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NOTA PRELIMINAR
O tema do sacrifício é dos mais antigos e dos que aparecem
com maior freqüência em todas as grandes literaturas. Sacrifício
prcpiciatório a deuses irritadiços ou sacrifício de purificação e expiação pelos erros da coletividade, ele sempre exige uma vítima
sem mancha, pois a inocência da vítima é que confere ao sacrifício
o seu valor primordial.
Mas ao lado dessas vítimas passivas, há outras, igualmente
inocentes mas ativas, para quem o sacrifício, lücidamente consentido, é o instrumento de afirmação duma crença, a escolha dum
espírito livre que rejeita uma determinada ordem de coisas para
abraçar uma outra, em pleno conhecimento e aceitação das conseqüências. Tal é o sacrifício dos mártires, dos heróis fiéis a uma
causa, a uma idéia. Tal é o sacrifício de arcebispo Tomás Becket
no drama de Eliot "Crime na Catedral".
Para encarnar o herói que se sacrifica a uma crença, Eliot
escolheu uma figura histórica, vivendo o seu drama histórico, na
Inglaterra do século XII. Mas a causa a que o arcebispo se sacrifica é sempre atual: a autonomia do poder espiritual em face de
forças políticas compressoras,
Tomás Becket, que era de origem humilde, conseguiu elevarse à força de inteligência, ambição e coragem a um alto destino.
Ao mesmo tempo cavaleiro valoroso, cortesão e erudito, contava
com a amizade e a confiança de Henrique II, que o fez Chanceler
do reino. Mas tudo mudou quando o rei, que pretendia controlar

por intermédio dele a Igreja e os bens eclesiásticos, o nomeou arcebispo de Cantuária. O prelado entregou-se de corpo e alma a sua
nova missão e não- consentiu em ser um instrumento político. O
conflito que em breve o opôs ao rei, foi o velho conflito entre poder
espiritual e poder temporal. Perseguido, foi obrigado a exilar-se na
França onde permaneceu sete anos, ao fim dos quais decidiu regressar a sua arquidiocese para ss colocar de novo à frente dos
seus:
Sete anos meu rebanho esteve sem pastor,
Sete anos de miséria e sete anos de dor.
... São sete anos perdidos que não podem.1 voltar.
Mas nunca mais, vos digo, eu permitirei
Que entre mim e os meus se interponha o mar.
A peça tem início com a chegada do arcebispo a Cantuária.
Ao regressar à Inglaterra, Tomás sabe a que perigo se sujeita caso
não ceda às pretensões do rei. Quer ocupar de novo o seu lugar
de pastor mas sem ter de abdicar de sua soberania e de sua liberdade espiritual, sem ter de compactuar com os interesses políticos.
No entanto, sua vontade não é ainda tão firme, seu propósito
tão inteiro, que ele não possa vacilar. Ao pisar a Inglaterra, cena
dos prazeres e triunfes de sua vida passada, o arcebispo sente renascer as lembranças, as ambições, as dúvidas. O assunto de todo
o primeiro ato é a luta que ele trava consigo mesmo.,
As tentações que o assaltam estão personificadas na figura
tangível dos Tentadores: tentação dos sentidos, tentação do poder,
e, mais difícil de resistir, a do orgulho e da ambição espiritual.
Que resplandor é comparável ao dos santos
Eternamente postos em presença de Deus?
Que vaidade terrena não parece mesquinha
Ante a plenitude do celeste esplendor?
Buscai o caminho do martírio, rebaixai-vos na terra
Para serdes elevado no céu.
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Mas não é o bastante decidir-se ao sacrifício final, aceitar o
martírio; é preciso ainda fazê-lo de ânimo isento e sem o desejo da
glória:
A última tentação é a pior das traições:
Praticar o ato justo por motivos injustos.
Ter triunfado- dessa tentação e caminhar sem temor, mas sem
orgulho, para a morte escolhida, tal é a grandeza do arcebispo
Tomás. Seu sacrifício não terá sido vão: seu exemplo fortalecerá
e fecundará outras almas, e o princípio pelo qual se bateu assentará em bases mais firmes.

Thomas Stearns Eliot é talvez o poeta que exerceu uma influência mais profunda e durável sobre a poesia inglesa contemporânea. Sua obra, apesar de eminentemente original e renovadora, baseia-se no respeito da tradição que ele se esforça por prolongar no que tem de vivo e de integrar no presente — não a força,
como um corpo estranho, mas numa continuidade fluida.
Em "Crime na Catedral", Eliot, retomando o fio duma tradição que deu obras magistrais à literatura inglesa, esforça-se por
reintegrar a poesia no teatro- e o teatro na poesia. Segundo afirma
num de seus ensaios, toda a grande poesia é de essência dramática e as grandes obras teatrais foram escritas em verso. A tendência do drama em prosa, diz ele, é para acentuar o que é acidental e efêmero: quando pretendemos atingir o que é permanente e
universal tendemos a exprimir-nos em verso.
"Crime na Catedral" segue de bastante perto a regra das três
unidades do teatro clássico: unidade de ação, de lugar e de tempo.
Se por um lado a obra pode perder em variedade e riqueza, em
peripécias e lances teatrais, por outro ganha env intensidade e força
dramática.

Pode dizer-se que a ação é toda interior. Passa-se na alma
do hsrói e nos é transmitida pelo recurso cênico da figura dos Tentadores, por monólogos e exposição de motivos (recurso seguido
nas falas finais, até mesmo pelos Cavaleiros, únicos personagens
que têm na peça um papel ativo e exterior).
O que o processo pode ter de excessivamente intelectual é,
em parte, resgatado pelo Coro que, integrado por mulheres do
povo, representa o elemento mais humano e real da peça. Ele se
apoia numa realidade que é de todos os tempos, uma realidade
onde se entrelaçam o físico e o moral, o cotidiano e o permanente,
misérias e esperanças, os fatos miúdos e os vagos anseios duma
vida espiritual mais profunda. Representa a perplexidade e o
recuo instintivo do povo ante tudo o que transcende o viver de
cada dia, o fio de ouro que a ação dos heróis entretece na trama
cinzenta do cotidiano.
É no Coro que o espectador se reconhece de preferência, e
pode dizer-se que ele é o elemento de ligação entre o auditório —
que afinal se supõe composto de homens e mulheres comuns —
e o plano mais elevado em que se move o arcebispo, atmosfera
rarefeita onde desabrocha seu conflito e se perfaz seu destino.
No Coro encontra-se o elemento mais puramente "poético"
da peça, e é por seu intermédio que Eliot faz ouvir sua voz mais
lírica. No entanto ele não constitui um enxerto simplesmente
ornamental. Sua função também não é apenas a do espectador e
comentador passivo, como em geral se dá nas tragédias da antigüidade clássica. Ele faz parte da ação, representando coletivamente o povo da cidade, o rebanho do arcebispo, e como tal pode
ser considerado um dos personagens do drama.

"Crime na Catedral" está escrito em versos brancos — que
lembram muitas vezes o versículo bíblico — cortados aqui e além
e de forma muito irregular por trechos, quase sempre curtos, rima-

dos. Essa rima é freqüentemente do tipo a-a, b-b, etc., em que os
versos são rimados dois a dois. Nisso, como em tudo, procurei
seguir o mais de perto possível o original, sacrificando às vezes uma
forma mais perfeita ou mais expressiva às necessidades da rima,
por me parecer que seria assim mais fiel ao espírito da obra. Mas
nunca permiti que essa mesma necessidade fosse uma justificativa
para me afastar do texto em malabarismos e floreados. Creio que
a primeira qualidade dum tradutor é a humildade, e que ele tem
sempre de apagar-se por detrás do seu texto, o qual não deve nunca
ser um trampolim para suas próprias habilidades.
A linguagem em que verti o drama de Eliot pareceu a alguns
solene e de feição urr.1 tanto "portuguesa". Adotaria por certo
forma diferente se tivesse de traduzir "The Cocktail Party" ou
outra das peças de Eliot em que a ação é contemporânea. Tratando-se de "Crime na Catedral" e dada a elevação do assunto, sua
situação no tempo e a nobreza e dignidade com que é tratado, seria
difícil adotar uma outra forma, e mais difícil ainda traduzi-lo em
"carioca". A literatura brasileira não parece ter criado até agora
uma linguagem especificamente nacional que convenha ao teatro
de assunto nobre. Até que ela o faça, não vejo como fugir à necessidade de usar as formas que para tal nos legou a literatura portuguesa. Não serei por certo a única a pensar assim. À mesma conclusão deve ter chegado, por exemplo, um poeta jovem como José
Paulo Moreira da Fonseca, em suas peças "Dido e Enéias" e "Idomeneu", em que teve de enfrentar problema semelhante que resolveu com muita felicidade e de forma parecida.
"Murder in the Cathedral" deveria traduzir-se mais literalmente como "Assassinato na Catedral". "Crime na Catedral" que
dá exatamente a mesma idéia, me pareceu mais eufônico.
Dou estas explicações para responder a reparos que me forair.
feitos. A crítica, aliás, quando da representação da peça, se mostrou extremamente generosa para com a tradução, o que não quero
deixar de agradecer aqui.

Faço votos para que o exemplo de Martim Gonçalves, à frente
de "O Teatro do Largo", que primeiro montou a peça com tanta
competência e tão justa compreensão do texto, seja seguido por
outros diretores e outros grupos teatrais, e que de novo se possam
escutar as altas palavras do arcebispo e a voz profética e lírica do
Coro. Porque um texto de teatro só vive verdadeiramente quando
é dito e ouvido. Para alcançar sua finalidade e sua plenitude ele
necessita da comunhão com um auditório.

PERSONAGENS

ATO I
CORO DE MULHERES DE CANTUÁRIA
TRÊS SACERDOTES DA CATEDRAL

MARIA DA SAUDADE CORTESÃO

ARAUTO
ARCEBISPO TOMAS BECKET
QUATRO TENTADORES
SERVIDORES
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PRIMEIRO ATO

A cena se passa na sala do Arcebispado, em 2 de
dezembro de 1170.
CORO
Vamos aqui ficar, junto da catedral. Esperemos aqui.
E' o perigo que nos atrai? Ou a idéia do asilo que arrasta nossos pés
Para a catedral? Que perigo pode haver
Para nós, as pobres, as pobres mulheres de Cantuária?
A que atribulações não estamos já acostumadas? Não há perigo
Para nós, nem asilo na catedral. Mas o presságio dum ato
Que nossos olhos são forçados a presenciar, arrastou nossos pés
Para a catedral. Somos chamadas a prestar testemunho.
Depois que o dourado outubro se fundiu no escuro novembro,
E fizemos a colheita das maçãs, e na terra só ficaram agudos e som[brios ramos de morte numa vastidão de água e lama,
O Ano Novo espera, respira, espera, murmura na escuridão.
Enquanto o lavrador tira os tamancos enlameados e estende as
[mãos para o fogo,
O Ano Nove- espera, e o destino espera sua vez.
Quem estendeu as mãos para o lume no dia de Todos os Santos
E se lembrou dos mártires e dos santos que esperam? E quem
Estenderá as mãos para o lume e renegará seu senhor? Quem
[se aquecerá
À fogueira e renegará seu senhor?
Fez sete anos e já o verão findou,
Fez sete anos que o Arcebispo nos deixou,
Ele, tão bom para seu povo.
Mas ai de nós se ele voltasse!
Manda El-Rei ou mandam os barões;
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Temos sofrido muita opressão,
Mas em geral entregam-nos à sorte
E só pedimos que nos deixem em paz.
Procuramos manter em ordem nossas casas; o mercador,
Cauteloso e furtivo, tenta amealhar uma pequena fortuna,
E o lavrador curva-se sobre a terra, cor da terra que é a sua cor,
Preferindo passar despercebido.
Mas eis que pressinto distúrbios nas estações serenas:
Virá o inverno, do mar trazendo a morte,
A desastrosa primavera nos baterá à porta,
A raiz e o rebento consumirão nossos olhos e nossos ouvidos,
O funesto verão secará o leito dos rios,
E os pobres ficarão esperando que mais um outubro apodreça.
E por que deveria consolar-nos o verão
Das fogueiras do inverno e dos nevoeiros do outono?
Que fazer no ardor do estio,
Senão esperar em vergéis despidos, por mais um outubro?
Não sabemos que maleita está vindo sobre nós. Mas esperamos,
[esperamos,
E os santos e os mártires esperam pelos que vão ser mártires
fé santos.
O destino espera na mão de Deus que ele vá formando o informe r
Eu vi estas coisas num dardo de luz.
O destino espera na mão de Deus, não espera na mão dos esta[distas,
Que, uns bem outros mal, vão fazendo seus planos,
Tecendo seus desígnios, que a trama do tempo vai mudando em
[suas mãos.
Vem, feliz dezembro, quem te vigiará, quem te preservará?
Irá nascer de novo o Filho do Homem no leito do desprezo?
Para nós os pobres não existe ação,
Mas tão somente a espera e o testemunho.
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1.° ATO
CENA

