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A CUNHA ( Introdução )

TU AN-IU Eu sou Tu An-Iu, general do Reino de Tsin.
De todos os seus muitos oficiais Sua Majestade só
confia em dois: um civil, Chao Tun e um oficial
do~ex~rcito: EU. Chao e eu n~nca fomos amigos.
A verdade é que eu já tentei matar ele muitas
vezes. O problema é descobrir como, pois o filho de
Chao é casado com a filha do Imperador. Uma vez eu
mandei um capanga acabar com ele, mas o idiota se
matou, arrebentou a cabeça num tronco de árvore.
à, Bom.
Uma vez Chao estava fazendo uma viagem de inspeção e
viu um homem morrendo de fome debaixo àe uma árvore.
Deu comida e bebida pra ele. O homem comeu, bebeu e fo

embora sem nem agradecer.
Uns tempos de~ois o Reino do Tibet mandou de presente
um cachorro chamado Sobrenatural Ao, que Sua Majestade
me entregou pra eu cuidar. # • •Al. eu pensel um plano
pra matar o Chao. Tranquei o cachorro num quarto
vazio sem comida e sem água por muitos dias. No quin-
tal da minha casa,mandei fazer um boneco de palha
vestido com uma roupa de púrpura, cinto de jade,
tab1ete de marfim e boras pretas, i,ualzinho a (
roupa que o Chao usava na corte. E dentro do boneco
botei tripas àe carneiro. Dai soltei o cachorro,
rasguei a roupa do boneco do Chao e dei as tripas
pro cachorro comer. Durante tres meses eu treinei o
cachorrão assim. úaí, um dia fui ver o Imperador e
disse pra ele que um traidor estava conspirando con-
tra ele. Sua Majestade ficou furioso e oerguntou
se eu sabia quem era. Eu disse que não sabia mas
que o cachorro do Tibet, o Sobrenatural Ao era viden-
te e podia revelar quem era o_traidor.
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O Imperador ficou muito contente e mandou buscar o
cachorro. Eu trouxe o bruto. Bem naquela hora.Chao
estava parado do lado do Imperador. Assim que o cachor-
ro viu a roupa começou a avançar, querendo morder.
a Imperador mandou soltar o b~cho e eu soltei.
E o Sobrenatural Ao começou a perseguir Chao pela
sala. Um outro oficial chamado Hsi-Mi-ming não
gostou da história, tirou a espada e matou o
Sobrenatural Ao. Chao escapou.
E correu pra sua carruagem no portão do palácio.
Mas eu já tinha mandado arrancar uma roda do carro
prá ele não fugir. De repente, surgiu, não se sabe
de onde, um homem muito forte. Com um braço ele
sustentou a carruagem, com o outro ele ~HX~~MX
guiou os cavalos e ajudou Chao escapar. Quem
voces acham que era esse homem ? Aquele que estava
morrendo de fome debaixo da árvore. É.
Bom. Eu pedi permissão pra Sua Majestade e passei
na espada a família Chai inteirinha. Uns trezentos.
a,á ficaram vivos Chao Shuo, filho dele porqu~ era
genro do Imperador, e a princesa Real, sua mulher.
Mas eu sempre achei que era melhor não deixar ninguém
pra semente. Então, Kxk falsifiquei um edito do
Imperador ordenando que Chao Shuo se su.icide. Mandei
um mensageiro levar num pé e voltar no outro pra me
informar bem ligeiro.

Sai TU-An :Ku
Entram Chao Shuo e aprincesa Real

CHAO 8u sou Chao Shuo. Agora escute, Alteza
Real, pois estas são.as minhas ~ltimas palavras.
Voce est~ esperando um filho. Se for menina,
não há nada a fazer, mas se for um menino, qL<e ele
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seja chamado o ÓRFÃO DE CHAO. E quando ele crescer
e for wn homem, que vingue a morte de seus pais.

(CHORA) Oh, não posso duportar !

ENTRA Ü MENSAGEI~O )

Tenho que ser rápido. Eis o portão.
( ENTRA)
De joelhos, Chao Shuo, ouça o decreto do Imperador:
Em razão da traição cometida, toda sua familia foi
morta a fio de espada. Mas resta ainda uma semente
do mal : Você. porém, por ser membro da Familia Real
não podemos mandar executá-lo. Em vez disso, dei-
xamos a sua escolha um dos três castigos reservados
à nobreza: a corda, o pWihal, ou o veneno.
Escolha e morra.
A Princesa l<eal será mantida prisioneira nesta casa,
isolada de sua familia.
Este é o sagrado decreto imperial que exige imediato
cumprimento. Decida e aja.

( CANTA )
Que haveremos de fazer,
6 minha princesa amada.
pmis a minha lealdade
Foi toda desperdiçada.
Em em apenas um momento
Ela se transforma em nada.
Enquanto que o traidor,
Corno um vil verme a roer,
Conquista o estado e o ?oder.

(CANTA)
Oh, céus ~ piedade t

Tão cruel ter de morrer
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se ao menos uma cova
Nossos corpos receber.

CHAO Alteza Real, nunca se esqueça do encargo que lhe dei.

PIUNC. Não esquecerei.

CHAO ( CANTA)

o pranto chove em meu rosto,
Cada palavra é um desgôsto.

CHAO SHUO SE J'1ATA COM O PUNHAL E ·CAI.

PRINC. Chao 1 Oh, meu coração se parte.

SAI •

MENS, Chao Shuo se matou com o punhal e a Princesa Real
está prisioneira em sua casa. Vou voltar e contar
tudo a Tu-An Ku •
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ATO I

ENTRA TU-AN IU

TU Meu maior medo agora é que a Princesa Real tenha
um filho homem e que ele cresça para ser meu
inimigo. Ela Ja deve ter dado à luz. Onde está o
mensageiro ?

EN'rRA UM SOLDADO

SOLDADO Venho informar a Sua Excelência que a Princesa teve
um menino e que ele se chama o órfão de Chao.
Ah-ha ~ O órfão de Chao. Bem, eu posso esperar. De
Dentro de um mês essa criança estará morta. Leve
minhas ordens para o General Han Chueh. ordeno que
ele monte guarda nos portões da casa dela. Não'é
preciso cuiàar dos que entram, mas todos os que saem
devem ser revistados. Quem tentar salvar o Órfão
de Chao terá toda sua familia executada a espada até
a nova geração. Faça correr esse aviso pra que todos
saibam : quem desobedecer pagará a pena.

TU

SAEM.
ENTRA A PRINCESA REAL CARREGANDO UM BEB~.

PRINC Todas as dores do mundo
Moram no meu coraçao
Como uma chuva de outono
Tristes lágrimas no chão.
Não posso me esquecer do que disse meu marido,
antes de morrer. üh, céus, como posso fazer pra
tirar meu filho desta casa? Já não tenho mais
parentes. Só me resta o velho médico Ch'eng Ying.
E vou pedir que ele me ajude.
ENTRA ~Hi ~HZ CH'ing YING com uma caixa de remédios
pendurada do ombro.
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Eu sou ChBeng Ying. Eu era médico da cidade até
o dia em que o genro do Imperador me tomou para
os seus serviços. Ele sempre me tratou muito bem~
melhor que a todos os seus outros servidores. Agora
sou eu que cuido da Princesa Real. Levo seu chá e
sua comida todo dia. Ela acabou de ter um filho.
Mas eu temo por ela o coitadinho não vai escapar do

PRINC.

perverso Tu-An [u. Que pena ~ Sua Alteza Real mandou
me chamar. Acho que ela está precisando de algum
remédio depois de tanto tempo de prisão. Eis o por-
tão. Vou entrar • (ENTRA)
Sua Alteza Real mandou me chamar? Que deseja?
Que triste sina caiu sob nossa familia ~
Ch'eng Ying vou contar porque mandei te chamar. Você
sempre foi nosso empregado e acho que nunca foi
maltratado. Esta criança que nasceu se chama o
Órfão de Chao. Foi seu próprio pai que o batizou
assim. antes de @orrer.
Ele tem de ser tirado desta casa e escondido até
que cresça. E quando tiver idade, que ele vingue
toda a familia Chao.
Alteza Real, o perverso Tu-An Xu ficou sabendo do
nascimento de seu filho e mandou fixar avisos nos
quatro portões da aidade: aquele que ajudar o Órfão
de Chao será morto junto as nove gerações de sua gKMi~i
familia.

CU'ENG

PRINC. (CAI DE JOELHOS) Tenha piedade das trezentas almas da
familia Chao que dependem desta criança para ter
sua vingança.

CHBNG por favor, levante-se Alteza! E se eu levar a
criança e 'I'u-An tu ficar sabendo e perguntar por ela?
Sua Alteza dirá que entregou a Ch'eng Ying. Toda
minha familia será morta.
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Que seja ~ Mas esta criança também não viveria.

PRINC; Bem, bem, bem. Parta em paz, Ch'eng Ying.
Seu pai matou-se com um punhal
(ELA TIRA O CINTO DO VESTIDO).
Que sua mãe o siga.

SAI

CH'ENG A Princesa Real se enforcou t Não ouso ficar aqui
nem mais um minuto. Vou abrir minha caixa de remédio
e esconder a criança no meio das ervas. Ó céus,
piedade !

Bem. seu eu conseguir te tirar daqui, criança. a
boa sorte te protegerá e eu terei feito o bem. Mas,
se nos descobrirem, será o seu fim e também a morte
de toda a minha familia.

