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Se hoje o teatro brasileiro se inclui entre os expoentes dessa manifestação de arte no panorama internacional, esse aprimoramento não
constitui uma conquista do presente porque é, na realidade, efeito originário de uma causa benéfica que vem de longe, do alvorecer da nossa
história porquanto, através de palcos ao ar livre ou construídos em
cabanas, foi que Anchieta transmitiu as mensagens do Cristianismo e
da Civilização aos silvícolas que povoavam nosso solo e cujas leis se
resumiam nos impulsos da natureza e do instinto.
Posteriormente o teatro passou a ser usado como instrumento de
maior profundidade, constituindo-se em elemento de pujança na formação intelectual e moral do nosso povo, glorificando os valores humanos ao mesmo tempo que anulava as falsas e imerecidas auréolas.
O exemplo do jovem apóstolo do Cristianismo, germinando no
espírito dos mais autênticos representantes da cultura brasileira, tornou numerosa a constelação de escritores e poetas que deram ao teatro
a contribuição do talento literário que os projetou na história.
Os problemas sociais, os costumes, a tradição de cada povo, eram
retratados no palco com critério e consciência, dando-se ênfase aos
vultos cujas vidas foram inteiramente consagradas ao desenvolvimento
da ciência e das artes, sob todos os aspectos.
Autores do mais alto porte colocavam o talento a serviço das boas
causas, e engrandecendo a Pátria, engrandecíam-se a si mesmos. Em
todos os sentidos o teatro evoluiu, sobretudo tecnicamente, mas dentro

dele permanecem, vivas e palpitantes, as concepções imperecíveis dessas glórias do passado.
O SERVIÇO NACIONAL DE TEATRO, na evocação dessas
figuras inesquecíveis, tomou a iniciativa de propiciar, às gerações do
presente, a oportunidade de um íntimo contato com o pensamento
e as obras desses vultos imortais, num retrospecto evolutivo que se
estende aos nossos dias, entrelaçando-os ao espírito criador dos autores
contemporâneos que dão ao nosso teatro a dimensão cultural e artística de que nos orgulhamos. E, através do SETOR DE DIFUSÃO
CULTURAL, responsável pela execução de seus editoriais, apresenta
a segunda série de uma sequência de publicações sob a epígrafe:
"COLEÇÃO DRAMATURGIA BRASILEIRA".
Entretanto, para que essa aspiração do SNT se tornasse realidade,
os Diretores da SHELL, numa demonstração de apreço às promoções
culturais do nosso país, não relutaram em participar da iniciativa,
assumindo, a responsabilidade do seu patrocínio.
Não poderíamos fugir ao dever desse registro que põe em relevo
a simpatia da SHELL pelos valores históricos que integram a "COLEÇÃO DRAMATURGIA BRASILEIRA", destinada ao enriquecimento das bibliotecas nacionais e internacionais, atestados eloquentes
do aprimoramento cultural do nosso povo, da nossa gente.
FELINTO RODRIGUES NETO

I ATO

(Ao subir o pano, Jacqueline está em cena sozinha, embrulhando pães ou filhoses. Um tempo. E, em seguida, entra Jacquot,
com as mãos brancas, até aos punhos de farinha de trigo, como se
estivesse enluvado. Está de avental, com res mangas arregaçadas e
sem casaco).
JACQUOT — Ninguém?
JACQUELINE —• Ninguém ...
JACQUOT —- Pensei que ia aumentar consideravelmente o negócio. ..
JACQUELINE — Tão depressa assim?
JACQUOT — Por quê não? A casa devia estar fervilhando de
fregueses. Há uma semana, coloquei aí fora do estabelecimento
a placa "Pasteleiro de Sua Majestade"... Só se o rei não é mais
tão popular quanto eu supunha.. .
JACQUELINE — Devias ter dito padeiro...
JACQUOT — Eu sou pasteleiro...
JACQUELINE — Mas é pão que estamos fornecendo às Tulherias.
Pão e somente pão!
JACQUOT — Pão e somente pão! Queres me degradar, hein?
JACQUELINE — Degradar? Por quê? Só disse a verdade. Responde: é pão ou não é pão?
JACQUOT (Irritado) — É, sim! Bem sei que só fornecemos o pão
de Sua Majestade! Mas amanhã podemos fornecer também empadas,
pastéis, croquetes, tortas, pudins, — todas as minhas especialidades.
JACQUELINE — Amanhã!
JACQUOT — Afinal, que tens tu? Estás contra mim? Dize!
JACQUELINE — Não. Não estou. Mas serias mais verdadeiro
se tivesses escrito padeiro...
JACQUOT — Não compreendes, então, que o pão é um acidente
na minha vida? Que eu faço o pão para viver, enquanto faço as
minhas tortas por um capricho de artista? No pão, entra apenas o
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esforço rotineiro, uma espécie de automatismo... Faço o pão quase
que inconscientemente, pensando em mil e uma outras coisas.. .
JACQUELINE (Coquete) — Em mini, por exemplo?...
JACQUOT — Sobretudo em ti. Mas, quando faço uma torta, eu
me deixo absorver! É quase um êxtase divino, um transporte, uma
paixão perturbadora... Aí, então, — desculpa-me, eu não te quero
ofender, — eu não penso em mais nada, em mais nada, em mais
n a d a . . . Estás me entendendo?
JACQUELINE — Nem em mim?
JACQUOT — Nem mesmo em ti. Entrego-mc todo, de espírito
e de coração... É assim a arte, minha querida... Não me deves
levar a mal. Se tens algum ressentimento, culpa-te a ti mesma,
por teres escolhido um artista!...
JACQUELINE — Por quê não fazes apenas tortas, Jacquot? Por
quê não segues a tua inspiração?
JACQUOT — Ah, a incompreensão das mulheres! É que os artistas, pequenos seres irresponsáveis, têm também necessidades materiais a satisfazer. . . Sabes o trabalho que dá uma torta como n
que fiz há seis meses, reproduzindo o Castelo de Sans-Souci para
a festa do embaixador alemão? Levei três dias, gastei cem ovos e
tirei o mesmo lucro que teria tirado com um milheiro de pães
doces...
JACQUELINE — Não tens razão para te envergonhares dos pães...
JACQUOT — Eu não me envergonho. Tanto assim que os faço...
JACQUELINE — Mas não queres ser padeiro...
JACQUOT — Vais me fazer o favor de não recomeçar, ahn?
Padeiros, há centenas... milhares. Pasteleiros, nem todos são. Tem
mais dignidade. Tu, por exemplo, não te sentes melhor sendo a
mulher do pasteleiro que sendo a mulher do padeiro?
JACQUELINE — Ouve, Jacquot. Só há uma mulher que todas
as outras desejariam suplantar. E essa não se chama simplesmente
a mulher do padeiro, do pasteleiro, do leiteiro ou do banqueiro. Ela
se chama a rainha!
JACQUOT -— Não sejas louca, mulher. Não fales assim de Sua
Majestade!
JACQUELINE — E que tem isso, senhor padeiro do rei? Melhor
farias se em vez de me repreender, fosses cuidar de tua massa!
JACQUOT — Ainda tenho alguns minutos. Estou deixando o
fermento inchar... Hás de compreender, criaturinha inconsequente,
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que eu tenho de esta r com uni olho aqui c outro In . . . Ou, melhor,
com um olho lá e outro a q u i . . .
JACQUELFNE - - Para me vigiar?
JACQUOT -- Quem tem em suas mãos um jóia preciosa não a
perde de vista . . .
JACQPKLINE — í] um Ira bailio desnecessário, es<e a que te
d á s . . . 'Quando eu algum dia te enganar, eu mesma te avisarei...
JACQUOT - - Quando? Disseste "quando"?
JACQUKUNK - - Sim. "Quando".
.IACQUOT — Mas tu não me queres dizer "quando".
JACQUELIXK — Quero.
JACQUOT-- Não. Não queres. Tu queres me dizer é "se"...
JACQUKUXE - - Não. Não é "se". Eu quero dizer mesmo é
"quando",
JACQUOT — Não! Não pode ser! Tu não podes ter a intenção
de me dizer "quando".
JACQUELINE — Tenho.
JACQUOT — Não tens! E é favor não teimares comigo!
JACQUELINE -- Teimo! Tenho o direito de dizer as coisas que
eu quero e não as coisas que pretendes que eu diga!
JACQUOT — Mas não podes! Não podes! Não podes! Não podes!
Não podes, ó irresponsável e ab.surda criatura!
JACQUELINE — Por quê não posso?
JACQUOT — Não podes, porque, se disseres "quando", revelarás
a intenção premeditada de enganar-me. Ao passo que se disseres
"se", - - entendes bem? — se disseres "se eu te enganar", terás
apenas formulado uma hipótese, ameaçadora, é verdade, mas que
em coisa alguma poderá comprometer-te.. . Entendestes?
JACQUELINE -- Entendi.
JACQUOT -- Então, retira o "quando" e põe o "se" no lugar.
Vamos!
JACQUELINE - - E u não retiro nada!
JACQUOT — Tu me anuncias, então, que queres me enganar?
JACQUELINE — Tenho o direito de falar com minhas próprias
palavras e não com as tuas!
JACQUOT — É imprudente! í)xtremamente imprudente usares
a palavra "quando"!
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JACQUKLINE — É também muito imprudente vires gritar comigo com a padaria do portas abertas!
JACQUOT - - A pastelaria!
JACQUELINE — A padaria!
JACQUOT — Vais ou não vais responder à minha pergunta?
Tu me anuncias ou não me anuncias que tens a intenção de enganar-me?
JACQUELINE -- E se eu anunciasse?
JACQUOT —- Bravos! Já aprendeste a usar o "se"!
JACQUELINE •— E se eu anunciasse?
JACQUOT — Seria muito imprudente!
JACQUELINE — Achas tudo imprudente! E dal?
JACQUOT — Eu te daria uma surra!
JACQUKLINE — Escândalo! E perderias o privilégio de fornecer pão às Tulherias!
JACQUOT — Eu to mataria! E perderias o privilégio de respirar
o ar de Paris!
JACQUELINE — Muito bom. Queres dizer, então, que tens a
intenção de assassinar-me, não é mesmo? Mas que belo marido que
és tu! E que belo futuro, o que me espera!
JACQUOT — Perdão! Mas eu não tenho nem nunca tive a intenção de matar-te!
JACQUELINE — Como? Se acabaste de me confessar?
JACQUOT — O que eu te disse foi que te mataria, caso me enganasses!
JACQUELINE — Disseste e agora estás repetindo! Como pode
desejar que eu lhe seja fiel um marido que de minuto em minuto
me ameaça de pancada e de morte?
JACQUOT — Por favor! Não me ponhas fora de mim! Senão
e u . . . (Aproxima-se ameaçador) .
JACQUELTNE — Oh, não me sujes o vestido!
JACQUOT (Desarmado) - - Tens razão. . . Não reparei que estava com as mãos cobertas de farinha de trigo... Aliás, a massa
deve estar no ponto. Voltarei à masseira para cuidar do pão de
Sua Majestade... Não perderás por esperar... Logo continuaremos esta nossa conversa, senhora pasteleira...
JACQUELINE — Como quiser, senhor padeiro...