CHEGADA DO ARCEBISPO

Sacerdotes — Roberto Ribeiro — Oswaldo Loureiro
César Tossi

(Entram os Sacerdotes,)
PRIMEIRO SACERDOTE
Fez sete anos e já o verão findou.
Fez sete anos que o Arcebispo nos deixou.
SEGUNDO SACERDOTE
Que fará o Arcebispo, e sua Santidade o Papa,
Com o nosso obstinado Rei e com o rei de França
Em intrigas e maquinações intermináveis,
Conciliábulos, encontros aceites e encontros negados,
Entrevistas infindas e infindáveis
Lá pelas terras de França?
TERCEIRO SACERDOTE
Nada vejo de conclusivo na arte do governo temporal.
Só violência, duplicidade e contínua prevaricação.
Manda El-Rei ou mandam os barões.
Os fortes com firmeza e os fracos ao sabor da fantasia.
Uma só lei os rege: arrebatar o poder e guardá-lo.
O forte maneja a gula e a luxúria dos outros,
O fraco é devorado pela sua.
PRIMEIRO SACERDOTE
Não acabará tudo isto
Antes que os pobres no portão
Se esqueçam de seu amigo, seu pai no Senhor, se esqueçam
Que tinham um amigo?
(Entra o Arauto)
ARAUTO
Servos de Deus e guardiães do templo,
Eis-me aqui para informar-vos sem circunlóquios:
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O Arcebispo chegou à Inglaterra e está às portas da cidade.
Enviaram-me à frente, a toda a pressa,
Com a nova de sua vinda, para que, tanto quanto possível,
Vos prepareis a recebê-lo.
PRIMEIRO SACERDOTE
Que dizes? Terminou então o exílio? Nosso senhor o Arcebispo
Aliou-se ao Rei? Que reconciliação é essa
De dois orgulhosos?
TERCEIRO SACERDOTE
Que paz pode haver
Entre o martelo e a bigorna?
SEGUNDO SACERDOTE
Dize-nos,
Findou então a velha contenda? Caiu a muralha de soberba
Que os dividia? Teremos guerra, ou paz?
PRIMEIRO SACERDOTE
Ele vem
Em plena garantia? ou escudado somente
No poder de Roma e na lei espiritual,
Na força do direito e no amor do povo?

ARAUTO
Tendes razão em mostrar certa incredulidade.
Ele vem, com mágoa e altivez, proclamar seus direitos,
Certo da incontestável devoção do povo
Que o recebe com cenas de entusiasmo frenético,
Ladeando as estradas, estendendo os mantos no solo
E juncando o caminho de folhas e flores tardias da estação.
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As ruas da cidade ficarão apinhadas até a gente sufocar,
E tenho como certo que seu cavalo se verá privado de cauda,
Um só pêlo da qual se tornará relíquia preciosa.
Ele está em acordo com o Papa e com o Rei de França,
Que gostaria até de o reter em sua corte,
Mas quanto ao nosso Rei, isso é uma outra história.
PRIMEIRO SACERDOTE
Mas, dize-nos, é a guerra ou a paz?
ARAUTO
A paz, mas não o beijo da Paz.
Um mau remendo, se querem a minha opinião.
E, a dizer todo o meu pensamento, acho que o Arcebispo
Não é homem nem para se embalar com ilusões
Nem para ceder na menor pretensão.
Se querem que lhes diga, eu acho que esta paz
Nada termina e nada principia.
E' do conhecimento geral que o Arcebispo
Ao despedir-se do Rei, disse para o Rei:
Senhor — foi o que ele disse — deixo-vos como a um homem
A quem nesta vida não tornarei a ver.
Afianço que sei isto de fonte autorizada;
Há várias opiniões quanto ao que ele quis dizer,
Mas ninguém o considera um bom presságio.

(Saí)
PRIMEIRO SACERDOTE
Temo pelo Arcebispo e temo pela Igreja.
Sei que o orgulho nascido da súbita ventura
Se fortaleceu na adversidade amarga.
Eu o vi, era ele Chanceler, adulado pelo Rei,
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Amado ou temido pelos cortesãos, em sua habitual soberba.
Eu o vi, desprezado e desprezando, sempre só,
Sempre à parte, inseguro sempre.
E seu orgulho alimentando-se de suas virtudes,
Seu orgulho alimentando-se de sua generosidade,
Seu orgulho alimentando-se de sua imparcialidade,
Aborrecendo o poder temporal,
Desejando de Deus apenas ser vassalo.
Ah, se o Rei tivesse sido ou mais fraco ou maior.
Outro teria sido o destino do Arcebispo Tomás.
SEGUNDO SACERDOTE
Contudo, nosso Pastor voltou. Nosso Pastor voltou para os seus.
Já cansamos de esperar, de dezembro sombrio a dezembro.
O Arcebispo será o nosso chefe, dispersando o terror e a dúvida.
Ele nos dirá que fazer, nos dará ordens e nos guiará.
Nosso Arcebispo fez aliança com o Papa e com o Rei de França,
Agora pisamos terra firme, agora podemos firmar-nos
Contra a maré do poder oscilante entre os senhores rurais e os
[barões.
O rochedo de Deus está sob nossos pés. Acolhamos cordialmente
[o Arcebispo e demos graças
Porque nosso senhor Arcebispo voltou! E quando o Arcebispo
[volta
As dúvidas se dispersam. Rejubilemos pois,
Rejubilemos digo, e para o acolher mostremos alegre semblante.
Estou de corpo e alma com o Arcebispo. Demos ao Arcebispo a
[boa-vinda!
TERCEIRO SACERDOTE
Para o bem ou para o mal deixai que rode a sorte.
Sete anos esteve a roda imóvel e sem uso.
Para o bem ou para o mal deixai que rode a sorte.
Alguém sabe que fim tem o bem ou o mal?
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Até que as mós parem de moer
E se feche a porta da rua
E as filhas da música sejam silenciadas. (1)
CORO
Esta cidade não é de permanência. Aqui não é lugar de perpétuo
[asilo.
Funesto é o vento, funesto é o momento, incerto o proveito, certo
[o perigo.
Ah, tarde, tarde, tarde é o momento, tarde demasiado tarde e cor[rupto o ano;
Funesto é o vento e amargo o mar, e cinza o céu, ah, cinza, cinza,
[cinza.
Oh Arcebispo Tomás, regressa, regressa à França.
Volta, prontamente, em silêncio. Deixa-nos perecer em paz.
Vens acompanhado pelo aplauso, vens acompanhado pelo júbilo,
[mas entras acompanhado pela morte em Cantuária.
Uma sentença recai sobre a casa, uma sentença recai sobre ti, uma
[sentença recai sobre o mundo.
Nós não queremos que aconteça nada.
Sete anos vivemos em silêncio,
Conseguindo não chamar a atenção,
Vivendo, em parte vivendo.
Sofremos a opressão e a luxúria,
Sofremos a pobreza e a devassidão,
Sofremos toda a espécie de injustiças.
Entretanto íamos vivendo,
Vivendo, em parte vivendo.
Às vezes faltou-nos o pão,
Umas vezes a colheita foi boa,
Um ano foi ano de chuva,
Outro foi um ano de seca.
Num ano abundaram as maçãs,
(1)

Eclesiastes 12.4.
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Em outro as ameixas escassearam.
Entretanto íamos vivendo,
Vivendo, em parte vivendo.
Guardamos os dias santos e assistimos à missa,
Fizemos a cerveja e a cidra,
Apanhamos lenha contra o rigor do inverno,
Conversamos ao canto da lareira,
Conversamos ao canto da rua,
Conversamos, nem sempre em voz baixa,
Vivendo, em parte vivendo,
Assistimos a partos, a mortes e a casamentos,
Houve diversos escândalos,
Houve risos e murmurações,
Houve impostos esmagadores.
Várias moças desapareceram,
Inexplicàvelmente? outras não o conseguiram fazer.
Todas tivemos nossas angústias privadas,
Nossas sombras próprias, nossos secretos medos.
Mas eis que um grande temor se abate sobre nós, o temor não de
[um mas de muitos,
Um temor como o do nascimento ou o da morte, quando olhamos
[o nascer ou o morrer separadamente
Num vazio à parte.
Temos medo, um medo que nos ultrapassa, que não podemos olhar
[de frente, um medo que ninguém entende.
E nosso coração é-nos arrancado do peito, nosso cérebro é esfolado,
[camada por camada, como uma cebola, nosso ser está
[perdido, perdido
Num medo final que ninguém entende. Oh Arcebispo Tomás,
Tomás nosso Arcebispo, deixa-nos, e deixa-nos viver nossa humil[de e apagada existência, não nos peças
Para arrostar com a sentença que pesa sobre a casa, que pesa sobre
[o Arcebispo, que pesa sobre o mundo.
Arcebispo, firme e firmado em teu destino, entre as sombras des[temido, entenderás o que nos pedes, entenderás o que
[significa
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Para a gente obscura arrastada para a trama do destino, a obscura
[gente que vive entre coisas obscuras,
A tensão de espírito da gente obscura que arrosta com a sentença
[que pesa sobre sua casa, sobre seu Senhor, sobre o mundo?
Oh Arcebispo Tomás, deixa-nos, deixa-nos; deixa o soturno Dover
E faze-te à vela para França. Oh Tomás, nosso Arcebispo, nosso
[Arcebispo mesmo em França, desfralda a vela
[branca entre o céu cinzento e o amargo mar, parte,
[parte para a França.
SEGUNDO SACERDOTE
Que maneira de falar nesta conjetura!
Mulheres desabusadas e murmuradoras!
Não sabeis que o bom Arcebispo
Está para chegar dum momento a outro?
A multidão nas ruas dará vivas e gritos
E vós ficais coaxando como rãs nos charcos:
Mas ao menos as rãs podem-se cozinhar e comer.
Qualquer que seja vossa cobarde apreensão
Mostrai ao menos um ar prazenteiro
E acolhei boamente o senhor Arcebispo.
(Entra o Arcebispo Tornas)
TOMÁS
Paz. E deixai-as em sua exaltação.
Elas falam melhor do que imaginam e do que tu entendes.
Elas saberrj, sem o saber, o que é ação e padecimento.
Elas sabem, sem o saber, que a ação é padecimento
E o padecimento ação. Nem padece o agente
Nem o padecente age. Mas ambos estão fixos
Numa eterna ação, numa eterna paciência,
Em que todos têm de consentir
Para que de todos exprima a vontade.
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A fim de que a trama não se altere, pois nela reside a ação
E a passividade. Para que a roda gire,
Em sua eterna imutabilidade.

Mas o Deão de Salisburgo,
Zelando pela reputação del-Rei e prevenindo-os da felonia?.
Conseguiu deter suas mãos. Assim, por agora,
Estamos a salvo.