SAI
EN'I'RA HAN CHUEH com soldados

HAN Eu sou Han Chueh, um dos generais de Tu-An lu
lCANTA)
A chuva no tempo certo
O vento emssuo estoçao
Eo malvado TU-An lu
Com todo o poder na mao t

Os justos e os honestos
Na praça decapitados
Os falsos e traiçoeiros
Bo palácio bem guardados

Deixar o povo com mêdo
É o que ele quer na verdade
E quem fica contra ele
É morto, sem piedade.
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(PALA) Quando enfim terminará essa amarga inimizade
entre as familias Chai e Tu-An ?
Tu-An [u é o mais cruel de todos os homens

(CANTA)
Não lhe dá medo, algoz ,
o ~kk clamor de dez mil bocas ?
O povo inflamado, feroz,
E a ira dos céus, sobre nós?

vinte anos de amizade
Tive eu com o pai de Chao.
contra isso nada pode
tua vilania, teu mal.

ENTRA CH' ENG YING, NEltVOSO

CH'ENG Ainda bem que é o general Han que está no portão.
O pai de Chao ajudou na promoção dele. Se eu conseguir
passar x salvo a vida da criança e a minha também.

CH'ENG YlliNGSAI DOS PORTOES.

HAN CHUEH Um homem com uma caixa de remédios.
Quem é você ?

Meu nome é Ch'e~CH'ENG Sou apenas utJ médico de aldeia.
Ying

HAN CHUEH De onde você vem ?

CH'ENG Estava preparando uns remédios na casa da princesa
l<eal.

HAN CHUEH Que remédio ?

CH'ENG Um fortificante para Sua Alte~a Real.

HAN O que tem nessa caixa ?

CH'ENG Ervas.

HAN Que ervas ?

CH'ENG Raiz aromática Dara tosse, menta e outras.
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HAN Que mais voce esconde ai ?

CH'ENG Não escondi nada, nao senhor •

HAN Muito bem, pode ir embora

(CH'ENG YING ~AI)
Ch8eng Ying, volte. O que é que você tem aí na
arca?

CH'ENG Ervas.

HAN Que meia tem escondido ai ?

CH'ENG Não escondi nada, nãossenhor.

HAN pode ir, então. ( Ch'ENG VAI ).
Ch'eng Ying, volte. Voce deve ter alguma coisa

misteriosa escondida aí dentro. Quando eu mando voce
ir voce vai como uma flecha, mas quando eu te chamo,
voce volta como um trapo arrastado por um fio.
Pensa que eu não te conheço ?

(CANTA)
Voce era bem tratado
Na casa de Chao Tun
E eu, eu sou um soldado
Obedeço a Tu- An Ku •

Em tua arca, escondido
está o bebê de um mês de idade,

Ch'eng Ying, não é verdade?

Voce deseja escapar
Varar o covil de tigres
Onde não passa nem ar ?

Apesar de militar
Eu não sou baixo, nem vil
e não vou te revistar.
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(PALA)
Ch'eng Ying, suponho que voce recebeu muitos favores
~a familia Chao, não ?

CH'ENG Sim. Eu sei o que é a bondade e como retribuir.

HAN ABRE A CAIXA DE REMEDIOS
Voce disse que tinha aqui raiz aromática para tosse
e menta, mas eu acabo de encontrar uma mandrágora.
CH'ENG CAI A ~EUS PÉS.

CANTA
Tem dois olhinhos brilhantes
tentando Rm me enxergar,
tão quietinho nessa caixa
tantos sons para escutar •••
Vai tão bem amarradinho
as pernas nem podem esticar
tão estreito esse teu berço
que nem dá pra se virar.
FALA
Isso não é condição de se tornar um homem.
tornar-se um homem não seja tua condição.

Mas talvez

GH'ENG Não se zabgue comigo, Honorável. Ouça-me e este humil-
de criado lhe contará tudo.
Sua Alteza Real enforcou-se. Ela me encarregou de
proteger a criança, pra que ele possa crescer e
zelar pelos tÚIDulos de sua familia. Felizmente foi
o senhor que encontramos e ouso esperar que o senhor
nos ajude. Se esta criança for morta, será o fim
de toda a familia Chao.

HAN Se eu entregar essa criança, recebo honras e riquezas
até o fim üe minha vida, não é ? porém eu, Han Chueh,
sou um homem. Como poderia fazer isso?
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,Pegue a criança e va. Se TU-An Iu perguntar, eu
serei o responsável.

CH'ENG Eu agradeço, general.

CH'ENG YING PEGA A CAIXA E SAI~ MAS RETORNA E AJUELHA-
SE AOS PES DE HAN CHUEH

HAN Quando disse pra ir embora eu nao estava brincando
Ch'eng Ying. vá e vá ~K~K depressa.

CH'ENG Eu agradeço, general, agradeço muito.
ELE SAI E TORNA A VOLTAR, AJOELHANDO-SE

HAN De nQNO ? Se não tem coragem, porque quer ser o
guardião do órfão? Não sabe que os justos não têm
medo da morte ?

CH'ENG Quando tivermos saido dos portões, general, o senhor
nos delatará a Tu-An lu. K E ele há de mandar outr~
soldado para me prender e esta criança não vai ter chan
ce de sobreviver. Então, me prenda o senhor mesmo e
receba a recompensa. O órfão e eu morreremos juntos.

HAN coração , emboraDescanse o teu e va
O que eu tenho a ver

Com o perverso Tu-An j(u?
,

j ut so bom,Se voce e e
Eu também sou como tu.

se voce está dispo~to
a sacrificar tua vida
Aqui mesmo, no meu posto
A minha eu posso doar

Leve esse órfão e esconda
L~, bem longe, na montanha

Até que ele tenha idade
~ra cumprir sua façanha.

Em artes de guerra e paz
Fa;a ele se aprimorar
para um dia, no futuro
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,. 'Um exerc1to comanQar,

O tirano derrubar,
Membro a membro esquartejar
E as almas dos mortos vingar.

E as portas da justiça
Não teremos atacado
Nem a carga de perigos
e dureza, esperdiçado.

Que venha a mim Tu-An tu
Exigir explicação.
Mas voce, dia e noite,
Vai zelar por nosso Orfão.

E quando não for mais criança
Conta a ele o acontecido

RX&XHXHXXKMgxa~x
pra que ele lembre da vingança
E eu não fique esquecido.

)
HAN CHUEH CORTA O PRÓPRIO PESCOÇO

CH'ENG Ah ! O General Han se matou. Que devo fazer ? E se os
outros oficiais descobrirem e contarem pra Tu-An Ku ?
Temos de fugir depressa.

APANHA A CAIXA E SAI
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ATO 11

ENTRA TU-AN tU, COM SOLDADOS

TU O orfão de Chao ~ Será que ele escapou ? porque é
que ainda não me trouxeram a criança?

(ENTRA UM SOLDADO

SOLDo Calamidade das calamidades, general.

TU- o que foi ?

SOLDo A Princesa Real se enforcou e o general Han que estava
de guarda no portão se matou també~.

TU porque é que o general Han havia de se matar ?

O órfão deve ter escapado ~ agora? Já sei.
Vou forjar um decreto Impe'ial ordenando a execução de

toda a criança entre um e seis meses. O Órfão de Chao
não escapará. Vamos, espalhem os proclamas.

ENTRAM. rUNG-SUN CH'U-CHIN

IUNG Eu sou Iung-Sun Ch'u-Chin. Eu servia ao Imperador.
Mas já estou velho e quando vi que Tu-An Iu estava
tomando todo o poder do reino em suas mãos senti
que era impossível continuar em meu posto. Fui apo-
sentado. Agora sou f~zendeiro aqui na vila de T'ai-
~XN~ p'ing. Moro numa casa de sapé, tenho alguns
acres de terra e um arado pra me ajudar.

CANTA
Foi-se o tempo em que eu dormia
Nwma tenda de campanha
e ao clarim atendia

Agora tudo que faço
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Sentado a porta da casa
É ver passarem os gansos
voando, batendo asas.

Se a correnteza da vida
Não tivesse abandonado
Teria a minha cabeça
No chão da praça rolado.

ENTRA CH'ENG YING

CH'ENG Ai, que medo ~ consegui sair da cidade com a morte
nos calcanhares. Parece que Tu-An lu mandou juntar
todas as crianças, entre um e seis meses no quartel
general. Acho que ele vai matar todas, pessoalmente.
pra onde ~que eu vou levar este beb~ ? Ah, agora me
lembro - Xun-sun Ch'u-Chin na aldeia de T'ai-p'ing •
Ele e Chao eram muito amigos quando estavam na corte.
Ele é um velho, honesto, direito e posso esconder o
órfão lá. Eis a aldeia. Vou deixar a caixa aqui
neste rancho. Descanse um pouco, pequeno ~ Vou ver
Iung-sun Ch'u-Chin e volto logo. í

rUNG-- o que o traz aqui Ch'eng Ying ?

GH'BNG Eu sabia que o senhor estava morando e~ T'ai-p'ing HXX-
então YX«X vim até aqui especialmente pra fazer uma
visita.

rUNG Como estão os meus colegas da corte desde que eu vim
embora ?

CH'ENG XAlIXS: Ah ~ .AS coisas andam bem diferentes do tempo em
que o Honorável estava na corte. Agora que TU-A~ ru
arrebanhou todo o poder as coisas já não sãõ as
mesmas
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[UNG Os ministros e oficiais deviam protestar com o Impe-
rador.

CH'ENG Honorável~ ministros e oficiais traiçoeiros sempre
existiram. Mesmo nos tempos dos mais sábios aos
reis quatro homens maus existiram.

XUNG CANTA
,Que monstro e esse homem

que dez mil almas odeiam
e apenas uma quer bem ?

Seu talento é tão mortal
que de um golpe exterminou
toda a familia Chao.

CH'ENG Felizmente nada escapa aos olhos dos céus.
A familia Chao não foi totalmente exterminada.

rUNG Mais de trezentos foram abatidos, o genro do impera-
dor suicidou-se, a Princesa l{eal enforcou-se. Quem
poderia ter sobrado ?