(Gesto furioso e careta de desagrado de Jacquot, que se vai.
Pausa. Monsieur Finot surge, casquilho, enfeitado, como um perfeito boneco).
FINOT (De fora) -- Jacqueline!
JACQUELINE (Volta-se, com alegria) - - Oh, Monsieur Finot!
FINOT -- O padeiro?. . .
JACQUELINE Está na masseira. Pode entrar, Monsieur
Finot. . .
FINOT -- E n t r a r e i . . . Mas por um instante, apenas. . ,
JACQUKLINE — Não tem nada a temer...
FINOT - - E se, seu marido aparece?
JACQUELINE — Embrulharei um pão. .. O senhor pagará, como
todos os fregueses, e ele não terá remédio senão se inclinar, com
um sorriso de agradecimento...
FIXOT - - É encantadora! ft mostra, como todas as mulheres,
na arte de dissimular.. .
JACQUELINE — Nenhum comerciante tem o direito de agredir
os que lhe compram a mercadoria...
FINOT — Justo. Justo. Mas não vale a pena a gente ser imprudente .. .
JACQUELINE — Fala como meu marido. Tal qual meu m a r i d o . . .
FINOT - - Mas, no resto, sou bom diferente. Não «ou?
JACQUELINE — Hum-hum!
FINOT— Quero que me compreenda, Jacqueline... Não tive
segunda intenção, quando vim aqui, como intendente da ucharia
de Sua Majestade, encomendar cem libras de pão, todos os dias,
para a mesa real... Experimentamos pão de várias padarias...
Um pão era muito duro. Outro muito mole. Outro muito insosso.
Outro muito salgado. Um, muito ligado. Outro muito esfarinhent o . . . O daqui satisfez. Tratei diretamente com seu marido. E já
estava tudo entabolado, desde a quantidade ao preço, quando uma
porta se abriu e você me apareceu, com seu rosto de anjo. . .- Perguntei a mim mesmo como um ser maravilhoso, uima criatura divina, nascida para pisar em tapetes persas e vestir sedas de Damasco, podia ser a mulher de um simples, de um mísero, de um
vil p a d e i r o . . . mesmo sendo esse padeiro o padeiro de Sua Majestade!
JACQUELINE — Meu marido não é um simples padeiro! É umi
pasteleiro de grande talento!
FINOT — Acredito...
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JACQUELINE — O pão é um acidente na. sua c a r r e i r a . . . A
pastelaria é que é a sua vocação de artista. Se visse a torta que
fez reproduzindo o castelo de Sans-Souei! Oa^tou duzentos ovos,
mas ganhou mais do que se fizesse pão, pão, pão apenas pão, durante
seis meses!
FINOT — Acredito!
JACQUELINE — Ele me adora! Tem loucura por mini! Ama-me
a tal ponto que ainda hoje, por duas vozes, ameaçou matar-me!
(Pausa) — É um artista!
FINOT — Acredito. (Pausa) — Então, ameaçou m a t á - l a duas
vezes?
JACQUELINE — Sim. É bastante tola essa ameaça, não? Se me
matasse, é claro que não conseguiria fazê-lo senão pela primeira
e única vez. Por isso, não levei em consideração a segunda ameaça...
FINOT — E a primeira?
JACQUELINE — A primeira me parece mais séria. No entanto,
é uma injustiça. Ele ameaçou matar-me simplesmente porque afirmei que, quando o enganasse, eu mesma lhe diria... Mas, diante
de sua atitude, eu mudei o meu modo de pensar...
FINOT — Não pretende mais enganá-lo?
JACQUELINE — Não pretendo mais dizer-lhe.
FINOT — É mais sábio. Í3 mais sábio. Chegou a uma boa conclusão.
JACQUELINE — Não fui eu que cheguei a essa conclusão. Foi
ele. Ele me deu a entender que prefere não saber... São quase
todos assim!
FINOT — Então está disposta a enganá-lo?
JACQUELINE — É uma questão de oportunidade. Mas creio que
vai ser difícil. Ele está sempre com um olho aqui e outro l á . . .
De quando em quando, aparece, ou então me chama, para se certificar de que eu não saí.
JACQUOT (Voz de fora) — Jacqueline!
JACQUELINE (Alto) — Sim?
JACQUOT (Voz de fo'ra) — Tudo em ordem?
JACQUELINE (Alto) - - Sim! (A Finot) - - E u não lhe dizia?
FINOT — Mas deve haver uim meio. .. Ele não joga? Não vai
às tavernas? Não sai sozinho à noite?
JACQUELINE — Não! Nunca! É uma ostra! Quando sai à noite,
tenho de sair com ele. Vamos a um circo, ou a um teatro funam-

bulesco, ou, então, ficamos em casa, ele e eu, eu e ele, mas os
dois juntos, sempre juntos, eternamente juntos.
FINOT — Creio que isto assim não deve ser nada agradável...
Na aristocracia mulher nenhuma seria capaz de confonrnar-se...
Nem mesmo a rainha...
JACQUELINE — Oh, não fale assim de Sua Majestade!
FINOT — Bem gostaria ela de ser tão bonita e tão jovem quanto
você!
JACQUELINE — Eu também terei um dia a idade dela...
FINOT — Mas por muito que envelheça jamais a alcançará...
JACQUELINE — Monsieur Finot deve estar mentindo, para me
ser agradável...
FINOT — Eu não minto. Nem mesmo para lhe ser agradável...
Ainda hoje vi a rainha. Assim, a dois pás os de distância, tão
perto de mim quanto você se encontra agora... Falava-se em miséria e em f o m e . . . Exageros ridículos dos agitadores de rua, como
sabe... Alguém dissera, num discurso de pura demagogia, que não
se deve brincar com a f orne do povo... e que o povo está tão
empobrecido que nem sequer pode comprar uma côdea de pão...
"Ah, disse a rainha, não podem comer pão? Nesse caso, pois comam bolo!" (Riem) — Uma grande pilhéria! Tem espírito! Tem
muito espírito Sua Majestade! (Pausa) — Como dizia, a rainha,
perto de você, querida Jacqueline, pareceria uma rosa murcha perto
de um botão que desabrocha
JACQUELINE — A rainha não é tão má assim! Ela afinal deseja
que o povo coma bolo.. .
FINOT — Diga-me, Jacqueline, você quer ter mesmo uma oportunidade de enganar seu marido?
JACQUELINK (Interessada) — Ilum-hum!
FINOT — Comigo?
JACQUELINE — Hum-hum!
FINOT — Tenho uma ideia: uma esplêndida ideia para afastá-lo
do nosso caminho...
JACQUELINE — Como?
FINOT — Entregando-o aos cuidados da polícia!
JACQUELINE — E cie merece, porque, ameaçou-me assas dnar-me!
FINOT — Tudo sairá bem, se você me ajudar.
JACQUELINE — Como?
FINOT — Colocando uma canção dentro de um pão!
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o senhor, — c como o seu pão é mesmo saboroso, um pão sem igual
em Paris, — quis lhe dar uma oportunidade de justificar aquela
sua exagerada tabuleta.. „
JACQUOT (Emocionado) — Como? Monsieur Finot me traz uma
encomenda real... nos domínios da pastelaria?
FINOT — Bem. Trago e, ao mesmo tempo, não trago.. . isto
é: depende...
JACQUOT — Depende? Mas depende de que?
FINOT — Eu lhe explicarei...
JACQUOT — Com licença... (Alto, para dentro) — Jacqueline!?
JACQUELINE (Fo'ra) — Sim?
JACQUOT (Alto) — Tudo bem?
JACQUELINE (Fora) — Sim!
JACQUOT — Pasteleiro! Meu Deus! Desta vez, serei mesmo pasteleiro de Sua Majestade! (Outro tom) — Desculpe, Moivieur Finot,
eu sei que foi uma grande leviandade a minha, colocando aquela
tabuleta tal como está. Mas não foi apenas uma vaidade de artista.
É que eu tinha o pressentimento de que tudo isso viria a suceder!
Alguma coisa me dizia... Eu, que já lhe devo tanto, Monsieur
Finot, lhe ficarei devendo mais essa gratidão... Nunca, nunca lhe
poderei pagar... É este, pode crer, o momento mais alto, o instante mais glorioso, a hora mais luminosa da minha carreira. Pasteleiro de Sua Majestade! (Caindo em si) — Mas quer me parecer
que o senhor usou de urna condicional que...
FINOT — Quis, apenas, significar que tudo depende...
JACQUOT — Da magnificência dos planos que eu traçar?
FINOT — Depende de nos entendermos quanto a certos detalhes ...
JACQUOT — Monsieur Finot, eu lhe provarei que conheço o
que significa a palavra reconhecimento... Gastarei duzentos ovos,
trezentos ovos, se preciso for... Farei uma torta gigante, digna de
Grangousior, de Gargantua e de Pantagruel, com um desenho espetacular, à sua escolha... Tenho numa gaveta reproduções a bico de
pena das mais famosas maravilhas do mundo! Farei uma torta monumental, reproduzindo o Taj Mahal da índia ou a Grande Mesquita de Bagdá! Farei uma torta enigmática reproduzindo a E -finge do
deserto egípcio, uma torta que ninguém decifrará, jnas todos devorarão com delícia! Ou, se Monsieur prefere, reproduzirei o Louvre,
as próprias Tulherias, ou o Trianon, de Versalhes! Não lhe parece
bein? Que tal a Notre Dame de Paris, a catedral do Colónia ou

a de Aix-la-Chapelle? Que tal o Coliseu romano durante uma corrida de bigas? Se lhe ocorrer uma ideia, num desenho, uma composição, por mais extraordinária, por mais bizarra que seja, eu terei
o prazer de reproduzi-la com uma exatidão geométrica e com muito
maior sabor do que na sua forma original!
FINOT — Vejo que o senhor tem o temperamento de um verdadeiro artista! Deixa-se arrebatar de tal forma...
JACQUOT — A arte, Monsieur Finot, escraviza, domina, avassala
p coração de quem nasceu, como eu, predestinado... Escolha, senhor
intendente. Escolha entre as concepções da fantasia e do mi ticismo
oriental, entre as relíquias do classismo grcco-romano, entre a severidade do gótico e a opulência do rococó, — e eu lhe darei tudo
isso, açucarado, recheado, rebuçado, com cremes, suspiros, massas
tenras ou duras, com capitéis de chocolate, com traves e arquitraves de biscoitos, com alicerces de frutas cristalizadas e revestimento de alfcnins c confeitos, com relvados de alcaçuz e repuxos
licora/os, enfim, como verdadeiros monumentos à arte imortal da
pastelaria francesa nesta iiltima etapa do incomparável século dezoito!
FINOT — Perdão, senhor pasteleiro. Mas Sua Majestade não
me mandou encomendar um primor de arquitetura, mas simplesmente uma torta!
JACQUOT — Como? Simplesmente uma torta? Mas não é uma
torta para Sua Majestade? Não é uma torta digna de um rei?
FINOT — Sim. Saborosa, é claro. Mas comum.
JACQUOT — Atentado! Subversão! Absurdo! Desde quando os
reis comem as tortas comuns? Se assim é, quem comerá as tortas
reais? Não hão de ser os burgueses! Nem também os artesãos!
FINOT — A torta de Sua Majestade deve ser singela!
JACQUOT — Ora, Monsieur Finot! Tirar-me dos meus cuidados,
para me encomendar uma torta singela! Por quê, afinal, não há de
ser, ao menos, uma torta de várias camadas sobrepostas, com variedade de gosto e colorido? Uma espécie de torre de Pisa o u . . . ?
(Faz gestos com as mãos).
FINOT — Não. A torta deve ser rasa. E deve conter em cima
uma camada de ameixas pretas!
JACQUOT — Horror! Abominação! Sacrilégio! Uma torta caseira, coberta de ameixas pretas! Trabalho de aprendiz! Primeiras
letras da pastelaria! Além do mais, antiestética! Monsifcur Finot
deve abrir mão das ameixas.. . Pelo menos das ameixas...
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FINOT — Eu poderia abrir, mas Sua Majestade não abre.
JACQUOT — Ah, é exigência direta de Sua Majestade?
FINOT — Sim. Diz que é laxativo!
JACQUOT — Laxativo? (Digno) — Sou um pasteleiro! Não
sou um boticário!... Sou um artista e não um aprendiz... (Alto)
— Jacqueline!
JACQUELINE (Fora) — Sim?
JACQUOT — Tudo bem?
JACQUELINE (Fora) — Estou acabando! Já vou!
JACQUOT — Acabando o quê?
JACQUELINE (Fora) — Nada! Já vou!
JACQUOT — Monsieur Pinot: é, então, a sua última palavra?

