo?

Marei, não vai querer me machucar de novo não é?


Marie: 
Eu já te fiz na vida muito mau.


Robert:  
Não posso imaginar você agindo contra si mesma.

Se fizesse isso, pularia no fundo do mar.
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Marie: 
Não faça isso, ou juntos ficaríamos novamente.


Robert: 
Eu não sei o que devo falar. Sem palavras, o que diria? 

Não ouviria a mim. 

Se não voltasse por uma noite, ninguém notaria. 

Mas você? 

Pode abraçar seus filhos e dizer:

Meus queridos, eu estou aqui.

Por vocês vou ficar.


Marie:  
Não são seus também?


Robert:  
Meus filhos também? 

Eu pensei que fosse apegada a eles.


Marie:  
Como um brinquedinho. 

(falando).  
Eu os daria se pudesse conseguir algo melhor por eles.


Robert:  
(espantado). 
Algo melhor! Existe algo melhor?


Marie:  
Diga-me, como me vê?


Robert:  
O que posso mais te dizer?


Marie:  
Diga-me o quanto sou ruim, está pensando nisso.

Você não vê mais nada bom, puro em mim.


III/22 
Robert:  

Isso é cruel, Meu Deus! 
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Não acredito Marei!

Uma mãe faria isso se não tiver um coração.

(exaltado).  
É demais! Não consigo mais ouvir!

Nunca pensei isso de você!

Que absurdo! Deveria protege-los até a morte! 

Caso venha um predador.


Marie:  
Esta errado, três fazem parte disso. 

Para seus filhos, tudo.


Robert:  
Para meus filhos? Marei, que é este amor? 

Não! Não! Deste jeito não! 

Não posso entender, assim quebrar a lei. 

Assim burlar, trair a palavra de Deus.

Sim! Posso ver que não temos nada em comum.


Marie: 
Posso ir então?


Robert: 
Não posso e não quero te segurar. 

Nunca pensei no nosso fim desta maneira.


Marie:  
Robert, Robert, Robert,

não me mande ir! Não me mande ir. 

(de joelhos).  
Estou de joelhos perante a ti, 

nunca fiz isso, por nenhum um homem, nem em frente de 

Deus.

Eu sou má e você um santo. 

Mas por sua causa, só por sua causa, e de ninguém mais. 

Me fale das desgraças, gosto de ouvir, vindo de você. 

Robert, Robert, Robert!

Bata-me, me chicoteie, você é meu pai!
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Faça o que quiser.

Deixe a raiva ou amor agir, não vou fugir e não vou me 

defender.

Se eu pudesse só ficar aqui, num cantinho lá no fundo.

Se eu pudesse apenas te olhar.

Robert, és meu consolo! 

Minha vida, querido, amor, é um santo. 

És juiz e senhor! Meu algoz!

Meu Robert! Meu Robert!


Robert: 
Marei, Marei, Marei, Marei!

(De joelhos, ela se agarra nas pernas dele como se acorrentados. Ela o puxa, 
desliza sobre ele, agarrando sua cabeça e cobre seu rosto com beijos 
selvagens. Robert tenta resistir, mas então se entrega. Ele treme, a abraça e 
lhe envolve com beijos, ambos em completo êxtase). 

Robert:  
(entre risos e lágrimas).  
Marei, Meu bem, meu mal!


III/23 
Marie:  

(descansando a cabeça sobre seu ombro e sorrindo).  
Não pense nisso!

Oh menino tolo! Ainda não me conhece. 

Você não faz idéia do que uma mulher é capaz de fazer por

uma palavra de carinho. 

Agora estamos a viver o nosso sonho. 

O que é meu hoje é seu também.


Robert:  
(cobrindo-a de beijos).  
Não pedimos, não pedimos!

Nada mais que você e eu Marei!


Ambos: 
Nosso amor! Nosso amor eterno! 
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Nosso amor! Amor eterno!

Marie:  

(Marei se aconchega nos braços de Robert, tentando esconder fraqueza pois 
o veneno começa a funcionar. Ela fecha os olhos, completamente rendida).  
Nosso amor, amar e morrer, eu não ligo.

Se não tem outra forma de ficarmos juntos.


Robert:  
Qualquer coisa por você!


III/24 
(ouve-se passos no corredor). 

Miggi:  
(ainda na porta).  
Mamãe, a pequena está dormindo agora.

(Marie ignora Miggi, que então se aproxima de Marie).  
Mamãe!


Robert: 
Marei, ouça!

(Marie se afasta e parece perturbada ao ver a criança. Robert puxa Miggi pelo 
braço, puxando-o para perto de si, colocando-o entre ele e Marie. Neste 
momento, Marie os empurra, se afastando). 
Aqui! Seu filho!


Marie:   
Robert! Robert!


Robert: 
(segurando a criança com a mão esquerda e esticando a direita em direção ao 
céu).  
Não a deixarei partir, eu juro pelo senhor, nosso Deus no céu.

(Marie sai em silêncio enquanto Robert faz sua promessa, e Miggi se solta de 
sua mão. Robert continua em pé, pensativo). 

Miggi: 
(se joga no chão e chorando chama Marie). 
Mamãe! Mamãe!


Fim