CH'ENG A princesa Real teve wn filho. Ele sobrou.
Mas temo que Tu-An Ku venha a saber e queira matá-Io
também. E se essa criança morrer, .~ntão , sim, toda
a familia Chao terá sido eliminada.

rUNG E onde est& o 6rfão ? será que alguém conseguiu
salvar a criança?

CH'ENG Já que o Honorável Senhor se compadece da familia
Chao, eu terei a coragem de contar a verdade. Antes
de se matar Princesa Real confiou a criança a mim, e
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me encarregou de cuidar dele até que cresça e possa
vingar os seus pais. Quando eu tentei escapar, o gene-
ral HAN que estava de guarda no portão nos deixou es-
capar e depois se matou. Eu não tenho onde esconder
o órfão, então, vim especialmente até o senhor. Sei
que o Honorável serviu na corte junto com Chao Tun e
que eram muito amigos. Tenha piedade, salve esta
criança.

l:UNG Onde está o órfão?

CH'ENG Ali fora, debaixo do ranchinho.

RUNG Assustando a criança vá, traga pra dentro, depressa.

CH'ENG YING TRAZ A ARCA, ABRE E OLHA.

CH'ENG Graças aos céus ele ainda está dormindo.
Honorável, eu tenho quase quarenta e cinco anos e tenhc
um filho qe menos de um mes. Meu plano é fazer meu
filho passar pelo órfão de Chao. Por duas razões :

primeiro para retribuir a bondade do genro do Impera-
dor e segundo, para salvar as outras crianças de
Tsin. O senhor, Honorável, deve ir até TU-An Iu
e simplesmente dizer que o àrfão de Chao está escon-
dido na casa de Ch'eng- Ying. Que;nele nos mate a

ambos, pai e filho. E então, o senhor poder~ devotar
seu tempo à criação do órfão para que ele, depois de

grande, possa vingar a morte de seus pais.
É um bom plano, não cha ?

IUNG Quan~os anos voce tem, Ch~eng Ying ?

CH'ENG Quarenta e cinco.
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Vinte anos passarão antes que este bebê possa vingar
os seus pais. Se voce viver mais vinte anos terá
sessenta e cinco. Mas se eu viver mais vinte anos,
terei noventa, não é ?

Quem pode garantir que ainda estarei vivo pra ver
a familia de Chao vingada ?

Voce está disposto a sacrificar seu filho,~~í~~
Ch'eng Ying. Então, deixe seu filho comigo. vá e
conte a TU-An lu que rung-sun Ch'u-chin escondeu o
órfão na aldeia ae T'ai-p'ing. Esse é que é o melhor
plano.

Pode parecer melhor, Honorável, mas como posso eu
colocar o senhor nessa posição ?
Diga a Tu-An ru que meu filho ' o órfão e deixe-nos
morrer juntos.

Já está decidido. Nada de lamentações Ch'eng Ying.

Não, não. O senhor ainda está na flor da idade.

(CANTA
Meu vigor não se compara
ao que era anos atrás

talvez eu nem x~.xelC:kl{Hx:kaI sobreviva
uma noite, um dia mais.

sua vida é de calma e conforto, dentro de sua casa e
de repente eu apareço e envolvo o senhor nesse caso
infeliz ~ Não, minha f~lha é imperdoável.
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~UNG Que e que voce está dizendo. Ch'eng Ying ? ~u já
tenho setenta anos. A morte ~ minha companheira ue tode
dia. Eu não vou reclamar se ela chegar mais cedo
ou mais tarde.
CANTA
Quando contemplo um palco
de bonecos dançarinos,
a vida me parece
como um sonho pequenino.

Estou velho, muito velho
p~ra almejar grandes feitos.

Mas como vou encarar
amigos e benfeitores
se eu n~o puder pagar
o que fizeram por mim?

Como posso me esquecer
do dever, da obrigação
e ainda pretender

que digam que fui um forte ?

CH'ENG Honorável, aceito sua promessa. O senhor não vai
voltar atr~s a sua palavra ?..

KUNG Para que prometer se nao se pretende cumprir?

CH' ENG Se o Sffilhorconseguir salvar o 6rfão de Chao seu nome
ficará na história e será lembrado geração após gera~
ç ao ,

iI.
! '
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KUNG Não há porque me elogiar.
o fim da vida na terra
Não se deve desejar.
Mas os meus cabelos brancos
já começam a rarear.

CH'ENG Mais uma coisa, Honorável. Depois de preso por
Tu-An Ku, será que o senhor resiste a tortura ?

E se o senhor me entregar ?

Se pai e filho tiverem de morrer, que
grande ?ena se o àrfão de Chao também

seja. Mas seria
morresse de-

pois de tanto sofrimento;

rUNG Descanse, Ch'eng Ying
CANTA
Vale mil moedas de ouro
Minha pàlavra empenhada
Nem a ponta do punhal

r

~··
;;

'o'·...

Ou o fio afiado da espada
Me fariam abanlionar
Uma tarefa iniciada.

FALA
A morte de um velho nem merece ser notada.

CHtENG Então tenho de correr. Vou levar o órfão de volta
para minha casa e trazer a criança aqui para a aldeia
àe T'ai-p'ing.

SAEM
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ATO 111

ENTRA.MTU-AN [U E SOLDADOS

TU Como é que esse órfão escapou? Já mandei comunicar
que, se o àrfão de Chao não for devolvido dentro de
tres dias, todas as crianças recolhidas ao quartel
serão mortas. (•••)

••
ENTRA CH'ENG-YING

A , AVoce, quem voce?

CH'ENG Um médico de aldeia. ,Meu nome e Ch'eng Ying.

TU Onde está o órfão de Chao ?

CH'ENG Escondido na aldei de T'ai-p'ing na casa de
[ung-sun Ch'u-chin.

TU
,Como e que voce sabe ?

CH'ENG Ele é meu conhecido. Outro dia fui fazer uma visita
aXIf~R e ele tinha um bebê no meio da sala. Kung-sun
tem setenta anos e nu ca teve filhos. E eu fiquei
pensando ue onde é que tinha aparecido aquela criança.
Quando eu perguntei se o pequeno era o àrfão de Chao
vi que ele ficou branco e não conseguia responder.

E isso me deu a certeza que o ~rfão de Chao esti na ca-
sa de !:Lmgsun.

TU Calma, meu amigo, eu não caio tão fácil nessa histórúa.
você e King-sun nunca tiveraJJlnenhuma desavença.
porque é que você vem dizer agora que ele escondeu
o ~xiixórfão ae Chao ? Han ? Se o que voce diz é
verdade, o fim da historia está próximo. Mas se

t·
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o que voce diz é mentira •••alguém afie a espada e
corte-lhe a cabeça agora mesmo ~

CH'ENG Não se zangue, Excelência •••por favor, me escute.
É verdadE que eu e Kung-sun nunca brigamos. Só
faço isso por causa de sua proclamação, porque o senhor
promete matar as crianças que estão no quartel.
Eu quero salvar as crianças. E tem também uma outra
razao. Eu tenho quarenta e cinco anos e minha mulher
acabou de ter um filho que ainda nao tem nem um mes.
E nós tivemos de entregá-lo. Se meu filho morrer, to-
da minha familia morre junto. E eu sei que se o
senhor conseguir o àrfão de Chao as crianças do reino
serão salvas e nada acontecerá ao meu filho. É por isso
que eu vim informar.

TU (SORRI) Muito bem, t:ung-sun e Chao Tun eram amigos na
corte. É compreensível que isso aconteça agora. Eu,
Ch'eng Ying e meus soldados vamos agora mesmo atéa. a aldeia de T'ai-p'ing para prender rung-sun
Ch'u-Chin.

SAEM

ENTl<A rUNG+SUN

K-UNG o pérfido Tu-An Ku ueve dhegar a qualquer momento.
CANTA
Nuvens de poeira guerreira
Sobre a ponte do regato
É a horda de assassinos
Dos que são justos dê fato·
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Soldados encouraçados
Em perfei ta Fo rm aç âo

Lanças e elmos alinhados
Espadas prontas na mão.

f'
À tortura e humilhaçã9
vão eles me submeter i-"

É chegada a minha hora
Eu, hoje, devo morrer •

ENTRAM TU-AN tU, CH'EN YING E SOLDADOS

TU Cerquem a aldeia de T'ai-p'ing
!ung-sun, Ch'en Ying ?

Onde é a casa de

CH'ENG É aquela.

TU
,rung-sun Ch'u-Chin, voce sabe que e culpado de um

crima ?

IUNG Nada sei e de nenhu m crime tenho culpa

TU Eu me lembro que voce e Chao Tun serviram j untos na l&:OIXi

corte. Como ousa esconder o àrfão de Chao ?

IUNG Como ouso esconder o orfão , General ?

'l'U Nâo hà confissão sem tortura. pegue um bastão e apli-
que nele.

Ü SOLDADO 8SPANCA rUNG-sun )

rUNG CANTA
~»XKOC~XXXXOIXX~XXMXHM0HRX
Quanao a corte abandonei
E fiz minha despedida
ACham Tun prometi
Amizade toda a vida

I
I',;,~:
I
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FALA t··
Que;[tfoi que lhe contou iS50 ?

TU Ch'eng Ying. Foi ele quem te úenunciou. ,
I.
I

l:UNG Voce já assassinou toda a familia Chao. Só sobrou
esta criança e agora voce quer matá-Ia também.

~oce é como o vendaval
Que derruba até as águias
~ como a geada hibernal
Que parte as hastes das plantas

TU Vamos, vel#o, onoe é que está o àrfão ?
Diga a veraade se não quiser apanhar.

Que órfão é que eu escondi ? Quem foi sue viu?

