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Apresentação
M O LI É R E E A C O M É D I A D E C AR ÁTE R

Molière (1622-1673) é um dos maiores talentos que o teatro já conheceu. Isso não
significa, no entanto, que sua genialidade tenha sido desde logo reconhecida, ou que
sua vida tenha sido fácil. Começando com o Illustre Théâtre quando tinha vinte anos,
fracassoue foi até para a cadeia pordívidas. Chegoua umacordo como pai, que queria
fazê-lo seusucessor como tapeceiro do rei, e obteve certo apoio financeiro em troca de
mudar de nome – o inventado Molière preservando a dignidade da família do
abandonado Jean-Baptiste Poquelin. Definitivamente entregue ao teatro, teve um
precioso aprendizado de quase quinze anos excursionando pela França, como ator,
autor e eventualmente chefe de companhia, o que lhe permitiu atuar nas três áreas
quando finalmente voltoua Paris.
Só após quase um ano de lutas e modesta sobrevivência é que, em 1659, Molière
conquista seu primeiro grande triunfo, com As preciosas ridículas, peça na qual
ficamjá bemmarcantes os dois aspectos que, reunidos, estão no âmago de seusucesso:
a capacidade para criar personagens e situações divertidos e observar as fraquezas
e/ouvícios do mundo emque vivia. Semjamais escreverumataque pessoal a ninguém,
é parte da qualidade de Molière a sua afirmação de que nunca quis condenar pessoas,
apenas os vícios que se espalhavampela sociedade de seutempo.
Produzindo toda uma série de textos, em sua maioria de alta qualidade, é entre a
década de 1660 e sua morte em 1673 que Molière escreve aquelas que serão
consideradas suas obras-primas: A escola de maridos, A escola de mulheres,
Tartufo, Don Juan, O misantropo, O médico à força, George Dandin, O
avarento, O burguês fidalgo, As sabichonas e O doente imaginário, o que não
esgota de forma alguma tudo o que escreveu nesse período. Tendo começado a
carreira escrevendo farsas inspiradas nas tramas da commedia dell’arte, Molière
passa daí à comédia de intriga e à comédia de costumes para, no período áureo, atingir
o mais alto nível do gênero cômico, que é a comédia de caráter, que gira não em torno
de complicações de enredo mas do carátere temperamento do protagonista.
Toda a obra de Molière é rica de solidariedade humana e bomsenso, mesmo que ele
julgasse que - como nada neste mundo está fora do alcance da corrupção humana, e

como ser exposto ao ridículo é o melhor caminho para denunciar e corrigir erros e
vícios –nenhumtema deve ficarde fora do âmbito da comédia.
Já que não escrevia tragédias, Molière encontrou frestas e caminhos para escapar,
ao menos um pouco, do delírio de regras e limitações impostas pelos teóricos e pela
Academia Francesa. Nada expressa tão bem as liberdades que tomou quanto sua
afirmação de que a regra de todas as regras é que não há regras absolutas, e divertir é
o objetivo de toda obra teatral – mas isso não significa que não possa ter conteúdo ou
serprofunda.
Em Tartufo ou em O avarento, não há dúvida quanto à intenção de Molière de
corrigirumcomportamento condenável – a hipocrisia de Tartufo oua tolice de Orgonte
são erros graves. No caso deste último, é a imperdoável opção por favorecer o beato
acima de sua família, estarpronto a deserdaro filho poreste quererque o pai enfrente
a realidade ou a sacrificar a filha ao obrigá-la a se casar com o hipócrita criminoso, só
por acreditar em seu comportamento ostensivo de piedoso e puritano. Do mesmo
modo, no Avarento o culto ao dinheiro novamente vê um pai desrespeitando os filhos
embenefício de seuvício, perdendo completamente qualquerperspectiva de vida para
tersua caixinha cheia de dinheiro.
EmO misantropo, porém, a questão é muito mais sutil, e o protagonista é criticado
porlevarsua integridade a excessos que prejudicamseurelacionamento como mundo
em que vive. Alceste por certo não merece riso tão forte ou cruel quanto os dois
protagonistas acima, porém Molière, com seu exemplar bom senso, mostra o engano
da integridade e da indignação moral quando há perda de perspectiva. Só podemos
elogiar Alceste quando, sabendo que merece vencer seu “processo”, se recusa a pagar
o juiz ou procurar amigos que interfiram em seu favor; ele prefere perder o
julgamento a contribuirpara a corrupção da Justiça.
Essa mesma inflexibilidade, porém, fica exagerada quando Alceste condena
Philinte por ser cortês com quem o trata bem na sociedade, ainda que não conheça
direito o indivíduo, ou quando insiste em fazer ponto de honra e dizer a Oronte que seu
soneto é ruim… É claro que a postura de Alceste não pode admitir o comportamento de
Célimène, e Molière desenvolve de forma elegante e divertida o paradoxo de um
inflexível como ele se apaixonar por uma namoradeira manipuladora como ela.
Alceste, com sua inflexibilidade, acaba isolado e condenável por se sentir um tanto
acima dos que fazemconcessões mínimas emfavor da harmonia no trato social; mas O
misantropo, quando critica seu protagonista, está, ao mesmo tempo, denunciando
maus hábitos da corte e da alta burguesia do tempo de Luís XIV. Até a integridade, em
excesso, pode merecer o riso crítico da comédia, mas os vícios continuam merecendo
condenação.

BARBARAHELIODORA

Crítica, ensaísta, professora e tradutora, Barbara Heliodora acompanha a atividade
teatral há mais de cinco décadas. Considerada a maior autoridade brasileira em
William Shakespeare, de quem traduziu a maior parte da obra, foi diretora do antigo
SNT (Serviço Nacional de Teatro), professora no Conservatório Nacional de Teatro e
professora titular e decana do Centro de Letras e Artes da Uni-Rio (Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro). Tem diversos livros publicados e, além de
Shakespeare e Molière, traduziu também peças de grandes autores como Tchekhov,
Beckette Beaumarchais.

O M I SANTR O PO

PE R SO NAG E NS

ALCESTE, apaixonado porCélimène
PHILINTE, amigo de Alceste
ORONTE, apaixonado porCélimène
CÉLIMÈNE, apaixonada porAlceste
ÉLIANTE, prima de Célimène
ARSINOÉ, amiga de Célimène
ACASTE, marquês
CLITANDRE, marquês
BASQUE, criado de Célimène
UM GUARDAda polícia francesa
DUBOIS, criado de Alceste
Aação se passa emParis.

ATO I
C E NA I
Philinte, Alceste
PHI LI NTE
Então, que tem?
ALC E STE
Deixe-me empaz, porcortesia.
PHI LI NTE
Mas, afinal, porque toda essa bizarria?
ALC E STE
Vá-se embora, correndo, e busque se esconder.
PHI LI NTE
Mas antes deve ouvir, se vai se aborrecer.
ALC E STE
5

Quero me aborrecer, e não quero escutar.
PHI LI NTE
Seus repentes de raiva eunão sei decifrar;
E, se somos amigos, e está contra mim…
ALC E STE

Eu, seuamigo? Esqueça essa ilusão, enfim!
Toda a vida, até aqui, fizprofissão de sê-lo,
10 Mas, já que a nova luzeucomecei a vê-lo,

Nossa amizade é coisa já de tempos idos:
Não quero seramigo de homens corrompidos.
PHI LI NTE
Aseus olhos, Alceste, então eusouculpado?
ALC E STE
Edevia morrer, de tão envergonhado.
15 Ações assimnão há quempossa desculpar;
Ea todo homemde bemhão de escandalizar.
Euo vejo cobrirde afeto umhomenzinho,
Edar-lhe testemunho do maiorcarinho;
São protestos e ofertas de perenes laços,
20 São juras de amizade a cobri-lo de abraços;
Edepois, se pergunto quemé tal sujeito,
Nemsequerdo seunome se lembra direito.
Extingue-se o ardorassimque ele se ausenta,
Eme conta que o tolo até o apoquenta.
25 PorDeus, como é covarde, indigno e condenável
Trair-se e tera alma assimtão maleável.
Se euchegasse a tal ponto num’ hora de azar,
Só de pura tristeza iria me enforcar.
PHI LI NTE
Não chego a concordarque isso seja enforcável;
30 Epeço-lhe que aceite eulhe seragradável.
Contanto que não passe a chamar-me de omisso
Se eunão forme enforcar, se deixar, só porisso.
ALC E STE
Não vejo no que diznada que tenha graça.
PHI LI NTE
Falando sério, então, o que espera que eufaça?

ALC E STE
35 Que seja sempre honesto e, como homemde bem,
Só diga o que, no peito, o coração contém.
PHI LI NTE
Se alguémchega e me abraça, comimensa alegria,
Émeudevertratá-lo comigual cortesia,
Eresponderàs suas amabilidades,
40 Trocarcivilidades porcivilidades.
ALC E STE
Eunão posso admitirconduta tão leniente,
Que a moda de hoje emdia obriga a toda a gente;
Ea nada odeio tanto quanto às contorções
Dos que nos vêmsaudarquase que emconvulsões,
45 Produtores afáveis de futilidades
Que, pressurosos, jorrammil frivolidades,
Ese batemna busca do elogio vão,
Tratando de igual modo o honesto e o bobalhão.
Que vantagemserá emque umhomemo estime,
50 Jurando-lhe respeito e amizade sublime,
Elhe teça elogios de modo gentil,
Se na corte ele dizo mesmo a umimbecil?
Não; pra alma correta não terá sentido
Prezarumsentimento assimprostituído.
55 Que glória há de ela teremsermuito louvada,
Se comtodo o universo assimé misturada?
Anossa preferência sempre escolhe a alguém:
Quemgosta de todos não gosta de ninguém;
Ese tais vícios têma sua aprovação,
60 Não posso, então, meuDeus, dar-lhe a minha afeição.
Recuso o coração que é assimcomplacente,
Eque entre o bome o mause mostra indiferente.
Quero termeuvalor, e para sersincero,

Quemama todo mundo para mimé umzero.
PHI LI NTE
65 Ao mundo emque se vive é forçoso ceder,
Serumpouco gentil pra poderconviver.
ALC E STE
Ao contrário, é preciso punir, sempiedade,
Ohorrível comércio do aspecto da amizade.
Que os homens sejamhomens e que, ao se encontrar,
70 Mostremseus corações, na hora de falar,
Falemcomquemfalar, e que seus sentimentos
Não se escondamjamais emfalsos cumprimentos.
PHI LI NTE
Mas emmuitos locais, franqueza desabrida
Podia sergrotesca, nunca permitida.
75 Às vezes, apesarde seurigoraustero,
Que esconda o que lhe vai no coração espero.
Seria conveniente, outraria algumbem,
Dizerao mundo inteiro a opinião que tem?
Quando alguémnos irrita, ounos causa desgosto,
80 Écorreto atirar-lhe a verdade no rosto?
ALC E STE
É.
PHI LI NTE
Oquê? Edizerà senhora Isabela
Que a uma velha vai mal quererfingirque é bela?
Eque de seus trejeitos andamtodos rindo?
ALC E STE

Éclaro.
PHI LI NTE
Ea Dorilas que ele nunca é bem-vindo?
85 Que na corte não há quemnão ria e não faça
Arde tédio quando ele se gaba da raça?
ALC E STE
Exato.
PHI LI NTE
Está brincando.
ALC E STE
Eunão brinco jamais,
Enão posso pouparninguémemcasos tais.
Isso fere os meus olhos, e a corte e a cidade
90 Ferem-me o fígado combile emquantidade:
Eufico como humornegro, e comrancorprofundo
Vendo umhomemcorreto vivernumtal mundo.
Só encontro, emtoda parte, vil bajulação,
Injustiça, mentira, calúnia e traição;
95 Eunão aguento mais, desespero, e meuplano
Écortarrelações como gênero humano.
PHI LI NTE
Dorque assimfilosofa, pra mimé selvagem,
Erio do negrorque vejo emsua imagem;
Encontrando emnós dois, que crescemos unidos,
100 Aqueles dois irmãos da “escola de maridos”.
Edaí…
ALC E STE

Basta de tolas comparações.
PHI LI NTE
Não; precisa pararcomessas agressões.
Omundo, porseus zelos, não vai mudarnada
Ejá que a franqueza lhe é tão admirada
105 Sendo franco eulhe digo que o ódio semrédea
Aonde se apresenta é tido porcomédia,
Seuódio furioso ao que hoje é diário
Pra muita gente hoje se tornouhilário.
ALC E STE
Que bom! Aisso estava a reação propensa:
110 Émuito bomsinal, minha alegria é imensa.
Os homens de hoje emdia a tal ponto euodeio,
Que não quero sertido porsábio emseumeio.
PHI LI NTE
Ànatureza humana querassimtão mal?
ALC E STE
Porela euconcebi aversão infernal.
PHI LI NTE
115 Etodos os mortais, semnenhuma exceção,
Estarão incluídos na sua aversão?
Só resta ao nosso século apenas o mal?
ALC E STE
Odeio os homens todos, e ela é total…
Uns porseremdesonestos, maus, e safados;
120 Outros porcomplacência comos pecados,
Semsentirpelo mal o ódio vigoroso
Que ao vício deve tero que é virtuoso.