SEGUNDO SACERDOTE
Ah Senhor, perdoai-me que não vos vi chegar,
Distraído pela tagarelice destas bobas.
Perdoai, meu Senhor, se mais cedo nos tivessem prevenido,
Teríeis recebido outra acolhida.
Mas vós sabeis que sete anos de espera
E de oração, sete anos estéreis,
Prepararam melhor os corações a receber-vos
Do que uma semana podia preparar Cantuária.
Mas vou mandar acender a lareira em todos os quartos
Para dissipar o frio do nosso inverno inglês,
Pois vindes acostumado a melhor clima.
Vossa Reverendíssima encontrará seus aposentos em ordem, tal
[como os deixou.
TOMÁS
E em ordem procurarei deixá-los, tal como os encontro.
Muito vos agradeço tão amigos cuidados.
Mas isso é o de menos. Pouco sossego pode haver em Cantuária
Cercada de inimigos impacientes e ávidos.
Os bispos rebeldes de York, Londres e Salisburgo,
Que pensavam interceptar minhas cartas,
Cobriram a costa de espias e mandaram a meu encontro
Quem amargamente me cdeia.
Mas, pela graça de Deus, soube de todo o plano,
Enviei minhas cartas em outra ocasião,
Fiz boa travessia e encontrei no porto
A Broc, Waremme e o Corregedor de Kent,
Os que tinham jurado decapitar-me.
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PRIMEIRO SACERDOTE
E não vos vêm no encalço?
TOMÁS
Por algum tempo ainda o ávido falcão
Levantará apenas o vôo
E irá pairando em círculos cada vez mais baixos
À espera do pretexto e do momento.
O fim será simples, súbito, misericordioso.
Entrementes a substância de nossa primeira ação
Será feita de sombra e da luta com as sombras.
Mais dura será a espera do que a consumação.
Tudo se prepara. Olha quem aí vem.
(Entra o Primeiro Tentador)
PRIMEIRO TENTADOR
Meu Senhor, como vedes não sou de rancores,
Aqui estou, esquecendo os dissabores,
Esperando que vossa atual gravidade
Perdoe a minha humilde leviandade
Em lembrança do tempo passado.
Vossa Reverendíssima não desprezará um amigo na desgraça?
Velho Tom, o folgazão, o Becket de Londres!
Vossa Reverendíssima não esqueceu aquele passeio pelo rio
Quando o Rei, vós e eu formávamos um trio?
A amizade deve vencer o tempo corrosivo.
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.Pois que, agora que ides recobrar
O favor do Rei, diremos que já passou o estio
E que o bom tempo não pode durar?
O som da flauta nos prados e do alaúde no salão,
O riso e a flor da macieira flutuando no rio,
O segredar nas antecâmaras e o cantar ao entardecer,
As fogueiras devorando o inverno e a escuridão,
E o espírito, o vinho, o saber!
Agora que vós e o Rei voltastes a entender-vos
O clero e os seculares podem folgar de novo,
A alegria e a volúpia não precisam esconder-se.
TOMÁS
Falais das estações volvidas. Eu as recordo
Pois não merecem nem o esquecimento.
TENTADOR
Falo também das estações a vir. . .
Em meio do inverno chegou a primavera. A neve nos ramos
Flutuará tão docemente como botões de flor. O gelo nas levadas
Reflete o sol. O amor no vergel
Faz brotar a seiva. A alegria destronará a melancolia.

TENTADOR
Meu Senhor, basta-me um leve aceno. . .
Muitas vezes se ama o que se despreza. ..
Em nome dos bons tempos idos, que voltaram de novo,
Estou ao vosso dispor.
TOMÁS
Mas não para isso.
Atentai em vossa conduta: melhor seria
Penitenciar-vos e seguir vosso amo.
TENTADOR
Mas não nesse andar!
Ides depressa mas podem-vos passar. ..
Vossa Reverendíssima mostra muito desdém. . .
Fera acossada não deve bramar!
Não eram essas as maneiras do Rei
Nem éreis tão severo com os pecadores
Quando eles eram vossos amigos. Mais vale ser tolerante:
E' o tokrante quem saboreia os bocados melhores.
Segui o conselho dum amigo: não tenteis passar adiante
Pois quem semeia o vento recolhe a tempestade.

TOMÁS
TOMÁS
Pouco sabemos do futuro,
Exceto que de geração em geração
As mesmas coisas se repetem continuadamente.
E os homens pouco aprendem com a experiência alheia.
Mas, na vida dum homem, nunca
O mesmo tempo volta. Rompei
Com o passado, e que as escamas vos caiam dos olhos:
Só o louco, fixo em sua loucura, pensa
Que pode fazer girar a roda em que ele gira.
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Vindes com vinte anos de atraso.
TENTADOR
Então vos abandono à fatalidade.
Entregai-vos a mais altos vícios,
Que vos custarão mais altos preços.
Adeus, Senhor, não sou de rancores.
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Vou como vim, esquecendo os dissabores,
Esperando de vossa atual gravidade
Perdão para minha humilde leviandade.
Recordai-vos de mim em vossas preces,
Eu me lembrarei de vós quando beijar as moças!

Que a conquista do poder conduz à glória,
Glória perdurável, patrimônio permanente,
Um túmulo majestoso, um monumento de mármore.
O poder sobre os homens não é para desprezar.
TOMÁS

TOMÁS

Para um servo de Deus que fausto pode haver?

Deixemos em paz o que em paz está.
Desvarios da mocidade, pensamentos que o vento levou.
O impossível ainda é tentação.
O impossível, o indesejável,
As vozes d'além sono, querendo despertar um nvundo morto,
Para que o espírito não se entregue por inteiro ao presente.
(Entra o Segundo

Tentador)

TENTADOR
A obscuridade
É o destino daqueles que unicamente a Deus dão seu amor
Pois como? Aquele que possui a sólida substância
Deverá vaguear, desperto, entre fantasmas?
O poder é para já. A santidade fica para depois.

SEGUNDO TENTADOR
Vossa Reverendíssima não se lembra de mim:
Eu lhe digo:
Encontramo-nos em Clarendon, em Northampton,
E ultimamente em Montmirail, no Maine,
Mas deixemos essas recordações, pouco agradáveis,
E falemos doutras mais antigas
E de bem maior peso: as do tempo em que éreis Chanceler.
Olhai como elas se levantam! O estadista insigne
Que todos acatam precisa de voltar ao governo do Estado.
TOMÁS
Isso que quer dizer?. . .

TOMÁS
Quem ser, então?
TENTADOR
Chanceler. Chanceler e Rei.
O Rei, é verdade, ordena.
Mas é o Chanceler aquele que governa.
Subjugar os grandes, os pobres proteger,
Desarmar o rufião, a lei fortalecer,
Ministrar a justiça que a todos irmana,
Que mais é dado ao Homem sob o trono de Deus?
E' prosperar na terra e talvez nos céus.

TENTADOR
O cargo de Chanceler a que renunciastes
Ao ser feito Arcebispo — grave erro da vossa parte
Pode obter-se de novo. Pensai Senhor

TOMÁS
E por que meios?
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TENTADOR

TENTADOR
O verdadeiro poder
Compra-se ao preço d'alguma submissão.
O comando espiritual é a causa de vossa perdição.
O poder está ao alcance daquele que o quiser.

Sim! ou quebraremos essa arrogância,
E vos confinaremos em Cantuária, rei sem reino,
Vassalo voluntário dum Papa sem poder,
Velho javali acossado pela matilha.
TOMÁS

TOMÁS
Quem o possuirá?

Não!

TENTADOR
Aquele que vier.
TOMÁS
E qual será o mês?
TENTADOR

TENTADOR
Sim. Os homens têm que manobrar.
E os monarcas também que, empenhados em guerra além-fronteiras,.
Precisam de amigos no país com querr: possam contar.
O interesse privado coincide com o bem público;
A dignidade continuará ataviada com decoro.
TOMÁS

O último será.
TOMÁS

Esqueceis os bispos
Sobre quem lancei a excomunhão.

Que daremos para o obter?
TENTADOR
A pretensão ao poder espiritual.
TOMÁS
E em troca que obteremos?
TENTADOR
A glória e o poder.
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O ódio esfomeado
Não se levanta contra o interesse próprio.
TOMÁS
Esqueceis os barões. Não me perdoam
Ter quebrado seus pequenos privilégios.
TENTADOR

TOMÁS
Não!

TENTADOR

Contra os barões
Ergue-se a causa del-Rei, a causa do povo e a do Chanceler.

TOMÁS
.Não! Eu que detenho as chaves
Do céu e do inferne1, eu, só e supremo na Inglaterra,
JEu que tenho o poder de atar e desatar, e a quem o Papa trans[mitiu o mando,
Me abaixaria a desejar tão mesquinho poder?
Delegado para pronunciar a sentença da maldição,
Condenar os reis é o meu ofício
E não servir entre seus servos. Não! Ide.
TENTADOR
Então vos abandono à fatalidade.
Vossa culpa se eleva além do sol, além do vôo dos falcões reais.
TOMÁS
Poder deste mundo, para melhorar o mundo,
Para manter a ordem, ou o que os homens chamam ordem.
Aqueles que põem sua fé na lei do mundo,
À lei de Deus não submetida,
Em sua arrogante ignorância detêm apenas o curso da desordem
Tornando-a permanente, alentam fatal enfermidade,
Degradam aquilo que exaltam. Reinar com o Rei. . .
Eu era o Rei, era seu braço e sua inspiração.
Mas o que antes constituía elevação
Seria agora decadência aviltante.
(Entra o Terceiro Tentador)
TERCEIRO TENTADOR
Eis um visitante inesperado. ..
TOMÁS

1.° ATO
CENA

Eu vos esperava.
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TENTADOR
Mas não desta maneira nem com este intuito.
TOMÁS
Nenhum intuito constitui surpresa.
TENTADOR
Pois bem, Senhor,
Não sou nenhum ocioso nem nenhum político
Que na corte se entregue à frivolidade ou à intriga.
Não tenho jeito para cortesão.
Sei o que é um cavalo, um cão, uma mulher.
Sei mandar no que é meu.
Sou um fidalgo que vive em suas terras e cuida do que é seu.
Nós os senhores rurais, é que conhecemos o país
E sabemos do que ele necessita.
E' a nossa terra; é a terra que amamos.
Nós é que somos a espinha dorsal da nação,
Nós, e não os intrigantes e os parasitas
Que cercam o Rei. Perdoai minha rude franqueza.
Sou um inglês rude, um homem direto.
TOMÁS
Segui, pois, direito.
TENTADOR
Meu propósito é simples.
A continuação duma amizade não depende
De nós, mas das circunstâncias.
E as circunstâncias pedem determinar-se.
Há falsas amizades que viram verdadeiras,
Mas a amizade verdadeira, uma vez que acabou, não tem conserto.
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Mais depressa podem os inimigos aliar-se.
Mais depressa podem chegar a acordo
Os que nunca se ligaram por amizade.

TOMÁS
A que tendem essas palavras?
TENTADOR

TOMÁS
Apesar de camponês
Velais as vossas intenções de tanta obscuridade
Como as de um cortesão.
TENTADOR
Eis a verdade nua:
Não há esperança de reconciliação entre vós
E o Rei. Caminhais às cegas e a sós.
E' um erro.
TOMÁS
Dom Henrique, oh meu Rei!
TENTADOR
Outros amigos podem aparecer,
Na atual situação.
Na Inglaterra o Rei não é todo poderoso.
El-Rei se encontra em França, guerreando lá no An j ou.
Seus filhos o rondam, ávidos e atentos.
Mas nós somos pela Inglaterra. Nós pisamos seu solo.
Vós, senhor, e eu somos normandos
E a Inglaterra é país de soberania normanda.
Deixai o angevino
Destruir-se a si próprio lá no An j ou.
Ele não nos entende, a nós, barões ingleses.
Nós é que representamos o país.
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A uma oportuna coalizão
De interesses mútuos.
TOMÁS
Mas que tendes vós —
Se falais em nome dos barões —
TENTADOR
Em nome duma facção poderosa
Que voltou os olhos em vossa direção.
Que temos a ganhar convosco, perguntais.
O patrocínio da Igreja seria inestimável
E a bênção do Papa uma poderosa ajuda
Em nossa luta pela liberdade. Vós, Senhor,
Ficando ao nosso lado, daríeis um bom golpe
A favor da Inglaterra e do Papado.
Seria o fim do despótico domínio
Do poder real sobre o poder eclesiástico
E sobre o poder senhorial.
TOMÁS
O poder real que ajudei a fundar.
TENTADOR
Que ajudastes a fundar.
Mas o que passou, passou.
Esperamos a ascensão dum novo astro.
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TOMÁS
Se não posso confiar em El-Rei,
Naqueles que o traem confiarei?

Assim procedeu Sansão em Gaza.
Mas se tiver de destruir só a mim destruirei.
(Entra o Quarto Tentador)

TENTADOR
Os reis tendem a tornar-se tiranos.
A Igreja e o povo
Têm razões de sobra contra os soberanos.
TOMÁS
Se não posso confiar em El-Rei
Em Deus somente confiarei.
Seria atirado sem dó
A mil apetites vorazes, em lugar de a um só.
Tive em tempos poder de vida e morte
E os homens como- vós esperavam à minha porta.
No campo de batalha e na corte do Rei,
Ou no torneio em liça, a muitos subjuguei.
Eu que dominava como águia entre pardais
Me tornaria agora chacal entre chacais?
Continuai com vossas felonias.
Não se dirá de mim que traí o meu Rei!
TENTADOR
Pois bem, senhor, à vossa porta não aguardarei;
E tenho esperança que antes da primavera
Por vossa lealdade vos agradeça o Rei.
TOMÁS

QUARTO TENTADOR
Bem, Tomás, muito bem.
Vossa vontade é dura de quebrar.
Comigo a vosso lado
Tereis um amigo em que podeis confiar.
TOMÁS
Quem sois? Esperava
Três visitantes e não quatro.
TENTADOR
Não vos surpreendais de receber mais este.
Se acaso me esperásseis teria vindo antes.
Sempre precedo a expectativa.
TOMÁS
Quem sois?
TENTADOR
Não necessito um nome se me não conheceis.
Mas é por ser-vos conhecido que eu vim. Sabeis
Quem sou mas nunca vistes meu rosto a descoberto1.
Entre nós dois não houve nunca um encontro certo.