TU Não vai confessar? Batam forte •.

o SOLDADO ESPANCA ~UNG-~UN

Confessa sua carCassa velha. Que o diabo te carregue
(~X~K PARA CH'ENG YING )
Foi voce que denunciou Ch'en Ying. pegue uma vara e
bata nele.
SOLDADO SAI

I'

CH'ENG Eu sou 50 um médicu de aldeia, general. Meu pulso e
fraco até pra misturar ervas. ,Como e que eu vou aguen-
tar uma vara pra bater em alguém?

1'U voce nao quer Dater porque está com medo dele contar
que voce é cúmplice.

i·
i

f
I

I.
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Eu bato, general.

CH'ENG YING PROCURA UM BASTÃO

.Olhem SOe Experimentando toas as varas pra pegar uma
bem fininha. Voce está com medo dele te denunciar
quando começar a doer.

i"·

Eu peg~ uma bem grossa.

Pare ~ primeiro voce pega uma fininha, agora uma
grossona. Com esta aqui voce mata o velho em tres
golpes. Mata a única testemunha contra voce.

I

Quando eu pego a fina o senhor diz que não serve. Quand/
eu pego a grossa, também não serve. O que é que o ~~

;

senhor quer de mim ? r
É 50 Degar uma vara média. velho, sabe que 3K

k é Ch'eng Ying que vai te bater agora?

(LEVANTA A VARA) Confesse!
BATE TRES VEZES
Ah, aah ! Esses golpes doeram mais que todos. Quem é
que me bate ?

CH'eng Ying •

você Ch'eng Ying ? você me batendo?

Os golpes afetaram a cabeça dele, general.
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rUNG CANTA
o que fiz eu, Ch'eng Ying ,
o teu velhw rung-sun
pra que agora, no fim,
voce me ultraje assim 1 I·

CH'ENG Confessa, confessa logo.

IUNG Eu confesso, eu confesso.
I

CH'8NG YING SE AGITA

TU Basta olhar pra Ch'eng Ying pra saber que ele está
com tanto medo que até suas pernas tremem

XlIDm
CH' EN(j Con§esse agora, já. senão eu te bato até morrer.

rUNG Sim, sim, sim.
Nós cmnspiramos pra salvar a criança. K»XKXKIX~~&X
~x~xx~X~~XX~XXXKM~~XX~~~áXMíKK~

TU Eu sabia que ele acabava falando. Voce disse "nós".
Um é voce. E o outro, quem é ?
Diga a verdade e eu te pOUDO a vida.

KUNG Quer que eu conte ?

Eu conto, eu conto.
Ah. o nome dele estava na Donta da lingua, mas es-
capou. Esqueci.

TU É voce, não , Ch'eng Ying ?

CH'ENG Corno ousa acusar um homem inocente I velho ?

I'
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~UNG Do que,e que voc~ tem tanto medo, Ch'eng Ying ?

TU Agora mesmo voce disse que eram dois. Depois disse que
não tem .na.i s ninguém. E então?

XUNG Me bateram tanto que eu estou confuso.

TU Ainda não quer falar? Eu te bato até a morte, velho. I

IUNG (~NTA ~~

Bata até me esfarrapar
E meus membros àescarnar
Palavra alguma terá
pra alguém incriminar.

ENTRA UM SOLDADO COM UM BEBt!

SOLD; Seneral, ganhamos o dia. Encon rei o 6rfão de
Chao numa caverna.

TU (SORRI) Traga o bichinho aqui. Quero matar com
minhas pr9i)rias mãos. Voce disse que aqui nao tem XHlI[X,

àrfão . , Inenhum de Chao - mas o que ·e que e isto aqui, I

então ?
, olhar criança. IMeu sangue ferve 50 de pra essa

Minha espada. Pronto. Pronto. Pront6.

CH'ENG YING MAL CONTROLA SUA AGONIA

Este é o granae momento da minha vida.

r:UNG CANTA
Ah ,

eu amarrado, a tremer
e essa pobre criança

no próprio sangue a morrer
a cada golpe de espada

q~erendo sobreviver
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CH'ENG YING OCULTA AS LAGRIMAS

Posso ver que Ch'eng Ying
tem o coração a arder
sem que o pranto paternal
dos olhos jJossaverter.

FALA ~
Cuidado, ,perverso 'I'u-An tu ~ Os céus estão vigilantes.
E os céus não vão te perdoar. Minha morte não é nada. !.

CANTA
Setenta iNX~xB~jinvernos já vi
se pudesse, outros veria
Mas esta pobre criança
Morreu antes do seu dia

j-

CH'eng Ying ~xKxxepresta atenção,
os teus ouvidos apura :
lembra sempre que Chao Tun

teve morte prematura

Não deixa que eles se esqueçam
que o tempo passa depressa
e a maldade tem seu fim
quando a cingança começa

Que o vilão seja p~ido,
seu corpo, esquartejado,
membro a membro repartido.

i
!'
I
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FALA I.

Agora vou esfacelar minha cabeça contra os degraus.
E morrer.

SAI COM O SOLDADO
ENTl~ O SOLDADO

SOLDo Iung-sun partiu a cabeça contra os degraus e morreu.

TU (SORRI) Bom. se velho se matou, já , tudo I·?o esta aca-
bado. Ch'eng Ying, voce está de parabéns. Se nao fôs-

, eu ia matar órfão, hã ?se voce, como e que o

CH'ENG Eu nada tenho contra a familia Chao. Só fiz isso por-
que, se o órfão não
filho teria morrido.

fosse encontrado, meu próprio

Tu Você é meu amigo. Eestá em necessidade. Vou te lt1i§X~
xxx~ x1i§maxx~xxxx tornar o meu servidor. E vou ajudar

teu filho acrescer. Ele vai ser muito importante.
Voce ensina a literatura e as artes e eu me encarrego
do treinamento militar do menino. Hã? Sabe, eu i

I

também já tenho quase cinquenta anos e não tenho herdei-i
ros. Vou adotar o teu filho. Eu estou ficando
velho. E todos os meus títulos oficiais K vão estar
lá, esperando ele quando ,Dor eu morrer. Que e que
voce acha, hã ?

CH'ENG É uma grande honra, general e eu nem sei como agrade-
cer.

TU CANTA

No tempo que Chao Tun
na corte se destacava
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o meu despeito era tanto
que eu quase sufocava

I

Agora já consegui
Que a familia, toda ela,
Até mesmo este botão,
Morresse t É o fim da querela t

SAEM
I'·
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ATO IV

ENTEAM TU-AN leUE SOLDADOS

TU Jã faz v~nte anos que eu matei o órfão de Chao.
Adotei o filho de Ch'eng Ying e ensinei pra ele os
dezoito ramos das artes ~ militares. Tudo que ele
faz é bem feito. No arco e nos cavalos é até melhor
que eu. Contando com o valor e xx habilidade do
menino eu tracei um grande plano. Vou matar o imperà- I>,
dor, tomar o trono e o menino fica no meu lugar.
Isso é o que eu mais desejo. Ele está treinando no cam1·
po e quando ele voltar vou anunciar os meus planos.

x~i:SAI

ENTtA CH'ENG YING COM UM ROLO DE PAPEL NAS MÃOS

CH'ENG CANTA
O K~~ sol e a lua no céu
Fazem os anos passar

AOs velhos, ~xx causando penas
AOS jovens, a estimular

Tantas coisas no meu peito
Se agitam em confusão
Que eu nem tenho corQgem
De abrir o meu coração

FALA
Como passa o tempo ~ Já faz vinte anos que eu vim
viver com a família de Tu-An ruo será que ele
d~sconfia ciahistbria toda? Não. R Nem mesmo o
menino faz i:~XRidéia. Vou fazer sessenta e cinco
anos, agora. E se algJma coisa me acontece, quem
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e que v;aidizer pro menino que ele tem de vingar sua
f~ailia ? Eu nem consigo dormir, hesitando, ansioso.
Há muito tempo eu mandei ?intar estas figuras dos jus-
tos e dos honestos que morreram antes da hora.
Se ele me perguntar, posso contar as histórias, uma
a uma. Agora vou sentar aqui no estúdio e esperar
que ele volte. Veremos o que fazer.

ENT "<A CH' ENG PÕ

Pô Eu sou Ch'eng Pô. Meu pai, Ch'eng Ying mora aqui deste,
lado. Meu pai adotivo, Tu-An ru, mora do outro. De
dia eu treino as artes militares, ae noite, estudo
os cl~ssicos. Agora vo~ ver meu pai.

Eu sirvo ao Imperador
O sagrado Ling de Tsin

CANTA

e ao ministro Tu-An ru
que é como um pai pna mim.

Estudei todas as artes
~a guerra e da paz também

E nem dez mil inimigos
Abalam~ minha coragem.

CH'ENG Acabo de olhar este rolo de pinturas. Quantas
tragédiôs ! Ü 6rfão de Chao custou a vida de tantos ofi
ciais, de tantos homens honrados - e do meu filho
também.

PO Vamos, leve meu cavalo. Cadê meu pai ?

SOLDo No estúdio.
I
i
f'
!

PO Me anuncie
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SOLD; Ch'eng po acaba de chegar.

CH'ENG Que entre.

SOLDo Que entre

PO Estou vindo do t~einamento

CH'ENG vá comer.

PO

I":

I ~

I,·

SAI
Sai da sala. Sempre que me vê, meu pai fica contente. I"

Mas hoje ficou preocupado, tristonho. Que será?
Vou perguntar.
VOLTA

Quem foi que te insultou, pai ?
Diga. Eu cüido dele.

CH'ENG se eu te contasse •••Nem mesa teus próprios pais iam
saber como te aconselhar. vá; vá comer ( eHORA)

PO Não entendo. porque essas lágrimas furtivas? Esse
suspiro tâo fundo? Estou aqui, pai. E se ningu~m
te insultou, qual terá sido o problema?

CH'ENG Fique aqul um DOUCO. Procure algo pra ler. Vou lá
dentro e volto logo.