Dessa tal complacência é exemplo do excesso
Aque goza o maldito a quemora euprocesso:
125 Não há nada que esconda serele umtraidor;
Emtodo lugarsabemserele o que for;
Suas palavras doces e os olhos revirados
Iludem, hoje emdia, só recém-chegados.
Ogrosso, que sabemdeverserdestruído,
130 Pormil golpes sujos, no mundo é promovido,
Eportipos assim, cobertos de esplendor,
Enrubesce a virtude e envergonha o valor.
Se ouve emtoda parte só termo que o ofenda,
Sua honra não encontra umsó que o defenda;
135 Se o chamamde infame, calhorda, ladrão,
Estão todos de acordo, ninguémdizque não.
Porém, emtoda parte o palhaço é bem-vindo,
Bemacolhido, mesmo que comtodos rindo;
Se para umposto alguémdeve sernomeado,
140 Porele o mais honesto é sempre superado.
Malditos! Pra mimtais feridas são mortais
Vertratado o vício comreverências tais;
Eporvezes desejo, emumrepente insano,
Fugir, emumdeserto, do contato humano.
PHI LI NTE
145 MeuDeus, sofra menos coma moda da semana,
Perdoe umpouco mais a natureza humana;
Vamos examiná-la commenos rigor,
Sejamos mais gentis até como pecador.
Deve-se ter, no mundo, virtude tratável;
150 Para a sabedoria não sercondenável;
Razão perfeita evita radicalidade
Edevemos sersábios comsobriedade.
Arígida virtude dos tempos de outrora
Os usos de hoje emdia desdenha e desdoura;
155 Deseja dos mortais incrível perfeição:

Devamos serflexíveis, e semobstinação.
Éloucura que outra não deixa emsegundo
Alguémse oferecerpra corrigiro mundo.
Como você euvejo cemcoisas pordia
160 Que iriammelhorseguindo uma outra via;
Mas, quando pode umcomo outro parecer,
Você quersercarrasco, o que eunão quero ser;
Os homens como são, tranquilo euaceito,
Eacostumei minh’alma a admitiro que é feito;
165 Eucreio que na corte, como na cidade,
Os nossos fel e fleugma têmigual validade.
ALC E STE
Mas tal fleugma, senhor, que argumenta tão bem,
Será que alguma coisa a provoca, porém?
Poderá sertraído porumcompanheiro,
170 Que arme umbomgolpe pra tirarseudinheiro,
Que alguém, emtoda parte, o deixe caluniado,
Eque, vendo tudo isso, não fique irritado?
PHI LI NTE
Euenxergo os defeitos de que fala há anos
Como vícios inatos aos que são humanos;
175 Porém, meuespírito não é mais ofendido
Porverumtolo vil, safado e protegido
Que porverurubucomumcadávercomido,
Macaco quebra-louças, oulobo enraivecido.
ALC E STE
Hei-de antes trair, retalhare roubar
180 Que sereu…Deus me livre! Eunemquero falar,
Tal modo impertinente é esse arrazoado.
PHI LI NTE

Que é isso! Émelhorficarmesmo calado.
Controle umpouco mais a sua convicção,
Edê a seuprocesso bemmais atenção.
ALC E STE
185 Não darei umminuto; já está decidido.
PHI LI NTE
Quementão porvocê vai fazero pedido?
ALC E STE
Quem? Mas a razão, o direito, a equidade.
PHI LI NTE
Ninguémvai visitaro juiz, de verdade?
ALC E STE
Será minha causa injusta ouduvidosa?
PHI LI NTE
190 Não é; mas a burocracia é dolorosa,
E…
ALC E STE
Não; e nemumpasso euresolvi não dar.
Tenho razão ounão.
PHI LI NTE
Não deve confiar.
ALC E STE
Eunão pago ninguém.

PHI LI NTE
Seuinimigo é forte
Epode, porcabala, lhe trazer…
ALC E STE
Má sorte.
PHI LI NTE
195 Está errado.
ALC E STE
Pois bem. Quero vero sucesso.
PHI LI NTE
Mas…
ALC E STE
Terei o prazerde perdermeuprocesso.
PHI LI NTE
Mas enfim…
ALC E STE
Hei de ver, comessa causa tonta,
Se o homemé capazaté de tal afronta,
Se é bastante mau, celerado e perverso
200 De injustiçara mimaos olhos do universo.
PHI LI NTE
Que homem!
ALC E STE
Queria, mesmo coma despesa,

Perderminha causa, só para vertal beleza.
PHI LI NTE
Ririamde você, Alceste, comdireito,
Só de ouviremvocê falarcomo temfeito.
ALC E STE
205 Piorpara quemri.
PHI LI NTE
Mas essa retidão
Que você querassim, comtanta exatidão,
Ocerto inabalável que tanto reclama,
Encontra acaso aqui, no local onde ama?
Estando, ao que parece e me deixa espantado,
210 Co’a natureza humana a tal ponto enrolado,
Adespeito de tudo que mais julga odioso,
Logo aqui, encantado, o seuolharfezpouso;
Eo que me surpreende mais ainda, então,
Éa estranha escolha que prende o seucoração.
215 Asincera Éliante se inclina pra você,
Adura Arsinoé combons olhos o vê:
No entanto, a sua alma a uma e outra é inerte,
Enquanto Célimène, sedutora, o diverte,
Embora comhumorcoquete e maldizente,
220 Me pareça ilustraros usos do presente.
Como, se tema eles esse ódio mortal,
Concorda que os ostente uma beleza tal?
Deixamde serdefeitos se é bela a pessoa?
Não os vê quando nela? Ounela os perdoa?
ALC E STE
225 Oamorque sinto poressa viúva bela
Não me cegamaos vícios que euencontro nela.

Eapesardo ardorque me soube provocar
Souo primeiro a ver, e até a condenar.
Mesmo assim, no entanto, não há o que fazer;
230 Admito, eusoufraco e ela me dá prazer.
Euvejo seus vícios, ’stousempre a condená-la;
Mas, seja como for, continuo a amá-la;
Mas temgraça, também; e o meuardore a calma
Como tempo hão de purgarde vícios a sua alma.
PHI LI NTE
235 Pois se consegue isso não consegue pouco.
Ecrê que ela o ama?
ALC E STE
Éclaro, eunão soulouco!
Enema amaria, se assimnão o cresse.
PHI LI NTE
Mas se o afeto dela tão claro parece,
Porque os seus rivais o deixamirritado?
ALC E STE
240 Ogrande amor, eusei, quersersó ele amado,
Ehoje estouaqui pra dizer, comrazão,
Como tudo isso fazsofrerminha paixão.
PHI LI NTE
Pormim, se o desejarpudesse serbastante,
Meus suspiros iriampra prima Éliante;
245 Oseubomcoração é sincero também,
Euma escolha assimcerta lhe faria bem.
ALC E STE

Éverdade, e o repito a mimmesmo comardor,
Mas não é a razão que regula o amor.
PHI LI NTE
Temo que o seuamor, e a esperança emque vive,
250 Possam…
C E NA I I
Oronte, Alceste, Philinte
O R O NTE
Anotícia de que pra compras, já tive,
Éliante já saíra e Célimène não estava;
Mas, ao saberque o senhoraqui se encontrava,
Subi, para dizer, de coração aberto
Que porsi uma estima incrível acoberto,
255 Eque porela há muito eucarrego comigo
Oardente desejo de serseuamigo.
Meucoração ao mérito é justo, eulhe digo,
Eeuardo de desejo de serseuamigo:
Amigo caloroso, e como eudotado,
260 ’Stoucerto não poderjamais serrejeitado.
Édireto ao senhorque eufaço essa prece.
(Nesse momento Alceste parece apenas sonhador, e não compreende
que Oronte fala com ele.)
ALC E STE
Amim, senhor?
O R O NTE
Asi, ela acaso o aborrece?

ALC E STE
Oh, não; mas a surpresa é tão grande pra mim
Que o inesperado fazque eua receba assim.
O R O NTE
265 Oafeto que goza não pode sersurpresa.
No mundo é quemmais o merece, comcerteza.
ALC E STE
Senhor…
O R O NTE
Não há nada que não seja inferior
Ao mérito semparque é visto no senhor.
ALC E STE
Senhor…
O R O NTE
Eumesmo o tenho pormais preferível
270 Atudo o que na vida euvi como aprazível.
ALC E STE
Senhor…
O R O NTE
Que o céume arrase, se euagora minto!
Epara confirmaragora o que eusinto,
Permita que o abrace, de igual para igual,
Eque emsua amizade eupossa terlocal.
275 Toque lá, porfavor. Osenhorme credita
Sua amizade?

ALC E STE
Senhor…
O R O NTE
Oquê? Inda hesita?
ALC E STE
Senhor, a oferta que me fazé muito honrosa
Mas a amizade deve sermisteriosa,
Ecertamente há algo de profanação
280 Buscarintroduzi-la emqualquerocasião.
Só comluze opção deve ela nascer;
Antes de a termos devemos nos conhecer;
Podemos abrigar, os dois, tais sentimentos
Que nos levem, mais tarde, a arrependimentos;
O R O NTE
285 PorDeus! Comtal sabedoria fala agora
Que inda mais cresce a minha estima nesta hora:
Que caiba ao tempo comdoçura cuidardisso,
Eaté então eufico todo a seuserviço;
Se acaso precisarna corte algumempenho,
290 Conhece, junto ao Rei, quanto prestígio tenho;
Ele me ouve; e usa tudo o que eudigo
Agindo comtoda a honestidade comigo.
Enfim, quando quiserestoua seudispor.
Ante essa sua mente de grande esplendor,
295 Para do início do nó ficarmarcada a hora
Vimmostrar-lhe umsoneto que fizainda agora,
Para saberse crê deva serdivulgado;
ALC E STE
Senhor, para dizê-lo eusão souindicado;
Disso dispense-me.

O R O NTE
Porquê?
ALC E STE
Tenho o defeito
300 De sermuito sincero onde não é bemfeito.
O R O NTE
Éo que peço, e de mimouviria lamento
Se, ao lhe pedirque falasse semfingimento,
Me traísse, e ocultasse uma ressalva, enfim.
ALC E STE
Nesse caso, senhor, estamos bemassim.
O R O NTE
305 Soneto… Éumsoneto. A esperança… Éuma dama
Que estimulouos anseios da minha chama.
A esperança…Não são desses versos pomposos,
Mas, sim, versinhos doces, ternos, langorosos.
(Durante todas as interrupções ele observa Alceste.)
ALC E STE
Vamos ver.
O R O NTE
A esperança… Não sei se o estilo
310 Lhe há de parecerbemsimples e tranquilo,
Ese a escolha dos termos irá aprovar.
ALC E STE
Nós veremos, senhor.

O R O NTE
Etenho de informar
Que só gastei umquarto de hora pra escrever.
ALC E STE
Vamos, senhor; o tempo não temnada a ver.

315

O R O NTE
A esperança, eu sei, consola,
E até nosso tédio ela embala;
Mas, triste Philis, só enrola,
Se nada vem para apoiá-la!
PHI LI NTE
Comesse pedacinho eujá estouencantado.

ALC E STE
320 Oquê? Que beleza pode ternele achado?
O R O NTE
Vós tivestes boa vontade,
Melhor poupar essa gastança;
Pois pra que prodigalidade
Se ao fim só ganhei esperança.
PHI LI NTE
325 Mas que termos galantes nessa passagem.
ALC E STE
(baixo)
MeuDeus! Como pode elogiartal bobagem?
O R O NTE

Se é preciso eterna espera
Para o triunfo do meu zelo,
A mim só restará morrer.
330

Nem o seu carinho tempera,
Philis, o meu triste desvelo,
Se só esperar posso fazer.
PHI LI NTE
Ébelo, amoroso e admirável, o final.
ALC E STE

(baixo)
Que se dane o final! Éumlixo infernal,
335 Comumfinal assimsó vai quebrara cara!
PHI LI NTE
Eununca vi versos de elaboração tão rara.
ALC E STE
Raios!
O R O NTE
Faloupara me agradar; e se for…
PHI LI NTE
Não penso emagradar.
ALC E STE
(baixo)
Oque disse, traidor?
O R O NTE
Quanto a nós, se lembra do combinado, espero;

340 Eemtudo o que me disser, seja então sincero.
ALC E STE
Senhor, assunto assimé sempre delicado,
Portodo beletrista o aplauso é esperado.
Mas umdia, a alguémcujo nome euomito
Eudisse, sobre uns versos que havia escrito,
345 Que o homemprecisa saberse controlar
Quando algumfrêmito o tenta a versejar;
Edeve terno freio qualquertentação
Que o leve ao maupasso de tal diversão:
Ea fome de mostrara outros o que escreve
350 Talveza alguns papéis lastimáveis o leve.
O R O NTE
Senhor, é isso o que deseja me afirmar,
Eque euerro ao querer…
ALC E STE
Fui mal ao me expressar.
Porém, eudisse a ele, que o mal escrito mata,
Eque não permitisse que esse fraco abata,
355 Pois mesmo quem, semisso, é mais do que dotado
Os outros só veemseulado fracassado.
O R O NTE
Neste momento, então, é o que tema dizer?
ALC E STE
Não digo isso; mas para não escrever,
Só lhe mostrei como, nestes dias funestos,
360 Essa fome feriuvários homens honestos.
O R O NTE

Então escrevo mal? Ea ele eume assemelho?
ALC E STE
Não é isso que digo; apenas aconselho:
Qual a necessidade que temde rimar?
Que raios o levama quererpublicar?
365 Perdoa-se o maulivro apenas, pode crer,
Aos infelizes que publicampra viver.
Creia-me, e resista enfimà tentação
De revelara todos tal ocupação;
Não chegue a abandonar, manchando todo o resto,
370 Afama que na corte temde homemhonesto,
Pra receberda mão de umávido editor
Ade homemrisível e péssimo autor.
Isso tentava eufazê-lo compreender.
O R O NTE
Se faloualto e claro, euposso perceber.
375 Sobre o soneto, então, não vai me dizernada?
ALC E STE
Na verdade, deve jogá-lo na privada.
Tomoupormodelo, senhor, horrores tais,
Que as suas expressões não soamnaturais.
Que é nosso tédio ela embala
380 Ounada vem para apoiá-la?
Que mas Philis só enrola
Se é precisa eterna espera,
Para o triunfo do meu zelo
A mim só resta morrer?
385 Esse estilo figurado, que hoje é vaidade,
Falseia tanto o caráterquanto a verdade:
Ésó jogo de palavras e afetação,
Enunca fala assima natureza, não.

Me assustammaus gostos dos versos dos senhores,
390 Enossos pais, mais rudes, faziammelhores.
Eeuprezo bemmenos seumodo de fazer
Que uma velha canção que aqui lhe voudizer:
Se o rei me tivesse dado
Paris, sua grande cidade,
395

Tendo eu de botar de lado
De minha amada a amizade,
Eu diria ao rei Henrique:
“Com sua cidade fique;
Eu prefiro a minha amada, viva!