Destruir o que se construiu, não é novo o pensamento,
Ato desesperado do poder decadente.

TOMÁS
Dizei ao que vindes.
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TENTADOR
No fim o direi.
Quiseram agarrar-vos com a isca do passado:
Mas luxúria é fraqueza. E quanto ao Rei
Seu implacável ódio não está terminado.
Sabeis que ele não confiará novamente
Em alguém por quem teve amizade.
Usará vossos serviços cautelosamente
Enquanto eles tiverem validade.
E vós esperaríeis que a ratoeira se fechasse
Vos deixando destruído e esmagado.
Quanto aos barões, sua mesquinha inveja
E' mais obstinada ainda que a cólera real.
Os reis pretendem o bem público, os barões o proveito privado,
A inveja desvairada, domínio do demônio.
Os barões podem-se uns contra os outros levantar,
Inimigos maiores têm os reis de subjugar.

Rei, imperador, bispo, barão e rei:
Incerto domínio de exercites precários,
A guerra, a peste, a revolta,
Novas conspirações, pactos quebrados;
Ser senhor e servo em um mesmo dia,
Eis o decurso do poder temporal.
O velho Rei em breve o saberá, quando se vir sozinho,
Em sua hora derradeira, sem filhos nem império, mordendo des[dentado.
Mas vós tendes a meada: tecei, Tomás, tecei
O fio da vida e da morte eternas!
Possuis esse poder: guardai-o.
TOMÁS
Neste país, supremo?
TENTADOR
Ã exceção dum só.

TOMÁS
Qual é vosso conselho?

TOMÁS
Jsso não o entendo.

TENTADOR
Segui direito até ao fim.
Todos os caminhos vos estão vedados
Exceto aquele que já escolhestes.
Mas que vale o prazer, o mando real,
Ou o comando dos homens s&b um rei,
Com suas intrigas furtivas, seus estratagemas secretos,
Comparado ao pleno domínio do poder espiritual?
Os homens, vergando ao peso do pecado desde a queda de Adão
Vós detendo as chaves do inferno e do céu,
Vós ligando ,s desligando! Ligai, Tomás, ligai, e encadeai"
A reis e bispos debaixo de vossos pés!

TENTADOR
Não vim para o explicar.
Vim somente dizer-vos aquilo que sabeis.
TOMÁS
E quando tardará?
TENTADOR
Salvo o que é já sabido, nada me pergunteis.
Mas pensai, Tomás, pensai em glórias perduráveis:
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Um rei que morre é por outro seguido
E novos reis trazem novos reinados.
Mas o Santo e o Mártir reinam imutáveis.
Pensai, Tomás, pensai nos inimigos consternados,
Rojando-se em penitência, duma sombra medrosos,
Pensai nos peregrinos enfileirados,
Postos de joelhos e temerosos
Ante o esplendor do relicário.
Pensai nos milagres, pela graça de Deus,
E em vossos inimigos na eterna danação.
TOMÁS
Em tudo isso pensei.
TENTADOR
Eis porque o digo.
Vosso pensamento pode mais sobre vós de que todos os reis.
Haveis também pensado às vezes, quando orais,
Ou hesitando de súbito no ângulo da escada,
Ou entre o despertar e o sono, pela madrugada,
Quando cantam os pássaros, haveis pensado na renúncia mais dura,
Porque desanda a roda, porque nada perdura,
O ninho é pilhado e o pássaro geme.
Haveis pensado que o santuário será forçado, as riquezas despen[didas,
As jóias arrancadas para enfeitar mulheres perdidas,
E o tesouro do relicário profanado
Ao regaço de parasitas e de prostitutas atirado;
Quando os milagres cessarem, os fiéis vos desertarem
E os homens se esforçarem por vos esquecer.
E mais tarde será pior ainda, quando vos não odiarem
O bastante para vos difamar e maldizer,
Mas, pesando as virtudes de que carecíeis,
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Procurarem restabelecer a verdade dos fatos
E afirmarem que não há mistério nesse homem
Que historicamente praticou certos atos.
TOMÁS
Mas que posso fazer? Como devo atuar?
Não haverá uma coroa perpétua a conquistar?
TENTADOR
Sim, Tomás, sim: também nisso pensastes.
Que resplendor é comparável ao dos Santos
Eternamente postos em presença de Deus?
Que glória mortal de Rei ou Imperador,
Que vaidade terrena, não parece mesquinha
Ante a plenitude do celeste esplendor?
Buscai o caminho do martírio, rebaixai-vos na terra
Para serdes elevado no céu.
E contemplai sob vós, na infinita distância, onde o abismo se trans[fixa,
Vossos perseguidores, em eterno tormento,
Abrasados em ira, para além da expiação.
TOMÁS
Quem és tu que me tentas com meus próprios desejos?
Outros vieram, tentadores temporais,
Oferecendo o poderio e o prazer por um preço palpável.
Tu que me ofereces? Tu que me pedes?
TENTADOR
Ofereço aquilo que desejas.
Peço aquilo que tens para dar. Será muito exigir
Por uma tal visão de glória imperecível?
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TOMÁS
Os outros me ofereceram bens tangíveis; sem valor,
Mas tangíveis. Vós ofereceis somente
Sonhos de perdição.
TENTADOR
Tantas vezes sonhados. .
TOMÁS
Não há então caminho na agonia de minha alma,
Que não conduza à danação pelo orgulho?
Demasiado sei que semelhantes tentações
São vaidade presente e tormento futuro.
Não poderei expulsar o pecaminoso orgulho
Senão com um orgulho mais abominável?
Não poderei padecer ou agir
Sem me danar?
TENTADOR
Vós sabeis, sem o saber, que ação é padecimento
E padecimento ação. Nem padece o agente
Nem o padecente age. Mas ambos estão fixos
Numa eterna ação, numa eterna paciência,
Em que todos têm de consentir
Para que de todos exprima a vontade.
A fim de que a trama não se altere, pois nela reside a ação
E a passividade; para que a roda gire,
Em sua eterna imutabilidade.
CORO
Não há sossego em casa. Não há sossego na rua.
Ouço passos inquietos. E o ar é pesado e espesso.
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jCspêsso e pesado o céu. E a terra se levanta contra meus pés.
Que cheiro nauseabundo é este e que vapor? Que sombria luz verde
[vem das nuvens e cai sobre a árvore mirrada? A terra
[estremece no parto do inferno. Que orvalho pega[joso se está formando em minhas mãos?
Os QUATRO TENTADORES
A vida do homem é uma fraude e um desapontamento.
Tudo é falso,
Falso ou malogrado:
O gato da pantomima e a girândola dos jogos joaninos,
Os brinquedos recebidos na festa infantil,
Os prêmios concedidos na festa escolar,
Os diplomas do sábio, as condecorações do estadista,
Tudo é cada vez menos real, o homem passa
Duma irrealidade a outra irrealidade.
Este homem é obstinado e cego e jurou
Destruir-se.
Transita de engano em engano,
De esplendor em esplendor, até a ilusão final.
Perdido na miragem de sua própria grandeza,
Inimigo da sociedade, de si mesmo inimigo.
Os TRÊS SACERDOTES
Oh Tomás, meu Senhor, não tentes lutar contra a implacável maré.
Não tentes fazer-te à vela no vento irresistível: durante a tempes[tade
Não esperamos que o vento amaine? Durante a noite
Não esperamos o nascer do dia, para que o viandante encontre
[o caminho
E o navegante se guie pelo sol?
CORO, SACERDOTES e TENTADORES, alternadamente
C. E' a coruja que está piando, ou é um sinal entre as árvores?
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S. Colocaram a barra nas janelas, aferrolharam e trancaram as
[portas?

T. E' a chuva que bate nas janelas? E' o vento que empurra a
[porta?
C. Ardem os archotes na antecâmara e as candeias no quarto?
S. Está a sentinela patrulhando a muralha?
T. Anda o mastim rondando ante o portão?
C. Porque a morte tem cem mãos e chega por mil caminhos.
S. Pode vir diante de todos, pode passar sem ser vista nem ouvida,
T. Pode ser como um murmúrio ao ouvido, ou um súbito choque
[no crânio.
C. Um homem pode ir de noite com uma lanterna, e no entanto
[perecer afogado no fosso.
S. Pode ir subindo a escada em pleno dia e escorregar num degrau.
T. Pode estar sentado a comer e sentir o frio na virilha.
CORO

Nós não temos sido felizes, meu Senhor, nós não temos sido muito
[felizes.
Não somos umas ignorantes, sabemos o que podemos e o que não
[podemos esperar,
Sabemos o que é opressão e tortura,
Sabemos o que é extorsão e violência,
E miséria e doença;
Os velhos sem lume no inverno,
As crianças sem leite no verão,
Nosso trabalho ser-nos arrancado,
Nossos pecados pesarem sobre nós.
Nós vimos o jovem ser mutilado,
E a moça violada tremendo na margem do rio.
E entretanto íamos vivendo,
Vivendo, em parte vivendo.
Recolhendo e juntando os fragmentos,
Ao crepúsculo apanhando a lenha,
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E construindo um abrigo escasso
Para dormir, para comer e beber, e para rir.
E Deus sempre nos dava uma razão, uma esperança; mas eis que
[um novo terror nos contamina, que ninguém pode
[impedir, que ninguém pode evitar, que é como uma
[torrente sob nossos pés, como uma torrente no céu;
Que passa por baixo das portas e pelas chaminés, como água cor[rendo sobre nossos ouvidos, nossa boca.
Deus nos abandona, Deus nos abandona; tormento e dor maior que
[a do nascimento e o da morte.
Doce e saturando o ar escuro
Desce o odor sufocante da desesperança;
As sombras ganham forma no ar escuro:
O rosnar felino do leopardo, o andar fofo do urso,
O passinho espalrr.ado do macaco, e a hiena bestial esperando o
[momento
De rir, rir, rir. Os Senhores do Inferno estão aqui.
Eles enroscam-se em torno de vós, eles rojam-se a vossos pés.
[Eles voam e turbilhonam no ar escuro.
Oh Arcebispo Tomás, salvai-nos, salvai-nos. Salvai-vos para que
[nos salvemos,
Se vos destruís, destruídas seremos.
TOMÁS
Vejo agora o caminho traçado, agora tudo está claro.
Não serei mais tentado desta forma.
A última tentação é a pior das traições:
Praticar o ato justo por motivos injustos.
Começamos a vida
Pondo ardor espontâneo no pecado venial.
Há trinta anos atrás eu buscava os caminhos
Que ao prazer, à fortuna e à fama conduziam.
O deleite dos sentidos e do espírito,
A música e a filosofia, o desejo do saber,
— 43

O pintarroxo no ramo de lilás,
A destreza na liça, a estratégia no xadrez,
E o amor no jardim, o cantar ao som dos instrumentos,
Tudo era por igual desejável.
A ambição chega quando esgotamos o primeiro vigor
E não parece já que tudo é possível.
Ela vem de mansinho, por detrás,
E a cada triunfo o pecado aumenta. Quando eu ditava as Jeis
Na Inglaterra, e combatia junto ao Rei contra Tc-ulouse,
Derrotei os barões com suas próprias armas. Então
Podia desprezar os homens que me achavam mais vil,
Esses brutos fidalgos de maneiras e unhas impolidas.
Enquanto comi o pão do Rei
Ser o servo de Deus não era meu desejo.
O vassalo de Deus incorre em perigo de maior pecado
E dor maior, que o vassalo do Rei.
Porque os que se entregam à mais alta causa podem tirar proveito
[dela
Sem deixar de fazer o bem, e lutando com políticos
A causa pode tornar-se política, não pelo que fazem eles
Mas pelo que são. Sei
Que o resto de minha história
Parecerá a muitos de vós futilidade, pelo menos,
Incompreensível suicídio dum louco,
Arrogante paixão dum fanático.
Sei que em todo o tempo a história
Tira a rnais estranha conseqüência da causa mais remeta.
Mas pelos pecados, pelos sacrilégios,
Pelo crime, a injustiça, o agravo, e o gume do machado,
A indiferença e o abuso, vós, e vós,
E vós, tereis de ser fatalmente punidos. E vós também.
Para mim, ação e padecimento se acabaram, até que a espada se
[abata.
E agora, meu bem Anjo, por Deus designado
À minha guarda, paira sobre a ponta das espadas.