JACQUOT — Renunciei ao posto de pasteleiro do rei!
JACQUELINE — Mas como? Por quê?
JACQUOT — Tenho as minhas razoes!
FINOT — O Sr. Jacquot se empenha em fazer castelos. E é
de uma intransigência... É de uma intransigência que chega a comover! Para falar a verdade, estou quase tentado a fazer uma surpresa a Sua Majestade, levando-lhe uma dessas bizarrices que o
senhor propôs...
JACQUOT — Eu lhe beijaria as mãos!
FINOT (Hesitando) — Eu não sei.. . Mas... enfim, vá l á . . .
Mostre-me os desenhos... Onde os tem?
JACQUOT — Vou buscá-los já. (Sai)
FINOT (A Jacqueline, com ar cúmplice) — Então? Tudo preparado? Os pães?
JACQUELINE — Sim... Abri-os uni a um por trás, introduzindo
neles as canções. Agora, é só levá-los ao forno. Oxalá ele não
desconfie!
FINOT — Estará por demais atarefado para se preocupar com
eases detalhes...
JACQUELINE — Reli os versos do tal Ladre! Até os aprendi
de cor... "Agora a coisa vai! Agora a coisa vai. O rei e a rainha
tombarão! Agora a coisa vai!"
FINOT — Sciu! (Vê Jacquot, que vem com os desenhos).
JACQUELINE (Sem atender, entusiasmada) — "Agora a coisa
vai!"
JACQUOT (Entrando, alegre e despreocupado) — Tens razão,
Jacqueline! Agora a coisa vai! Veja, veja, Monsieur Finot! Veja
estas maravilhas! Que primor de desenho! (Vai lhe passando os
desenhos).
FINOT — Ê lindo! Este também é muito bonito! Ah, e este
aqui, o que é? Parece-me vagamente familiar!
JACQUOT — A Bastilha!
FINOT — Ora, veja só! A Bastilha! Bem que me parecia! Então, quer ficar na Bastilha?
JACQUOT — Perfeito, Monsieur Finot! Perfeito! Eu ficarei na
Bastilha... Com o máximo prazer, Monsieur Finot! É um compromisso. É um meio termo aceitável. Nem uma torta rasa, nem
a Grande Mesquita de Bagdá. Mas a Bastilha. A velha Bastilha,
que 6 uma coisa bem nossa!.. .
FINOT — Tem razão. É muito nossa. O senhor a conhece bem?

FlNOT — SÍ7T1.

JACQUOT — Rasa. Com ameixas pretas! Louis Dezcsseis, descendente direto do rei-sol, soberano de França, poderoso monarca,
representante da mais ilustre casa reinante, comer uma torta desataviada, singela, burguesa, doméstica... Não, eu não me conformo!
Eu deústo. Eu renuncio à minha arte. Eu sinto que estou em
conflito, Monsieur Finot! Estou em conflito com o rei!
FINOT —- É grave! Muito grave o que o senhor acaba de me
anunciar...
JACQUOT — Tenho o meu orgulho. Tenho o meu amor próprio.
O meu brio... Estou à altura, pode crer, de ser o pasteleiro de
Sua Majestade. Mas o rei, o rei!
FINOT — 'Que tem o rei?
JACQUOT — Não está à altura das minhas tortas!
FINOT — Rejeita, então?
JACQUOT — A minha dignidade assim o impõe...
FINOT — E a tabuleta?
JACQUOT — Vou tirá-la, neste mesmo instante. Farei outra,
retif icando-a. Outra que diga simplesmente, vulgarmente, ordinariamente: "Padeiro de Sua Majestade". (Jacqueline surge).
FINOT — O senhor é por demais orgulhoso, sr. Jacquot...
JACQUOT -- Monsieur Finot confunde consciência profissional
com orgulho. (Pausa) — Não. Não posso. Com ameixas pretas,
nunca!
. • JACQUELINE — Que é isso? Por quê estás assim? Que cara
é essa?
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JACQUOT — Por fora. Por fora. Por dentro, até aqui me
faltou uma oportunidade.
FINOT — Essa oportunidade há de vir muito mais facilmente
do que pensa...
JACQUOT — Eu sei... Eu sei...
JACQUELINE — Como sabes?
JACQUOT — Ora, mulherzinha inconsequente: agora, que sou
de fato o pasteleiro do rei, todas as portas para mim se abrirão!
FINOT — Claro. Claro. Então, quantos dias precisa para fazer
a torta?
JACQUOT — Não dormirei, não beberei, não comerei, enquanto
não tiver edificado a Bastilha, numa escala perfeita, pedra a pedra,
vigamento, gelosia a gelosia, platibanda a platibanda! Será uma
obra tão completa e tão brm acabada que Sua Majestade mandará
que me levem imediatamente à sua presença! E quando eu estiver
diante dele, nas Tulherias, hein, Jacquelinc, — que é que eu devo
dizer? Pedir-lhe um título de barão ou uma anuidade perpétua?
Vamos, dize!
JACQUELINE — O melhor será deixares tudo à descrição de
Sua Majestade.
FINOT — Ele porá no seu pescoço o que achar que é mais
indicado!
JACQUOT (Aperta-lhe a mão) — Permita Monsieur Finot, que
eu lhe aperte a mão! O senhor é o meu grande benfeitor! Eu tudo
lhe devo e tudo lhe deverei por toda a minha vida! Merci! Merci!
FINOT — Bem. Dcixo-o, por enquanto, em liberdade...
JACQUOT — Hein?
FINOT — Deixo-o em liberdade para fazer a sua obra-prima...
Até mais ver, Sr. Jacquot!
JACQUOT — Que Deus o proteja em todos os seus nobres desígnios, Monsieur Finot... Que Deus satisfaça cada um dos seus
justos desejos! (Enquanto Finot sai, a Jacquelinc, que lhe acena)
— Vem, querida! Vem meu amor! Vem quebrar os ovos!
PANO

II ATO
(A mesma cena do ato anterior. Ao subir o pano, Jacqueline
está na loja, espanando as vitrinas, onde há obras de pastelaria
expostas Enquanto espana, ela trauteia a canção "Cá Irá" abstendo-se, porém, de proferir palavras comprometedoras, as quais
são substituídas por sons nasais).
JACQUELINE (Espanando) —^ "Agora a coisa vai! Agora a coisa
vai! Zum zum zum zum! Agora a coisa vai! Zum zum zum zum,
zum zum zum, zum zum! (Espana e continua. Chega Jacquot, vindo
da rua, com uma caixa de grandes dimensões).
JACQUOT — Estás alegre, hein?
JACQUELINE — Por quê não hei de estar?
JACQUOT — Estimo saber que te interessas pela minha carreira
ao ponto de compor uma canção para festejar o meu sucesso.. .
JACQUELINE — Eu? Que canção?
JACQUOT — Não estavas a cantar ainda agora? "A coisa vai!
Agora a coisa vai!"
JACQUELINE — Ah! Isso?
JACQUOT — Não sabes quanto te sou grato por essa prova do
delicadeza e de carinho conjugal...
JACQUELINE — Mas eu não compus coisa alguma... Apenas,
fazia ruído para me entreter, por estar sozinha...
JACQUOT — E, estando sozinha, era em mim que pensavas?...
JACQUELINE — Ora!
JACQUOT — Não te acanhes. Não há razão para isso. Eu não
te apanhei na prática de um crime ou de uma ação perversa...
Pensavas em mim, — coisa muito natural. Tanto mais que eu
também pensava cm ti...
JACQUELINE — Oh!
JACQUOT — Passei pela ucharia do rei e fiz a entrega do
pão... Recebi meus luises... e sabes o que fiz? Nem podes imaginar! Estás vendo esta caixa?
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JACQUELINE — Que é que essa caixa contém? É para mim?
Vamos! Dá-me! Dá-me! Dá-me! — (Recua Jacquot com a caixa).
JACQUOT — Não.
JACQUELINE — Então, não é para mim? Jacquot! Jacquot! Bem
Jacquotzinho!'Querido? Meu amor! Meu sol! Meu tudo! — (Pausa)
— Dá-me essa caixa! Vá!
JACQUOT — Não.
JACQUELINE — Não?
JACQUOT — Ainda não.
JACQUELINE — Malvado! Perverso! Cruel! Feio! Estúpido!
Bruto! (Pausa) — Vamos! Dá-me essa caixa. E dá-me! Dá-me de
uma vez! Vá!
JACQUOT (Divertido) — Não.
JACQUELINE — Meu lulu! Meu gatinho! Meu eabritinho! Meu
macaquinho! (Pausa) — Dá-me a caixa! Vá!
JACQUOT — Não.
JACQUELINE — Meu torrão de açúcar! Meu alfenim! Meu confeito! Meu pudim de leite! (Pausa) — Anda! Dá-me essa caixa! Vá!

JACQUOT — Depois... Depois... Primeiro, vê se adivinhas.,.
JACQUELINE — Na rua Saint-Honoré?
JACQUOT — Não.
JACQUELINE — Na rua dos Panoramas?
JACQUOT — Não.
JACQUELINE — Na rua do Palais-Royal?
JACQUOT — Não.
JACQUELINE — Quererás que eu desfie todo o cadastro das
ruas de Paris?
JACQUOT — Na rua de Bichelieu!
JACQUELINE — Perto da Comedie Française, onde fomos assistir
"O Barbeiro de Sevilha"?
JACQUOT — Sim.
JACQUELINE — Não!
JACQUOT — Sim!
JACQUELINE — Aquele que vimos há três dias na vitrina?
JACQUOT — Aquele.
JACQUELINE — Não.
JACQUOT — Sim.
JACQUELINE — O verde?
JACQUOT — O verde.
JACQUELINE — Não.
JACQUOT — Sim! Agora, uma despe a como aquela não me
assusta mais. Vais ter de tudo. Do bom e do melhor. Para alguma
eoisa, eu sou o pasteleiro do rei!
JACQUELINE — Mas tu os louco, Jacquot! Aquela é uma casa
em que se vestem marquesas! É a loja prcdileta de Marguerite de
Montansier e da princesa de Polignac! É um lugar onde cobram
uma fortuna por um andrajo qualquer...
JACQUOT — Que é que não pode agora o pasteleiro Jacquot
fazer pela sua linda pasteleira Jacqueline?
JACQUELINE — Mas eu não mereço tanto.. . Isso é um absurd o . . . Não poderei aceitar.
JACQUOT — Essa é muito boa! Há três dias suspiraste diante
deste vestido. Tinhas inveja das grandes damas. Lamentavas tua
posição obscura e humilde... Agora, que triunfo, que estou a caminho de me tornar um personagem da corte, de conquistar o