400

405

Eu prefiro a minha amada.”
Arima não é rica, e o estilo antiquado;
Mas não vê mais valornesse verso passado
Que emfirulas nas quais bomsenso mal perdura,
Enos quais a paixão se expressa toda pura?
Se o rei me tivesse dado
Paris, sua grande cidade,
Tendo eu de botar de lado
De minha amada a amizade,
Eu diria ao rei Henrique:

410

“Com sua cidade fique;
Eu prefiro a minha amada, viva!
Eu prefiro a minha amada.”
Isso dizumcoração deveras amante.
(Para Philinte.)
Sim, o senhor, que ri, apesarde galante,

415 Gosto bemmais disso que da pompa enfeitada
Da joia falsa que poraí é cantada.

O R O NTE
Pois lhe garanto euque são bons os meus versos.
ALC E STE
Epra isso há de termotivos bemdiversos;
Porémdeve acharbomque eutenha outros, meus,
420 Que são dispensados de submeter-se aos seus.
O R O NTE
Amimbasta vera importância que outros dão…
ALC E STE
Éque eles têma arte de fingir, e eunão.
O R O NTE
Crê que de espírito o senhoré tão dotado?
ALC E STE
Louvando os seus versos teria transbordado.
O R O NTE
425 Eupassaria bemsemo seulouvor.
ALC E STE
Evai terde passar, se me fazo favor.
O R O NTE
Gostaria de verque espécie de gema
Criaria o senhor, usando o mesmo tema.
ALC E STE
Tão ruins quanto esses seus sei que posso escrever;
430 Cuidando que ninguémjamais os possa ver.

O R O NTE
Osenhor’stá bemfirme emsua convicção.
ALC E STE
Poraqui o senhornão terá louvação.
O R O NTE
Senhorzinho, é melhornão sertão convencido.
ALC E STE
Euajo, senhorzão, segundo o oferecido.
PHI LI NTE
(Metendo-se entre os dois.)
435 Chega, meus senhores; porfavor, já é hora.
O R O NTE
Confesso que agi mal, e já me vouembora.
Seucriado, senhor, de todo coração.
ALC E STE
Seucriado, senhor, emtoda ocasião.
C E NA I I I
Philinte, Alceste
PHI LI NTE
Já viuque sersincero assim, semqualquertrave,
440 Odeixa agora a braços comumproblema grave;
Euvi que Oronte, pra terseuaplauso esperou…
ALC E STE
Chega.

PHI LI NTE
Mas…
ALC E STE
Pra mim, a sociedade acabou.
PHI LI NTE
Édemais…
ALC E STE
Basta…
PHI LI NTE
Ese…
ALC E STE
Não quero mais falar.
PHI LI NTE
Porquê?
ALC E STE
Não ouço.
PHI LI NTE
Mas…
ALC E STE
Ainda?
PHI LI NTE
Éde matar.

ALC E STE
445 Eudigo que é demais; os meus passos não siga.
PHI LI NTE
Mas eunão voudeixá-lo só poressa briga.
ATO I I
C E NA I
Alceste, Célimène
ALC E STE
Senhora, inda mais claro eudevo me exprimir?
Amimnão satisfazo seumodo de agir;
Contr’ele a bílis fazmeupeito transbordar,
450 Esinto que nos faz, porfim, nos separar.
Estaria mentindo semfalarassim;
Cedo outarde a ruptura se daria, sim;
Emesmo mil vezes negando o afirmado,
Não seria capazde cumpriro jurado.
C É LI M È NE
455 Pelo que vejo, então, foi só para brigar
Que até emcasa, senhor, me quis acompanhar?
ALC E STE
Eunão quero brigar; porémo seuhumor
Concede a qualquerumgozardo seufavor:
Temamantes demais, gosta deles cercar-se
460 Emeuamornão pode a isso acomodar-se.
C É LI M È NE
Porteradmiradores me pensa culpável?

Posso impedirque a mimoutros julguemamável?
Ea quemse esforça tanto só para me ver,
Botarpra fora a pauladas é o meudever?
ALC E STE
465 Não é bastão, senhora, que deve brandir,
Mas simumcoração menos terno exibir.
Seus encantos a seguemportodo lugar,
Mas sempre fazbem-vindo o que lhe cai no olhar;
Eas doçuras que mostra aos que suas armas rendem
470 Junto comseus encantos seus corações prendem.
Osorriso que a esperançosos dá alento
Fazo grupo que a cerca ainda mais atento;
Se menorcomplacência a eles mostrasse
Talvezcorja menorsó porsi suspirasse.
475 Mas ao menos, madame, me diga que encanto
Do tal Clitandre agora parece agradartanto?
Que mérito temele, ouvirtude sublime
Pra merecerque tanto a senhora o estime?
Aunha longa que ele usa no dedinho
480 Será que conquistouo seuóbvio carinho?
Ourendeu-se, talvez, coma sociedade inteira
Ao louro brilhante de sua cabeleira?
As fitas nos calções é que a fazemamar?
Ouas pilhas de rendas já dão pra encantar?
485 Éa beleza do cano das botas que brilham
Epra ganharsua alma a ele escravizam?
Ouo tomde falsete do seuriso alvar
Éo segredo que o fezsua alma tocar?
C É LI M È NE
Que injustiça sentir-se porele ofendido!
490 Não sabe então porque o tenho aqui retido,
Eque, pormeuprocesso, ele a mimprometeu

Fazerinteressar-se umgrande amigo seu?
ALC E STE
Perca seuprocesso, senhora, co’honradez
Sementreterrival que ofensas me fez.
C É LI M È NE
495 Porémdo mundo todo ciúmes temtido.
ALC E STE
Só daqueles que vejo terbemrecebido.
C É LI M È NE
Oque deve acalmarsua alma assustada,
Ao ver-me a simpatia assimtão espalhada;
Teria pois razão pra ficarofendido
500 Se me visse o interesse emumsó reunido.
ALC E STE
Mas eu, emquemparece o ciúme tão quente,
Oque ganho eua mais, no meio dessa gente?
C É LI M È NE
Ogozo de saberque o senhoré amado.
ALC E STE
Eque razão pr’o crertemmeupeito inflamado?
C É LI M È NE
505 Penso que, como trabalho que tive emdizê-lo,
Uma tal confissão devia convencê-lo.
ALC E STE

Oque me garante que nesse mesmo instante
Não faça a qualqueroutro jura semelhante?
C É LI M È NE
Para amante a resposta é florinspiradora,
510 Efazde mimuma pessoa encantadora.
Pois bem; pra poupá-lo do sofrer, meuamigo,
De tudo que afirmei agora eume desdigo,
Eapenas porsi mesmo será enganado:
Bomproveito.
ALC E STE
Aamarserei euobrigado!
515 Se de si conseguirde volta o coração
Darei bênçãos aos céus portal satisfação!
Eujamais o escondo, mas faço o possível
Pr’o peito libertardesse grilhão terrível;
Mas o esforço que fiznão alcançouseufim,
520 Pra mal de meus pecados inda a amo assim.
C É LI M È NE
Oseuardor, é certo, a nenhumé segundo.
ALC E STE
Bemverdade, e porele eudesafio o mundo.
Meuamornão se mede emespaço ouemhora,
Ninguémjamais amouquanto euamo, senhora.
C É LI M È NE
525 Émuito original sua forma de amar,
Pois comtodos que ama só busca brigar;
Expressa o seuardorsó de forma abusiva,
Eninguémviujamais paixão tão ofensiva.

ALC E STE
Mas só cabe à senhora acabartal horror,
530 Acabemos comtais conflitos, porfavor,
De coração aberto façamos sumir…
C E NA I I
Célimène, Alceste, Basque
C É LI M È NE
Oque é?
BASQ UE
’Stá aí Acaste.
C É LI M È NE
Pois faça-o subir.
ALC E STE
Oquê? Nunca podemos nós falarsozinhos?
Recebe o dia todo o mundo e seus vizinhos?
535 Será que umsó momento, ao menos, não concebe
Darordens pra dizerque hoje não recebe?
C É LI M È NE
Equerque comele, senhor, euvá brigar?
ALC E STE
Só não se importa, euvejo, ema mimagradar.
C É LI M È NE
Esse é homemque nunca perdoa ninguém
540 Que algumdia pensouque vê-lo não convém.

ALC E STE
Eo que lhe importa isso, pra perturbar-se tanto?
C É LI M È NE
MeuDeus! Seubem-querereupreciso, garanto;
Eoutros assim, semque ninguémsaiba a razão,
Conquistaramna corte uma vozde trovão.
545 Não há festa na qual não consigamentrar;
Se a nós não servem, sabembematrapalhar;
Pormais apoio que de outros nós tenhamos
Comos gritos de umdesses nós jamais ganhamos.
ALC E STE
Mas seja porque for, pormais que se vá fundo,
550 Sempre temrazão pra recebertodo o mundo;
Eas desculpas que encontra para tal mania…
C E NA I I I
Basque, Alceste, Célimène
BASQ UE
Clitandre tambémchegou.
ALC E STE
(Com gestos de partida.)
Écomo eudizia.
C É LI M È NE
Onde vai?
ALC E STE
Vousair.

C É LI M È NE
Fique.
ALC E STE
Não há razão.
C É LI M È NE
Fique.
ALC E STE
Eunão posso.
C É LI M È NE
Euquero.
ALC E STE
Mas eunão.
555 Tais conversas só servempra a mimirritar;
Porseudesejo só não posso os suportar.
C É LI M È NE
Porémeuquero, euquero.
ALC E STE
Não dá pra atender.
C É LI M È NE
Pois bem; vá-se embora, se isso lhe dá prazer.
C E NA I V
Éliante, Philinte, Acaste, Clitandre,
Alceste, Célimène, Basque

É LI ANTE
Nós encontramos comos dois marqueses na escada;
560 Sabia?
C É LI M È NE
Sim; euquero umassento para cada.
(Para Alceste.)
Ainda não saiu?
ALC E STE
Não; mas queria, senhora,
Que poreles, oueu, abrisse a alma agora.
C É LI M È NE
Comporte-se.
ALC E STE
Não; hoje temde se explicar.
C É LI M È NE
Está insano.
ALC E STE
Pois sim. Mas vai terde optar.
C É LI M È NE
565 Ah!
ALC E STE
Terá de escolher.
C É LI M È NE

Está brincando, agora.
ALC E STE
Há de escolher; pois eunão aguento a demora.
C LI TAND R E
Vimdo Louvre; e Cleonte, ao levantar-se o rei,
Umridículo extremo alcançou, eudirei.
Será que algumamigo, ao seucomportamento,
570 Não poderá trazerumaprimoramento?
C É LI M È NE
Empúblico, é verdade, ele choca porque
Anda sempre co’aspecto que espanta quemvê.
Eao servisto de novo, depois da distância,
Parece que aumentoua sua extravagância.
AC ASTE
575 Mas se é pra falarde extravagantes vivos,
Acabo de aturarumdos mais exaustivos:
Ofalastrão Damonme fez, queira ounão queira,
Deixarporuma hora –e ao sol –minha cadeira.
C É LI M È NE
É; temfala esquisita, e até mesmo dotada
580 Do poderde falarmuito, semdizernada;
Emtudo o que ele diznão encontra o ouvido
Nada, nada, semserummaldito ruído.
É LI ANTE
(Para Philinte.)
Não foi mal o começo, e pro que agora vem
Atrilha da conversa promete, também.

C LI TAND R E
585 Mas Timante, senhora, é umcarátersério.
C É LI M È NE
Mas, da cabeça aos pés, ele é todo ummistério,
Que nos lança, ao passar, umolharespantado,
E, semocupação, está sempre ocupado;
Quando fala a alguémfazcareta à vontade,
590 E, mudando co’a moda espanta a humanidade;
Pra cortara conversa, comvozsussurrada,
Revela umsegredo que, afinal, não é nada;
Do menordos boatos fazgrande estampido,
Eaté mesmo “Bomdia” só dizao ouvido.
AC ASTE
595 EGeraldo, senhora?
C É LI M È NE
Umverdadeiro horror!
Jamais deixa de agircomo umgrande senhor;
Emboa conversa se mete, comcerteza,
Só pra falarde duque, príncipe ouprincesa:
Élouco pornobreza e sempre fanfarrão,
600 Só fala de cavalo, equipagemoucão;
Se dizseríntimo de toda a alta escala,
De quemé só “senhor” há tempos que não fala.
C LI TAND R E
Consta que comBélise já temcorte arranjada.
C É LI M È NE
Temcabeça vazia e conversa gelada.
605 Éummartírio, se acaso me vemvisitar:
Tiro água de pedra pra terdo que falar;

Ea esterilidade da conversa é tal
Que pulando tropeços se escapa ao letal.
Pra combater, enfim, sua burrice muda,
610 Não há lugarcomumque não sirva de ajuda:
Otempo bom, a chuva, o frio e o calor
São fontes que ela esgota comfosco frescor.
No entanto, a visita, que é insuportável,
Temduração, digamos, mais que lamentável;
615 Eulhe pergunto a hora, bocejo grosseira,
Eo vejo reagirqual tora de madeira.
AC ASTE
Que lhe parece Adraste?
C É LI M È NE
Oorgulho empuro estado!
Oautoamoro deixa eternamente inchado.
Não é suficiente o aplauso da corte;
620 Todo dia a ataca comofensa mais forte.
Equando, pr’algumposto, umgênio é escolhido,
Ele espalha boatos de que foi preterido.
C LI TAND R E
Eo jovemCléon, que inda hoje vão ver
Do honesto dos honestos, que têma dizer?
C É LI M È NE
625 Que porseucozinheiro ficoupopular,
Eé porsua mesa que o vão visitar.
É LI ANTE
Fazquestão de servirquitutes delicados.
C É LI M È NE

Pois bemqueria euque os deixasse intocados;
Éprato repulsivo o que o tolo provou,
630 Eque pra mimestraga a festa aonde vou.
PHI LI NTE
Costumamfalarbemde Damis, que é seuprimo:
Que dizdele, senhora?
C É LI M È NE
Umamigo que estimo.
PHI LI NTE
Otenho porhonesto, e parece bemculto.
C É LI M È NE
Mas de tanto quererbrilharé quase estulto.
635 Não abandona a pose nemporuminstante,
Trabalha semcessarpra serinteressante.
Eagora que acredita que é talentoso
Só o muito difícil merece o seugozo;
Procura verdefeito emtudo o que é escrito,
640 Egênio como o seunada acha bonito.
Crendo sererudito, está sempre a insistir
Não serdos tolos prontos a louvare rir;
Ereprovara obra que é feita hoje emdia
Pensa que o coloca acima da maioria;
645 Até emconversas temo que desdenhar;
Atemas fúteis não pode se rebaixar;
Ede braços cruzados, posudo e vaidoso,
Olha o que dizemoutros comarcaridoso.
AC ASTE
PorDeus, senhora, que o retrato é irreparável.