INTERLÚDIO

ARCEBISPO

Sermão na Catedral na manhã do Natal de 1170.

Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boavontade.
Décimo quarto versículo do segundo Capítulo do Evangelho
segundo S. Lucas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.
Meus queridos filhos em Deus, meu sermão desta manhã será
curto. Desejo apenas que mediteis em vosso coração o sentido profundo e o mistério das nossas missas do Dia de Natal. Pois cada
vez que se celebra a missa revive-se a Paixão e a Morte de Nosso
Senhor Jesus Cristo, e no Dia de Natal nós a celebramos para comemorar o Seu nascimento. De modo que ao mesmo tempo nos
regozijamos com a Sua vinda para a redenção do homem, e de
novo oferecemos a Deus o Seu Corpo e o Seu Sangue em sacrifício, oblação e expiação pelos pecados do mundo inteiro. Foi durante a noite que acaba de passar que as coortes celestes apareceram ante os pastores de Belém, dizendo: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade", E é este o único
dia em todo o ano no qual celebramos ao mesmo tempo o Nascimento do Senhor e Sua Paixão e Morte na Cruz. Meus amados
filhos: aos olhos do mundo isto é urn estranho comportamento.
Por que, quem neste mundo se lamenta e se regozija ao mesmo
tempo e por um mesmo motivo? Pois, ou a alegria sucumbirá sob
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a dor ou a dor será banida pela alegria. Assim, é tão só em nossos
mistérios cristãos que podemos regozijar-nos e lamentar-nos ao
mesmo tempo e pelo mesmo motivo. Mas, meditai um instante no
sentido desta palavra: "paz". Não vos parece estranho que os
anjos tenham anunciado a paz quando o mundo tem sido incessantemente flagelado pela guerra e o pavor da guerra? Pensais acaso
que as vozes angélicas se enganaram e que a promessa foi apenas
decepção e logro?
Considerai agora como falou acerca da paz o próprio Cristo.
"Deixo-vos minha paz", disse aos discípulos. A que paz se referia
Ele? Seria a paz como nós a imaginamos hoje: o reino de Inglaterra em paz com os seus vizinhos, os nobres em paz com o Rei,
os pais de família contando seus pacíficos proventos, a casa bem
varrida, o melhor vinho na mesa para os amigos, a mulher cantando para os meninos? Aqueles que foram Seus discípulos não
conheceram nada semelhante: partiam1 para longínquas viagens,
sofrer na terra e sobre o mar, conhecer a prisão, a tortura, o malogro e sofrer a morte pelo martírio. A que paz queria Ele referir-se?
Lembrai-vos que também disse: "Não vos dou a paz como a dá o
mundo". Assim Ele deu a paz aos seus discípulos, mas não a paz
que o mundo nos oferece.
Considerai também um fato em que provavelmente nunca
haveis pensado: Não só na festa do Natal comemoramos a um só
tempo a Morte e o Nascimento do Senhor mas também, logo no
dia seguinte, celebramos o martírio do Seu primeiro mártir, o Ben>
aventurado Santo Estêvão. Será por acaso que o dia dedicado ao
primeiro mártir segue imediatamente o dia dedicado ao Nascimento e Paixão de Nosso Senhor? De forma alguma. Assim como no
Nascimento e Paixão de Nosso Senhor nos afligimos e alegramos a
um tempo, da mesma forma, mas em ponto menor, nos alegramos e
afligimos com a morte dos mártires. Afligimo-nos com os pecados
do mundo que os levaram ao martírio, rejubilamos porque se conta
uma alma nova entre os santos do paraíso, para maior glória de
Deus e salvação do homem.
1.° ATO
CENA — CHEGADA DO ARCEBISPO
Mulheres de Cantuária —• Leda Ivo —- Maria M. Fiúza — Mozma
Renart — Mônica Férrea — Regina L, Lopes —• Boatrice

Lumoy — Suzy Lama

Meus amados filhos, não devemos pensar num mártir simplesmente como um bom cristão que foi assassinado por ser cristão
pois isso seria apenas afligir-se. Nem devemos pensar nele apenas
como um bom cristão que foi elevado à companhia dos Santos:
porque isso seria tão só regozijar-se, e nem a nossa aflição nem o
nosso regozijo são a aflição e o regozijo que o mundo conhece. O
martírio cristão nunca é acidental pcis os santos não são feitos
por acaso. O martírio cristão é ainda menos conseqüência do desejo
de alguém que quer tornar-se santo, como à força de vontade e
manobras um homem pode tornar-se chefe. Um martírio é sempre um desígnio de Deus, conseqüência do seu amor pelo homem,
que assim Ele admoesta e guia, trazendo-o de volta a Seus caminhos. Um martírio nunca é conseqüência dos desígnios humanos;
porque o verdadeiro mártir é aquele que se tornou instrumento de
Deus, que fundiu sua vontade com a vontade divina e que nada
mais deseja para si, nem sequer a glória de ser um mártir. Assim,
como na terra a Igreja se regozija e lamenta a um só tempo de
maneira incompreensível para o mundo, assim também no céu os
santos estão tanto mais altos quanto mais baixo se colocaram na
terra, olhando-se, não como nós os vemos, mas à luz da Divindade
donde tiram sua existência.
Falei-vos hoje, meus amados filhos, dos mártires do passado,
pedindo que vos recordeis especialmente do nosso mártir de Cantuária, o bem-aventurado arcebispo Elfégio; pois convém que no
dia dc> Nascimento de Cristo tenhamos presente qual é a paz que
Ele trouxe; e porque penso, queridos filhos, que já não voltarei
a pregar; e também porque é possível que em breve conteis com
outro mártir, o qual possivelmente não será o último. Gostaria que
guardásseis .estas palavras em vosso coração e pensásseis nelas outras vezes. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo,
Amém.
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PERSONAGENS

ATO II
TRÊS SACERDOTES
QUATRO CAVALEIROS
ARCEBISPO TOMÁS BECKET
CORO DE MULHERES DE CANTUÁRIA
SERVIDORES

SEGUNDO ATO

A primeira cena se passa na sala do arcebispado e
a segunda, na Catedral, em 29 de dezembro de 1170.

CORO
Estão os pássaros cantando lá no Sul?
Só a gaivota grita arrastada pra terra pelo temporal.
Que prenuncies há da primavera?
Apenas a morte dos velhos: nem um sopro, nem um frêmito, nem
[um rebento.
Estão acaso os dias aumentando?
Cada vez mais longos e escuros os dias, mais curtas e frias as
[noites.
Quieto e pesado é o ar: mas o vento aguarda a Oriente.
O esfaimado corvo pousa no campo, atento; e no bosque
O môcho ensaia a nota soturna da morte.
Que indícios há da primavera amarga?
O vento, que a Oriente aguarda.
Pois como? nem pelo Natal, quando nasce o Senhor,
Há paz na terra e boa vontade entre os homens?
Precária é a paz do mundo se os homens não guardarem a paz
[de Deus.
A guerra entre os homens corrompe o mundo, mas a morte no
[Senhor o purifica.
E' preciso que a terra se purifique durante o inverno, ou teremos
Uma primavera ácida, um verão ressequido, um outubro estéril.
Entre o Natal e a Páscoa que tarefa se há de cumprir?
Em março o lavrador sairá para o campo a revolver a terra,
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A mesma terra que em outros anos revolveu, e o pássaro cantará
[o mesmo canto.
Quando as folhas rebentarem nas árvores, quando o sabugueiro e a
[madressilva
Florescerem sobre o rio, e o céu for alto e claro,
E vozes cantarem às janelas e os meninos rebolarem em frente às
[portas,
Que tarefa estará cumprida, que culpas
O canto dos pássaros cobrirá? Nós esperamos e o tempo é breve,
Mas longa é a espera.
(Entra o Primeiro Sacerdote erguendo um estandarte de Santo
Estêvão. Os versos em itálico são cantados.)

PRIMEIRO SACERDOTE
Depois do Natal passou um dia: e é o dia de Santo Estêvão, pri[meiro mártir.

No meio da congregação ergueu a voz.
O que era desde o começo e o que ouvimos,
O que vimos com os nossos olhos e as nossas mãos tocaram
Do verbo da vida; aquilo que vimos e ouvimos
Agora vos anunciamos. (2)
No meio da congregação.
(Escuta-se o intróito da missa de São João.)
(Entra o Terceiro Sacerdote com o estandarte doa Santos
Inocentes.)

TERCEIRO SACERDOTE
Depois do dia do Apóstolo São João um dia passc-u: e é o dia dos
[Santos Inocentes.
Da boca das próprias criancinhas, oh Deus!

E os príncipes se reuniram em conselho e testemunharam falsamente contra mim. (1)
Este dia sempre foi de grande devoção para o arcebispo Tomás.
Ajoelhou-se e gritou em altas vozes:
Senhor, não lhes imputeis esse pecado.
E os príncipes se reuniram em conselho.
(Escuta-se o intróito da missa de Santo Estêvão.)
(Entra o Segundo Sacerdote com o estandarte do Apóstolo
São João.)

SEGUNDO SARCEDOTE
Depois do dia de Santo Estêvão um dia passou: e é o dia do Após[tolo São João.
(1)

Salmo 118.

Como a voz de muitas águas, do trovão e das harpas,
Como um cântico novo, eles cantavam.
Derramaram o sangue de teus santos como se fosse água,
E não havia ninguém para os sepultar. Vinga, oh Senhor,
O sangue de teus santos. Em Rama ouviu-se uma voz, chorando.
Da boca das próprias criancinhas, oh Deus! (3)
(Os Sacerdotes formam um grupo tendo os estandartes atrás
deles)

PRIMEIRO SACERDOTE
Depois dos Santos Inocentes um dia passou: e é o quarto dia depois
[do Natal.
(2) l.a epístola de São João, I, l, 2.
(3) Citações extraídas do Salmo 8, do Apocalipse, cap. 14, e de São
Mateus, II, 8. (N. da T.)
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Os TRÊS SACERDOTES
Rejubilemos, guardando este dia santo.

PRIMEIRO SACERDOTE

PRIMEIRO SACERDOTE
De nós bem conhecidos.
Sede bem-vindos. Chegais de longe?

Por si mesmo e pelo povo, pelos pecados ele oferece.
Sua vida empenha pelas ovelhas
Os TRÊS SACERDOTES
Rejubilemos, guardando êsie dia santo.

PRIMEIRO SACERDOTE

PRIMEIRO CAVALEIRO
De perto hoje, mas assuntos urgentes
Nos trouxeram de França. Cavalgamos duro,
Embarcamos ontem, desembarcamos à noite,
Pois temos de falar com o Arcebispo.

No dia de hoje?
SEGUNDO CAVALEIRO
SEGUNDO SACERDOTE
Hoje? que é o dia de hoje? Pois ele está quase acabado.

Para assuntos urgentes.
TERCEIRO CAVALEIRO

PRIMEIRO SACERDOTE
Hoje? que é o dia de hoje? Apenas um dia a mais, o anoitecer
[do ano.

SEGUNDO SACERDOTE
Hoje? que é o dia de hoje? Uma outra noite e uma outra madru[gada.

TERCEIRO SACERDOTE
Qual é o dia que sabemos desejar ou temer?
Cada dia é aquele que devíamos desejar e temer. Todos os mo[mentos
Têm uma densidade igual. E' apenas na retrospectiva, na seleção,
Que dizemos: esse foi o dia. O momento crítico
E' sempre agora e aqui. E até neste instante, em detalhes sórdidos,
O desígnio eterno pode manifestar-se.
(Entram os Quatro Cavaleiros. Os estandartes desaparecem)

De parte del-Rei.
SEGUNDO CAVALEIRO
Por ordem del-Rei.
PRIMEIRO CAVALEIRO
Nossos homens estão aí fora.

PRIMEIRO SACERDOTE
Sabeis como o Arcebispo é hospitaleiro.
íamos agora jantar. Ele ficaria sentido
Se não nos regalássemos antes.
Jantai conosco, pois.
Vossa gente será também servida.
A comida primeiro, os negócios depois. Gostais de porco assado?
PRIMEIRO CAVALEIRO

PRIMEIRO CAVALEIRO
Servidores del-Rei.
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Os negócios primeiro ; a comida depois. Tostaremos o porco
Primeiro, para o devorar então.
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SEGUNDO CAVALEIRO
'"Queremos ver o Arcebispo.

PRIMEIRO CAVALEIRO
E' sem dúvida o Rei.
Hemos mister falar-vos em privado.