(Durante toda a cena, faz menção de arrebatar a caixa)
JACQUOT — Bem... Agora, eu dou...
JACQUELINE (Sôfrega) — Então, dá-me! (Estende as mãos).
JACQUOT — Espera.. . Quero antes que adivinhes o que tem
dentro.
JACQUELINE — Oh! Isso é demais... nunca vi tanta crueldade...
JACQUOT — Adivinha...
JACQUELINE — Um chapéu!
JACQUOT — Frio!
JACQUELINE — Um par de botas!
JACQUOT — Frio!
JACQUELINE — Um casaco!
JACQUOT — Está esquentando!
JACQUELINE — Um vestido!
JACQUOT — Sim! Um vestido! O mais lindo vestido de Paris!
Adivinhas onde o comprei?
JACQUELINE — Que importa isso agora? O que eu quero é
vê-lo! Vamos! Abre a caixa! Mostra-me!
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prestígio de um novo Vatel, ficas cheia de escrúpulos, tens crises de
consciência! Ora, vá alguém entender as mulherea!
JACQUELINE •—- Não nego que eu desejasse ter esse vostido...
Mas, nas circunstâncias atuais, eu tenho pena... Tenho uma grande
pena de ti...
JACQUOT — Tolinha — Tolinha! Fona, por quê? Agora, a coisa
vai! Se queres me fazer mais feliz do que sou, — e isso não é
parcial, — veste este vestido, — a empregada do atelier de modas
veio para te ajudar a colocar o colete e a ajustar o traje, — e
vem mostrar-te nele ao pasteleiro de Sua Majestade! Mas vem de
cara alegre, de coração ligeiro, sorrindo, sem pensar nem de leve
na despesa que me deste.
JACQUELINE — Está bom. Eu vou. Quer subir comigo, Mademoiselle.
EMPREGADA — Às ordens, m n d a m e . . . (Recebe a cmxa e sai).
JACQUOT — É um amor! E qus delicadeza de sentimentos!
Que senso de economia.. . É uma dona de ca.'a exemplar, uma sócia
atenta, uma esposa carinhosa e enternecida! Ah, meu velho Jacquot,
poucos neste mundo não invejariam tua sorte e as surpresas que a
mão dadivosa da fortuna colocou e continuará a colocar em teu
caminho! — (Apanha o espanador. Espera. Continua, trauteando)
— A coisa vai! Agora a coisa vai!
(Entra Jean de Ia Rói).
JEAN — Bom dia!
JACQUOT (Voltando-sr) — Bom dia. Que deseja o senhor? Pão?
Biscoitos? Brioches? — (Reconhecendo o visitante) — Jean de Ia
Rói! És tu, Jean?
JEAN — Sim, sou eu, Jacquot!
JACQUOT — Jean, o sacerdote! Jean, o papa-íningau! Que é
feito de ti, que de"de Alençon nunca mais te vi?
JEAN — Trabalho há dez anos cm Paris. Sou funcionário do
Estado.
JACQUOT — Ah! Então, estamos quase no mesmo ramo. Temos
aã nossas afinidades... Eu também trabalho para Sua Majestade...
Sou o pasteleiro real...
JEAN — O padeiro...
JACQUOT — O pasteleiro...
JEAN — O padeiro.
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JACQUOT — O padeiro, também. Mas, afinal, me dizc: que é
çue vens fazer aqui, Jean, repentinamente? Alguma ordem de Sua
Majestade. Seja ela qual for, terei imenso prazer em cumpri-la.
JKAN — Não sejas hipócrita, assim, Jacquot! Eu te desconheço!
Sempre foste sincero, franco, desabusado. Na escola, teu apelido
era o "Topatudo". Agora, mal te reconheço, transformado do modo
que estás!
JACQUOT — Eu?
JEAN — Sim! Pensas que eu não sei... Sonda bem a tua consciência . . . — (Pausa) — Ouve aqui... — (Trauteia) — A cora
vai! Agora a coisa vai!
JACQUOT — Ê engraçado! Como estas tolices se espalham! Sim,
senhor! É a pura verdade! Lutei muito meu caro, para merecer a
honra de ter aí na porta essa tabuleta: "Pasteleiro de Sua Majestade". É o coroamento de toda uma vida laboriosa e honesta...
É...
JEAN — Corta o teu discurso. Isso não me interessa. O que
quero é que me digas se achas, conscicntemente, que a coisa vai.
Pensa bem. Reflete. Pondera!
JACQUOT — A coisa vai! Ora, se vai!
JEAN — Queres, então, a morte do rei e da rainha!
JACQUOT — Eu? Não! Está louco? Por que havia eu de querer
a morte dos meus benfeitores? Tanto mais que a rainha quer fazer
adotar o bolo como alimento popular por excelência?
JEAN — Nesse caso, eu não te compreendo. Estás em plena
contradição. Por um lado, dizes que "a coisa vai". Quer dizer:
tens o canto e a senha. Por outro lado...
JACQUOT — Espera aí? Tenho o que?
JEAN — O canto e a senha!
JACQUOT — Não! Nem canto, nem senha, mas pão, do melhor,
e tortas monumentais, tortas colo sais, tortas piramidais...
JEAN — Jacquot, meu velho! Tua cabrça corre perigo...
JACQUOT — Achas também que eu tenho manias de grandeza?
JEAN — Sou teu amigo, Jacquot. Não queres me fazer, em
nome dessa velha amizade, uma confissão completa?
JACQUOT — Confissão? Também te fizeste padre? De que ordem? Tens licença, como a tinha o cardeal Richelieu, para andares
em trajos comuns?
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JEAN — Quanto mais eu te ouço, tanto mais me convenço tia
tua hipocrisia! Até quando hás de te fazeres de desentendido?
JACQUOT — Sabes o que mais? Começo a perder a paciência
com tantas perguntas sem propósito. Eu te perco de vista em
Alençon. De repente, cais dentro da minha vida e queres me tontear com uma absurda série de questões.
JEAN — Antes de irmos mais longe nesta conversa, Jacquot,
quero te dizer que sei tudo!
JACQUOT — Ah! Fizeste um curso universitário.. . És um doutor da Sorbonne... Mas eu te garanto que ainda estás longe de
saber tudo. Em matéria de pastelaria, sempre terás o que aprender
comigo...
JEAN — Jacquot, por favor! Silencio!
JACQUOT — Ora, essa! Silencio, por quê? Estou em minha casa.
E mereço todo o respeito, como pasteleiro do rei!... Ca o contrário,
apresentarei minhas queixas à Sua Majestade. Lembra-te de que
és um funcionário do Estado...
JEAN — Justamente. Um funcionário da Polícia do Estado.
Jean de Ia Rói, comissário de investigações, da seção de Segurança
Política... Está compreendendo agora a razão de minha presença
aqui?
JACQUOT — Não! Não! Não! Cem vezes, não! Tua pre~ença
como amigo é e será sempre bem vinda, mas como agente de investigações é supérflua e impertinente, senão mesmo grosseira e brutal!
JEAN — Jacquot Florentin, em norne de Sua Majestade, estás
preso!
JACQUOT — Preso, eu? Qual é o meu crime? Que fiz eu? Não!
Tu absolutamente não me podes prender, Jean Papa-Mingau! I'so
é uma pilhéria, que eu sei! Ninguém me pode prender! Eu tenho
um privilégio real... Sua Majestade depende de mim, pois sou
eu que, com estes punhos, misturo a farinha, adiciono o levedo,
amasso-a, amacio-a, para fazer o pão mais saboroso que jamais
um soberano comeu!
JEAN — Mais saboroso e mais revolucionário! Pão subversivo!
Pão que semeia o terror! Que leva ameaças! Que provoca a palidez
do medo nos semblantes reais! Pão que se torna indigesto porque
é um pão perturbador e daninho! Pão que se converte em língua
do povo e leva à mesa dos reis os cânticos vingadores das tabernas
clande tinas! Pão que não alimenta, porque é um pão que envenena!
Pão da discórdia, pão da fermentação, pão da revolta, pão que é o
grito que ninguém quer ouvir, o rouco grito dos injusliçados!

JACQUOT — Não! Não! Não! O meu pão não pode ser esse pão
terrível! O meu pão é um pão pacífico e manso, pão para aplacar
a fome, pão apaziguador, pão consolador! Pão de harmonia e de
concórdia, pão quase eucarístico até!
JEAN — Tira a máscara, Jacquot! E lembra-te! Preso estás e
preso ficarás! O teu destino, wabes tu qual é?
JACQUOT — Sim. Qual é?
JEAN — A Bastilha?
JACQUOT — Ah! a grande pilhéria! Vejo que estás a par de
tudo! Mas não sei porque insistes em troçar comigo! A Bastilha!
Agora, sei muito bem o que queres dizer, Jean Papa-Mingau! Grande
farsante! Pensas que eu não sei? Recebeste ordem para vires aqui.
Trazes-me convite de Sua Majestade. E, cm vez de pedires que
eu te acompanhe, queres me alarmar, dando-me voz de. prisão!
Ainda bem que me falaste na Bastilha! Isso me tranquiliza!
JEAN — Ah, isso te tranquiliza?
JACQUOT— Claro! A Bastilha é uma verdadeira delícia!
JEAN — Achas?
JACQUOT — Doce como o mel! É um sonho!
JEAN — A Bastilha?
JACQUOT — Eu me,-mo fiz a escolha. Eu mesmo decidi. Quando
ouvi a pergunta: "Quer ficar na Bastilha", — eu nem sequer pestanejei: "Ficarei na Bastilha, com imenso prazer, ainda que gaste
duzentos ou trezentos ovos".. . Foi a minha resposta.
JEAN — Então, isto não te surpreende?
JACQUOT — Em absoluto. Já esperava por este convite. Para
mim, o aparecimento de um mensageiro do rei não era uma probabilidade. Era uma certeza...
JEAN — Percebo. Pretendes impor-te à opinião pública. Queres ser popular...
JACQUOT — Precisamente. Tão popular como o grande Vatel.
Mas não me suicidarei, como ele, te asseguro... Agora, desculpa-me
por um momento... — (Vai ao fundo c grita) — Jacqueline...
JACQUELINE (Voz de fora, mais distante que no primeiro ato)
— Sim?
JACQUOT — Tudo em ordem!
JACQUELINE (Fora) — Sim!
JACQUOT — Desce assim que puderes, meu amor! Desce!
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JACQUELINE (Fora) — Sim!
JACQUOT — Ê a minha mulher.
JKAN — Eu já o imaginava. Então deste para cortejar a popularidade? É fantástico! Nunca pensei que te tornasse; um tipo
desta espécie... Tens uma grande audácia, sim, senhor!
JACQUOT — Eu sei. Nem todos teriam a coragem de enfrentar
Sua Majestade, assumindo a responsabilidade de mandar ao rei
aquilo que eu mandei...
JEAN — Pois vais ficar popular, sem a menor dúvida. Entretanto, fizeste uma loucura. A Bastilha não é aquilo que estavas
pensando...
JACQUOT — Faltou-lhe solidez? Desmoronou-se?
JEAN — Em absoluto. Tem a solidez de uma rocha.
JACQUOT — Obrigado. É uma perfeita arquitetura. Não?
JEAN — Sim. Perfeita.
JACQUOT— Diz-me uma coisa, Jean. Estou ardendo de curiosidade. Bem podes compreender: joguei o meu próprio destino
nesta cartada perigosa...
JEAN — Compreendo. Compreendo. Que é que queres saber?
JACQUOT — Escuta: o rei começou a comer a Bastilha pelo
telhado ou pelos alicerces?
JEAN — Como? 'Qual foi a tua pergunta?
JACQUOT — Para que este espanto? Se estás a par de tudo,
deves muito bem saber se Sua Majestade começou a comer a Bastilha por cima ou por baixo...
JEAN — Que eu saiba, Louis XVI, rei de França, não tem o
feio vício da geofagia... A Bastilha não é motivo de comilanças,
mas de jejuns...
JACQUOT — De jejuns? Mas, realmente, será possível qur dizes?
Terá Sua Majestade admirado aquela primorosa arquitetura, ao
ponto de considerar um sacrilégio transformá-la através do conduto
digestivo? Ah, a força redentora da arte! Ah, a vitória do belo
sobre a gula! Ah, o jejum purificador nascido da emoção estética!
Grande rei é o rei que se priva das delícias, do manjar dos manjares, apenas para não destruir o que foi criado pela mão de um
puro artista!
JEAN — Estás louco! Complctamente louco! Perdeste o discernimento! Pairas no mundo da lua! Desce! Não sei se te levo para
uma masmorra de conspiradores ou para um asilo de insanos!

JACQUOT — Basta! Chega de gracejos! Vamos às Tulhcrias!
Não seria justo que fizéssemos o nosso bom rei esperar!
JEAN — É fabuloso! Tens as:im tanta consideração pelo rei?
Por quê, então, passar de um pólo ao outro? Estás avariado, meu
pobre amigo! Ora queres o rei comendo telhados e alicerces, como
se fosse uma estranha aventura! Ora, te derretes em delicadezas!
Ora te orgulhas de seres pasteleiro de Sua Majestade, ora dizes
que tu mesmo te decidiste pela Bastilha! Ora afirmas que não queres
a morte dos nossos soberanos, ora dizes muito tranquilamente que
"agora a coisa vai"! Francamente, isto assim, não faz sentido! Não
tem pés, nem cabeça!
JACQUOT — O que eu acho, meu velho, é que não estás em teu
perfeito juízo. Se estivesses verias que não há a menor contradição
no que te digo. Não tens nenhuma razão de estranheza. Há uma
seriação perfeitamente lógica no meu pensamento. Afirmo-te que
estou na plena posse das minhas faculdades mentais. O mesmo,
entretanto, não posso dizer de ti, meu caro Jean, quando abres uma
boca de espanto diante das coisas mais íúmples. Por algum lugar,
o rei devia começar a comer a Bastilha. Era o seu dever, porque
ninguém poderia comê-la antes que o próprio rei estivesse servido.
Fiz-te uma pergunta natural íssima. Tão natural como se te houvesse perguntado se Sua Majestade comera a clarabóia, a cornija,
ou se preferiria começar pelas portas ou pelas janelas...
JEAN — Um de nós está louco! E não sou eu!
JACQUOT — Todos os loucos pensam que não estão e que os
demais é que são...
JEAN — Por quê puseste isto dentro dos pães de Sua Majestade, hein, desgraçado? — (Apresenta-lhe um impresso).
JACQUOT — Como? Isto? Mas o que é isto?
JEAN — Não estás reconhecendo? Lê! Doze pães foram partidos
na m&ía do rei! Dentro de cada pão, uma canção! Lê! Vamos! Lê!
Lê e treme pelo teu* destino!
JACQUOT (Lendo, tartamudeando) — "A coisa vai! Agora a
coisa vai! O rei e a rainha tombarão!" (Outro tom) — Virgem
Maria! (Lê) — "Agora a coisa vai! Os aristocratas com a corda
no pescoço morrerão!" (Outro tom) — Santo Deus! (A Jean) —
Não! É impossível! É uma infâmia! Isto não podia estar dentro
dos meus pães!
JEAN — Estava!
JACQUOT — Mas se eu mesmo os fiz!
JEAN — Tanto pior!
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JACQUOT — É uma infâmia! Uma cilada! Obra de algum misterioso inimigo! De alguém que precisarei desmascarar!
JEAN — Negas, então?
JACQUOT — Certamente!
JEAN — Não desconfias de alguém?
JACQUOT — Deixa-me v e r . . . Não. Minha mulher é a ingenuidade em pessoa. Não. Ela nunca seria capaz. .. Quem poderia
ter sido, meu Deus?...
JEAN — Quem tem aparecido aqui com mais frequência?
JACQUOT — Monsieur Pinot, intendente da ucharia de Sua
Majestade... Mas e~tá acima de qualquer suspeita:.. Por esse,
eu meto a mão no fogo...
JEAN — Vê b e m . . .
JACQUOT — í; o meu desinteressado protctor. Eu lhe devo
tudo o que sou e tudo o que serei...
JEAN — Quem mais?
JACQUOT — Tenho um ajudante, que dorme nos fundos da
padaria. É surdo-mudo, analfabeto e suíço. Três motivos p;los
quais se exclui. . . Meu Deus, quem poderia ter sido?
JEAN — Não te esqueças de que estás casado, Jacquot!
JACQUOT — Com uma linda mulher.
. JEAN — É linda, mesmo?
JACQUOT — Vais vê-la...
JEAN — Ninguém lhe arrasta a asa?
JACQUOT — Sim. Por certo que sim.
JEAN — Quem?
JACQUOT — E u . . .
JEAN — Ah!
JACQUOT — Continuo a namorá-la como no primeiro dia...
JEAN — Ah! (Pausa) — E mais ninguém?
JACQUOT — Que eu saiba, não.
JEAN — E que não saibas?
JACQUOT — Não .sei...
JEAN — Pois olha, meu velho. Acredito no que me dizes, —
a despeito de umas tantas confusões, como essa do rei comer a
Bastilha...
JACQUOT — Nada mais simples, tratando-so de uma torta. .