C LI TAND R E
650 Pra retrataros outros é incomparável.
ALC E STE
Bravos! Emfrente, meus amigos cortesãos;
Ninguémos poupe quando vão de mãos emmãos;
Mas nemumsó aos que ’stão aqui aparece
Semque, ao vê-lo, para saudá-lo não se apresse,
655 Lhe estenda a mão e até o beije comcalor
Ecomelogios jure serseuservidor.
C LI TAND R E
Porque fala de nós? Oque o incomoda agora
Érepreensão mais indicada pra senhora.
ALC E STE
Não! Aos senhores, cujos risos complacentes
660 Provocamnela essas tiradas maldizentes.
Asátira de seuhumoré alimentada,
Poressas loas de bajulação culpada;
Seucoração seria, eusei, mais comedido
Se pudesse notarque não era aplaudido.
665 Épreciso de aduladores afastar
Os vícios que entre humanos mais vemos grassar.
PHI LI NTE
Eporque gastamtempo e interesse comgente
Cujos vícios aqui proclamamfortemente?
C É LI M È NE
Terá monsieurde sempre nos contradizer?
670 Ele não pode à vozgeral obedecer;
Só pode proclamarporaí, fanfarrão,
Odomque o céulhe deude dizersempre não;

Do que dizemos outros não pode gostar;
Só fala, realmente, pra contrariar,
675 Teme que o pensemserumhomemqualquer,
Se umdia concordasse comumsó, sequer.
Discordar, para ele, é umencanto sempar;
Tamanho que a si mesmo ele chega a atacar;
Oque sente emverdade ele muda comzelo,
680 Se ouve a boca de umoutro alguma vezdizê-lo.
ALC E STE
Os que riem, senhora, a aplaudem, enfim;
Eainda mais se a sátira é contra mim.
PHI LI NTE
Porémo seuespírito, é bemverdade,
Tudo o que ouve dizerataca comvontade,
685 Mas porfalha triste que não ousa negar,
Palmas nemreparos ele sabe enfrentar.
ALC E STE
Éque, raios, nos homens não vejo razão,
Só dizem, lamento, o que está na moda então,
Esó encontro sempre, nos seus comentários,
690 Loas impertinentes e ataques temerários.
C É LI M È NE
Mas…
ALC E STE
Não, senhora; aquilo que me fazmorrer,
Que eunão posso aturar, sei que lhe dá prazer;
Fazemmal os que vêmsua alma alimentar
Comesses vícios que o mundo só fazcondenar.

C LI TAND R E
695 Quanto a mim, sempre disse, coma força do peito,
Que jamais encontrei, na senhora, umdefeito.
AC ASTE
De graças e atrativos é coberta, então;
Eseus defeitos não me atingema visão.
ALC E STE
Pois a minha atingeme, longe de ocultá-los,
700 Conhece ela bemmeuzelo emcondená-los.
Overdadeiro amornão deve elogiar;
Eo puro amorexplode de não perdoar;
Quanto a mim, baniria amante acovardado,
Ameus sentimentos todos escravizado,
705 E, pornão terrigor, emtoda circunstância
Incenso queimaria à minha extravagância.
C É LI M È NE
Enfim, quemquiserdara si seucoração,
Temde renunciara mostrarafeição,
Ea honra suprema de umamorperfeito
710 Ésempre injuriara quemguarda emseupeito.
É LI ANTE
Oamor, emgeral, não querlei assimfeita,
Eemproclamara escolha o amante se deleita;
Sua paixão não vê na amada o condenável;
Oobjeto de umamoré sempre doce e amável:
715 Ele torna todo defeito emperfeição
Comnomes lindos feitos na imaginação;
Apálida é ao branco do jasmimcomparável,
Apreta assustadora é morena adorável;
Amagra é elegante e ainda temliberdade,

720 Agorda, porseuporte, é toda majestade;
Aque, porandarsuja, não é atraente,
Recebe o nome de beleza negligente;
Agigantesca aos olhos é deusa a brilhar,
Ea anã compacta o que o céupode dar;
725 Opeito da orgulhosa merece coroa;
Adesonesta é esperta, e a pateta é boa;
Atagarela encanta como seubomhumor,
Ea mudezencobre umhonesto pudor.
Éassimque o amante, como amoremchama,
730 Gosta até dos defeitos daqueles que ama.
ALC E STE
Quanto a mim, defendo…
C É LI M È NE
Já chega disso, eucreio,
Epela galeria façamos umpasseio.
Senhores, vão partir?
C LI TAND R E e AC ASTE
Senhora, ainda não.
ALC E STE
Efaz-lhe mal à alma saberque eles se vão.
735 Partamquando quiserem; mas fique sabido
Que eusó voudepois que tiveremsaído.
AC ASTE
Anão serque a senhora fique importunada,
Hoje longe daqui não me requesta nada.
C LI TAND R E

Quanto a mim, des’que possa irverdeitar-se o rei,
740 De mais compromissos realmente não sei.
C É LI M È NE
Mas é de fazerrir.
ALC E STE
Nempensar; quero ver
De qual de nós safar-se antes vai querer.
C E NA V
Basque, Alceste, Célimène, Éliante,
Acaste, Philinte, Clitandre
BASQ UE
Senhor, ’stá aí umhomemque lhe querfalar,
Sobre assunto, dizele, que não pode adiar.
ALC E STE
745 Diga-lhe que não tenho assuntos apressados.
BASQ UE
Ele enverga jaqueta de punhos dobrados,
Comouro nos detalhes.
C É LI M È NE
Vá logo atender,
Oufaça-o entrar.
ALC E STE
Se é o que lhe dá prazer?
Entre, senhor.

C E NA VI
Guarda, Alceste, Célimène, Éliante,
Acaste, Philinte, Clitandre
G UAR D A
Uma palavra me fazvir.
ALC E STE
750 Pode falaralto, senhor, pra me instruir.
G UAR D A
Meus comandantes, os senhores marechais,
Ordenamque venha encontrá-los, semmais,
Meusenhor.
ALC E STE
Quem? Eu?
G UAR D A
Osenhor.
ALC E STE
Porque razão?
PHI LI NTE
Éo caso que temcomOronte, o bobalhão.
C É LI M È NE
755 Como é?
PHI LI NTE
Foi a briga que entre os dois esquentou,
Poruns versinhos de que ele não gostou;

Etentamabafaro caso onde nasceu.
ALC E STE
Mas nemcovarde nemcomplacente soueu.
PHI LI NTE
Temde obedeceressa ordem. Vá tentar…
ALC E STE
760 Que arreglo entre nós dois poderão consumar?
Avozdesses senhores, crê, então, me obriga
Aacharmuito bons os versinhos da briga?
Não me desdigo, juro, da palavra dada;
Julgo-os maus.
PHI LI NTE
Uma palavra delicada…
ALC E STE
765 Não mudo, e pronto; a versalhada é execrável.
PHI LI NTE
Dê a seusentimento ummodo mais tratável.
Como é; vamos!
ALC E STE
Mas nada poderá fazer
Que eume desdiga.
PHI LI NTE
Mas temde comparecer.
ALC E STE

Se uma ordemdireta do rei não chegar
770 De acharbons os versos porque se vai lutar,
Pra sempre afirmarei que eles só têmdefeitos,
Edeve o autormorrertão logo estejamfeitos.
(A Clitandre e Acaste, que riem.)
Danem-se; senhores, eunão pensava ser
Tão divertido.
C É LI M È NE
Vá logo comparecer
775 Onde deve.
ALC E STE
Já vou, senhora; e acabado
Euvoltarei, pra esgotaro disputado.
ATO I I I
C E NA I
Clitandre, Acaste
C LI TAND R E
Caro marquês, vejo-te a alma satisfeita,
Tudo o que vê te alegra, nada é desfeita.
Na verdade vês tu, semolhardeslumbrado,
780 Razões pra de tal modo mostrar-se alegrado?
AC ASTE
Valha-me Deus! Eunão vejo, ao me examinar,
Qualquerrazão para minh’alma se queixar.
Sourico, soujovem, e de umsangue souvindo

Que ao proclamar-se nobre não está mentindo;
785 Coma alta classe, creio, que tenho porraça
Érara a atividade que a mimembaraça;
Equanto ao coração, nossa atenção mais alta,
Todos sabemque a mim, esse nunca fezfalta,
Etodos sabemque, para no amorbrilhar,
790 Comvigore alegria sei me comportar.
Espírito tenho muito, e quanto ao bomgosto,
Julgo semestudo, e sempre entendo o exposto,
Emdia comas novidades que euidolatro,
Uso arde sábio na plateia do teatro,
795 Equal líderfaço que gritemtodos, lá
Emtodo o canto onde antes só ouvia “Ah!”
Soumuito hábil, tenho aspecto interessante,
Muito bons dentes, de corpo souelegante.
Quanto a apresentar-me bem, sempresunção,
800 Não creio que ninguémproponha discussão.
Creio-me estimado o quanto se possa ser,
Gozo de mulheres, soumestre bem-querer.
Comtudo isso posso crer, marquês amigo,
Que qualquerumpode estarcontente consigo.
C LI TAND R E
805 Mas tendo poraí tantas conquistas fúteis,
Porque soltaraqui suspiros tão inúteis?
AC ASTE
Eu? Ora essa! Soubemcapaz, comcerteza,
De numa moça bela acabarcoma frieza.
Éao de méritos vulgares, mal talhado,
810 Que queima porbelezas rígidas, coitado,
Que definha a seus pés e atura os maus encantos,
Abuscar, onde pode, ajuda pra seus prantos,
Etentar, comdores de corte prolongada,

Obtero que se nega à mente mal dotada.
815 Poréma gente como eu, marquês, nunca se mete
Emamora crédito oua pagarfrete.
Porraros que sejamos méritos das belas,
Creio, porDeus, tero mesmo valorque elas,
Epra valerumcoração como é o meu,
820 Não há razão pra não lhe custarnada o meu.
Eque pr’os dois ficaremcompesos iguais,
Épreciso que avancemcomfretes iguais.
C LI TAND R E
Omarquês pensa que é aqui apreciado?
AC ASTE
Tenho razões, marquês, pra terassimpensado.
C LI TAND R E
825 Creia-me; é melhorde tal erro se afastar,
Pois está se enganando, e assimvai se cegar.
AC ASTE
Verdade; eume engano e me cego, comefeito.
C LI TAND R E
Eo que o fazcrerserfelizardo tão perfeito?
AC ASTE
Me iludo.
C LI TAND R E
Equais as bases pra tal conjectura?
AC ASTE

830 Me cego.
C LI TAND R E
Ejá teve alguma prova segura?
AC ASTE
Me engano, disse.
C LI TAND R E
Eda sua dedicação
Célimène mostrou-lhe alguma aprovação?
AC ASTE
Soumaltratado.
C LI TAND R E
Porfavor, responda sério.
AC ASTE
Sourepudiado.
C LI TAND R E
Esqueça esse despautério,
835 Ediga-me só que estímulo lhe foi dado.
AC ASTE
Souperdedore é o senhoro afortunado:
Pela minha pessoa há uma aversão sempar,
Equalquerdia desses irei me enforcar.
C LI TAND R E
Não quer, marquês, fazerumacordo mútuo, pois
840 Umfranco entendimento é que serve a nós dois?

Se umde nós mostrarindício, comrazão,
De Célimène terconquistado o coração,
Cede o lugarao outro e se dá porvencido,
Ea livra assimde umrival intrometido?
AC ASTE
845 Ora viva! Me agrada essa sua proposta,
Edesde logo aceito entrarna sua aposta.
Mas, pssst!
C E NA I I
Célimène, Acaste, Clitandre
C É LI M È NE
Ainda aqui?
C LI TAND R E
Oamornos retém.
C É LI M È NE
Ouvi uma carruagemque nos trazalguém:
Sabemquemé?
C LI TAND R E
Eunão.
C E NA I I I
Basque, Célimène, Acaste, Clitandre
BASQ UE
Arsinoé, senhora,
850 Vemvê-la.