(CH' ENG YING ::i AI , DEI XANDO O 1WLO NO CHÃO )

PO Eledeixou este rolo para mlm. Villnosabrir e olhar.
Que estranho ~
Um homem de vermelho com wn cachorro feroz.
E aqui o cachorro at aéa um homem vestido de ~M~!:iX

,
pur-p ur-a , E um outro mata o cachorro.
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E um outro se suicida, batendo a cabeça muna árvore.
O que são essas histórias? Não tem nomes. Vamos
em frente.
Aqui está um general com uma corda, um punhal e um
cálice de veneno. Ele se mata com o punhal. Este outro

I·
Icorta a garganta com a espada. Um médido de joelhos,

a mão sobre uma caixa de remédios. E aqui uma mulher
entregando seu bebê para o médico. Ah, ela também

1-

se mata. Que triste ! Como é perverso esse homem de
vermelho ~ Olha, um velho de barbas brandas, espancado
brutalmente.
Será que essa familia tem alguma coisa a ~e ver com
a minha ?
CANTA
Se não matar o vilão
Indigno me tornarei
Cara a cara com o monstro
por vingança ~Kxma clamarei

De quem serao ances~rais
as v{timas dessa desgra;a ?
Mortos, banhados em sangue
Cabeças no chão da ~raça.

1-

FALA
Estou confuso. Vou esperar meu pai voltar e
perguntar pra ele.

CH'ENG YING AVANÇA

CH'ENG fiquei ouvindo tudo o Que voce disse.. .

PO o que significa isso tudo ? i
I
I .

\ .'
!

CH'ENG Quer que eu te conte a história dessas figuras. Elas

1-
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te dizem respeito, de certa forma.

PO Me conte tudo, pai.

CH'ENG ouça, Ch'eng Po, é uma longa historia.
O homem de vermelho e o homem de púrpura serviam
ambos na mesma corte. Por uma razão qualquer eles se
d e.s ent end-.r-am e viraram inimigos. O homem de vermelho t""
sempre acreditou que quem dá o primeiro golpe acaba

ganhando e quem dá o último, merece perder.
Então, secretamente mandou matar o homem de púrpura.
Mas o assassino, sabendo que o homem de púrpura era
justo e ~2X2X desinteressado, compreendeu que sua
morte seria ofensa aos céus. Compreendeu também
que se voltasse de mãos vazias, o homem de vermelho o
mataria. E~ão, nessa noite ele se atirou de cabeça

,maar~U~Eee morreu.

PO Esse que se matou era o assassino ?

«H'ENG Sim.
Tempos depois o Reino do Tibet mandou de presente
um cachorro chamado Sobrenatural Ao, que era enorme.
O Imperador deu o bicho para o homem vermelho que pla-
nejava matar o homerrnpúrpura. E ele mandou fazer
uma figura de palha, vestida exatamente igual ao homem
púrpura e na barriga do boneco, escondeu as tripas de
um carneiro. En~ão, deixou o cachorro sem comer
por vários dias e deDois rasgou a roupa do boneco,
pra ele comer as tripas. Depois, foi ao Imperador ~íx
dizendo que havia na corte um traidor que tencionava
matá-Io •

.~.

lei
L

r""
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o Imperador quis saber quem era o t aidor e o homem I.~

vermelho disse que o Sobrenatural Ao era capaz de reve-
lar o bandido.
E trouxe o cão. O homem p~rpura estava na sala naquele J'
momento e o Sobrenatural AO, pensando que ele era '

I, .'
o boneco de palha; saltou sobre ele imediatamente. O
homem pfrrpura foi perseguido por toda a sala, at~ que
um outro oficial se enfureceu e matou o cachorro.

po Então esse cão danado se chamava Sobrenatural Ao

CH'ENG XQlxxaix Sim,. mas o homem pur-pur a escapou. x~x~~tl(i

d~x~x%i~X~X2XXMNx~x2mxKaxx~a~~aa~2~x~xX~~~~X~~~~H~X
l'lã.~xKaNia:xllpI2xamxxMaKXX~MX.KX:tXHKXXKXM

PO E o homem vermelho, pai, qual ~ seu nome?

CH'ENG Me esqueci, Ch'eng Po.

PO E o homem p àr-p ur a ?

CH'ENG Ele era o orimeiro ministro Chao Tun. E voce ~ seu
parente.

PO Já ouvi dizer que houve um primeiro ministro chamado
Chao Tun, mas nunca parei pra pensar.

CH'ENG Agora, Ch'eng Po, preste muita atenção ao que eu vou
te dizer.
O homem vermelho mandou matar toda a familia de Chao
Tun, menos o seu filho Chao Sun, que era genro do
Imperador. Ü homem vermelho, forjou um aecreto de
Sua .t-iajestadeord.enando a Chao que se matasse com uma

1·- r.,

I

1'(

,
i
~.,..
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das tres armas dos nobres. A princesa Real estava gra- \
vida. Chao Shuo oroenou a ela que se o filho fosse
homem devia se chamar o àrfão oe Chao e deveria vin-
gar a morte GOS trezentos membros de sua familia.
Depois da morte de ChaQ Shuo a Princesa Real foi
aprisionada em sua casa. Quando o menino nasceu, o ho-

\ ..

mem de vermelho ficou sabendo e mandou o general Han
Chueh tomar conta do portão com a missão de impedir 1- ,

que o bebª fosse tirado da casa. por~m, a Princesa
tinha um fiel servidor, um m~dico de aldeia, chamado
Ch'eng vingo

PO você, pai?

CH'ENG Muitos no mundo tem o mesmo nome. Este era um outro
Ch8eng vingo

Uma vez entregue a criança, a princesa se enforcou.
ChBeng Ying pegou o menino, mas quando chegou no por-
tão foi detido pelo general Han que o revistou e en-
contY'ou o bebª. Ch'eng Ying suplicou; então o general
Han tirou a espada e se matou.

PO Este ~ o general ban que se matou pra salvar o 6rfão ?
Que homem bom ~ Lembrarei SR para sempre o nome de
Han chueh.

CH'ENG Esse era Han Chueh. Quando o homem vermelho soube
o que tinha acontecido, mandou prender no quartel
todas as crianças 00 reino aue tivessem entre um e seis
meses. Ele ia matar todas porque acreditava que o
órfão, devia estar entre elas.

PO Como era impiedodo esse homem vermelho

I '

f
i
I";;!,V-
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Cli'ENG Esse tal de Ch'eng Ying também tinha um filhinho com
menos de um mes e fez com que essa criança tomasse o
lugar do àrfão de Chao. Foi rprocur-ar- Kung-sun Ch'u-rih.i n,

PO Quem era xung-sun Ch'u-chin ']

CH'ENG Ele e Chao Tun túnham servido juntos na corte.
Ch'eng Ying sugeriu a Kung-sun que ele mentisse ao ho-
mem ve~aelho dizendo que Ch'eng Ying tinha escondido
o órfão. Assim, pai e filho morriam juntos e o velho ~)}c,

Xung-sun podia criar o órfão até ele ter idade de poderl
vingar os pai s , Mas Kung-sun respondeu : " Eu já !, ,

sou velho. E se voce esta disposto a sacrificar teu fi,
lho em lugar do àrfão de Chao, t aga a criança pra mim.,

i

Depois vá a9 homem vermelho e conte tudo. Eu e teu
filho morremos. Voce esconde o órfão e no futuro ele
vingará sua familia. Este é o plano ideal

PO Ch8eng Ying estava disposto a sacrificar seu pr6prio
filho?

CH'ENG Ele estava dispotso a sacrificar,até a própria vida,
não apenas a do filho. Ele pegou o beba, levou pra ca-I

sa de Xung-sun e foi falar com o homem vermelho.
rung-sun foi torturado, a criança descoberta e Kung-sun

se matou. Vinte anos se passaram ~~HK desde que isso f,

aconteceu. O Órfão de Chao é agora um homem de
vinte anos e ainda não vingou a morte de seus Dais.
Que mais me resta a dizer?

PO Sua historia foi tão longa, parece até que sonhei.
Eu não consigo entender •

.•
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En~ão, voce nao entende 1...

O homem vermelho é, na verdade, o perverso Tu-An !:u,
Chao-Tun o teu avô, Chao Shuo, genro do imperador era
teu pai e tua mae, era a Princesa Real ~

Então, eu sou o órfão de Chao
Mal posso me controlar !

CH'ENG PO DESMAIA; CH'ENG YING ACODE

Filho, acorda !

Ah, .~ tudo tão doloroso

CANTA
Mesmo um homem de ferro
ou de pedra, choraria

Vou caçar este tirano,
I·
I

Agora, dou por terminada minha missão: o rebento \.
da familia de Chao está pronto a florescer. Mas minha I
própria família deverá morrer comigo (CHORA) •

punir sua vilania ~

CANTA .A ele e a ele 50

Deve-se a morte dos meus
E a mim, a mim sozinho
Cabe-me a morte dos seus.

Não diga malS nada, filho, o perverso Tu-An lu tem
ouvidos em toda parte.

Fica tranquilo, meu pai. Amanhã mesmo vou ver ~u
Sua Majestadé o Imperador e todo o resto da corte.
E depois, matarei o vilão com as minhas pr6prias maos.
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CANTA í';

Amanhãmesmo. cedinho
Quero ver meu inimigo
onde estiver, vou sozinho
Sem criados, sem soldados

Nem preciso a força inteira
De meus braços poderosos
Para arrastar na poerira
O malvado cão danado •

.. , .
SO quero lheperguntar
Que fez de sua consciência
E como pretende escapar
Das sagradas leis do ciu.

\

Do grande sêlo oficial
por direito, me apossar

De suas vestes bordadas
a ele MRX vou despojar.
As xx Sl1as mãos a uma estaca
com correntes amaxxax amarrar

•Sua 11ngua venenosa
Com uma pinça arrancar
E com um espeto em brasa
os seils olhos perfurar
Com uma adaga afiada
Sua carne retalhar
E com martelo de ferro
Seus ossos todos quebrar.