JEAN — Uma torta?
JACQUOT — Com o desenho da Bastilha.. .
JEAN — Por quê não me disseste logo, animal?
JACQUOT — Pensei que já soubesses!
JEAN — Ouvi falar de uma torta, no Palácio, mas nunca
imaginei... Tem graça! Tem graça! Tem muita graça! — (Gargalhadas) .
JACQUOT — Por quê ris?
JEAN — A tal torta... te deu muito trabalho?
JACQUOT — Imenso!
JEAN — Pois foi comida pelos cachorros!
JACQUOT (Estupe.fato) — Como? Por quem?
JEAN — Pelos cachorros. Suspeitaram que contivesse veneno.. .
E foi por isso atirada aos cães...
JACQUOT — Vilania! Degradação! Atentado! (Vai no fundo
e grita) — Jacqueline!...
JACQUELINE (Fora) — Sim?
JACQUOT — Tudo bom?
JACQUELINE (Fora) — Sim!
JACQUOT — Vais demorar?
JACQUELINE (Fora) — Não! Já vou!
JACQUOT — Pois gastei doze horas, 145 claras e 298 gemas!
E em pura perda! Para os cachorros! Para os cachorros!
JEAN — Há alguém intere sado em te fazer sumir... Isso
é mais que evidente... O móvel de tais coisas só pode ser dinheiro
ou amor... Há alguém que ambiciona o teu negócio, ou a tua
mulher... ou, talvez.. .
JACQUOT — Talvez o que?
JEAN — Talvez as duas coisas juntas: o dinheiro c a mulher...
JACQUOT — Grande patife! Ah, se eu te descubro!
JEAN — Faze de conta que não te encontrei. Desaparece.
Vai para o Templo ou para a Abadia, que são sítios de asilo «cguro,
onde ninguém poderá te prender. Enquanto isto, em nome da nossa
velha amizade, farei vigiar tua casa... E o que for soará...
JACQUOT — Eu queria era falar com Sua Majestade... Leva-me ao rei, Jean. Eu lhe direi que é tudo mentira.
JEAN — Deixe que eu o prove. Do contrário tu te arriscas
a ser enforcado...
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JACQUOT — Está bem! Seja... (Com o pensamento na torta)
— Para os cachorros! Para os cachorras! Jacquot Florentin, pasteleiro do canil de Sua Majestade! Desmoralização! Ultraje! Vergonha !
JEAN — Não te lamentes! Não tens um minuto a perder! Foge!
JACQUOT — Mas... e Jacqueline?
JEAN — Tu não a amas?
JACQUOT — Muito. Para tão grande amor é curta a vida...
JEAN — Pois mais curta será se ficares... Se fugires, eu me
limitarei a comunicar que estás foragido! Do contrário, eu não te
levarei, mas outros virão buscar-te...
JACQUOT — Sozinho, tu não me levarias. Nem tu. nem ninguém.
JEAN — E os meus esbirros? Deixei-os na esquina, para vir
sondar o terreno. Foge! É o que eu te aconselho. Já! Neste momento! E não digas nada, a quem quer que seja! Nem mesmo a
tua mulher...
JACQUOT — Nem mesmo a ela?
JEAN — Especialmente a ela.
JACQUOT — Coitadinha! Vai levar um choque!
JEAN — Foge! Ou vais para a Bastilha!
JACQUOT — Eu fujo! Eu fujo! Jean de Ia Rói, Jean PapaMingau, meu querido Jean, — és um verdadeiro amigo! Vou para
a Abadia! Mas, por Deus, manda-me notícias... e vigie a minha
mulher! (Indo ao fundo) — Jacqueline!
JACQUELINE (De fora) — Só falta dar um laço. Já vou! Queres alguma coisa?
JACQUOT — Não, meu amor! Só queria a tua voz! (Volta) —
Jean, deixa que eu te aperte a mão.. .
JEAN — Foge! Basta! Basta de pieguices! Vai!
JACQUOT — Adeus! Adeus! Adeus! (PaYte. Jean balança a cabeça) .
JEAN — Coitado! Bem, agora preciso usar de cautela. Sem
silencio e cautela, não se apanhara pássaros. (Dá um assovio. Aparecem à porta os esbirros) — O homem não está. É natural que
tendo feito o que fez tivesse tomado suas precauções. Ficaremos
de alcateia... Vamos..

(Sai com os esbirros. Um tempo. Entra Jacqueline, com seu
fabuloso vestido de folhos e mais folhos, tipo da Rosinha do "Barbeiro de SeviUia" ou coisa parecida).

27

JACQUELINE — Agora, vê como estou lin... Jacquot? Onde
estás, Jacquot? Ora, essa! Estava tão impaciente c agora... Ah, já
sei... Deve estar brincando! Isso é coisa que se faça? Jacquot!
Jacquot! (Pausa) — Acaba com isso, Jacquot! (Finot aparece).
FINOT — Bom dia, Jacqtieline! Que linda estás! Não há na
corte mulher alguma linda como tu! Nem a própria rainha.
JACQUELINE — A rainha não tem mais a minha idade!
FINOT — Ê um vestido digno de uma princesa! (Toma-lhe a
mão e beija-a) — E o padeiro?
JACQUELINK — O pasteleiro?
FINOT — Ah, sim. Tens razão.
JACQUELINE — Não sei. Sumiu. Escondeu-se, talvez. Estava
impaciente para que eu descesse com meu vestido novo. E, de
repente, chego aqui e... a loja está vazia!
FINOT — Ah! Bem! Muito bem! ótimo!
JACQUELINE — Que teria havido, hein? Que teria havido?
FINOT — É fácil de imaginar! O expediente deu um resultado
infernal! O rei tremeu. A rainha desmaiou! Houve pânico no palácio. O governo pensou em proibir a panificação geral, como represália. Alguém aconselhou segredo e dk;se que o melhor era o
rei, em pessoa, expedir ordem de prisão contra o padeiro...
JACQUELINE — O pasteleiro...
FINOT — Com certeza, enquanto estavas lá em cima a te enfeitares, os esbirros o agarraram cá em baixo.
JACQUELINE — Não!
FINOT — Foi o que aconteceu, minha cara! É o que estava
na lógica dos fatos!
JACQUELINE — Não!
FINOT — Não foi para outra coisa que usamos tão delicado e
eficiente estratagema...
JACQUELINE — Se for assim, eu nunca perdoarei Jacquot!
Nunca! Nunca! Nunca!
FINOT — Não tens nada que lhe perdoar, — e sim ele a nós,
se fosse o caso...
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JACQUELINE — Nunca lhe perdoarei por ter saído assim, sem
nem ao menos me dizer adeus!
FINOT — Ora, esta!
JACQUELINE — Quererá zangar-se comigo por que tenho um
coração sensível? Por ser assim, como sou, foi que tive pena do
senhor e consenti em por as canções dentro dos pães!
PINOT — Nem uma palavra! Nem uma palavra sobre tal assunto!
JACQUELINE — Como? Estará por ventura arrependido? Justamente agora que...
FINOT — Não! Absolutamente não estou arrependido. Mas
precisas compreender, minha querida Jacqueline, que com estas
coisas não se brincam...
JACQUELINE — Então, como foi que brincou?
FINOT — Nossas cabeças pagarão pela nossa indiscrição. Nir.guém suspeita de nós... Mas poderão suspeitar. A estas horas,
devem estar interrogando o padeiro. . .
JACQUELINE — O pasteleiro...
FINOT — Ele, sem dúvida, negará. Por mais que ele negue e
proteste inocência, a polícia jamais acreditará no que ele diz...
JACQUELINE — Como? Jamais? Mas não me disse que elo provaria a sua inocência?
FINOT -— Ele só teria um meio de estabelecê-la: se conseguisse
provar a nossa culpa...
JACQUELINE — Mas não foi isso o que o senhor me disse!
FINOT — Afinal, querias te desembaraçar de teu marido, ou
não? Querias enganá-lo, ou não?
JACQUELINE — Sim! Sim! Sim! Eu estava furiosa! Ele prometera espancar-me, matar-me uma, duas vezes, reduzir-me a pedacinhos! Mas, depois, ficou tão amoroso, tão bonzinho, tão fidalgo!
Veja o vestido que ele me d e u . . . Iguais a este me daria muitos,
como pasteleiro do rei!
FINOT — Se ele não der, darei eu! Isso não te tranquiliza?
JACQUELINE — Sim. Mas...
FINOT — É um grosseirão, teu marido... Saiu sem nem ao
menos te dizer adeus!
JACQUELINE — Tem razão! Isso eu não perdoo.. . Ah, vem aí
um f réguas!?