C É LI M È NE
Mas o que pode ela querer, a essa hora?
BASQ UE
Éliante, lá embaixo, está a entretê-la.
C É LI M È NE
Eo que será, meuDeus, que pôde aqui trazê-la?
AC ASTE
Solteira e puritana, poronde ela passa,
Comseuzelo…
C É LI M È NE
Já sei; todo mundo fazgraça:
855 De alma ela é mundana; e doces sonhos tem
De agarrarqualquerum, mas sempegarninguém.
Éincapazde ver, semsercomgrande inveja,
Oamante declarado que a outra corteja;
Co’os méritos que tem, agora abandonada,
860 Ignorada do mundo, está sempre zangada.
Ela tenta enganar, comumvéude pudica,
Mas todos podemvera solidão que fica;
Epra salvara honra do que inda lhe resta,
Dizque é crime o encanto, e que o charme não presta.
865 Mesmo assimumamante agradaria à dama,
Ea Alceste mesmo ela quase que ama.
Oque atrai emmimnela se torna ultraje;
Eé porjulgarque eua roubei que assimage.
Seudespeito e o ciúme, que ela mal esconde,
870 Transpiramcontra mim, semque lhe importe onde.
Enfim, comessa tolice à enésima potência,
Na minha opinião é grande impertinência,
E…

C E NA I V
Arsinoé, Célimène
C É LI M È NE
Que honroso acaso a traza este meucantinho?
Sentia a sua falta neste minutinho.
AR SI NO É
875 Vimpra dizer-lhe o que parece meudever.
C É LI M È NE
MeuDeus! Eeucontente apenas pora ver!
AR SI NO É
Asaída de todos foi bemconveniente.
C É LI M È NE
Não quersentar-se?
AR SI NO É
De pé mesmo estoucontente,
Senhora. Édeverda amizade se mostrar
880 Nas coisas que, entre todas, devemimportar;
Ecomo não sei de ponto mais importante
Que os que falamde honra e bomnome constante,
Venho poralgo que lhe afeta a probidade,
Portestemunho de minha grande amizade.
885 Ontem, emcasa de gente virtuosa,
Aseurespeito ouvi matéria desonrosa;
E, lá, sua conduta, assimtão exibida,
Eulamento, senhora, não foi aplaudida.
Toda essa multidão que aceita receber,
890 Sua galanteria que a põe a ferver,

Recebeumais censura que merecia,
Ebemmais rigorosa que eudesejaria.
Fizo possível pra tomaro seupartido
Etudo, na senhora, euvisse defendido;
895 Comforça desculpei toda a sua intenção,
Ede su’alma cheguei a fazer-me caução.
Mas sabe que há coisas, na vida levada,
Que não ganhamperdão, sequerquando invejada.
Evi-me constrangida ao me verconcordando
900 Que o arumtanto torto que anda proclamando
Recebe deste mundo umolharbemmaldoso;
Enão é só maldade o que se espalha emgozo,
Eque, se assimprefere, o seucomportamento,
Pode bemprovocarnosso maujulgamento.
905 Não que creia esteja a honestidade ferida:
Que me defenda o céude a fé terabatida!
Mas ao odordo crime é fácil se darfé,
Epara viverbemnão basta sercomo é.
Creio sersu’alma, senhora, razoável
910 Pra não vero que disse como favorável,
Oumesmo atribuirsecretas intenções
Ao zelo que me prendemseuporte e ações.
C É LI M È NE
Senhora, as graças que lhe devo tantas são
Que umzelo assim, bemlonge da incompreensão,
915 Eureconheço desde logo qual favor
Umaviso que, pra si, é pundonor;
Ecomo a vejo assimmostrar-se minha amiga,
Advertindo-me sobre o que de mimse diga,
Quero agora seguiresse exemplo tão raro,
920 Contando o que de si todos dizembemclaro.
Numa casa onde há dias estive a visitar,
Entre gente de escol, de mérito sempar
Ao se louvaremalmas que vivemno bem,

Caiusobre a senhora o assunto, também.
925 Seus excessos de zelo e pudorextremado
Ninguémcitou, lá, como exemplo a sertomado:
Oafetado e pudico aspecto exterior,
Oeterno tomde pura, e o arsuperior,
Seus gritos e caretas ao falarda indecência
930 Que uma palavra ambígua empresta à inocência,
Aestima que porsi insiste emproclamar,
Ouo piedoso olhara que querrebaixar
As eternas lições, as amargas censuras
Sobre coisas que são inocentes e puras,
935 Tudo isso, eulhe digo, falando a verdade,
Condenam, senhora, comunanimidade.
Oque adianta, dizem, esse artão modesto?
Pra que fingirumbemque fica só no gesto?
Ela exige sersempre e muito bemtratada,
940 Mas sova os criados e não lhes paga nada.
Exibe-se ao oraremsantuário e capela:
Mas cobre-se de pó e querparecerbela.
Manda cobrirnos quadros a nudezà vista;
Porémno dia a dia é muito realista.
945 Quanto a mim, contra todos tomei sua defesa,
Garantindo que tudo o que é dito é torpeza;
Mas todos contra mimse unemno pensar,
Julgando que a senhora devia buscar
Cuidardos deslizes dos outros muito menos,
950 Ecorrigirseus próprios, que não são pequenos;
Eé preciso olharpra si mesma bemfundo,
Antes de se querercondenartodo o mundo;
Que é preciso o peso de vida semdefeitos
Antes de contra todos condenaros feitos;
955 Eque, sendo preciso, é melhorentregar
Àqueles que o céuencarregoude zelar.
Eua creio tambémpordemais razoável,
Pra não vero que disse como favorável;

Oumesmo atribuirsecretas intenções
960 Ao zelo que me prende a seuporte e intenções.
AR SI NO É
Embora a respondereume sinta obrigada,
Eujamais esperei essa resposta dada;
Mas vejo pelo tomda sua indignação
Que ao sersincera eumagoei-lhe o coração.
C É LI M È NE
965 Ao contrário, senhora; e pr’os ajuizados
Tais conselhos são beme mutuamente usados;
Destrói-se, se a boa-fé os orientou,
Aautocegueira que cada umusou.
Só à senhora cabe manter, comdesvelo,
970 Continuarmos nós nosso ofício comzelo,
Ecommuito cuidado nos dizer, enfim,
Oque corre: eude si e a senhora de mim.
AR SI NO É
Ai, senhora, de si não há o que dizer;
Éemmimque se encontra o que repreender.
C É LI M È NE
975 Existe emtudo o que louvare condenar,
Se ao momento e ao gosto se queragradar.
Umdia o aplauso vai para o alegre e a delícia;
Mas emoutra estação domina a pudicícia.
Muitos, porpolítica tomamtal partido,
980 Quando o esplendordo jovemestá amortecido
Disfarça-se comisso o fracasso daninho,
Eumdia, talvez, eusiga o seucaminho.
Aidade ajeita tudo, e desfazos enganos,
Ninguémespera verpudoraos vinte anos.

AR SI NO É
985 Asua garantia é fraca, na verdade;
Efazsoarbemalto essa questão da idade.
Oque teria então, alémdisso, a senhora,
Não é lá muito, pra importartanto agora;
Eeunão sei porque su’alma age tão mal.
990 Que emmimsó enxerga malícia anormal.
C É LI M È NE
Enquanto eunão sei qual seria a razão
De a veremme atacando onde querque vão.
Temde culpara mimporseus sonhos falidos?
Algumdia lutei pra vê-los destruídos?
995 Se parece que aos outros euinspiro amor,
Ese me chegam, todo dia, comclamor
Juras que o seucoração sonha me tirar,
Não sei o que fazer, não me pode culpar:
Temo campo todo livre, eunão souculpada
1000 Que dos imãs do encanto não seja dotada.
AR SI NO É
Ecrê façamos todas força igual a essa
Pra tambémproclamarmos amantes à beça,
Ehoje não se vê, e comfacilidade,
Porquanto se contrata uma tal quantidade?
1005 Pensa mesmo que estando o mundo emconfusão
Só sua pureza é que atrai a multidão?
Que porsi todos queimamamorpuro e forte,
Eporsuas virtudes lhe fazema corte?
Ninguémfica cego diante de ilusões
1010 Omundo não é tolo, e as enganações
Que buscamatrairamores inspirados,
Jamais fixamemsi amantes dedicados;
Daí podemos ver, tirando as consequências,

Que não se ganha amorcomtantas saliências,
1015 Que não há quemnos ame só pela beleza,
Eo que parece dado é pago, comcerteza.
Não fique tão inchada, nemgabe tal glória,
Só como brilho que temde uma frágil vitória;
Ediminua o orgulho porseus atrativos,
1020 Torcendo o seunarizaos pobres seres vivos.
Se comos olhos suas conquistas invejei,
Como fazemmuitas outras, tambémfarei:
Semperdera paciência eua farei ver
Que pra tertanto amante é bastante querer.
C É LI M È NE
1025 Pois bem, senhora; o caso vamos acertar:
Comesse raro segredo tentouagradar;
Esem…
AR SI NO É
Vamos cortar, senhora, essa conversa:
Pro seuespírito e pro meuela é perversa;
Adespedida não iria assimtardar
1030 Se a carruagemnão estivesse de esperar.
C É LI M È NE
Oquanto lhe aprouverpoderá demorar,
Eaté agora nada a obriga a se apressar;
Porém, pra não cansá-la a minha cortesia,
Eusaio, e a deixo aqui emmelhorcompanhia;
1035 Eo senhor, que o acaso fezaparecer
Terá mais sucesso que euema entreter.
Alceste, eutenho de escreveruma cartinha
Que não sendo escrita seria falha minha.
Fique coma senhora; ela terá a bondade
1040 De perdoarassimminha incivilidade.

C E NA V
Alceste, Arsinoé
AR SI NO É
Como viu, ela querque euo entretenha,
Enquanto a carruagemespero que venha;
Enemque mais quisesse havia de poder
Criarsituação que desse mais prazer.
1045 Na verdade aqueles de mérito sublime
Extraemumdo outro o que se ame e estime;
Oseuapresenta secretos interesses
Que obrigamo meupeito a lutarsó poresses.
Quisera euque a corte, comolharmais robusto,
1050 Ao que vale o senhordesse peso mais justo:
Temrazão de queixar-se; e eufico irritada
Só de verque, porsi, ninguémjamais faznada.
ALC E STE
Do que poderia euqueixar-me, senhora?
Que bemao Estado fizeuaté agora?
1055 Que fizeu, porfavor, de tão brilhante assim
Pra lastimarnão teremlutado pormim?
AR SI NO É
Nemtodos os que a corte olha comsimpatia
Chegarama brilharporgênio ouvalentia.
Épreciso juntarocasião e poder;
1060 Eo mérito que sempre a nós todos fazver
Deveria…
ALC E STE
Esse mérito é bomesquecer;
Eo que teria a corte pra se entreter?
Era muito trabalho, e tarefa das boas,

Terde desenterrarmérito nas pessoas.
AR SI NO É
1065 Desenterra-se só ummérito brilhante;
Sabemtodos que o seupara isso é bastante;
Esaiba que o ouvi inda ontemlouvado
Porgente e emlocais cujo peso é notado.
ALC E STE
Senhora! Hoje emdia se aplaude todo o mundo,
1070 Tanta gente faztanto que até me confundo:
Omérito louvado é tão distribuído
Que deixoude serhonra tê-lo atribuído;
Regurgitam-se loas, sucesso é comprado,
Já saiuna Gazeta até o meucriado.
AR SI NO É
1075 Desejaria eu, pra que melhoro vissem,
Que postos na corte seus olhos atraíssem.
Mesmo que corpo e olharempenho não mostrassem,
Faríamos porsi que máquinas marchassem,
Eutenho emmãos alguns que porsi lutariam,
1080 Etodo o seucaminho mais doce fariam.
ALC E STE
Ea mimcaberia fazero que, senhora?
Ohumorque me domina querque euvá embora.
Océunão me dotou, ao escolher-me a sorte,
De alma compatível comos ares da corte:
1085 As más virtudes necessárias não me deu
Pra fazerlá sucesso, e cuidardo que é meu.
Serfranco e sersincero são meutalento mor;
Não sei jogarcomhomens pra fazerhumor;
Equemnão temo domde escondero pensar,

1090 Não pode emtal terreno vivere morar.
Fora da corte, sei, não há glória vazia,
Outítulos de honra dados hoje emdia;
Porémtambémnão, ao perderessas vantagens,
Tercomo diversão idiotas personagens:
1095 Não se temde aturarcomentários perversos,
Enemde elogiarninguémporseus maus versos,
De alguma fulana a beleza cantar
Oubrilho emcérebro de marquês encontrar.
AR SI NO É
Deixemos, se assimquer, o capítulo corte;
1100 Mas deixe que no amoreulhe seja suporte,
Epra meupensamento ficarrevelado,
Queria o seuardorvermelhorsituado.
Merece, eusei, obterumcaminho semdor,
Eaquela a quemama é indigna do senhor.
ALC E STE
1105 Eao dizê-lo, senhora, não cria uma intriga
Contra uma pessoa de quemse dizamiga?
AR SI NO É
Sim; porémeusinto a consciência ferida
Pela seta do mal sempre a si dirigida;
Oestado emque o vejo me trazmuita dor
1110 E, mais, lhe informo que é traído o seuamor.
ALC E STE
Como que me mostra sentimento galante,
Como os que mais pedemgratidão ao amante!
AR SI NO É
Éminha amiga, mas o digo euembomsom,

Não se deve feriro peito de homembom;
1115 Do dela vêmdoces mas falsas emoções.
ALC E STE
Senhora, pode ser: não se vê corações;
Mas a senhora é parca de bons sentimentos
Se a mimna cabeça atira tais pensamentos.
AR SI NO É
Se não deseja mesmo serbeminformado,
1120 Quemforfalar-lhe deve ficarbemcalado.
ALC E STE
Não; mas esse o assunto emque acaba de tocar,
Mais que outro qualquertemforça pra irritar;
Poroutros gostaria que jamais soubesse
Senão o que certo e provado me viesse.
AR SI NO É
1125 ’Stá bem; é como diz! Esobre o assunto dado
Oque vai receber‘stá bemiluminado.
Quisera que seus olhos fossemtábua rasa:
Ésó me dara mão e virà minha casa;
Elá eulhe darei uma prova provada
1130 Da infidelidade dessa sua amada;
Ese seus olhos poroutra podemqueimar
Talvezreceba oferta pra se consolar.
ATO I V
C E NA I
Éliante, Philinte