TERCEIRO CAVALEIRO
Ide, dizei ao Arcebispo
Que não necessitamos sua hospitalidade.
Nós trataremos da ceia.

TOMÁS
(Aos Sacerdotes)
Deixai-nos pois sozinhos.
De que se trata, então?

PRIMEIRO SACERDOTE
(A um Servidor)
Vai, previne o Arcebispo.

Eis do que se trata:
Os TRÊS CAVALEIROS

QUARTO CAVALEIRO
.Até quando nos farão esperar?
(Entra

Tomás)

TOMÁS
{Aos Sacerdotes)
Por fatal que seja nossa espera
O momento previsto é inesperado
Quando chega,
Entregues que estamos a outros cuidados.
Em minha mesa encontrareis
Os papéis em ordem, os documentos assinados.
(Aos Cavaleiros)
Sois bem-vindos, qualquer que seja a vossa embaixada.
E' o Rei que vos envia?
:56 —

PRIMEIRO CAVALEIRO

Vós sois o Arcebispo em revolta contra El-Rei, contra o seu senhc[rio e as leis da nação.
Vós sois o Arcebispo, pela graça del-Rei, para o servirdes em vossa
[posição.
Sois seu instrumento e seu servidor
E trazeis as marcas do seu favor.
Vossas honrarias provêm de sua mão,
Dele recebestes o anel e a ordenação.
Este homem é o filho de mercador
E soube insinuar-se no real favor!
Este homem veio da lama da cidade
E é como um piolho inchado de vaidade.
Este é o homem que mentiu e enganou,
Traiu o seu Rei, sua jura quebrou.
TOMÁS
Não, não é verdade!
Antes e depois de receber o anel
Sempre fui do meu Rei um vassalo fiel.
E estou a seu dispor para o que ele mandar,
Salvo em minha Ordem que tenho de acatar.
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SEGUNDO CAVALEIRO

PRIMEIRO CAVALEIRO
Salvo em vossa Ordem! Possa ela vos salvar!
Salvo o vosso orgulho, é o que quereis dizer,
Salvo a vossa inveja, vossa ânsia de poder.

El-Rei!
TERCEIRO CAVALEIRO
El-Rei!

SEGUNDO CAVALEIRO
Salvo vossa ambição e vossa loucura!
Rezaremos por vós nesta ccíijetura.

Os TRÊS CAVALEIROS
Que Deus o tenha em sua santa guarda!
TOMÁS

TERCEIRO CAVALEIRO
Sim, rezaremos por vós!

Fossais vestir, sem o manchar,
Esse novo manto de lealdade.
Senhores, de que vindes tratar?

PRIMEIRO CAVALEIRO
PRIMEIRO CAVALEIRO

Sirn, rezaremos por vós!
Os TRÊS CAVALEIROS
Sim, pediremos a Deus que vos tenha em piedade!
TOMÁS
Senhores, vossa missão
Que dixíeis urgente,
Consiste apenas em blasfemar?
PRIMEIRO CAVALEIRO
E' a nossa indignação
De vassalos leais.
TOMÁS
Leais? A quem?
PRIMEIRO CAVALEIRO
A El-Rei!
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Por ordem del-Rei.
Falaremos agora?
SEGUNDO CAVALEIRO
Agora, sem tardar
Antes que a velha raposa procure escapar.
TOMÁS
O que tendes a dizer-me
Por ordem del-Rei — se é por ordem del-Rei —
Deve ser dito em público. Já que me acusais,
Ante todos me defenderei.
PRIMEIRO CAVALEIRO
Não! Será aqui e agora!
(Fazem menção de o atacar, mas os Sacerdotes, regressando, se interpõem, sem violência)
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TERCEIRO CAVALEIRO

TOMÁS
Agora e aqui!
PRIMEIRO CAVALEIRO
De vossos pregressos delitos não vou fazer menção
Pois todos os conhecem. Mas depois que a dissensão
Terminou em França e El-Rei restabeleceu os vossos privilégios,
Demonstrastes acaso gratidão?
Fugistes de Inglaterra, não exilado ou ameaçado, mas na esperança
De revoltar nossos domínios de França;
Alimentastes a discórdia, ultrajastes o Rei
Acusando-o com a maior falsidade
Perante o Rei de França e Sua Santidade.
SEGUNDO CAVALEIRO
No entanto El-Rei, com benevolência
E instado pelos vossos, ofereceu clemência.
Pôs um termo à luta, convcsco pactuou,
E em vosso arcebispado vos reintegrou.

Procurando passar adiante
Dos servidores fiéis ao Rei, que em sua ausência,
Se ocupam dos negócios da nação.
PRIMEIRO CAVALEIRO
Eis os fatos.
Dizei se estais disposto a responder
Ante El-Rei, por vossos atos.
A isso viemos.
TOMÁS
Nunca foi meu intuito
Destronar o Infante ou enfraquecer
Seu poderio. Mas a ele, de que lhe serviria
Privar de mim o meu rebanho, em Cantuária me deter?
Não uma, mas três coroas, lhe desejaria.
Agora, quanto aos bispos, não é o meu jugo
Que pesa sobre eles, nem sou eu quem os pode libertar.
Eles que se dirijam ao Papa que os fez condenar.

TERCEIRO CAVALEIRO
E varrendo da memória todas as transgressões,
Restaurou vossas honras e vossas possessões.
Tudo que pedíeis vos foi concedido.
Como demonstrastes estar agradecido?
PRIMEIRO CAVALEIRO
Suspendendo os que sagraram o Infante,
Negando a validade de sua coroação.

PRIMEIRO CAVALEIRO
Vós pronunciastes a condenação.
SEGUNDO CAVALEIRO
Têm que ser libertos por vossa mão.
TERCEIRO CAVALEIRO
Absolvei-os.

SEGUNDO CAVALEIRO
Atando com as cadeias do anátema.
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PRIMEIRO CAVALEIRO
Absolvei-os.
61.

TOMÁS
Eu fui o instrumento, não o devo negar,
Mas o que o Papa ligou não posso desligar.
Eles que se dirijam ao Papa, sobre quem recai
O desprezo em que têm a Igreja e a sua lei.

PRIMEIRO CAVALEIRO
,Seja como for, é a ordem del-Rei:
Que vós e os vossos abandonem a grei.
TOMÁS
Se tal é sua ordem eis o que lhe respondo :
:Sete anos meu rebanho esteve sem pastor,
Sete anos de miséria e sete anos de dor.
Sete anos mendiguei a caridade alheia,
Me arrastando sete ancs por terra estranha.
São sete anos perdidos que não podem voltar.
Mas nunca mais, vos digo, eu permitirei
Que entre mim e os meus se interponha o mar.

PRIMEIRO CAVALEIRO
A justiça del-Rei e a sua majestade
Insultais, em vossa indignidade.
Louco audaz, que nada detém
De infamar os ministros e os servos del-Rei.

TOMÁS
Não é meu desejo insultar o Rei
E acima de mim ou dele há Alguém.
Não é contra mim, mísero que sou,
Que vós combateis, nem fui eu quem ousou
Pronunciar a sentença.
Foi a Igreja de Cristo, foi a sua lei.

2.° ATO
CENA — INVASÃO DA CATEDRAL
Arcebispo — Ostvaldo Neiva, Sacerdotes — César Tossi
Loureiro — Roberto Ribeiro
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PRIMEIRO CAVALEIRO
Padre, por essas palavras estais em perigo mortal,
SEGUNDO CAVALEIRO
Padre, por essas palavras vos espera o punhal.
TERCEIRO CAVALEIRO
Padre, essas palavras são perfídia e traição.
Os TRÊS CAVALEIROS
Padre, traidor, vilão!
TOMÁS
Minha causa submeto à sentença de Roma.
Mas, se acaso me matais, erguendo-me da tumba
E' ao trono de Deus que a levarei.
(Sai)

QUARTO CAVALEIRO
Padres! Monges! Servos! por ordem del-Rei
Detende esse homem e o aprisionai.
PRIMEIRO CAVALEIRO
Respcndereis com a vida se o deixais escapar.
SEGUNDO CAVALEIRO
Já basta de palavras.
Os QUATRO CAVALEIROS
Viemos cumprir a justiça real, viemos com espadas.
(Saem)
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CORO

Eu os pressenti, os emissários da morte, nossos sentidos estão agu[çados
Por presságios sutis. Eu escutei
Um som de flauta pela noite, flautas e corujas, e ao meio-dia
Oblíquas asas escamosas, imensas e grotescas. Eu senti
O sabor da carne pútrida na boca, e o arfar
Da terra ao anoitecer, inquieto e absurdo. Eu ouvi
Um riso na voz dos animais que têm vozes estranhas: o chacal,
[a gralha, o onagro; o tropel dos ratos e dos gerbos,
[o riso do mergulhão, o pássaro lunático. Eu vi
Pescoços retorcendo-se, caudas de rato enrolando-se, na espessa luz
[da madrugada. Eu comi
Seres escorregadios ainda vivos, com o forte gosto salgado das
[criaturas submarinas; eu saboreei
A lagosta viva, o caranguejo, a ostra, o búzio e o mexilhão; e eles
[vivem e desovam em minhas entranhas, e minhas
[entranhas se dissolvem na luz da manhã. Eu cheirei
A morte na rosa, a morte no jacinto, na ervilha de cheiro e na pri[mavera. Eu vi
Trombas, chifres, cascos e colmilhos em estranhos lugares;
Eu estive deitada no fundo do mar e respirei como respira a anê[mona do mar, e absorvi com a ingurgitação da espon[ja. Eu me deitei no solo e dissertsi sobre o verme.
[E no ar brinquei à passagem do milano, eu me des[penhei do alto com o milano e me agachei, assustada,
[com a carriça. Eu senti
As antenas do escaravelho, as escamas da víbora, a pele áspera,
[a pele móvel e insensível do elefante, o dorso fugidio
[do peixe. Eu farejei
Putrefação no alimento, incenso na latrina, o esgoto no incenso,
[cheiro a sabonete no bosque, um sinistro cheiro ado[cicado no bosque, enquanto a terra se soerguia. Eu vi
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Anéis de luz caindo enrascados, conduzindo
Ao horror do macaco. Eu sabia, eu bem sabia
O que estava para vir. E estava na cozinha, no corredor,
No estábulo, no celeiro, na praça do mercado,
Em nossas veias, nossas entranhas, nosso crânio, e também
E também nas conspirações dos potentados,
Nas consultas dos poderosos.
Tudo o que se tece no tear do destino,
Tudo o que se tece nos Conselhos dos príncipes,
Se tece também em nossas veias, nossos cérebros,
Se tece como uma trama de vermes vivos
Nas entranhas das mulheres de Cantuária.
Eu os farejei, os emissários da morte; e agora é demasiado tarde
Para a ayão, demasiado cedo para a contrição.
Nada é possível, exceto o ignominioso delíquio
Daqueles que consentem na humilhação derradeira.
Senhor Arcebispo eu consenti, eu consenti, Arcebispo.
Dilacerada, subjugada, violada,
Unida à carne espiritual da natureza,
Dominada pelos poderes animais do espírito,
Tiranizada pelo desejo da própria destruição,
Pela final, pela extrema, pela derradeira morte do espírito,
Pelo transe final da destruição e da vergonha,
Õ senhor Arcebispo, Ó Arcebispo Tomás, tende piedade de nós,
[tende piedade de nós, rogai por nós- para que possa[mos rogar por vós, em nossa vergonha.
(Entra Tomás)
TOMÁS
Paz, ficai em paz com vossos pensamentos e visões.
Estas coisas tinham que acontecer-vos e vós tínheis que aceitá-las.
E' a parte que vos compete do fardo eterno,
Da perpétua glória. E' um momento apenas;
E sabei que em breve
Sereis trespassadas pc-r uma súbita e dolorosa alegria,
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Quando o intuito de Deus se completar.
Tudo isto esquecereis, lidando pela casa,
E só o evocareis, murmurando junto à lareira,
Quando a idade e o esquecimento suavizem as lembranças,
Como um sonho muitas vezes contado
E que ao contar se foi transformando. E tudo vos parecerá irreal.
A natureza humana suporta mal a realidade.
(Entram os sacerdotes)
SACERDOTES
(Separadamente )
Meu Senhor, não podeis ficar aqui! Para o capítulo! Vamos pelo
[claustro! Não há tempo a perder. Eles vão voltar
[armados. Para o altar!
Para o altar!