JEAN (Entra, misterioso, com um nariz e um bigode à mosqueteiro, postiço) — Madame, onde está o padeiro?
JACQUELINE — O pasteleiro saiu...
JEAN — Ah!
JACQUELINE — Que deseja o senhor?
JEAN — Eu espero a minha vez. Pode atender em primeiro
lugar ao cavalheiro...
JACQUELINE (A Finot) — Em suma, por quê é que o senhor
se decide?
FINOT — Estou refletindo, minha senhora... Não sei se leve
biscoitos, não sei se leve brioches... Pode atender ao cavalheiro
em primeiro lugar...
JEAN — Perdão! Mas não é justo que e u . . .
FINOT — Mas se é com todo o prazer...
JEAN — Entretanto, eu não devo abusar... Quem tem a precedência deve ser atendido em primeiro lugar...
FINOT — Por quem é, cavalheiro...
JEAN — Não! Não! Não!
FINOT — Bem... Nesse caso, madame, eu me decido pelas
brioches...
JACQUELINE — Muito bem. 'Quantas dúzias?
FINOT — Uma.
JACQUELINE — Uma dúzia?
FINOT — Uma brioche.
JEAN — Uma brioche?
FINOT — Tenho o estômago delicado... Sou de uma f rugalidade a toda prova. (A Jacqueline) — Voltarei daqui a pouco,
quando tiver saído esse imbecil.. .
JACQUELINE — Cavalheiro, a sua brioche...
FINOT (Embrulha-a no lenço e põe no bolse) — Obrigado, madame. (Vai sair).
JEAN — Ei, cavalheiro. Não se faça de distraído!
FINOT — Falou comigo?
JEAN — Pague a brioche.
FINOT — Ah! Veja... que distração! (Tira uma moeda de
um porta-moedas e paga) — Ritorneró! (Sai).
JEAN — Ritorneró! É uma estranha palavra! Que significa?
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JACQUELINE — E eu sei? Os cómicos italianos sempre que saem
de cena em suas comédias bufas dizem isso. Ritorneró! Deve ser
o mesmo que com licença...
JEAN — Muito distinto, esse senhor!
JACQUELINE — Acha?
JEAN — Sim. Não é da minha opinião?
JACQUELINE — Nem dei por isso!
JEAN — A h n . . .
JACQUELINE — Seria, aliás, mais natural que o senhor tivesse
reparado cm mim, em vez de reparar nele... Como estão ficando
os homens!
JEAN — Perdão!... Se eu me interessei por ele foi porque me
pareceu que ele estava interessado na senhora.. .
JACQUELINE — O senhor é dos que vão ao Vaticano falar com
cardeais em vez de falar diretamente com o Papa... Conheço o
seu tipo... Prefere o método indireto... Que é que tem de extraordinário que ele se tenha interessado por mim? Isso é o que fazem
todos os homens!
JEAN — Todos os homens?
JACQUELINE — Sim... O que não quer dizer que eti me inte:
resse por eles...
JEAN — Ah!
JACQUELINE — Mas o senhor está muito perguntador e muito
cheio de loquacidade... Se ainda fosse a segunda vez que vom aqui l
Mas logo na primeira! Vamos. Diga: que é que o senhor quer?
JEAN — Um pão. Um pão de duas libras. Desses longos e
finos.. .
JACQUELINE — Um pão bengala.
JEAN — Isso mesmo.
JACQUELINE — Custa quatro sous.
JEAN — Como é caro!
JACQUELINE — Talvez o senhor prefira comer bolo, como manda
a rainha...
JEAN — Ouça: A coisa vai! Agora a coisa vai!
JACQUELINE — Que coisa?
JEAN — Então não sabe?
JACQUELINE -- O quê?
JEAN — O rei e a rainha... Diga o resto...
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JACQUELINE — Vivem nas Tulherias! E daí?
JEAN — Os aristocratas...
JACQUELINE — São nossos melhores fregueses. Atiram o dinheiro pela janela.
JEAN — Não conhece uma certa cantiga?
JACQUELINE — Uma, não! Conheço dezenas. Sobretudo de Lulli.
É o meu nrásico predileto!
JEAN — O meu pão, por favor!
JACQUELINE — Os quatro sous, por favor.
JEAN — Tome.
JACQUELINE — Tome. (Dá-lhe o pão).
JEAN — Até mais ver, madame!
JACQUELINE — Apareça!
JEAN — Aparecerei. Pode ficar certa!
(Sai por uma, porta, ao mesmo tempo que Finot entra pela
outra, pois aguardava apenas que ele saísse para voltar).
FINOT — Jacqueline! És um amor, Jacqueline! Viste? Deve
ser um conspirador... Com certeza, a história começa a espalhar-se
pela cidade... Quererão fazer de teu marido um herói... e quem
sabo de ti uma heroina? Eis o que é preciso evitar a todo custo!
Não permitirei que te envolvam nisto. Hoje, à noite, virei visitar-te.
E amanhã, providenciarei tudo para que vás morar em minha casa
de campo, perto de Argenteuil...
JACQUELINE — Sciu! Aí vem um freguês! Ah, é aquele, que
está voltando... (Jean entra).
JEAN (Dando com Finot) — Oh! Cavalheiro...
FINOT — Ah! O senhor.. .
JEAN - - Primeiro o senhor...
FINOT — Por quem é . . .
JEAN — Não! Não! Não!
JACQUELINE — Vão recomeçar a rasgar sedas? (A Finot) —
Que deseja o senhor?
FENOT — Bem, madame... Eu quero outra brioche. (Jacqueline
dá-lhe a bríoche, ele sai e fica atrás da parede).
JACQUELINE — E o senhor?
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JEAN — Outro pão bengala. (Jacqueline dá-lhe o pão. Ele
paga) — Até mais ver, madame. (Sai^ O mesmo jogo de entrada
e saída da cena anterior. Aparece Finot).
FINOT — Bem. Então, tudo combinado, não? Amanhã, como
já te disse...
JACQUELINE — Eu sei. Quer que eu vá para a sua casa de
campo em Argenteuil...
FINOT — Perfeito.
JACQUELINE — Mas... e a pastelaria?
FINOT — Que se fomente!
JACQUELINE — Não! Eu não deixarei a pastelaria! Seria incapaz de trair os interesses de Jacquot! Posso não ser séria, mas sou
muito honesta!
FINOT — Que contra-senso! Não se é sério quando não se é
honesto, nem se é honesto quando não se tem seriedade!
JACQUELINE -- Posso dar uma esmola com o que é de Jacquot,
sem que ele saiba, mas nunca tiraria o que é dele com perversidade!
^ FINOT (Irritando-se) — Está bem! Está bem! Está bem! Ficarás nesta miserável padaria, se preferes.. .
JACQUELINE — Não é mais padaria. É pastelaria.
FINOT — Mas não poderei estar aparecendo aqui à luz do
d i a . . . Estamos correndo perigo, entendes? Nós ambos. Tu c eu.
Foi arriscado demais o que fizemos...
JACQUELINE — A culpa foi toda sua...
FINOT - - Eu sei... Foi uma loucura... Um impulso... E
agora é tarde para arrependimentos. Eu estava abrasado de paixão. . .
JACQUELINE — E eu de raiva.,.
FINOT — Propus essa loucura. Tu aceitaste. Pronto. Não adianta discutirmos, agora. O que temos a fazer é tirar todo o proveito
possível...
JACQUELINE -- E amanhã não poderia dizer que foi tudo uma
brincadeira, para que soltem o pobre Jacquot?
FINOT — Amanhã, não.
JACQUELINE - - Depois de amanhã?
FINOT — Não!
:
JACQUELINE — Quando!
FINOT — Não sei... Talvez mais tarde. Talvez nunca!

JACQUELINE — Malvado! Há de me prometer que...
FINOT — Está bem. Veremos. Mas eu te recomendo. Nem
uma palavra!
JACQUELINE -— Sim. Nem uma palavra.
FINOT — Hoje, às onze da noite, deixarás uma destas portas
encostados...
JACQUELINE — Uma destas portas encostadas...
FINOT — A loja ficará às escuras.. .
JACQUELINE — Às esciiras...
FINOT — Deixa uma lamparina bruxoleante na escada...
JACQUELINE — E se não for bruxoleante?
FINOT — Uma lamparina. E basta!
JACQUELINE — Uma lamparina. E basta!
FINOT — Não precisas repetir o que eu te estou dizendo...
JACQUELINE — Eu bem sei que não preciso estar repetindo...
FINOT — Então, quando tudo for mistério e silencio, quando
as trevas tiverem envolvido esta casa, eu penetrarei nela sorrateiramente, como um ladrão de amor, e subirei degrau a dregrau,
com o coração ofegante, a escada que leva à tua alcova!
JACQUELINE — Cuidado com o terceiro degrau! Está todo carcomido!
FINOT — E, então, a noite será nossa! Será gloriosamente
nossa! Poderás vingar-te de todas as injúrias e agravos de teu marido!
JACQUELINE — Eu não sou tão vingativa assim! Mas procurarei
contrariar a mim mesma! Irei buscar nestes dez anos de vida cm
comum as menores faltas, as palavras violentas, as discussões, os
desejos contrariados, o pouco caso, os deslizes mesmo involuntários,
— e me vingarei, Monsieur Finot! E me vingarei com todas as
minhas forcas!
FINOT — Muito bem! Bravos! Até à noite. E não te esqueças!
Vingança!
JACQUELINK — Sim! Vingança! Vingança! Vingança!
PANO

III ATO
(O mesmo cenário aos atos anteriores. Cena às escuras. Batem
onze badaladas, num relógio distante. Um tempo. — Aparece, em
seguida, Jacqueline, com uma vela, num castiçal. Vai a uma das
portas, que está fechada, c retira a tranca, taramela ou ferrolho.
Volta a ficar perto da porta do interior com a vela erguida, à altura da cabeça. O seu trajo é um "negligé", bastante sugestivo.
Um tempo — Jacqueline dá mostras tanto de nervosismo como de
impaciência. Ouve-se bater à porta. Ela tem um impulso no sentido de,, ir atender, mas se contém).
FINOT (Voz de f tira, emocionada e, por isso, alterada) — Jacqueline ! (Bate de novo),
JACQUELINE — Quem é?
FINOT — Sou eu. Pierre Finot!
JACQUELINE — Entre!
FINOT — Abra!
JACQUELINE — Entre!
FINOT (Batendo) — Abra, por Deus! Abra depressa!
JACQUELINE — Entre, por Deus! Entre depressa!
FINOT — Abra primeiro!
JACQUELINE — Abra o quê?
FINOT — Ora, o quê! Abra a porta, mulher de Deus!
JACQUELINE — Já abri, homem de Deus!
FINOT — Não repita o que eu digo! Abra!
JACQUELINE — Mas já abri! Ora essa!
FINOT — A porta não cede!
JACQUELINE — Pudera! Batendo na porta errada!
FINOT — Ah, é verdade! Há duas portas! Estou tão nervoso
que me confundi! (Abre-se a outra porta e entra Finot) — Arre!
Até que enfim! Já estava começando a acreditar que não chegaria
mais este momento...
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JACQUELINE — Não se usa mais cm Paris o velho hábito galante
de dar boa-noite às senhoras!
FINOT — Ah, sim. Desculpe! Boa-noite.
JACQUELINE — Com a cabeça descoberta, Monsieur Finot...
FINOT — Ah, sim! (Descob're-se) — Minhas homenagens, querida Jacqueline...
JACQUELINE — Obrigada. Fique à vontade, Monsieur Finot.
FINOT — Espero que não me leve a mal. Mas há de compreender que não é para menos... Este momento é de tanta emoção
para m i m . . . para nós ambos! Sinto-me docemente perturbado e,
ao mesmo tempo, um tanto temeroso... Não sei se me lance aos
seus pés, se bendiga o Ladre que compôs aquela canção, ou se fujo
para bem longe em busca de segurança e de paz de espírito...
Enfim, aqui estou e aqui fico...
JACQUELINE — A casa é sua, Monsieur Finot...
FINOT — Monsieur Finot! Monsieur Finot! Este instante, minha querida Jacqueline, deve ser de deliciosa intimidade... Chamando-me Monsieur Finot a todo propósito e mesmo sem propósito
algum, me dás a impressão de que pretendes colocar um muro entre
nós dois... Chama-me Finot. Apenas Finot, ou melhor, não me
chames Finot. Chama-me Pierre... ou Pierrot, que é meu apelido
caseiro!
JACQUELINE — Oh, eu não teria jeito, Monsieur Finot!
FINOT — Mas... Ora, essa! Por quê não tens jeito? Vamos!
Dize! Por quê?
JACQUELINE — É que eu o respeito tanto.. .
FINOT — Pois não deves! Seria um respeito que eu não mereço. Um respeito muito mal empregado. Ao contrário: o que deves
é não me respeitar, pois que eu também não te respeitarei. E será
delicioso, para nós ambos. Fecharemos os olhos e . . .
JACQUELINE — Se fecharmos os olhos, ficaremos no escuro...
E eu tenho verdadeiro horror à escuridão...
FINOT — Vivamos às claras, então! E não percamoT mais tempo. Vamos subir! Vamos!
JACQUELINE — Oh, Monsieur Finot! Que maneira do ser galante com uma d a m a . . . 'Que modos de tratar uma senhora... "Vamos subir! Vamos!" Então isto c assim? Onde é que o senhor pensa
que entrou?
FINOT (Impaciente) — Tu não és uma dama e, muito menos,
uma senhora...!