E depois com minha espada
feita do bronze mais fino
cortar com golpe certeiro
a cabeça do assassino.

SAEM

...•. '.~
".~.!~.-'.
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ATO V

ENTRA WEI CHIANG 8SgUIDO DE CHANG CH'IEN

WEI Eu sou wei Chiang, oFicial de primeiro grau. Esta
manha Ch'eng po pediu a Sua Majestade permissão para
prender TU-An lu e vingar os seus parentes. sua Majes-
tade me ordenou comunicar a Ch'eng Po que todo exército
ainda segue TU-An lu e que há perigo de.revolta.
O melhor é Ch'eng PO prender Tu-An lu em segredo e

pessoalmente, sozinho, eliminar toda a sua familia.
,

Isso feito, ele ganhará ainda outros títulos e honra-
ri as;. Temo que essas noticias se espalham, portanto,
vou em pessoa.

SAI

ENTRA CH'ENG PO A CAVALO, COM UMA ESPADA NA MÃo

CH'ENG PO CANTA
Desta pra~a do mercado
ele não me escapará
eu, um tigre tocaiado
ele, um cordeiro imolado

Contra a vingança sagrada
Vinte anos acumulada
vejamos que precaução
será por ele tomada.

Vida se paga com vida
Trezentas serão cobradas

E KHX se eu morrer, pouco importa!
Lá vem o vilão

CANTA

~'"-
k:'l'<,

,~~~;

I~-
~.
,i.,1-

f~

r~'
!
b,-
~'I;;~y

t.

!*-



-4U,-

orgulhosa a sua guarda
marchanào bem perfilada
atrás vem a criadagem
tão barulhenta e agitada

I-,",,1'

o meu cavalo é valente

E ele estuSando o peito
Exibindo seu poder ~'
sem saber que aqui estou
pro seu rumo interromper.

Veloz como uma torrente
Minha espada tão afiada
Quanto, no outono, a geada.

ENTl<A TU-AN ru

TU Que o traz aqul, Ch'eng po ?

chegou o dia

I
I

I

Há vinte anos atrás você massacrou !Xxx!';,
E agora i;;·

I':'

Eu sou o
PO Velhaco ~'Eu nao sou R Ch'eng Po.

órfão de Chao.
mais de trezentos membros da minha familia.

da minha vingança

TU Quem foi que te fontou ?

PO Ch'eng Ying •

TU
Isso nao é bom. Melhor ií~ fugir bem depressa

po prá onàe vai,vilão ?
I

CANTA

Está tão apavorado t

Sua alma treme no ar
Não, não, não ~ Agora é tarde
Já não dá para escapar
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CH'ENG PO AGARRA TU-AN IU
CH'ENG YING ENTRA CORRENDO

CH'ENG Temi pelo meu jovem e o segui até aqui pra ver se
podia ajudar. Mas vejo que ele já dominou TU-An Iu
Que o céu seja louvado.

PO prendam esse homem.
f _ • Levem p~o Imperador.

XSiUlDl SAEM
ENTRAM WEI CHIANG

WEI Fique na pqrta. Se alguém chegar, me avise.

ENTRAM CH'ENG PO, CH'ENG YING e TU-AN XU PRESO

PO pai, vamos ver Sua Majestade
(PARA WEI CHIANG ) Senhor, prendamos Tu-An lu •

WEI Traga-o aqui. Voce, TU-An xu, ,assassino dos bons e
dos justos, vilão traiçoeiro, o que tem a dizer?

TU
I

Ah, se eu tivesse conseguido ir até o fim, seria Impera- ~"'.
dor. Mas eu falhei e agora não passo de um escravo k",·
cativo. Já que é assim, tudo o que peço é uma morte f«,
rápida. i-

PO A decisão é sua, senhor.

\VEI Voce me pede morternppda •••
Mas eu, por outro lado, quero que seja lenta. preguem
O vilão no pelourinho, batam até sangrar. A~é que sua
pele e a sua carne se éesfaçam em pedaços.

1 -
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Depois lhe cortem a cabeça e rasguem sua barriga.
Que a morte seja lenta.

CH'ENG Hoje é o dia de sua vingança, filho e seu nome lhe
será restituldo ~

- 'Ós: • ?7:{J~--·
Mas eu sou um pobre velho solitarío e não tenho em quem',

-t;,:me apoiar.

PO CANTA
ouan tos teriam a coragem
Do próprio filho entregar
Para salvar x o ~e outrem
E um nome preservar ?
Uma bondade tamanha
Não se pode desprezar.
O melhor dos bons pintores
Amanhã vou contratar
pra teu retratm fiel
Num quadro imortalizar
E no templo da família
pra sempre te venerar.

WEI Ch'eng Ying e Ch'eng Po, de joelhos. Ouçam o decreto
.do Imperador:

É bem verdade que as leis do céu a tudo abrangem.
Nós nos congratulamos com o Órfão de Chao que conse-
gU1U sua vingança e conduziu ao seu fim o traidor.
Tu-An I:u •
Que o nome do Órfão aR lhe seja restituído Nós lhe
atribuimos o nome ae Chao Wu. Ele herdará todos os
títulos e postos de seu pai e do pai de seu pai.
O filho do general Han Chueh ser~ promovido a general;
Ch'engYing receberá mil acres de terra; e em honra
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de Kung-sun Ch'u-chin se erguerá uma tumba e um

monumento e todos aqueles que deram sua vida em prol
desta causa serão aclamados, publi camente. E doravan-
te, em toda a extensão do rei~o, nasce uma nova vida~
Elevemos nossas cabeças em mUm1lDrãa infinita virtude
do Nosso Imperador.
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A INJUSTIÇA FEITA A TüU NGO

A CUNHA
Entra MÃE TSAI

MÃE T,sAI- (canta) AS flores renascerão
de novo
algum outro dia.
Mas a nossa juventude
não volta nunca mais não.
Quem precisa de riquezas?
Quem busca sempre honrarias'?
Deuses somos, com certeza,
se aprendermos jamais
a paz do contentamento
e a alegria da paz.

Eu sou a velha Mãe Tsai. Eu tinha uma família, até
que meu marido morreu. Tivemos só um filho só que tem
ag~a oito anos. Mas não posso reclamar, porque estou
bem de ~ida.

f

f

No ano passado, um estudioso chamado Tou me pediu em-
prestados vinte taels de prata. Agora, com os juros,
ele me deve quarenta. Já pedi que me pagasse uma porção
de vezes, mas ele sempre diz que é pobre, que não tem
dinheiro. que não pode pagar. Ele tem uma filha que
vai fazer sete anos, sabe? ~ um encanto de crian~a, tão
bonita que só vendo. Eu fiquei louca por ela e quero que,·
case com o meu filho. Estou at~ disposta a perdoar os
quarenta taels que ele me deve. Assim saímos os dois
ganhando. não é mesmo? Ele disse que hoje ~ um dia pro-
pício e que vai trazer a menina pra mim. Já deve estar
chegando.

Entra Tou Tien Chang com sua filha Tuan Yun pela mao.
I

I
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TQU- Eu sou Tou Tien Chang. Desde criança eu estudo os escri-
tos de Confúcio, mas até hoje não tive sorte. Já tentei
várias vezes e ainda não consegui passar no exame impe-
rial. Além disso, tive a infelicidade de perder a minha
mulher. Ela morreu e me deixou esta filha, Tuan Yun que
agora tem sete anos. Sou muito pobre e no ano passado
emprestei da Mãe Tsai vinte taels de prata. Eu já devia

, . ,ter pagado, ela pediu var1as vezes, mas como e que posso
fazer? A Mãe Tsai, muitas vezes, já mandou me dizer que
quer que a minha filha case com o filho dela. Agora que
é primavera preciso ir até a capital para prestar o
exame imperial mais uma vez_ E estou de novo em dificul- I

dades. Não tenho dinheiro para viajar. No meu desespero
estou quase decidido a entrwgar minha filha para Mãe
pra casar com o filho dela. Para ser nora dela.
(suspira)

Tsai.

r
Humt Nora?t Nada~ Eu estou é vendendo a menina. Mãe Tsai
me perdoa a dívida e além disso, é capaz de me dar ainda
um dinheirinho. Tomara que seja o bastante pra eu ir
prestar meu exame. Pronto, tanto falei que cheguei na
casa dela. Mãe Taai, Mãe Tsai! Está em casa?

MÃE-
TOU-

Por favor, entre. Estava esperando o senhor.
Vim trazer a minha filha. Não posso, nao ouso esperar

MÃ~-

, ,que ela va ser sua nora. KXXKXX~ Prefiro mesmo e pensar
que vai ser uma boa criada. Estoude partida para a ca-
pital. Vou tentar outra vez o exame imperial. Quero dei-
~ar minha filha com a senhora. Por favor, cuide bem dela.
Não diga uma coisa dessas. Você agora faz parte da famí-
lia. Contando com os juros e tudo o que você me deve é
quarenta taels. Está aqui a promissória, pode pegar de
volta. Além disso, gostaria de lhe dar dez taels para
as despesas de viagem. Eu sei que ~ pouco, mas é tudo
o que posso.
Nem sei como agradecer, Mãe Tsai. Além de perdoar minha
dívida a senhora ainda me dá dinheiro para a viagem~~

TOU-
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MÃE-

Um dia, prometo retribuir tudo isso e muito mais.
Se algum dia a minha filha errar, por favor, tenha
paciência com ela. É tão pequena ainda •••
Nem precisa dizer nada. Aqui na minha casa sua filha é
minha filha. E vai ser muito bem tratada, nem se preo-
cupe com ela.