SACERDOTES
Vamos para as vésperas, meu Senhor. Não podeis faltar às vés[peras! Não podeis ausentar-vos do ofício divino. Va[mos para as vésperas! Vamos para a catedral!
TOMÁS
Celebrai as vésperas e lembrai-vos de mim em vossas preces.
Aqui encontrarão o pastor, mas o rebanho será poupado.
Eu tive um frêmito de bem-aventurança, um vislumbre do céu, um
[sussurro
A que já não posso renunciar.
Tudo se encaminha para uma venturcsa consumação.
SACERDOTES

Agarrem-no! Tragam-no à força! Arrastem-no!

TOMÁS
Toda a minha vida eles se estiveram aproximando, estes passos;
Toda a minha vida os esperei. A morte virá só quando dela for
[digno,
E se for digno dela não há perigo.
Tenho apenas que firmar minha resolução.
SACERDOTES

Meu Senhor, eles vêm. Vão irromper aí!
Sereis assassinado! Vinde para o altar!
Não vos atardeis falando, não é justo. Que será de nós, meu Senhor,
Se vos matam? que será de nós?
TOMÁS
Paz! E sossegai! Lembrai-vos em que lugar estais e o que se está
[passando.
Não atentarão contra a vida de ninguém, só contra a minha,
E eu não estou em perigo: estou apenas próximo da morte.
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TOMÁS
Abaixo as mãos!
SACERDOTES

Para as vésperas! Depressa!
(Arrastam-no para fora da cena; enquanto se ouve
o Coro, o cenário é transferido para a Catedral)
CORO
(Enquanto um Dies Irae é cantado em latim, na distância)
Paralisada a mão e secas as pálpebras,
Sempre o horror, mais horrível
Que o que dilacera as entranhas.
Sempre o horror, mais horrível
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Que o retorcer das mãos,
Que o estilhaçar do crânio.
Píer que uns passos no corredor,
Pior que um vulto nc- limiar,
Pior que a fúria dentro de casa.
Os agentes do inferno desaparecem, os humanos mirram e dissolfvem-se
Em poeira no vento, esquecidos, imemoriais; eis apenas
A face branca e lisa da Morte, serva silenciosa de Deus,
E para além da face da morte, o Julgamento.
E para além do Julgamento o Nada, mais horrível que as formas
[ativas do inferno;
O vazio, a ausência, a separação de Deus;
O horror da fácil jornada para o país deserto,
Que não é paísj é apenas deserto, ausência e solidão,
Aonde os que foram homens já não podem voltar o espírito
Para a distração, o erro e a ilusão, evadir-se no sonho, fingir,
Aonde a alma não é mais seduzida, porque já não há objetos nem
[tons,
Nem formas nem cores que distraiam a alma
Da contemplação de si mesma, vilmente unida para sempre, o
[nada unido ao nada.
Não aquilo a que chamamos morte, mas o que, para além da morte,
[não é morte
Tememos, tememos. Quem intercederá por mim?
Quem me socorrerá em minha aflição?
Morto sobre o lenho, ó meu Salvador,
Não deixes que se perca o teu labor,
Em meu último medo, ajuda-me Senhor.
Eu que sou pó e ao pó reverterei,
Da sentença final não escaparei.
Ajuda-me, Senhor, que a morte já aí vem.
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(Na Catedral. Tomás e os Sacerdotes)
SACERDOTES
Tranquem a porta, tranquem a porta.
A porta está trancada.
Salvos, estamos salvos!
Não ousarão forçar a porta.
Não têm força para tanto.
Salvos, estamos salvos!
TOMÁS
Retirem as trancas! Abram a porta de par em par!
Não consentirei que transformem em fortaleza
A casa da oração, a Igreja do Cristo.
A Igreja se protegerá à sua maneira, e não
Como o carvalho e a pedra; o carvalho e a pedra se desmoronam,
Nada sustentam; mas a Igreja perdura.
A Igreja se franqueará mesmo a seus inimigos. Abram a porta!
SACERDOTE
Meu Senhor, estes homens nem são mais humanos,
São animais enfurecidos. Não vêm como homens
Que respeitam o santuário e se ajoelham ante o corpo de Cristo,
Mas como feras. Fecharíeis a porta
Ao leão, ao leopardo, ao javali e ao lobo.
Quanto mais
A essas feras com almas danadas, esses homens
Que se rebaixaram a feras! Meu Senhor, meu Senhor!
TOMÁS
Julgais-me louco e temerário, um desesperado.
Argumentais com1 as conseqüências, como é uso do mundo,
Para decidir se um ato é bom ou mau.
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Deferis aos fatos. De cada vida e de cada ato
Resultam conseqüências boas e más,
E como, no decurso dos tempos, os resultados de mil ações diversas
[se misturam,
O bem e o mal por fim se entrelaçam e confundem.
Não é no plano temporal que se pode julgar a minha morte.
Minha decisão foi tomada abstraindo do tempo,
Se posso chamar decisão
Aquilo em que meu ser inteiro plenamente consente.
Dou a minha vida
Pela Lei de Deus sobre a Lei do Homem.
Abram a porta! Abram a porta!
Não estamos aqui para triunfar por combate, estratagema ou re[sistência,
Nem para lutar com feras, em tanto que homens. Combatemos a
[bêsta-fera
E triunfamos. Temos de vencer agora
Pelo sofrimento. E' a mais fácil vitória.
Agora triunfa a Cruz.
Abri a porta agora. Eu o ordeno. Abri a Porta!
(A porta é aberta. Entram os Cavaleiros ligeiramente embriagados)

SACERDOTES
Por aqui, meu Senhor! Depressa! Depressa! Fugi pelo telhado.
[Refugiai-vos na cripta. Depressa. Vinde. Qbriguem[no a vir.
CAVALEIROS
Onde está Tomás, a seu rei desleal?
Onde está Tomás, o intrigante sacrista?
Desce, Daniel, ao covil do leão
Desce, Daniel, a ser alvo da besta.
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O sangue do Cordeiro te lavou?
Estás marcado pelo signo da besta?
Desce, Daniel, ao covil do leão
Desce, Daniel, tomar parte na festa.
Onde está Tomás, o fedelho de Londres,
Onde está Tomás, o infial sacrista?
Desce, Daniel, ao covil do leão
Desce, Daniel, tomar parte na festa.
TOMÁS
E' o justo quem
Cc-mo um leão audaz, não deve temer nada.
Aqui estou.
Não fui traidor a El-Rei. Sou um sacerdote,
Um cristão, redimido pelo sangue de Cristo
E pronto para dar o meu sangue.
Sempre o signo da Igreja foi o sangue,
O signo do sangue. Sangue por sangue.
Seu sangue oferecido para resgatar minha vida,
Meu sangue oferecido por preço de sua morte,
Minha morte pela sua.
PRIMEIRO CAVALEIRO
Absolvei aqueles que excomungastes.
SEGUNDO CAVALEIRO
Renunciai aos podei es que vos arrogastes.
TERCEIRO CAVALEIRO
Devolvei o dinheiro de que vos apropriastes.
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PRIMEIRO CAVALEIRO
Renovai a obediência que violastes.
TOMÁS
Eis-me pronto a morrer pelo meu Salvador,
Para que a sua Igreja possa ter paz e liberdade.
Fazei comigo o que vos aprouver, para vosso maior dano e
[desonra;
Mas, em nome de Deus, não tocareis meu povo,
Seja clérigo ou leigo, que o não consentirei.
CAVALEIROS
Traidor! Traidor! Traidor!
TOMÁS
Traidor,
Traidor
Traidor
Traidor

tu, Reginaldo! Tu, três vezes traidor:
a mim como meu vassalo temporal,
a mim como teu senhor espiritual,
a Deus de quem profanas a Igreja.
PRIMEIRO CAVALEIRO

Não devo lealdade a um renegado.
E aquilo que devia, agora será pago.
TOMÁS
Eis que a Deus Todo Poderoso, à Bem-aventurada sempre virgem
[Maria, ao Bem-aventurado São João Batista, aos San[tos Apóstolos Pedro e Paulo, a São Dinis mártir e a
[todos os Santos, encomendo minha causa e a da
[Igreja.
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(Enquanto os Cavaleiros o matam, ouve-se o Coro)
CORO

Arejem o ar! Lavem o céu! Limpem o vento! Lavem as pedras
[uma a uma.
A terra está contaminada, a água está contaminada, nós estamos
[maculados e os animais estão maculados de sangue.
Uma chuva de sangue os meus olhos cegou. Onde está a Ingla[terra? Onde é o condado de Kent? Onde é Cantuária?
Oh longe longe longe no passado; e eu vagueio numa terra de ramos
[estéreis: se os quebro eles sangram; vagueio numa
[terra de pedras áridas: se as toco elas sangram.
Ah, como poderei voltar às tranqüilas estações suaves?
Demora-te noite, detém-te sol, parem as estações, que o dia não
[volte, que a primavera não regresse.
Como poderei olhar de novo para o dia, para as coisas quotidianas,
[e vê-las manchadas de sangue? Vê-las através duma
[cortina de sangue caindo?
Nós não queríamos que nada acontecesse.
Compreendíamos as tragédias íntimas,
As perdas de cada um, a miséria geral,
Vivendo, em parte vivendo;
Os terrores noturnos que se diluem no labor quotidiano,
Os terrores diurnos que se diluem no sono;
Mas conversar na praça do mercado, sentir a vassoura nas mãos,
Ã noite juntar as cinzas na lareira,
De manhã cedo dispor a lenha para o fogo,
Eram atos que limitavam o nosso sofrimento.
Todo o horror tinha uma definição,
Toda a mágoa unia espécie de fim:
Não há tempo na vida para longas lamentações.
Mas isto, isto está fora do tempo, fora da vida,
Uma perdurável eternidade de mal e de injustiça.

Estamos manchadas por uma imundície que não podemos lavar,
[unidas a vermes sobrenaturais,
E não apenas nós, não é só a casa, não é só a cidade que está ma[culada,
E' o mundo inteiro que está corrupto.
Arejem o ar! Lavem o céu, varram o vento! Lavem pedra por pedra!
Esfolem a pele dos braços, separem o músculo do osso, e lavem[nos. Lavem a pedra, lavem o osso, lavem o cérebro,
[lavem-nos, lavem-nos!
(Os Cavaleiros, o assassinato cometido, avançam até
a boca do palco e dirigem-se ao público)
PRIMEIRO CAVALEIRO
Pedimos vossa atenção por uns minutos. Sabemos que estais
dispostos a julgar-nos desfavoràvelmente. Sois ingleses, por conseguinte partidários do jogo limpo: e quando contemplais um homem assaltado por quatro, vossas simpatias, naturalmente, se dirigem para o pobre coitado. Respeito esses sentimentos, que eu próprio compartilho. No entanto, apelo para o vosso senso da justiça.
Sois ingleses e por conseguinte não podeis julgar ninguém sem ter
pesado ambos os lados da questão. De acordo, aliás, com o nosso
velho princípio de julgamento perante Júri. Quanto a mim, não
sou qualificado para vos expor o caso. Sou um homem de ação
e não de oratória. Por conseguinte vou limitar-me a apresentarvos os oradores, os quais, segundo seus talentos e pontos de vista
respectivos, poderão expor-vos os diversos ângulos deste problema
extremamente complexo. Pedirei ao mais velho de nós que fale
primeiro: urn fidalgo cujas terras lindam com as minhas: o barão
William de Traci.
TERCEIRO CAVALEIRO
Muito temo não ser tão bom orador quanto o meu velho
amigo Reginaldo Fitz Urse vos induziu a pensar. Mas uma coisa