JACQUELINE — Que sou eu, então?
FINOT — És uma mulher.. . E, por coincidência, a mulher que
eu amo...
JACQUELINE — Ah! Isso já é bem mais agradável de ouvir...
Sou uma mulher, Monsieur Finot. Uma mulher-mulher, com as
fraquezas comuns ao meu sexo, mas não sou uma mulher fácil...
FINOT — E quem foi que te afirmou tal coisa? Muito ao contrário... És uma mulher dificílima... Se não fo-ses tão difícil
assim eu não teria tido que recorrer a tais expedientes... Já terias sido minha um milhão de vezes.
JACQUELINE — Isso, nunca!
FINOT (Alarmado) — Nunca? Dizes nunca?
JACQUELINE — Habituei-me a fazer contas desde menina. Ninguém me engana num troco, por mais complicado que seja. Somo,
subtraio, multiplico c divido de cabeça. Minha especialidade sempre foi o cálculo mental...
FINOT — Que relação tem isso com o que acabei de afirmar?
JACQUELINE — Monsieur Finot vai-me desculpar, mas incidiu
num erro crasso... Lamento não poder deixá-lo passar sem uma
breve retificação.
FINOT — Afinal, que foi que eu disse?
JACQUELINE — Disse, ainda há pouco, que se eu fosse uma
mulher fácil, teria sido sua um milhão de vezes!
FINOT — E então?
JACQUELINE — É um absurdo!
FINOT — Não vejo em quê!
JACQUELINE — Nem que tivéssemos um encontro de amor de
hora em hora durante quarenta anos!
FINOT — Ora, essa! O que eu disse foi que...
JACQUELINE (Interrompendo) — Eu o ouvi muito bem. E demonstrarei muito facilmente a inexatidão dos seus cálculos... Para
começar, tendo o ano 365 dias e o dia 24 horas...
FINOT — Por favor, Jacqueline!
JACQUELINE — Acontece que o ano tem exatamente 8.766 horas.
FINOT — Se não for bissexto...
JACQUELINE — Perfeitamente. Se não for bissexto! Assim, em
quarenta anos, temos exatamente 350.640 horas... A tanto soma-
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riam os nossos encontros, se fossem realizados à média velocíssima
de um por hora...
FINOT — Não vim aqui para discutir as quatro operações!
JACQUELINE — Elas são o meu forte... Mas digcmos que o
senhor foaie o amante invencível, o Hercúlea do amor, e esses encontros se sucedessem à razão de um em cada trinta minutos! Mesmo assim, ao fim de quarenta anos, ainda estariam muito abaixo
de um milhão...
FINOT — Pára, Jacqueline! Por favor, pára. Assim, tu me
desarmas...
JACQUELINE (Prosseguindo) — Não somariam senão a ninharia
de 701 mil 280!
FINOT — A ninharia!?
JACQUELINE — Como vê, Monsieur Finot, foi excessivamente
arrogante, para não dizer fátuo, e exageradameute otimista, para
não dizer néscio; falando em termos de milhões, quando não há ser
humano talhado para tais grandezas!
FINOT — Jacqueline, por favor vamos subir, sim, minha querida?
JACQUELINE - - Que impaciência! Não são nada bonitos, esses
seus modos.. . Especialmente, Monsieur Finot, porque foi muito
pouco avisado de sua parte levantar uma expectativa de tal magnitude, — que o senhor já deve reconhecer como muito superior
às suas forças... Dise que eu já teria sido sua um milhão de vezes,
se fosse uma criatura fácil, — e como sou, ao contrário, uma mulher difícil, como quo 6 que o senhor me acena? Com uma aventurazinha! De um milhão, para uma!
FINOT — Eu retiro o maldito milhão! Não sei para que diabo
eu fui falar...
JACQUELINK — Ah, agora, sim. Está demonstrando uma consciência bem formada...
FINOT — Aliás, falei figurativamente...
JACQUELINE — Com os números, não se deve falar senão matematicamente. A matemática não é uma opinião...
FINOT — Já sei! Já sei! Mas, por favor, eu não posso mais
com o eterno adiamento de um minuto que já devia ter chegado!
Vamos subir, por favor, sim, minha Jacquelinaziriha?
JACQUELINE — Subir! Subir! Monsieur Finot parece não saber
outro verbo...

FINOT -- Mas tu sabes perfeitamente a qno vim, meu amor!
Tu bem sabes porque não hesitei em te visitar, apesar de todo o
perigo que nos ronda! Evidentemente, foi menos para falarmos do
que para silenciarmos... Foi menos para ficaranos cá em baixo
(Io que lá em c i m a . . . Mais para ficarmos estendidos num lugar
fofo e confortável que nrsta incomoda posição v e r t i c a l . . .
JACQUELINE -- Tlá certas coisas que não podem ser precipitadas, Monsieur Finot... Ao contrário, devem vir naturalmente...
muito naturalmente, como fruto de uma intimidade prolongada...
ÍÓ preciso que se estabeleça um c l i m a de confiança recíproca... Em
suma: que não haja o menor vislumbre de constrangimento...
FINOT — Jacqueline, meu amor, vê se calas de uma vez essa
linda boca! Vê se a costuras, polo menos até o sol raiar! Vê se a
empregas tão somente para os beijos que deves saber dar melhor
do que ninguém! Vem cá! Vem! Anda! (Persegue-a, tentando agarrá-la, e, ela negoceia).
JACQUELINE -- Não! Não! Com violência, não! Por favor, não
me agarre!
FINOT - - Mas, afinal, quando quererás subir?
JACQUELINE - - Subirei, s i m . . .
FINOT - - Ora, ainda bem!
JACQUELINE -- Mas só quando achar que devo!
FINOT — Vais subir é agora! fi já! Vem comigo, ou te arrastarei à força!
JACQUELINE — Não! Não! Só o fizer, ou grito! Ku grito e será
um escândalo! O ajudante de padeiro virá em meu socorro!
FINOT — O ajudante de padeiro?
JACQUELINE - - Sim. O suíço.
FINOT — Então, há um homem aqui?
JACQUELINE - - Há, sim.
FINOT — Por quê não me disseste nada?
JACQUELINE — Não me pareceu necessário.. .
FINOT — fis uma louca! Agora, ou vou-me embora. Como poderei ficar aqui?
JACQUELINE — Oh, não! Não se vá, Monsiour Finot. Não tem
a menor importância.
FINOT — Achas que não tem importância por quê ele é suíço?
JACQUELINE — Não. É que, além de ser suíço, é analfabeto...
FINOT — Ahn . ..
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JACQUELINE — E além de analfabeto, ele é surdo-mudo... O
que ele vê, não ouve, nem pode contar, porque não escreve nem
fala...
FINOT — Como disseste que ele viria em teu socorro?
JACQUELINE — Menti, bem sei. Mas não disse que ele viria um
milhão de vezes. . .
FINOT —Vamos subir, Jacqueline! Por favor! Já está ficando
tarde! E eu não posso mais! Eu não posso m a i s . . .
JACQUELIXE - - E s t á b e m . . . Vamos s u b i r . . . Vamos...
FINOT — Passa tu na f r e n t e . . .
JACQUELINE -- Não. Primeiro, passe o senhor...
FINOT -- Sempre o senhor!
JACQUELINE - - Ah, lembrei-me de uma coisa. . . Não quero
vê-lo despir-se, Monsieur F i n o t . . . Há certos detalhes que não foram feitos para os olhos das mulheres... Façamos o seguinte: o
senhor irá na frente. Sobre a cama, em meu quarto, está a camisola de dormii 1 , a touca e o roupão do meu marido... Pode usar
tudo, sem a menor cerimónia... Quando estiver vestido, venha ao
meu encontro.. . Então, não foi melhor a.ssim? Não foi melhor que
eu mesma tomasse a decisão?
FINOT - - És um encanto, Jaequeline! E, além de seres um
encanto, sabes espicaçar um amante, levando-o ao extremo da impaciência, aos paroxismos da ansiedade e da desesperação! (Aproxima-se dela, enlaca-a, 'beija-a longamente) — Até logo, meu amor!
JACQUELINE — A porta do quarto está aberta, Monsieur Finot.
Não poderá se enganar.
FINOT - - Irei correndo! (Sai).
JACQUELINE -- Não demore a vir buscar-me! Ou morrerei de
saudades nesta solidão intolerável!

FINOT — Carcomido! Muito pior do que isso! Aquele degrau
não existe! Ai! Ai! Maldito dia 13! Bem devia ter pensado que
alguma coisa de ruim poderia acontecer-me...
JACQUELINE -- Já c quase noite... Breve será a radiosa madrugada do dia 14! E nós a veremos raiar juntos, juntos...
FINOT -- Nos braços um do outro... Ainda bem! Mas, se eu
quebro a perna, hein? Diga: mas se eu quebro a perna'? Não se ia
tudo por água abaixo?
JACQUELINE - - Volte, Monsieur Finot! Vista-se c venha buscar-me em seguida .. .
FINOT — Não sei porque hás de ficar aqui, sozinha.. .
JACQUELINE -- Não teime! Não seja obstinado. Criança que
não é obediente não ganha doce!
FINOT — Criança! Criança! É deliciosa, esta pequena Jaequeline! (Sai, mancando).
JACQUELINE (Só) — Será que ele está sendo sincero em seus protestos de amor? Ou será apenas um como tantos? Ah, estes aristocratas! Como todos eles se parecem com os padeiros quando tiram
suas perucas, seus bofes, seus punhos rendados, seus casacos e calções
de seda! Que diferença existe entre um marquês e um cocheiro? Decerto é a mesma que existe entre o rei c o criado humilde que
recolhe os seus vasos noturnos. A mesma que existe entre a rainha
e a criada que lhe enche a cabeça de papelotes... Mas se é assim,
por quê há mulheres que enganam seus maridos e por quê há maridos que enganam suas mulheres? Não estarão todos eles se enganando a si mesmos? Sim, todos se enganam procurando o que jamais
encontram. Apenas, é da natureza humana o enganar-so. Assim
c-omo se afirma que mau capitão é o que diz "eu não cuidei", os
que se enganam, enganando aos outros, talvez o façam por um
desencargo de consciência... De engano em engano chegam ao
desengano. Mas se não o fizessem guardariam nos seus corações o
medo secreto de ter renunciado ao encontro supremo, encontro que
é, de resto, puramente ideal...