PHI LI NTE
Nunca se viualma tão dura de tratar,
Nemacordo tão doloroso de alcançar:
1135 Emvão de todo lado tentarammoldá-lo
Semconseguirda pose sequerabalá-lo;
Ecreio que disputa mais bizarra, penso,
Jamais gastouo tempo de homens de bomsenso.
“Senhores”, dizia ele, “não me desdigo;
1140 Esemisso, concordo comtudo, lhes digo.
Porque se ofende ele? Oque querme dizer?
Diminui-lhe a glória não saberescrever?
Que lhe fezo que disse, para assimestar?
Ohomempode serbomsemsaberversejar:
1145 Ocódigo de honra nemtoca no assunto;
Otenho porbomhomememtodo o conjunto,
Homemde mérito, de honra e coração,
Tudo o mais que quiserem; mas poeta, não.
Se o queremeuafirmo que é ímparna França,
1150 Que é bomna montaria, nas armas e dança;
Porém, quanto a seus versos, senhores, eulamento;
Ese para melhores, não mostra talento,
Não se deve de alguém, só porque bemverseja,
Sentir-se condenado à morte porinveja.”
1155 Enfim, porgentileza e acomodamento
Omais que conseguiu, pra mostrarsentimento,
Foi dizer, e pensando que usava tomdoce:
“Senhor, eulamento que o que disse lhe fosse
Ofensivo, e porafeição eugostaria
1160 De veremseusoneto alguma melhoria.”
Eobrigando umao outro se abraçar,
Fizemos depressa a querela terminar.
É LI ANTE
Emseumodo de agirele é bemsingular;
Umexemplo, porém, muito particular:

1165 Sua sinceridade, que lhe fere a alma,
Temmuita coisa emsi de nobre, heroica e calma.
Hoje é difícil virtude assimencontrar,
Quisera euvê-la emtoda parte assimflorar.
PHI LI NTE
Quanto a mim, mais o vejo, mais inda m’espanto,
1170 Quanto à paixão que fazseupeito doertanto;
Como humorcomque o céuresolveulhe brindar,
Não sei porque razão se arrisca ele a amar;
Menos ainda como sua prima caprichosa
Seja quemde sua inclinação hoje goza.
É LI ANTE
1175 Isso nos mostra que o amor, nos corações,
Nemsempre concorda comoutras emoções:
Etodas as razões a respeito mantidas
Ficam, só nesse exemplo, todas desmentidas.
PHI LI NTE
Mas, pelo que se vê, crê que ele seja amado?
É LI ANTE
1180 Nesse ponto não pode estarbeminformado.
Ecomo julgarse é verdade que ela o ama?
Ele não está certo do que o seupeito proclama;
Porvezes ele temcerteza do que sente,
Mas emoutras nemsabe porque está contente.
PHI LI NTE
1185 Creio que nosso amigo, ante a prima ferina,
Vai terbemmais tristezas do que se imagina;
Mas se fosse, fique claro, o meucoração,
Bempr’outro lado iria a sua adoração;

Egraças, senhora, a escolha bemmais calma,
1190 Gozardas graças que lhe concede a su’alma.
É LI ANTE
Quanto a mim, eunão tomo partido e até
Creio que emcasos tais deve haverboa-fé:
Não me oponho de todo à trama que conheço,
Ao contrário, porela até eume interesso;
1195 Se só a mimcoubesse a coisa dirigir
Eumesma, ao que ele ama, ajudaria a unir.
Mas nessa escolha, como emoutras parecidas,
Destinos bemcontrários determinamvidas,
Sendo precisa um’outra pr’acendersua chama,
1200 Talvezaceitasse seraquela a quemama;
Ea recusa sofrida numa tal instância
Amimnão causaria qualquerrepugnância.
PHI LI NTE
Quanto a mim, não me oponho sequerummomento
Àdoçura que a ele dá seusentimento;
1205 Eele mesmo pode informações trazer-lhe
Sobre tudo que eumesmo cuidei emdizer-lhe.
Porém, se umcasamento unisse o nosso par,
Votos feitos a si não podemmais chegar;
Etodos os meus, comfervormaiorainda
1210 Do que a ele temdado sua bondade infinda:
Felizserei euse, livre o seucoração,
Pro meulado, senhora, ela cairentão.
É LI ANTE
’Stá brincando, Philinte.
PHI LI NTE
De modo algum, senhora,

Eusó digo o que vai na minha alma agora;
1215 Espero a ocasião de me entregarinteiro,
Para de mimfazerseusonho verdadeiro.
C E NA I I
Alceste, Éliante, Philinte
ALC E STE
Explique-me. Senhora, qual seja a razão
Pra serderrotada minha dedicação.
É LI ANTE
Mas o que foi? Oque o pôde assimabalar?
ALC E STE
1220 Tenho o que semmorrernão posso imaginar;
Eo abalo arrasadorde toda a natureza,
Não poderia afetar-me tanto, comcerteza.
’Stá feito…Omeuamor…Não quero falarnisso.
É LI ANTE
Tente acalmaro espírito, apesardisso.
ALC E STE
1225 Céus! Será preciso juntara tantas graças
Os odiosos vícios das almas mais devassas?
É LI ANTE
Mas, enfim, quemo pôde…?
ALC E STE
Euestouarruinado…
Estou; eufui traído, eufui assassinado:

Célimène…Que nova pode sermais incrível?
1230 Célimène me engana, é uma grande infiel.
É LI ANTE
Etem, pra confirmá-lo, umato comprovado?
PHI LI NTE
Seujulgamento foi, talvez, precipitado,
Oseuciúme criouquimeras, quemsabe…
ALC E STE
Mas porDeus, senhor, meta-se como que lhe cabe.
1235 Tenho mais que certeza de uma tal traição,
Aqui no bolso, e escrita pela sua mão.
Sim, uma carta que a Oronte ela escreveu
Mostra dela a vergonha e o desalento meu:
Oronte, de quem, estava eucerto, fugia,
1240 Edentre os meus rivais o que eumenos temia.
PHI LI NTE
Podemos leremuma carta mausentido,
Ficando ela culpada do desgosto tido.
ALC E STE
Outro golpe! Peço que me deixe empaz, senhor,
Não fale do que não lhe cabe, porfavor.
É LI ANTE
1245 Deve conterseus rompantes…Ea desfeita…
ALC E STE
Àsenhora é que pertence a coisa feita;
Asi é que meucoração recorre agora

Para livrar-se da ofensa que me queima agora.
Vingue-me dessa sua traidora parente
1250 Que, covarde, trai amortão fiel e quente;
Vingue-me do que pra si não deve terperdão.
É LI ANTE
Vingá-lo? Como?
ALC E STE
Aceitando o meucoração.
Aceite-o, senhora, emlugarda infiel:
Só assimpoderei vingar-me da cruel;
1255 Euquero puni-la pelos sinceros votos,
Pelo profundo amor, os suspiros devotos,
Oserviço ardente, a grande dedicação
Que a si ora oferece este meucoração.
É LI ANTE
Eucompartilho, é certo, o que está sofrendo,
1260 Eprezo o coração que está me oferecendo;
Porémtalveznão seja tão grande esse mal,
Epossa desistirde uma vingança tal.
Se a injúria parte de objeto tão bem-dotado
Umplano tão grande não é executado:
1265 Pra romperé precisa uma razão veemente,
Culpado que se ama bemlogo é inocente;
Omal que se lhe querse esvai emuminstante,
Pois sabemos como é a irritação de amante.
ALC E STE
Não, minha senhora; a ofensa foi mortal,
1270 Não pode haverretorno, a ruptura é final.
Nada pode mudaro meucompreender
Epecaria euse a voltasse a querer.

Ei-la; e comisso aumenta a minha irritação;
Do que fez, voumostrarminha condenação,
1275 Deixá-la desconcertada, e trazer-lhe a seguir
Umcoração livre de quemsó faztrair.
C E NA I I I
Célimène e Alceste
ALC E STE
Ai, se eupudesse controlartanta amargura!
C É LI M È NE
Mas o que há pr’euverassimsua figura?
Que quercomesse suspiro tão profundo assim,
1280 Ouesse olharsombrio que ora lança emmim?
ALC E STE
Os maiores horrores de um’alma culpada
São nada se ela forà sua comparada!
Jamais fado, demônios e céureunidos
Igualaramos males emsi comprimidos.
C É LI M È NE
1285 Tais doçuras me fazemde prazerfremir.
ALC E STE
Não brinque, porfavor; não é hora de rir:
Mas para enrubescertemagora razão;
Tenho provas concretas da sua traição.
Eis o que me fazia sempre angustiado;
1290 Não pornada o meupeito se via alarmado;
Nas suspeitas que os outros emmimcondenavam.
Euprocurava o mal que os olhos suspeitavam.
Eapesardo que fizpra fingire ocultar,

Algo me levava sempre a desconfiar.
1295 Não suponha, senhora, que eusemservingado
Passarei a vergonha de serultrajado.
Sei bemque sobre os votos ninguémtempoder;
Que o amoré espontâneo, e não querdepender;
Porforça o coração não temconquistador,
1300 Esó a alma livre indica o vencedor.
Não teria eurazão pra ’startão ressentido,
Se seus lábios pormimnão houvessemfingido;
Se houvesse rejeitado logo o meuamor
Meupeito não teria razões a seudispor.
1305 Mas terminha paixão falsamente aplaudida
Émaldade, é perfídia, é a alma traída,
Para as quais punição nenhuma é demais,
Ea que todo castigo permitemmeus ais.
Sim, após tal ultraje, temtudo a temer,
1310 Eeume sinto inteiro de cólera tremer:
Porseugolpe mortal me sinto assassinado,
Emrazão e sentido ’stoudesgovernado;
Ao comando da ira eutenho de ceder
Ejá não respondo pelo que vá fazer.
C É LI M È NE
1315 De onde vem, peço, tamanha comoção?
Poracaso, euindago, perdeua razão?
ALC E STE
Sim, perdi, já que diante desse seuolhar
Eutomei o veneno que vai me matar,
Ao pensarque a verdade euhavia encontrado
1320 No carinho traidorcomque fui encantado.
C É LI M È NE
Ede que paixão pode, senhor, se queixar?

ALC E STE
Como o seucoração sabe bemenganar!
Mas já tenho comque acabartanta treta;
Lance os olhos aqui e veja a sua letra.
1325 Este bilhete emsi já dá pr’a condenar,
Ea uma prova tal não dá pra retrucar.
C É LI M È NE
Eé isso aí que o deixa assimtão abalado?
ALC E STE
Enão se enrubesce como que lhe é mostrado?
C É LI M È NE
Mas, pra enrubescer, que razão euteria?
ALC E STE
1330 Então ao mal acresce ainda a ousadia?
Se desonrando, vai negara assinatura?
C É LI M È NE
Porque razão hei de negarminha escritura?
ALC E STE
Pode lerisso e nemsequerficarconfusa
Como crime contra mimque o estilo a acusa?
C É LI M È NE
1335 Osenhor, semmentir, é umgrande extravagante!
ALC E STE
Oquê? Ousa contestarprova tão chocante?
Eo que isso prova, de carinhos comOronte,

Nada a envergonha? Nada há que a mimafronte?
C É LI M È NE
Oronte? Quemdizque isso era pra ele, então?
ALC E STE
1340 Apessoa que hoje o deuna minha mão.
Porémmesmo aceitando que a outro escrevia,
Menos magoado então meupeito ficaria?
Eseria menora culpa contra mim?
C É LI M È NE
Esendo uma mulhera endereçada, enfim?
1345 Porque o negaria? Qual a culpa, então?
ALC E STE
Belo desvio! Mas que boa explicação!
Não esperava serassimesclarecido,
Eestou, porisso, totalmente convencido.
Como ousa recorrera ideia tão grosseira?
1350 Minha tola ignorância é assimtão inteira?
Vejamos que caminho, que viés, que manha
Vai usarpr’apoiarmentira assimtamanha,
Ecomo vai fazerfingirque é pra mulher
Umbilhete que assimtanta paixão requer?
1355 Altere, pra cobriruma ação de má-fé,
Oque leio agora…
C É LI M È NE
Pr’humilhar-me, não é?
Me parece agradável usarseupoder
Pra dizer-me no rosto o que ousa dizer.
ALC E STE

Não se agite; porém, busque agora umpretexto
1360 Que pra mimjustifique os termos desse texto.
C É LI M È NE
Não quero; e o que quiserjulgar-me nessa instância,
Pra mim, lhe digo logo, não temimportância.
ALC E STE
Explique, porfavor; ficarei sossegado
Se provarque a mulheré que isso foi mandado.
C É LI M È NE
1365 Foi a Oronte, e eudesejo que assimcreia;
Épelos votos dele que a minh’alma anseia.
Admiro o que ele é, e o que possa dizer,
Econcordo comtudo que a si derprazer.
Veja o mal, eulhe peço, emtudo o que aconteça,
1370 Epode, se quiser, quebrarminha cabeça.
ALC E STE
Oque mais, de cruel, terá sido inventado?
Equando umcoração foi assimmaltratado?
Quando eu, comrazão, me irrito comela,
Éde mimque se queixa, e quemreclama é ela!
1375 Minhas suspeitas, o meusofrimento agudo,
Ela, alémde confirmar, se gaba de tudo;
Eo coração covarde, sob todo esse peso
Não sabe quebrara corrente que o tempreso,
Enemsentirmais do que umdespeito ligeiro
1380 Pela ingrata de queminda é prisioneiro!
Ebemsoube explorarcontra mim, comcerteza,
Co’a maiorcrueldade esta minha fraqueza;
Eusaremseufavoros excessos e horrores
Do meuamorfatal a seus olhos traidores

1385 Defenda-se, eupeço, da falta executada,
Epare de fingirque ante mimé culpada;
Comprove, porfavor, que o bilhete é inocente,
Aperdoar-lhe as mãos meucarinho consente;
Pra parecerfiel, deve ao menos tentar,
1390 Enquanto eu, pormeulado, quero acreditar.
C É LI M È NE
Mas vamos, o que é isso? Oseuciúme é louco,
Enão merece, assim, meuamornemumpouco.
Quero saberquempoderia me obrigar
Aumfingimento desses eume rebaixar;
1395 Ese meucoração caísse pra outro lado,
Porque eunão teria ao senhorjá contado?
Então, meuafeto, afirmado comclareza,
Contra suspeitas tais não serve de defesa?
Comtal garantia, temdúvida essa monta?
1400 Darouvidos a ela, a mimnão afronta?
Se este meucoração é ousado e proclama
Que tinha resolvido confessarque o ama,
Quando a honra do sexo trazinterdição
Atudo o que revele assimuma paixão?
1405 Vendo que alguémporele salta tal obstáculo?
Poderá o amante descrerdesse oráculo?
Não é ele culpado, se não convencido
Pelo que só depois de luta é admitido?
Merece raiva quemsuspeita desse jeito;
1410 Eporisso o senhornão merece respeito;
Eusoutola e lamento a minha ingenuidade
De inda sentirporsi umpouco de bondade;
Devia para outro voltaro meucalor,
Efazê-lo objeto de verdadeira dor.
ALC E STE

1415 Traidora! Porsi eutenho estranha fraqueza;
Asenhora engana commuita gentileza;
Mas não importa, eutenho de seguirmeufado,
Eà sua vontade estouabandonado.
Vouveraté o fimcomo é seucoração,
1420 Ese pra mimsó resta o negrorda traição.
C É LI M È NE
Senhor, não me ama como é preciso amar.
ALC E STE
Ai, nada ao meuamorse pode comparar.
Euouso proclamartamanhas minhas dores,
Que euchego a desejar-lhe os maiores horrores:
1425 Queria que ninguéma visse como amável,
Que fosse reduzida a sorte miserável,
Que os céus não a dotassemde uma só graça,
Que não tivesse berço, nemnome, nemraça,
Pra que, comsacrifício, o meubomcoração
1430 Dessa grande injustiça a libertasse, então;
Pr’umdia tera glória e o alegre louvor
De veras suas mãos colheremmeuamor.
C É LI M È NE
Mas isso é umquererbemde estranha qualidade,
Só peço a Deus que nunca isso vire verdade…
1435 Mas aí vemDuBois, muito mal-arrumado.
C E NA I V
DuBois, Célimène, Alceste
ALC E STE
Mas pra que essa roupa, esse aragitado.
Que é?