TOU- Quando minha filha precisar de um surra, por faYor,
faça só uma repreensão. Quando precisar de uma repreen-
são, diga só duas ou tres palavrinhas.
Filha, as coisas agora vão ser diferentes do tempo que
voce viveu comigo. Sou seu pai e por isso fechm os olhos I

pras suas falhas. Mas agora, nesta casa, cada vez que
você errar vai ter o castigo merecido. Eu ••• não tenho
outra saída, filha.

TUAN YUN-
(sai)
pai ••• voeê vai me abandonar?

MÃE-
(chora)
Agora VM«iXM~IXXKM minha casa é sua casa. Eu vou ser a
sua sogra. e você a minha nora. É, sim\ você deve pensar
em mim e no meu filho como sangue do seu sangue. Não
chora maist Venha comigo, temos muito que fazer.
(saem)
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Entrª o Dr. Belo Médico Lu.

DR. LU- Soluções na Medicina
quem conhece sempre atina:
é só procurar no manual
receitas pra qualquer mal.

Só não existe mesmo jeito
de fazer morto viver.
Mas pra ajudar a morrer

l.tl+-o
Todo médico é peri to-;-Fo--
Eu sãluo Dr. Lu. Todo mundo IItHJlRXa comenta o médico
fabuloso que eu sou! Me chamam de Belm Médico Lu.
Eu tenho uma farmácia perto do portão sul aqui em
Shan Yang. Faz algum tempo eu emprestei da Mãe Tsai
dez taels de prata. E agora, com os juros e tudo, tenho
de pagar vinte pra ela. Ela já veio me cobrar várias
vezes, mas eu não tenho com que pagar. Se .ela não voltar,
tudo bem. Mas se ela aparecer, tenho um plano que nao
pode falhar. Agora vou sentar aqui e ver se alguém
aparette.

~ntra a MÃE TSAI.

MÃE TSAI- Faz treze anos que o sábio Tou Tien Chang deixou a
filha comigo para casar com meu filho. Eu mudei o nome
dela. Ela agora se chama Tou Ngo. Não fazia nem dois
anos que eles xixx estavam casados quando meu filho
morreu. Minha nora ainda veste o luto de viúva. Já faz
tres anos, agora e logo-logo ela nao vai mais precisar
vestir de cr~pe preto. QLLando saí eu disse Pra minha
nora que ia até o portão sul para cobrar uma dívida com i

o dr. Belo Médico Lu. E aqui estou à sua porta. Dr. Belo I
Médico? Está em casa?



DR. LU-
MÃE TSAI-

DR LU-

MÃE TSAI-

DR LU-

MÃE TSAI-

5

Estou, Slm, Mãe Tsai. ,. ~Meu dinhei~o, ja faz tempo que estou esperando. Me devol-
va e vamos acabar logo com isso.
Não tenhodinheiro em casa, Mãe Tsai, mas se a senhora
quiser me acompanhar até o meu sítio, posso pagar a se-
nhora lá.
Muito bem, vamos lá.
(Dr. Lu e Mãe Tsai andam pelo palco)
(à parte) Aqui estamos. Não tem ninguém por perto. É

melhor agir depressa. pra que esperarf' Tenho aqui a
corda comigo (alto) Quem é aquele lá que está chamando
a senhora, Mãe Tsai?
(olha) Onde?

(Dr. Lu tenta estrangular Mãe Tsai. Velho Chang e
Burro Chang entram WExa correndo. Dr. Lu se assusta e
foge correndo. Velho Chang solta a corda.D

BURRO CHANG- O cara quase matou a velha, pai.
VELHO CHANG- Como se chama, minha senhora, de onde velho?Por que

aquele homem queria matar a senhora?
Eu sou a Mãe Tsai e moro nesta cidade. sózinha com mi-MÃE TSAI-
nha nora viúva. O Dr. Lu me deve vinte taels de prata
e quando eu fui cobrar ele me trouxe pra este lugar
SOlitário e tentou me estrangular. Se não fosse o senhor
e você, jovem, eu não estaria viva agora.

BURRO CHANG- Ouviu, pai, ouviu? A nora dela mora com ela. A gente
salvamos a vida delao Ela vai ter de pagar pra nós.
Já pensou se o senhor fica com a velha e eu fico com a
nora. hein? hein? hein? Não era bom pra todo mundo?
Vai lá f&lar com ela, vai, pai, vai.

VELHO CHANG- Escute, minha senhora. A senhora não tem marido e eu
não tenho mulher. Gostaria de se casar comigo?

MÃE TSAI- Como?? Do que é que o senhor está falando? ~.aKAssim
que eu chegar em casa quero dar para vocês uma boa soma
de dinheiro pra mostrar minha gratidão.

BURRO CHANG- A senhora tá dizendo que não quer casar Com o velho?
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Tá prometendo o dinheiro só pra se livrar da gente.
A corda do Dr. Lu ainda tá aqui. É. Acho que eu vou
fazer o que ele não fez.
(Burro Chang pega a corda)

MÃE TSAI- Espere, jovem, espere! Preciso tempo pra pensar.
gURRO CHANG- Pensar no que? Fica logo com o meu pai que eu fico com

MÃE TSAI-
a sua nora.
(à parte) Se eu não fizer o que ele está mandando ele
é capaz de me estrangular. (alto) Bem, bem, bem •••
Vamos at~ a minha casa, vamos?
(saem)

Elttra TOU NGO-

TOU NGO- Eu sou Tou Ngo. Quando eu tinha tres anos minha mãe
morreu. Quando eu tinha sete meu pai me deixou. Com
dezessete me casei. com dezenove enviuvei.
(canta)
,Ha tantos anos suporto

uma miséria tamanha
que chego a pensar que o céu
com o meu pranto se assanha.
Terá fim minha tristeza?
Ou será que é minha sina
padecer pra todo o sempre---.,

Essa dor que me alucina?

porque o coração da gente
não é como uma torrente
que flui, sempre contente?

~KeX0xiMexzxexeXZ~0mexx«~
Que faltas terei marcadas
nas minhas vidas passadas
pra merecer neste mundo
sofrimento tão profundo?
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. . ,Para a v~da que V1ra
peço a vocês meus amigos,
pre parem-se desde já
pra nio padecer comigo.

I
f·

Zelar pela minha sogra
pra escapar ao desàtino
sempre vestida de luto.
será esse o meu destino.

i
I
I
f
i

r
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Mãe Tsai ainda nao voltou. Por que será?

Entra MÃE TSAI COM O VELHO CHANG E BURRO CHANG

MÃE TSAI- Esperem no portão. vocês dois. Vou entrar na frenLe,
BURRO CHANG- Entra primeiro, mãezinha, e diga que tem um genrinho

esperando no portão.

MÃE TSAI entra e vê TOU NGO

TOU NGO-
MÃE TSA 1-

TOU NGO-
MÃE TSAI-

TOU NGO-

MÃE TSAI-

Voltou, mãe? Quer comer alguma coisa?
(chora) Nem sei como te contar, filha. Que vergonha!
Por que está chorando, mãe? Por que está tão nervosa?
Fui buscar o dinheiro com o Dr. Lu, mas ele me levou
pra um lugar solitário e tentou me estrangular. por
sorte apareceu o senhor Chang e seu filho Burro Chang
e eles salvaram minha vida. Só que agora, o senhor
Chang quer casar comigo. É isso que está me perturbando.
Mãe! Isso é impossível, mãe. Pense bem. Temos comida.
temos roupas, um teto sobre nossas cabeças e nenhuma
dívida pra nos atormentar. Além disso, a senhora já
tem mais de sessenta anos. Como pode pensar em arranjar
marido outra vez?
Voce tem razão, filha. Mas esse homem e o filho dele,
salvaram a minha vida. Eu já disse que dava bastante
dinheiro e tudo o que eles quisessem pra mostrar minha
gratidão. Mas não adianta. Não sei como eles descobri-
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ram que você, minha nora, morava comigo. Sabe o que
disseram? Que já que não temos maridos e eles dois nao
t~m mulheres deve ser vontade dos ·c&us que a gente se
case. E eu tive de concordar senão eles me matavam com
a mesma corda do Dr. Lu. Fiquei com tanto medo que nem
consegui pensar direito. Prometi que casava com o velho.
E mais ainda, prometi que você casava com o filho. Eu
não tinha outra saída, filhinha.

TOU NGO- (canta)
O amor antigo
esquecido,
sem demora
liquidado
e um novo amigo
esc.olhido

I'",

para ser logo
esposado.
A verdade nua e crua

MÃE TSAI-

É que •••
vão rir de nós pela rua. .y J..-0-I
A verdade é que esse homem ~ filho me salvaram a
vida. No pé em que as coisas estão, pouco me importa
que riam de mim.

TOU NGO- (canta)
Como é possivel esquecer
tudo o que seu marido
sempre cuidou de prover?
Teve a paciência de urdir
planos bem elaborados:
comprou terras, fez poupança,
sabendo que no porvir,
sozinhos, desamparados,
sem ter a quem recorrer
estariam em segurança
seu filho e sua mulher.

,.



, -m~ope, nao puder ler.
Pare de ralhar comigo, menina. O velho e o filho estão
esperando no portio. E diante de tudo o que aconteceu
você bem que podia casar também.
Se a senhora quer tanto um marido, case com ele, mãe.
Mas eU não quero me casar com mais ninguém.
Quem foi que disse que eu esto~ querendo marido? Os
dois apareceram de repente. Ai, ai. O qQe é que eu vou
fazer?

BURRO CHANG- É hoje que a gente casa, pai!
(canta)

MÃE TSAI-

TOU NGO-

MÃE TSAI-

TOU NGO-

MÃE TSAI-

9

, filha. EEle 50 quer se casar,
, responder'?O que e que eu pusso

(canta)
ele ,Alegre esta

está alegre com isso.