(Ouve-tsc um trambolhão e um grito).
FINOT -- Ai! Ai! Ai! a minha perna. (Volta mancando com
dolorosas contrações faciais).
JACQUELINE — Esqueceu depressa as minhas recomendações sobre o terceiro degrau!
FINOT (Sempre gemendo) - - Enfiei a perna pelo buraco a
dentro! Não sei como não a quebrei!
JACQUELINE — Eu bem lhe disse, esta tarde, que estava todo
carcomido!
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(Este monólogo deve ser interrompido pela atriz a qualquer
altura, seja onde for, com o aparecimento de Finot, de camisola
até os pés, roupão até o joelho e, touca, infinitamente ridículo).
— Oh, Monsieur Finot! Como se parece com o meu marido
nesses trajos!
FINOT — Isso não te aliviará de certo modo a consciência?
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JACQUELINE -- Sim, Jacqnot.
FINOT — Jaequot?
JACQUELINE— Sim, Jacqnot. Façamos de conta, sim?
FINOT -- Ah! Agora compreendi! Assim, será bem mais fácil,
não?
JACQUKLINK -- Sim, Jm-quot!
FINOT (Ri) -- Ali! Ah! Muito bem. Chama-me o que quiseres
contanto que subas... mas que subas som demora!...
JACQUELIXE— Sim, Jaequot! V a m o s . . . Vamos!
FINOT -- Meu amor! Como me fazes feliz!
(Sobem. A sala fica às escuros. Uma pausa. E, então, a poria
da rua se abre, e entram, silenciosamente, com muita cautela, Jean
de, Ia Rói e, dois esbirros. Jean 1raz uma pequena lanterna).
JEAN (Voz bni.ru) -- Atenção! Eu ficarei vigiando as portas!
Vocês dois subirão, com todo o cuidado! Não devem fazer o menor
ruído. Que não se nuca nem mesmo a respiração de ambos! Vão
pé ante pé! Escutem em todas as portas! Prestem atenção a qualquer palavral A qualquer conversa. E se houver algum homem no
quarto da. padeira, prendam-no! Se resistir, batam-lhe! Mas batamlhe com todas as forças, sem dó nem piedade! Porque ose homem,
diga ele o que disser, é o nosso homem! Estamos entendidos? Vão!
(Os esbirros fazem sinal afirmativo com a cabeça e se vão,
pela escada. Uma pausa, duranto a qual, Jean fica à escuta. De
repente, ouvem-se vozes fora: "Em nome de Sua Ufajestnde, abra!
Jaequot Florentin, está preso!" Protestos dei Finot. Gritos. Confusão. Jean fica mais atento. Vai ao pé da escada).
- Batam-lhe! Batam-lhe! Não pode esse miserável padeiro resistir à polícia de Sua Majestade!
voz DE FINOT — Mas é um engano! Eu não sou padeiro! Nunca
fui padeiro! Piedade! Piedade! Socorro! Aqui del-rci! Ar, que me
matam! (Som de pancadaria).
JEAN - - Batam-lhe? Batam-lhe até confessar! Não o poupem!
É um conspirador perigoso!
voz DE FINOT - - Ai! Ai! Não! Meu Deus! Não! Não! Juro
que eu não sou o padeiro! Ai! (Som de, bastonadas).
JEAN — Agora, arrastem esse patife até aqui! Vamos! Depressa!
Quero interrogá-lo!
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(Descem Finot e os esbirros aos trambolhões).
FINOT (Entrando) - - Ai, a minha perna! É a segunda vez
que eu a enfio nesse mesmo infernal buraco! Ai, as minhas costelas!
Ai! Ai! Ai!
(Está diafigurado, cheio de equimoses, tremendo como vara
verde).
JEAN -- Então, infame? Então, vil conspirador? Repete agora,
agora, as tuas audácias! Então, a coisa vai? Então o rei e a rainha
tombarão? (Esbofeteia-o) — Então os aristocratas com uma corda no
pescoço morrerão? (Esbofeteia-o) -- 'Quem és tu, vilão, que ousas
perturbar a tranquilidade de Sua Majestade? Vamos! Fala! Dize!
FINOT -- Eu não sou o padeiro! Eu não sou o padeiro! Isto
é uni engano! Um terrível engano!
JEAN - - Vejo que me tomas por um tolo ou por um imbecil!
Neste caso, como explicas a tua presença nesta casa? Quem é que
dorme com a mulher do padeiro, senão o próprio padeiro? Quem
veste a camisola do padeiro, o roupão do padeiro, a touca do padeiro, senão o próprio padeiro? Além de conspirador, mentiroso!
Mentiroso como um cão! Mas hás de pagar! Vais daqui direto para
uma masmorra! Mas, antes disso, havemos de te arrancar alguns
dentes a pancada!
FINOT (.Desmoralizado) -- Ai! Piedade! Misericórdia! Socorro!
JEAN — Confessa, então, que és o abjeto padeiro que conspirou
contra o rei! Confessa!
FINOT -- Não! Ora, esta! Pois se eu já disse que não sou!
JEAN (Esbofeteando-o) -- Toma! Toma! Toma!
FINOT (Afjarrtido pelos esbirros) -- Ai! Ai! Ai!
JEAN -- Ouviram vocês alguma coi.<a?
ESBIRROS - - Sim.
JEAN -- 'Que foi?
ESBIRROS — A voz da m u l h e r . . . Palavras de carinho. É ele,
sim. Ela chamava-o Jacquot. Ouvimos bem. "Meu querido Jaequot,
tira esse roupão e vem!"
JEAN -- Não precisa ouvir mais! A mulher dá o mais esmagador dos testemunhos contra ele! Creia que o melhor seria matá-lo, rapazes! Diríamos que ele tinha resistido à prisão!
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FINOT — Não! Tudo, monos matar-me! Não sou o padeiro, já
disse! O padeiro está foragido!
JEAN — Queres nos despistar! É uni processo engenhoso! Mas
nós somos ladinos, padeiro! Nunca nos enganarás, Jaequot Florentin!
(Esbofeteia-o).
FINOT -- Eu juro! Eu juro! Juro que sou Pierre Finot, Intendente da ucharia de Sua Majestade!
JEAN - - Pois, skn. E a tua mulher não sabe o teu nome? E
que fazias tu com a padeira? Hein, miserável?
FINOT - Eu amo Jacqueline!
JEAN - - Pois que és o seu Jaequot!
FINOT - - Não sou! Não sou! Só vim aqui porque sabia que
ele não estava... Porque tinha a certeza de que andava foragido!
•)EAN - - Ah, sabias? E como sabias?
FINOT — Ora, como eu sabia! Muito simples... Por quê vieste
prendê-lo?
JEAN - - E por quê sabias que eu viria prendê-lo?
FINOT — Bem... Eu sabia porque... porque sabia das canções dentro dos pães...
JEAN — Ah! Muito bem! Aguarda um momento. Falarei por
um minuto com a mulher do padeiro. . . (Sai).
FINOT — Não! Não! Não! Ela nada tem a dizer! Volte! Volte!
Malditos esbirros! Soltem-me! Sou um homem de confiança do rei!
(Estrebucha, mas os esbirros o mantêm subjugado e o fazem gemer)
—Ai! Ai! Ai! (Jean volta).
JEAN - - Sim. Tens razão. A mulherzinha confirma, Pierre
Finot, que tu não és o padeiro. Mas disse que tu mesmo a fizeste
colocar as canções dentro dos pães!
FINOT —• Ah, a traidora! Vá alguém fiar-se nas mulheres!
JEAN -- E lhe disseste que era para o bem de seu marido!
FINOT — Maldita! Renegada! Infame!
JEAN - - Assim, não tenho dúvida em reconhecer, agora, que
és Pierre Finot, ex-intendente da ucharia de Sua Majestade...
FINOT — Como? Ex-intendente? Estás louco?
JEAN — Comuniquei minhas suspeitas ao Ministro da Justiça
e o Ministro da Justiça as comunicou ao rei...
FINOT -- Ao rei?
JEAN — Concordaram, ambos, cm que eu esperasse até te apanhar nesta armadilha!

FINOT -- Infâmia!
JEAN — Provada a inocência do padeiro, está provada necessariamente a tua culpa! Esbirros, podem levá-lo! Para a prisão de
Chatelet, cela número oito!
FINOT -- Não! Assim de camisola, não! Não! Não!
(Os esbirros o arrastam, Jacqueline desce, já então vestida).
JACQUELINE — Que foi? Que tumulto é esse? Onde está Monsieur
Finot? (Reconhecendo Jean) — Ah, o senhor quer outro pão bengala?
JEAN — Não, madame Jaequot.
JACQUELINE — Que fizeram dele? Por quê lhe bateram tanto?
Por quê o levaram?
JEAN — Porque Jaequot está inocente e porque é ele o culpado,
iiiadame. Graças ao seu depoimento, ele foi desmascarado.
JACQUELINE -- Que depoimento? Eu estava me vestindo, não
falei com pessoa alguma...
JEAN -- Ah, b e m . . . Então, não vale a pena falarmos mais
nisso.
JACQUELINE — Mas. . . c a roupa? Que vou fazer com a roupa
dele?
JEAN -- Faça o que quiser.
JACQUELINE — Se ao menos servisse em Jaequot... Mas não
serve! Que é que eu faço? Que é que eu faço?
JEAN — Atire-a pela janela!
JACQUELINE — É uma ideia! Vou atirá-la. Não demorarei. (Sai).
JEAN (Seguindo-a à escuda) — Cuidado! Não vai cair! (Olha
para. cima)
voz DE JACQUELINE (Fora) — Não tenha susto! Eu volto já!
— (Abre-se a porta. Entra Jaequot) — Pronto! Já atirei!
JACQUOT — Jacqueline! Jaequeline!
JACQUELINE (Voz de fora) — Sim!
JACQUOT -- Tudo em ordem?
JACQUELINE (Fora) — Sim!
JACQUOT — Ah! Felizmente! Desce, Jacqueline! Desce, meu
amor! (A Jean) -- 'Que fazes aqui, Jean? Que fazes tu aqui?
JEAN — Faço o que tu mesmo me pediste, Jaequot. Eu te
pedi que fugisses. E tu que eu vigiasse a tua casa e . . .
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JACQUOT — E a minha mulher, eu sei. Cumpriste a tua palavra, estou vendo. Mas eu não pude cumprir a minha. Por is,;o
voltei. Por isso, aqui me tens! Eu não podia mais! Não podia mais
resistir! (Jacqueline vem ao pé da, escada, sem ser vista por Jacquot
que se dirige com certa exaltação a Jean) - - Jean de Ia Rói,
prende-me, se quiseres, meu amigo, - - ma.s, para ficar perto de
Jacqueline, eu morro, ao passo que longe dela eu não vivo!
JACQUELIXE - - Jacquot! Tu me amas, tanto assim?
JACQUOT - - Sim! Sim! Sim! E por causa disso assumirei a
responsabilidade de um crime que não cometi! Desafiarei o rei,
sua polícia, seu exército, wus esbirros e seus espadachins! Eu os
desafiarei a peito descoberto, sem temer coisa alguma, tendo como
escudo o teu amor, m i n h a Jacqueline!
JACQUELÍXK - - ()h, meu querido! Meu adorado! Meu Finot!
JACQUOT - - Fin? Finot!
JACQUELIXE -- Desculpa! Foi uma distração! Saiu sem querer!
JACQUOT — Fin? Finot? Tu disseste Finot? Ah, agora eu compreendo! Foi ele quem te envenenou! Foi ele q u e m . . . ! Jean! Meu
amigo! Nasce uma suspeita! Nasceu uma terrível suspeita na minha
alma! Quem sabe se esse F i n o t . . . hein? 'Quem sabe?
•)KAX -- Ele já confessou tudo.
.IACQUOT - - Foi ele, então.' Foi ele?
JEAN -- Confessou, pois que tua esposa o acusou...
JACQUOT — Ah, ainda bem! Ela me foi leal! Jacqueline, querida!
JACQUELIXE - - Não me toques! Tu duvidaste de mini!
JACQUOT -- Fui injusto! Perdoa! Mas. . . como ele teria posto
as canções dentro dos pães?
JEAN — Mistério!
JACQUOT - Tremendo mistério! Será outro caso como o da
máscara de ferro!
JEAN — Meu caro, eu me vou! Fica tranquilo no teu comércio.
Podes continuar, agora mais do que nunca, a ser o pasteleiro de
Sua Majestade!
JACQUOT — Não! Nunca mais! Por esse preço, nunca! Ao saíres,
faze-me um favor! Arranca a m i n h a tabuleta! (Jean sai).
JACQUELINE — Mas, Jacquot! Então, não era este o sonho de
tua vida? Não era esse o teu grande desejo?
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JACQUOT -- S i m . . . Mas eu estava errado, Jacqueline... A
realeza está podre. . . Está podre, porque os homens de que ela
se serve são mentirosas, hipócritas, embusteiros, venais e perversos,
como esse tal Finot. Porque fingem que nos ajudam quando na
verdade nos esmagam... Ouve. Jacqueline. . . Até certo ponto, estou
agradecido pelo que me a c o n t e c e u . . . Refugiando-me na Abadia,
encontrei os revolucionários mais inflamados. Eles me abriram os
olhos! Nem podes calcular quanto aprendi, em tão pouco tempo!
Tia, entre eles, um tipo simpnticíssimo: nm tal de Danton! Depois
eu te apresento... E posso te dizer que agora a coisa vai, Jacqueline! Sim, a coisa v a i . . . Neste mesmo momento, nesta madrugada
de 14 de julho, estão partindo do Templo, da Abadia, da praça da
Greve, de toda Paris que sofre de fome e de frio, multidões desesperadas e dispostas a t u d o . . . Multidões armadas de paus, de pedras, de forcados, de ancinhos, de escopetas e facões. -- sabes tu
para que? Para tomar a Bastilha, — e libertar os prisioneiros do
rei! Sim! Agora a coisa vai, Jacqueline! Essa canção que fez o rei
tremer ao encontrá-la dentro de um pão não é uma simples canção!
fi tuna profecia... O rei e a rainha tombarão... Os aristocratas
com uma corda no pescoço morrerão... Eles sabem disto. A realeza está com os seus dias contados!
JACQUELINE — E agora, Jacquot? E agora?
JACQUOT -— Agora, chegou a hora de sermos todos cidadãos,
m i n h a Jacqneline!
JACQUELINE - - Semi os o que?
JACQUOT — Vou colocar amanhã, se a Bastilha cair, -— e ela
cnirá, — uma nova tabuleta : "Cidadão Jacquot, padeiro do povo"...
JACQUELINE — "Cidadão Jacquot, padeiro do povo"...
JACQUOT — S i m . . . Pão para o povo, em vez de tortas, de
tortas para os cães! (Pausa) - - Ouve, Jacqueline: já se fala em
forcar a convocação de uma Convenção Nacional. Para todos os
efeitos, ouviste, não foi Finot quem mandou as canções dentro dos
pães! Fui eu mesmo, conscientemente, deiib°radamente, entendeste?
JACQUELINE — Foste tu mesmo? Mas eu não te entendo...
JACQUOT — O momento, agora, é o de aderir. . . Ou não queres que eu venha a ser deputado? (Apanha a um canto a pá de
madeira de levar pães ao forno) — Anda! Vamos! Põe um agasalho
sobre os ombros!
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JACQUELIXE -- Agora?
JACQUOT — Sim! (Ela obedece) -- Vamos! Agora a coisa vai!
Agora a coisa vai! Canta, mulher! (Exaltado) — Vamos! À Bastilha! À Bastilha! Morra o rei! Morra o rei!
(E se vão enquanto ai i o pano)
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