D U BO I S
Senhor…
ALC E STE
Então?…
D U BO I S
Égrande a confusão.
ALC E STE
Que houve?
D U BO I S
Émuito mal. Éuma atrapalhação.
ALC E STE
Oque é?
D U BO I S
Emvozalta?
ALC E STE
Efale depressa.
D U BO I S
1440 Não há ninguém…
ALC E STE
MeuDeus, mas que gracinha é essa?
Querfalar!
D U BO I S

Meusenhor, é preciso fugir.
ALC E STE
Como é?
D U BO I S
Édarno pé, e pra bemlonge ir.
ALC E STE
Porquê?
D U BO I S
Só precisa largaro local.
ALC E STE
Mas porquê?
D U BO I S
Porque ficaraté dizercai mal.
ALC E STE
1445 Mas diga-me porque ’stá falando bobagem.
D U BO I S
Senhor, porque é preciso arrumara bagagem.
ALC E STE
Juro que o voudeixarcoma cabeça quebrada,
Se não mudarlogo essa fala idiotizada.
D U BO I S
Senhor, chegouumhomemde roupa pretinha
1450 Pra deixar–e entrouaté lá na cozinha –

Umpapel lá que está de tal modo amassado,
Que pra lertemde serumdiabo danado.
Élá do seuprocesso, disso euestoucerto;
Ecomdiabo, eusei, melhornão passarperto.
ALC E STE
1455 Edaí? Opapel, que tenho eude fazer,
Alémde, como disse, eudesaparecer?
D U BO I S
Isso é lá como senhore, uma hora passada,
Umsenhorque o visita semhora marcada,
Chegoupra procurá-lo, e comarapressado,
1460 Como não o encontroume disse, comcuidado,
Sabendo que o sirvo tão bemque não reclama,
Pediuque eulhe dissesse –como é que ele chama?
ALC E STE
Onome não importa; mas diga o que mandou.
D U BO I S
Éamigo dos seus, e isso já bastou.
1465 Falouque é umperigo que daqui o caça
Eque de irpra cadeia a sorte o ameaça.
ALC E STE
Ele não disse, então, nada mais explicado?
D U BO I S
Como papel e a tinta que eutinha apanhado
Escreveuuma nota que o senhor, se lesse,
1470 Metade do mistério já se esclarecesse.

ALC E STE
Dê-me aqui.
D U BO I S
Que será que isso pode conter?
ALC E STE
Não sei, porémespero que vá me esclarecer.
Diabos, onde está? Já perdeu, comcerteza.
D U BO I S
(Depois de muito procurar.)
Senhor, deixei emcasa; está na sua mesa.
ALC E STE
1475 Não sei o que fazer.
C É LI M È NE
Não fique tão nervoso;
Vá logo desatartal nó misterioso.
ALC E STE
Parece que a sorte, seja ela qual for,
Me impede ficar, agora, ao seudispor;
Mas, pra do meuamoracabara porfia,
1480 Euvoltarei, senhora, antes do fimdo dia.
ATO V
C E NA I
Alceste, Philinte
ALC E STE

Digo que já tomei minha resolução.
PHI LI NTE
Não siga o mal que for, só porobrigação.
ALC E STE
Não; tudo o que me disse está bemtrabalhado,
Mas nada do que eudisse pode sermudado:
1485 Do que é perverso o mundo está tão recoberto,
Que me afastardos homens pra mimé o certo.
Veja só! Contra mimhoje vieramse opor
Ahonra, a probidade, a lei e o pudor;
Édito portodos que o meucaso é perfeito,
1490 Minh’alma confiouno que é meudireito;
No entanto, vê-me aqui privado de sucesso:
Ajustiça me apoia, e euperco o processo!
Umcalhorda, dono de escandalosa história,
Portorpe falsidade é quemsai coma vitória!
1495 Aboa-fé de todos rende-se à traição,
Ele me esgana, mas consegue terrazão!
Opeso das caretas, o mal que ele atiça,
Invertemo direito, e matama justiça!
Poruma liminarcoroa seumalfeito,
1500 Eachando pouco o mal que contra mimfoi feito
Fazcorrerpelo mundo umlivro abominável,
Do qual só a leitura já é condenável,
Umlivro a serpunido comenorme rigor,
Do qual esse canalha inda me dizautor!
1505 Alémdo mais, já soube que Oronte murmura,
Para, à boca pequena, apoiara impostura!
Ele, que é honesto, e na corte benquisto,
Aquemeusó fui franco e sincero –só isto –
Eque me apareceu, comardorinesperado,
1510 Pra saber, de uns versos, o que tinha eupensado,

Pedindo que eufalasse só comhonestidade,
Eque eunão traísse, a ele ouà verdade,
Agora me acusa de umcrime imaginário,
Eeis que hoje ele é meumaioradversário!
1515 Ele a mimnão perdoa, e está assimfrio,
Porque ao seusoneto euneguei elogio.
Eos homens, diabo, hoje são desse jeito,
Eo que conquista a glória é esse tipo de feito;
Pois essa é a virtude que nos é dado ver,
1520 Eo bemque encontra quementre os homens viver. Vamos, é muito sofrimento
nessa dança,
Melhorabandonaro conluio e a matança;
Se os homens como lobos preferemviver,
Aminha companhia não podemmais ter.
PHI LI NTE
1525 Oseumodo de agirestá precipitado,
Eestá vendo o seumal de modo exagerado;
Nada do que quiserama si imputar
Chegoua conseguirfazê-lo recuar;
Tudo o que era falso foi porfalso tomado,
1530 Epode até a ele terprejudicado.
ALC E STE
Aele? Omal de gente assimnão temlimite;
Aesse celerado tudo se permite;
E, longe de feri-lo, essa nova aventura
Só serve pra enfeitar-lhe amanhã a postura.
PHI LI NTE
1535 Enfim, o que se sabe da trama que urdiu
Énão terconsequências na gente que ouviu;
Dessa parte, garanto, não há que temer,
Equanto ao processo, inda pode recorrer.

Aprópria justiça é que lhe dá tal direito;
1540 Quanto à vozde prisão…
ALC E STE
Euquero o que foi feito;
Quanto ao mal que a prisão pudesse me fazer,
Garanto que não hei de me deixarprender.
Que o bemfoi ferido é uma óbvia verdade,
Pois que isso fique à vista pela eternidade,
1545 Como marca indelével, ouprova sincera
Do mal que faziamos homens desta era.
São vinte mil francos que pode me custar,
Mas porvinte mil francos euposso bradar
Contra a maldade vil dos homens emgeral,
1550 Como nutrirporele esse ódio mortal.
PHI LI NTE
Mas, enfim…
ALC E STE
Mas, enfim, está falando à toa.
Que bempode disso dizersua pessoa?
Terá o desplante de, entre nós, aqui
Justificaro horrorque porele eusofri?
PHI LI NTE
1555 Não; concordo comtudo que o senhorme diga:
Foi tudo trabalhado porcabala e intriga;
Toda coisa importante hoje emdia é comprada,
Eos homens deviamtomaruma outra estrada.
Porém, será razão, essa pouca equidade
1560 Pra abandonarde veza sua sociedade?
Os defeitos humanos nos dão, todo dia,
Motivos pra exercernossa filosofia:

Éo melhoremprego que encontra a virtude;
Se emtodo o mundo só houvesse retitude,
1565 Se todos fossemfrancos, justos e não fúteis,
As virtudes, emparte, seriaminúteis.
Já que é uso, entre nós, semproblema aturar
Injustiças que os outros souberamarmar.
Emesmo a virtude de umcoração profundo…
ALC E STE
1570 Ninguémfala melhorque o senhorneste mundo;
Como bomsenso porbase, temsempre razão,
Mas ’stá perdendo tempo comessa falação;
Minha razão me dizque eudevo me afastar,
Eeuminha língua não sei dominar;
1575 Pelo que diria, não posso responder,
Eemmil apertos sei que iria me meter.
Deixe então que euespere Célimène empaz,
Ela temde aprovaro assunto que me traz;
Euposso acreditarquando ela dizme amar?
1580 Momentos como este é que o podemprovar.
PHI LI NTE
Enquanto ela não chega, não querverÉliante?
ALC E STE
Não; commuitos problemas tenho a alma pesante.
Suba o senhorpra vê-la, e me deixe, afinal,
Neste canto, sozinho, ficarcomo meumal.
PHI LI NTE
1585 Écompanhia bemestranha pr’aguardá-la;
Voupedira Éliante que venha para a sala.
C E NA I I

Oronte, Célimène, Alceste
O R O NTE
Cabe a si verse portais doces laços, pois,
Senhora, é seudesejo ligara nós dois.
Preciso, de sua alma, garantia total:
1590 Balanços como esses o amante atura mal.
Se este meufogo foi capazde a comover,
Não é justo impedirque euo possa ver;
Ea prova, afinal, que aqui eupretendo,
Énão permitirmais que Alceste a ande vendo,
1595 Sacrificá-lo, sim, senhora, ao meuamor,
Ebani-lo, desde hoje, do seuredor.
C É LI M È NE
Mas que falha temele, para assimodiá-lo,
Se tantas vezes o ouvi elogiá-lo?
O R O NTE
Não estouaqui pra daresclarecimentos;
1600 Nossa questão, aqui, são os seus sentimentos.
Diga-me, porfavor, qual dos dois escolheu:
Meuvoto para sempre só aguarda o seu.
ALC E STE
(Saindo do canto para o qual se retirara.)
Ocavalheiro temrazão; e neste ensejo
Éjusto como o dele o meudesejo.
1605 Ardorigual me instiga, o mesmo zelo alerta;
Meuamorquer, do seu, alguma marca certa,
As coisas não são mais para seradiadas,
Eas do coração têmde serexplicadas.
O R O NTE

Não desejo, senhor, que uma chama importuna
1610 Perturbe de algummodo sua boa fortuna.
ALC E STE
Eunão desejo, senhor, ciumento ounão,
Compartilharde algo do seucoração.
O R O NTE
Se o seuamorao meuela vá preferir…
ALC E STE
Se pesarpro seulado a balança eusentir…
O R O NTE
1615 Juro pra nunca mais euquerernada dela.
ALC E STE
Eeujuro que jamais hei de tornara vê-la.
O R O NTE
Assim, sempressões, pode bemse explicar.
ALC E STE
Ésemrazão pra medo que nos vai falar.
O R O NTE
Ésó dizerquemtemo seuafeto, pois.
ALC E STE
1620 Étrincharde uma vez, e escolherumdos dois.
O R O NTE
Será que a escolha lhe trazalgumproblema?

ALC E STE
Sua alma ainda temalgumgesto que pena?
C É LI M È NE
Deus, toda essa história está fora de estação,
Eeuencontro nos dois muito pouca razão!
1625 Pra fazertal opção eusei como e sei quando,
Enão é meucoração que está balançando:
Ele não ‘stá suspenso só entre os senhores,
Eé bemfácil optarentre os seus dois ardores.
Mas eusinto irritação bemmais forte, sim,
1630 De me expressaremface de uma jura assim:
Eupenso que palavras que são insolentes
Jamais devemserditas na frente das gentes;
Aopção de umpeito temsua própria luz,
Mas não deve brilharaté deixar-nos nus;
1635 Nemdoce testemunho deve sertão forte
Que informe umamante de seusonho a morte.
O R O NTE
Não há como temerqualquerexplicação:
Quanto a mim, euconsinto.
ALC E STE
Eeufaço questão:
Éjusto o seuclamorque euexijo escutar,
1640 Não quero, inda uma vez, vê-la os fatos mudar.
Prendero mundo inteiro é sua grande esperteza;
Ese diverte mais quando há mais incerteza:
Ouexplica bemclaro os recursos que usa,
Outomo porfinal essa sua recusa;
1645 Explicarseusilêncio é bemfácil pra mim,
Etomarei pordito o mal que há nele, enfim.

O R O NTE
Compreendo muito bema sua irritação,
Eaqui fiza ela igual condenação.
C É LI M È NE
Os caprichos dos dois já estão me cansando!
1650 Será que há justiça no que estão reclamando?
Será que eunão disse o motivo que me cala?
Éliante é o juiz; ’stá entrando na sala.
C E NA I I I
Éliante, Philinte, Célimène, Oronte, Alceste
C É LI M È NE
Minha prima, me encontra aqui atormentada
Porgente cujo humoré de carta marcada.
1655 Pois querem, ume outro, como mesmo calor,
Que eudiga, entre os dois, onde vai meuamor,
Eque, porumproclama jogado no rosto
Proíba umdos dois de falar-me a seugosto.
Diga se essa exigência é modo de falar.
É LI ANTE
1660 Não a ajuda emnada, a mimconsultar:
Épossível que o tenha mal endereçado,
Para mimo certo é dizero que é pensado.
O R O NTE
Minha senhora, é vão quererse defender.
ALC E STE
Nenhumcaminho mais a pode proteger.