eu gostaria de dizer e é melhor dize-la desde já. E' o seguinte: em
tudo o que fizemos, pensem o que pensarem, fomos perfeitamente
desinteressados.
(Os outros Cavaleiros: Apoiado! Apoiado!)
Não somos nós que lucraremos com o caso. Temos muito
mais a perder do que a ganhar. Somos quatro bons ingleses que
põem seu país acima de tudo. Creio que não vos produzimos muito
boa impressão quando chegamos há bocado. A verdade é que sabíamos perfeitamente que nos tínhamos metido numa camisa de
onze varas, e por minha parte posso garantir que bebi um bom
trago para me dar coragem — eu que habitualmente não bebo
grande coisa. E' que, pensando bem, matar um arcebispo não é
nenhuma brincadeira, sobretudo quando se foi educado nas boas
tradições da Igreja. De maneira que, se vos parecemos um tanto
turbulentos, compreendereis porque, e por minha parte sinto imensamente . Sabíamos que estávamos cumprindo com o nosso dever,
mas assim mesmo tivemos que forçar-nos. E, repito, isto não vai
render-nos um real. Sabemos de sobra o que vai acontecer. O Rei
D. Henrique — que Deus o abençoe — vai ser obrigado a dizer,
por razões de Estado, que nunca tal lhe passou pela mente; e vai
haver uma encrenca dos diabos. O mínimo que nos pode acontecer é termos de passar o resto da vida exilados. E mesmo quando
as pessoas de bom senso chegarem a compreender que era forçoso
afastar o Arcebispo do caminho — e pessoalmente eu tinha uma
enorme admiração por ele (devem ter reparado que bela figura
ele fez agora no final) — mesmo então ninguém nos glorificará.
Não, demos cabo de nós, disso é que não há dúvida. De modo
que, como fiz notar no começo, peço que ao menos nos façam a
justiça de acreditar que fomos completamente desinteressados
neste assunto.
E acho que é tudo que eu tinha para dizer.
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PRIMEIRO CAVALEIRO
Penso que todos concordarão comigo em que William de
Traci falou bem e assentou um ponto importante. Ele estabeleceu
que fomos perfeitamente desinteressados. Mas o nosso ato carece
de maior justificativa; vamos a ver o que dizem os outros oradores. Vou dar a palavra a Hugo de Morville, que se especializou
em política e lei constitucional. Sir Hugo de Morville.
SEGUNDO CAVALEIRO
Gostaria de frisar um ponto que o nosso chefe, Reginaldo
Fitz Urse, já tocou, e muito bem: é que, sendo ingleses, as vossas
simpatias estão cem o mais fraco. E' o espírito inglês do jogo
limpo. Ora, o venerando arcebispo, cujas virtudes eu era o primeiro a admira^ foi do princípio ao fim apresentado como a parte
mais fraca. Mas terá sido esse o caso? Faço um apelo, não aos
vossos sentimentos, mas à vossa razão. Sois pessoas sensatas, bem
vejo que não vos deixareis levar por uma demagogia sentimental.
Considerai, pois, com equanimidade: que pretendia o Arcebispo e'
que pretendia o Rei? Na resposta a estas perguntas está a chave
do problema.
A atitude do Rei sempre foi coerente. Durante o reinado da
defunta Rainha Matilde e a invasão do malfadado usurpador Estêvão, o reino esteve muito dividido. Nosso Rei compreendeu que
o primeiro a fazer era restaurar a ordem: restringir o poder excessivo da administração local, muitas vezes usurpado para fins
pessoais e até sediciosos, e reformar o poder judiciário. O Rei desejava pois que Becket, que se tinha revelado um administrador extremamente capaz — isso ninguém o nega — reunisse cs
cargos de Chanceler e de Arcebispo. Se ele tivesse acedido ao desejo do Rei teríamos tido urn Estado quase perfeito: a união do
poder espiritual e temporal sob a égide dum governo centralizado.
Conheci Becket bastante bem, em diversos contacíos oficiais, e
posso garantir que não havia homem mais qualificado para ocupar
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a contento o cargo supremo no serviço do Estado. Ora, que aconteceu? Apenas ele, a instância do Rei, foi nomeado Arcebispo, logo
se demitiu do cargo de Chanceler, e tornando-se mais papista que
o Papa, ostensiva e ofensivamente adotou um modo de viver ascético, afirmando ao mesmo tempo que existia uma ordem superior
àquela que o Rei — e ele, como servo do Rei — há tantos anos
lutavam para fazer triunfar, e que, sabe Deus porque, as duas eram
incompatíveis.
Hão de concordar que uma tal interferência por parte dum
bispo ofende os instintos dum povo como o nosso. Até aqui sei que
estais de acordo comigo: leio-o nos vossos olhos. Divergimos apenas quanto à natureza das medidas que fomos forçados a adotar
para pôr as coisas nos eixos. Ninguém mais do que nós lamenta
a necessidade da violência. Infelizmente, há épocas em que a violência é o único meio de assegurar a justiça social. Se o fato viesse
a dar-se numa época ulterior, teríeis feito o Parlamento condenar
o Arcebispo como traidor, mandado executá-lo segundo todas as
regras, sem que ninguém fosse obrigado a arrostar com o labéu de
assassino. E num futuro mais remoto ainda, não seriam necessárias sequer estas represálias moderadas. Mas não esqueçam que
se conseguiram enfim chegar a uma justa subordinação das pretensões da Igreja aos interesses do Estado, fomos nós quem demos
o primeiro passo. Concorremos para instituir um estado de coisas
que agora conta com a vossa aprovação. Servimos vossos interesses, devemos merecer o vosso aplauso; e se neste assunto há culpa,
deveis partilhá-la conosco.
PRIMEIRO CAVALEIRO
Morville forneceu-nos matéria para reflexão. Acho que ele
disse quase que a última palavra para todos os que puderam seguir
sua sutilíssima argumentação. Mas vamos ainda ouvir um orador
que, creio, tem outro ponto de vista a nos apresentar. Se há ainda
alguém que não esteja convencido, penso que Richard Brito, vindo
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como vem duma família que se tem distinguido por sua lealdade
à Igreja, o convencerá.

PRIMEIRO CAVALEIRO

QUARTO CAVALEIRO

Obrigado, Brito. Creio que não há mais nada a dizer; e permito-me sugerir que se retirem todos calmamente cada um para
sua casa. Por favor, nada de ajuntamentos nas esquinas, nada que
seja de molde a perturbar a ordem pública.

Os oradores que me precederam — não esquecendo o nosso
chefe Reginaldo Fitz Urse — falaram com muita pertinência. Nada
tenho a acrescentar aos argumentos que apresentaram. O que
tenho a dizer por minha parte pode resumir-se na seguinte pergunta: Quem matou o Arcebispo? Tendo sido testemunhas oculares desta cena lamentável, talvez vos surpreenda a pergunta. Mas
considerai o decurso dos acontecimentos. Voltarei rapidamente
sobre um ponto já tocado pelo último orador. Enquanto o defunto Arcebispo foi Chanceler, ninguém, abaixo do Rei, fez mais que
ele para dar ao país a unidade, a estabilidade, a ordem, a tranqüilidade de que tanto carecíamos. Mas apenas se tornou Arcebispo
mudou completamente de política. Indiferente à sorte da nação,
revelou-se um monstro de egotismo, o qual foi aumentando até
tornar-se uma espécie de mania. Tenho provas irrecusáveis que
antes de deixar a França ele profetizou claramente, na presença
de várias testemunhas, que não tinha muito tempo a viver e que
seria assassinado na Inglaterra. Usou todos os meios de provocação; e, seguindo sua conduta passo a passo, é forçoso concluir que
ele tinha decidido morrer como mártir. Mesmo ainda há pouco
ele podia ter-nos dado razão: mas bem viram como evadiu as nossas
perguntas. E depois de nos exasperar para além da paciência humana, podia ainda ter escapado facilmente; podia ter evitado mostrar-se diante de nós até que se acalmasse a nossa justa cólera.
Mas isso é que ele não queria. Insistiu, quando ainda estávamos
ardendo em ira, para que abrissem as portas. Será preciso dizer
mais? Penso que perante estes fatos não podeis deixar de pronunciar um veredito de suicídio por Alienação Mental. E' o único
julgamento caridoso que podeis pronunciar sobre alguém que,
afinal, era um grande homem.
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(Saem os Cavaleiros)
PRIMEIRO SACERDOTE
Pai, oh pai, ido, perdido para nós,
Como te encontraremos? De que lugar longínquo
Abaixas teu olhar sobre nós? Agora que estás no céu,
Quem nos guiará, quem nos protegerá, quem nos conduzirá?
Depois de que jornada, através de que novos horrores,
Recobraremos a tua presença? Quando herdaremos a tua força?
A Igreja despojada
Jaz sozinha, profanada, e os pagãos construirão sobre as suas ruínas
Seu mundo sem Deus. Eu o pressinto, eu o pressinto.
TERCEIRO SACERDOTE
Não. Porque deste ato a Igreja sai consoíidade.
Triunfa na adversidade. A perseguição
A fortalece: suprema enquanto os homens morrerem por ela.
Ide, homens fracos e tristes, almas perdidas e errantes, na terra e
[no céu exilados.
Ide até onde o sol poente incendeia a derradeira rocha cinzenta
Da Bretanha, ou as colunas de Hércules.
Ide expor-vos aos naufrágios nas praias desoladas
Onde os mouros cativam os cristãos;
Dirigi-vos aos mares setentrionais obstruídos pelo gelo,
Onde o hálito morto entorpece as mãos e embota o espírito;
Encontrai um oásis sob o sol do deserto,
Buscai aliança com o infiel sarraceno,
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Partilhai de seus imundos ritos, procurando
O esquecimento em suas cortes libidinosas,
O olvido na fonte sob os tamarindos;
Ou retirai-vos, ociosos, na Aquitânia.
No diminuto círculo de dor, no fundo do crânio,
Palmilhareis sem fim o trilho dum só pensamento,
Tentando justificar vosso ato ante vós mesmos,
Tecendo uma ilusão que se desfaz à medida que a teceis,
Eternamente percorrendo o inferno da mentira,
Que não convence nunca. Tal é o vosso destino sobre a terra.
E vamos abolir-vos de nosso pensamento.
PRIMEIRO SACERDOTE
Oh meu Senhor:
Vós cujo glorioso estado nos é oculto,
Rogai por nós em vossa caridade.
SEGUNDO SACERDOTE
Agora na presença de Deus,
Entre a legião dos santos e dos mártires que vos precederam,
Recordai-vos de nós.
TERCEIRO SACERDOTE
Ergarnos louvores a Deus
Que deu outro Santo a Cantuária.
CORO

(Enquanto um Tedeum em latim é cantado na distância )
Louvamos-te Senhor pela tua glória manifestada em todas as criafturas da terra.
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Na neve, na chuva, no vento, e na tempestade; em todas as tuas
[criaturas, as que perseguem e as que são perseguidas.
Porque todas as coisas existem apenas na medida em que as vês,
[na medida em que as conheces; tudo existe apenas
Em Tua luz, e Tua glória se manifesta mesmo naquilo que Te nega;
[como as trevas manifestam o esplendor da luz.
Os que Te negam não poderiam negar-Te se não existisses; e sua
[negação não é completa, pois se o fosse eles não exis[tiriam,
Vivendo eles te afirmam; tudo o que é vivo te afirma; o pássaro
[no ar, seja o falcão ou o pardal; os animais na terra,
[seja o lobo ou o cordeiro; e o verme na terra e o
[verme nas entranhas.
Assim o homem, que criaste para te conhecer, deve consciente[mente louvar-te em palavras, pensamentos e ações.
Mesmo com a vassoura nas mãos, ou inclinadas sobre a lareira,
[ou de joelhos lavando o chão, nós, as pobres, as po[bres mulheres de Cantuária,
Curvadas ao peso da labuta, vergadas ao peso do pecado,
Velando o rosto com o medo, inclinando a cabeça sob a dor,
Mesmo em nós, os ruídos das estações, o fungar do inverno, o can[tar da primavera, o zumbir do verão, as vozes dos
[bichos e das aves, cantam os Teus louvores.
Nós te damos graças peles Teus dons do sangue, por Tua redenção
[pelo sangue, porque o sangue de Teus mártires e santos
Fertilizará a terra, criará lugares sagrados.
Pois o lugar onde um santo viveu, onde um mártir deu o seu sangue
[pelo sangue de Cristo,
Esse é um chão consagrado, cuja santidade não se apagará.
Ainda que exércitos o pisem, ainda que os visitantes venham, mu[nidos de guias, examiná-lo;
Desde as praias da lônia que o mar ocidental corrói,
Até a morte no deserto, às preces em lugares esquecidos, junto das
[colunas imperiais quebradas,
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Desse chão brGía aquilo que eternamente renova a terra,
Apesar de sempre ser negado. Assim, oh Deus, Te agradecemos
Por teres concedido uma tal graça a Cantuária.
Perdoai-nos Senhor, confessamos ser gente comum,
Da raça dos homens e das mulheres que cerram a porta e se sen[tam à lareira;
Que temem a bênção de Deus, a solidão da noite de Deus. o aban[dono exigido, a privação infligida;
Que têm mais medo à justiça de Deus que à injustiça dos homens;
Que temem menos a mão forçando a janela, o fogo no colmo do
[telhado, a rixa na taverna, o empurrão dentro do rio,
Menos do que temem o amor de Deus;
Confessamos nossas ofensas, nossa fraqueza, nossa culpa; confes[samos
Que o pecado do mundo recai sobre nós, que o sangue dos mártires
e a agonia dos santos recaem sobre nós.
Senhor tende piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.
Bern-aventurado Tomás, orai por nós.

FIM
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