O R O NTE
1665 Épreciso falar, já chega de hesitar.
ALC E STE
Não é possível querersó silenciar.
O R O NTE
Uma palavra, e o debate vai terminar.
ALC E STE
Eeusei a resposta, se não quiserfalar.
ÚLTI M A C E NA
Acaste, Clitandre, Arsinoé, Philinte,
Éliante, Oronte, Célimène, Alceste
AC ASTE
Viemos, senhora, não para nos meter,
1670 Mas pra certa questão consigo esclarecer.
C LI TAND R E
Eé muito bom, senhores, aqui encontrá-los,
Já que nossa historinha é capazde afetá-los.
AR SI NO É
Sei que a surpreende, senhora, aqui me ver,
Mas esses senhores quiseramme trazer:
1675 Os dois me buscaram, e eramdois se queixando
Do que meucoração não está acreditando.
Sua alma temtudo para que eua estime,
Não posso agora crerque cometa tal crime.
Até mesmo meus olhos negaramo visto;
1680 Aamizade supera esses maus imprevistos,

Quis fazercompanhia aos dois até aqui,
Para vertal calúnia lavada de si.
AC ASTE
Isso mesmo; e comespírito doce e submisso
Como é que irá tentaraplainartudo isso.
1685 AClitandre é que escreveuesta missiva?
C LI TAND R E
AAcaste enviouesta carta tão viva?
AC ASTE
Pros senhores não há aqui obscuridade,
Enemduvido da sua civilidade
Conhecersua letra já devemsaber;
1690 Porém, isto aqui bemvale a pena ler.
O senhor é um homem estranho, condenando o meu
divertimento, e reclamando que jamais fico tão alegre do que
quando não estou consigo. Nada mais injusto; e se não vier
bem depressa implorar perdão por tal ofensa, eu não hei de
perdoá-lo jamais em minha vida. Nosso desajeitado visconde…
Ele precisava estaraqui.
Nosso desajeitado visconde, por quem começam as suas queixas,
é um homem incapaz de me agradar; e depois que o vi,
durante quarenta e cinco minutos, cuspir em um pote para
fazer rodelinhas, nunca mais pude ter dele boa opinião.
Quanto ao pequeno marquês…
Soueumesmo, senhores, semqualquervaidade.
Quanto ao pequeno marquês, que ontem me prendeu a mão
por muito tempo, creio que não tem nada tão sem valor
quanto toda a sua pessoa; seus méritos são apenas os da capa
e espada. Quanto ao homem das fitas verdes…

(A Alceste.)
Odado caiupara o seulado, senhor.
Quanto ao homem das fitas verdes, ele me diverte às vezes
com seus modos bruscos e sua grosseria mal-humorada;
porém há cem momentos em que o acho o mais tedioso deste
mundo. E quanto ao homem do colete…
(A Oronte.)
Chegousua encomenda.
E quanto ao homem do colete, que se atirou para as literatices
e quer ser autor apesar do mundo inteiro, não posso me dar
ao trabalho de ouvir o que ele diz; e sua prosa me fatiga tanto
quanto seus versos. Meta na sua cabeça, então, que eu não me
divirto tanto, todo dia, quanto pensa; que vejo quem fala mais
do que eu gostaria, em todos os lugares a que me levam; e que
é um tempero maravilhoso para os prazeres de que gostamos a
presença daqueles que amamos.
C LI TAND R E
Agora é a minha vez.
O seu Clitandre de que me fala, e que se faz sempre mais que
doce, é o último dos homens a quem daria a minha amizade.
Ele é extravagante em se persuadir que é amado; e o senhor
em acreditar que não é. Troque, para ser razoável, seus
sentimentos com os dele; e venha ver-me o mais que puder,
para ajudar-me a aturar a irritação de ser uma obsessão.
Isso é modelo pr’umcaráterexemplar;
Sabe, acaso, senhora, que nome lhe dar?
Nós dois vamos contaremtoda parte a história
Que mostra esse seucoração emsua glória.

AC ASTE
1695 Teria o que dizer, e o assunto é provocante;
Mas minha ira não a acha interessante;
Eeua farei verque os pequenos marqueses
Consolam-se comgrandes corações, às vezes.
O R O NTE
Oquê? Éassimque eua vejo me abater,
1700 Depois de tudo que eumesmo a vi me escrever!
Efingindo o amor, esse seucoração
Ao mundo inteiro jura a sua devoção!
Fui bobo muito tempo; e não quero mais ser.
Elucrei, até muito, pora conhecer:
1705 Fiquei comumcoração que agora recupero
Eme sinto vingado no que perde, espero.
(A Alceste.)
Senhor, não soumais tropeço para si, agora,
Conclua então seucaso comessa senhora.
AR SI NO É
Essa mancha deixoua terra escurecida;
1710 Não posso me calar, e me sinto atingida.
Alguémjá viucomportamento igual a esse?
Pelos outros, aí, eunão tenho interesse;
Mas o senhoraqui, que emtudo só quis,
Comseumérito e honra fazê-la feliz,
1715 Eque a valorizava até a idolatria,
Devia…?
ALC E STE
Senhora, deixe, porcortesia,
Que eumesmo cuide do que cabe a mimcuidar,

Não cuide de tolices comas quais devo arcar.
Meucoração a viutomaro meupartido,
1720 Enão pode pagaro zelo despendido:
Não é consigo que eupoderia sonhar,
Se comnova escolha euquisesse me vingar.
AR SI NO É
Ah! Ecrê, meusenhor, que euassimpensava,
Eque era portê-lo que eume interessava?
1725 Vejo que é espírito pleno de vaidade,
Se a isso o levousua credulidade.
Orefugo da senhora é mercadoria
Que a quemo quisesse grande mal faria.
Enganou-se. Busque algo menos exaltado:
1730 Não de gente como euestá necessitado;
Ébomcontinuara suspirarporela,
Mal posso esperarporparceria tão bela.
(Ela sai.)
ALC E STE
Fiquei calado, apesardo que me mostraram.
Antes de mim, porque deixei, todos falaram:
1735 Portempo bemlongo soube me controlar;
Será que agora…
C É LI M È NE
De tudo pode falar:
Osenhortemdireito, nas queixas que tiver,
De a mimcondenaro tanto que quiser;
Agi mal, euconfesso, e minh’alma confusa
1740 Não pretende ofertar-lhe qualquervã escusa.
Airritação dos outros eumenosprezei,
Porémcontra o senhorconfesso que pequei.

Oseuressentimento, eusei, é razoável:
Esei o quanto eulhe pareço condenável,
1745 Que traição no que eudisse é fácil encontrar,
Eque portanto temrazão pra me odiar.
Pois odeie, permito.
ALC E STE
Permite, traidora?
Que a ternura que sinto euderrote, agora?
Emesmo que euquisercomardora odiar,
1750 Meucoração estará pronto a concordar?
(A Éliante e Philinte.)
Estão vendo o que pode uma fraca afeição,
Testemunhos de minha fraqueza os dois são.
Mas isso, na verdade, não é tudo, ainda,
Eme verão cairnuma baixeza infinda,
1755 Eé grande erro que porsábio nos tomem,
Se emtodo coração está, no fundo, umhomem.
Sim, quero, traidora, seus erros esquecer;
Seus crimes, a minh’alma chega a desfazer
Como nome de fraqueza euos cobriria,
1760 Porque fezo que emseumundo se fazia.
Mas só se as suas mãos às minhas forligar,
No plano que fizpra dos homens me afastar,
Ese no meudeserto, onde jurei viver,
De me seguir, agora, vontade tiver:
1765 Pois é somente lá, depois do que foi dito,
Que poderá sanaro que ali foi escrito,
Eapós todo esse horrorque odeia o coração,
Pra insistiremamá-la euterei permissão.
C É LI M È NE

Ao mundo, antes de velho, querrenunciar,
1770 Enesse seudeserto inda querme enterrar!
ALC E STE
Se corresponde a este meuamora fundo,
Porque há de importar-se como resto do mundo?
Seus desejos comigo não estão satisfeitos?
C É LI M È NE
Asolidão assusta vinte anos feitos:
1775 Minha alma não é assimtão grande e forte,
Para acharque esse plano seja a minha sorte.
Se conquistar-me a mão contenta os seus ardores,
Euconcordo em, comela, cedertais favores;
Ea boda…
ALC E STE
Não; meucoração ora a detesta,
1780 Eessa recusa vale mais do que o que resta.
Já que não ’stá disposta, emlaço doce assim,
Como euencontro emsi, encontrartudo emmim,
Pode ir, a recuso, e do peso tão raro
Dos ferros que me prendem, hoje me separo.
(Célimène se retira, Alceste fala a Éliante.)
1785 Cemvirtudes, oumais, adornamsua beleza,
Enunca euvi emsi senão pura franqueza;
Sempre tive, porsi, umimenso respeito,
Que continue, então, como sempre foi feito;
Conceda que o meucoração, tão agitado,
1790 Não esteja, para os seus dotes, preparado:
Sinto-me muito indigno, e mal começo a ver
Que pr’este liame o céunão me feznascer;
Seria para si homenagempassada

Oresto de umcoração que não vale nada;
1795 Enfim…
É LI ANTE
Pode seguircomesse pensamento:
Minha mão de se darnão temconstrangimento;
Eeis aqui seuamigo, que semse inquietar
Poderá, se eulhe pedir, a aceitar.
PHI LI NTE
Essa honra, senhora, sempre foi querida,
1800 Eporela eudaria o sangue e até a vida.
ALC E STE
Possamos dois, para gozarcontentamento,
Umporoutro guardar, pra sempre, o sentimento!
Vítima da injustiça, e portodos traído,
Euvousairde umpoço onde o vício é querido,
1805 Ebuscarpela terra umcantinho isolado,
Onde há liberdade pr’umhomemhonrado.
PHI LI NTE
Senhora, todo o possível vamos buscar,
Pra impediro caminho que ele quertomar.

C R O NO LO G I A: VI D A E O BR A D E M O LI È R E

1622: Nascimento de Molière, de batismo JeanBaptiste Poquelin, primogênito do
estofadorJeanPoqueline de Marie Cressé. Ocasal terá mais cinco filhos.
1631: Opai de Molière se torna criado de quarto e estofadordo rei.
1632: Morte da mãe de Molière, Marie Cressé.
1635: Começa os estudos no Collège de Clermont(Lycée Louis-le- Grand).
1636: Opai de Molière consegue para o filho a herança da posição de estofadordo rei.
164 1: Termina os estudos, obtendo o diploma emDireito. Frequenta círculos
intelectuais formados porartistas. Luís XII decreta o restabelecimento da profissão de
ator.
164 3: Renuncia ao direito de sucedero pai, e recebe herança do espólio da mãe.
Molière funda o grupo Illustre Théâtre comMadeleine, Josephe Geneviève Béjarte
alguns outros jovens artistas.1644: Ogrupo, instalado primeiro no Jeude Paume des
Mestayers, depois no Jeude Paume de la Croix Noire, emParis, não consegue sucesso e
contrai dívidas. Énesse ano que JeanBaptiste Poquelinadota o pseudônimo Molière.
164 5: Épreso porconta das dívidas, mas solto emseguida. OIllustre Théâtre viaja
para a província, apresentando-se emdiversas cidades e representando as primeiras
peças de Molière.
164 8: Molière entra para o grupo de Dufresne.
1653: Dufresne passa a liderança do grupo para Molière.
1658: Após viajarpormais de uma década pelo interiorda França, o grupo volta a
Paris, agora sob a proteção de Monsieur, o irmão do rei, e faza primeira
apresentação para a corte como nome de Troupe de Monsieur. Luís XIVdá ao grupo o
direito de se apresentarno Théâtre duPetit-Bourbon, alternando comos Comédiens
Italiens.
1659: Primeiro sucesso de Molière, comAs ridículas preciosas.

1660: Demolição do Petit-Bourbonpara ampliação do Louvre. Orei concede à Troupe
de Monsieuro uso do auditório do Palais Royal.
1661: A escola de maridos.
1662: A escola de mulheres. Molière se casa comArmande Béjart, sobrinha de
Madeleine.
1663: Críticas pesadas a A escola de mulheres e primeiros ataques a Molière.
Molière recebe pensão real como “grande talento e poeta cômico”.
1664 : Tartufo. Apeça causa escândalo e é proibida de serencenada empúblico.
Nascimento do primeiro filho de Molière, que viria a morrerpoucos meses depois.
1665: Dom Juan. Acompanhia é adotada porLuís XIVcomo Troupe duRoi.
Nascimento de Esprit-Madeleine, filha de Molière, a única dos três filhos que
sobreviverá ao pai.
1666: O misantropo, como autorno papel de Alceste e Armande Béjartno de
Célimène. Médico a força. Primeira edição das obras de Molière.
1667: Originalmente escrita emtrês atos, Tartufo é reencenada empúblico pela
primeira vezapós sua proibição, agora comcinco atos. Apeça é proibida de novo no dia
seguinte à apresentação inicial pelo presidente do Parlamento de Paris comapoio da
igreja.
1668: O avarento. George Dandin.
1669: Retirada da proibição a Tartufo. Anova versão, tambémcomcinco atos, é um
enorme sucesso de público. Morte do pai.
1670: O burguês fidalgo.
1672: As sabichonas. Nascimento e morte do terceiro filho de Molière.
1673: Estreia de O doente imaginário, última peça de Molière. Na quarta
apresentação, desmaia no palco, vindo a morreremcasa na mesma noite. Aigreja
recusa-lhe umenterro religioso, que acaba sendo concedido após intervenção do rei,
porpedido de Armande Béjart.
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