Mas temo que a senhora
só vergonha encontrará
quando chegar lá na hora
e o vinho nupcial
nao conseguir nem beber.
Só vergonha encontrará
se o texto matrimonial,

Com cartolas bem brilhantes
Os noivos somos nós dois.
De roupas bem elegantes
Os dois noivos somos nóis.
Belos noivos! Belos noivos~
Melhores não houve antes
E nunca haverá depois.

VELHO CHANG E BURIW CHANG avançam QtWXX}'lXIIli! cumprimentando com
reverências.
TOU NGO- Seus malandros! Fiquem lá fora~

(canta, à parte)
Minha sogra vai deixar

I

~
r
!
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De respeitar a promessa
que um dia fez no altar
a seu finado marido.
E numa vehha v~lgar
Vai se tornar bem depressa,
com um malandro a esperar
que ela chame de querido.

BURRO CHANG- (se exibindo) Olhe pranós dois~ Que músculos, hein!
onde é que vocês vão encontrar dois maridos assim,
hein? Não percam essa oportunidadet (para TüU NGO)
Eu e você vamos ajoelhar e saudar o céu e a Terra.
E assim jâ estamos casados. Vamos. J~!

TOU NGO ignora BURRO CHANG

TOU NGO- (e!:an ta)
Mãe,

não está envergonhada
de lembrar que seu esposo
não deixava faltar nada
e era um pai tão carinhoso?
viajando de vila em vila
pra alguns bens poder juntar7
Seu coração não vacila
diante da grande torpeza
de entregar essa riqueza
pra Burro Chang gozar?

BURRO CHANG agarra TOU NGO e tenta forçar ela a se ajoelhar.
TOU NGO empurra BURRO CHANG e ele cai.

É isso que acontece com uma mulher quando perde o
sea marido.

MÃE T;;;AI- Não desanime, meu senhor. Seria imperdo~vel eu nao
recompensar a gentileza de me terem salvado a vida.
Mas a minha nora, sabe?, ela é difícil. É muito sensí-
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velo E nao quer casar com seu filho. Diante disso,
como é que eu posso casar com o senhor? Vamos fazer o
seguinte: vocês ficam aqui em minha casa. Vão receber
tudo do bom e do melhor. E, aos poucos, eu vou conven-
cendo minha nora. Ela há de ceder. Aí poderemos arran-
jar tudo. Certo?

BURRO CHANG (para TOU NGO)- Sua «a«H~xKxX putat Até parece que é
virgem: Eu nem toquei em você pra você ficar aí toda
nervosinha e me empurrar no chão. E assim que você quer?
No chão? É? Pois fique sabendo duma coisa: eu juro. você
vai ser minha m~lher nem que não queira.
(s aem)

ATO DOIS

Entra o DR. LU

DR LU- Foi fraqueza de momento tentar ma~ar Mâe Tsai. Quando
apareceram aqueles dois homens eu senti tanto medo que
larguei a corda e corri o mais depressa que pude. Fe-
lizmente não acontece~ nada durante a noite, mas não
consegui dormir de tão nervoso e assustado. E no escuro
do meu quarto entendi de repente que a vida do homem
está nas mãos da Terra e do céu. Como posso eu tratar
a vida como se fosse apenas um grãozinho de poeira?
(canta)
Sou doutor por profissão
mas eu já nem lembro mais
de quantos mandei para o Além.
Se recebo intimação
pra depor nos tribunais
eu não me importo também.
Fecno o estabelecimento
que eu não tolero tormento.
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Mas agora vou tomar jeito, vou mudar de profissão e
espiar os meus pecadps. Para cada pessoa que matei
vou mandar rezar um sutra. Afinal, eu sou o Belo
Médico Lu. Se a Mãe Tsai aparecer outra vez, não vou
ter nem coragem de olhar para ela. Como é verdadeiro
aquele ditado: "O melhor jeito de acabar com um problema
é fugir". Ainda bem que sou solteiro. É só arrumar umas
coisinhas e partir. Depressa! Vou escolher outra pro-
fissão e começar a vida de novo. Vai ser um alívio!
vai, sim.

Entra BURRO CHANG

BURRO CHANG- Tou Ngo não quer saber dos meus planos. E agora a
velha caiu doente. Eu vou comprar um pouco de veneno.
Aí, enveneno a velha e então a garota não vai ter
escapatória, vai ter de casar comigo. (Ele anda pelo
espaço) péraí, péraí~ A cidade é cheia de olhos, cada
parede tem ouvidos. Se alguém me vê comprando veneno
vai fazer um escarcéu •.Outro dia, passeando por aÍ, vi
uma farmacinha lá perto do Portão Sul. Lá é bem isolado.
Ninguém vai ficar sabendo.
(Encaminha-se para a loja do dr. LU)

Quero comprar remédio, doutor.
DR LU- Que remédio você quer?
BURRO CHANG- Quero veneno.
DR LU- O oue? t muita ousadia achar aue vou vender veneno!

J •

Onde já se viu?!
BURIW CHANG- Não vai vender, não?
DR LU- Hão, não vou. Por que? vai protestar?
BURRO CHANG (arrastando Dr. Lu consigo)- Tá bom. Outro dia voce

tentou matar a Mãe Tsai. Não foi ,você? Achou que eu
não ia reconhecer. né? Pois sabe onde nós estamos indo?
pra pOlícia. Direto!

~
I
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DR LU (tremendo de medo)- Se ••• se voce me soltar, eu te dou o
veneno. btar.Kx.K~

BURIW CHANG unx solta. Dl~ LU dá a ele o veneno.

SURRO CHANG- Como você me deu o veneno, eu vou te perdoar. Desta
vez, hein!
(sai)

DR 1U- Que azar! Me acontecer uma coisa dessas justo agora.
Dei veneno pra ele e se alguma coisa acontecer agora,
eu vou estar mais comprometido que nunca. Acho melhor
eu fugir enquanto é tempo. Vou fechar a loja e me mudar
pra Cho-chou.
(sai)

Entra a MÃB TSAI, doente. Senta-se à mesa, apóia a cabeça nas mãos.
Entram VELHO CHANG e BURRO CHANG.

VELHO CHANG- Já faz um bom tempo que estamos vivendo aqui na casa da

Mãe Tsai. Ela disse que nao quer apressar o casamento e
que vai acabar convencendo a nora a casar também. Ela
até ficou doente, coitada. Você mandou tirar a nossa
sorte, filho? O que é que o oráculo disse? Quando é
que vai sair esse casamento que o céu mandou para nós?

suzxo CHANG- Que tirar sorte o quê? ~, pai. E não é o céu que manda
nada. A gente é que tem de ter coragem pra realizar os
planos.

VELHO CHANG- Ji faz vãrios dias que a Mãe Tsai está doente. Vamos
ver UDmo ela está passando. ( chegam até a Mãe Tsai).
Como vai, Mãe Tsai?

MÃE TSAI- Ah, eu não estou nada bem.
VELHO CHANG- Quer comer alg ama coisa'?
MÃE TSAI- Acho que eu gostaria de um pouquinho de sopa de carneiro.
VELHO CHANG- vá lá dentro, filho e mande Tou Ngo fazer sopa de

carneiro pra Mãe Tsai.
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BURRO CHANG (grita na direção da porta)- A Mãe Tsai quer tomar sopa
de carneiro, Tou Ngo. Trate de fazer bem depressa e
traga logo.

TOU NGO traz a sopa.

TOU NGO (para Mãe Tsai)- Eu e você somos viúvas, mãe. Temos de
tomar muito cuidado com tudo o que nós fazemos. senão
os outros começam a falar. Acho que não podemos deixar
Burro Chang e seu pai continuarem a viver debaixo do
mesmo teto que a gente. Eles nem são nossos parentes.
(Aparte) Não consigo nem imaginar o que essa mulher
está pretendendo fazer.
(canta)
A relva que cobre a cova
nem terminou de brotar
e ela pensa em roupa nova
pra sua viuvez adornar.
Que vergonha~ Que tristeza!
Será que toda mulher
tem a mesma natureza?
Infiel e evasiva,
a vontade tão passiva •••
Será que antigamente
era como hoje em dia
e a viúva prontamente
o seu marido esquecia?

Aqui está a sopa, mãe. Tome enquanto está quente.
BURRO GHANG- Deixe que eu dou pra ela. (prova a sopa) Hum ••• está

faltando sal e vinagre. vá buscar.

TOU NGO obedece e sai. BURRO CHANG coloca o veneno na sopa.
TOU NGO VOLTA.

TOU NGO- Aqui est~ o sal e o vinagre.



BURRO CHANG- Ponha um pouco.
VELHO CHANG- pegou a sopa, filho?
BURRO CHANG- , aqui. pai.Ta Leve pra ela,
VELHO CHANG (dando a sopa para MÃE TSAI) - Aqui está sua sopa, Mãe.

MÃE TSAI-
Tome logo.
Muito obrigada (faz mençãp de vomitar)Mas estou enjoada.
Não quero tomar agora. Tome o senhor, por favor.

VELHO CHANG- Ora, ora. A sopinha foi feita especialmente pra senhora.

MÃE TSAI-
Mesmo sem ter vontade tome só um bocadinho. Tome.
Não quero, Não quero, nao. Por favor, tome o senhor.

o VELHü CHANG toma.

TOU NGO- (canta)
Um diz: "Tome, por favor".
E ela di~: "Tome o senhor".
Essa conversa melosa
Está me deixando furiosa1

VELHO CHMJG- Por que é que eu fiquei tão tonto? Por que estou me
sentindo fraco depois que tomei a sopa?

r
r

o VELHO CHANG cai.

MÃE TSAI- (al.~mada) Acorde, meu senhor~ Vamos: Que aaonteceu?
(chora) Ele está morto~

TOU NGO- (canta)
Se tivesse me escutado,
Esse azar era evitado.
Agora, é comprar o caixão
e a mortalha de algodão.
Depois de um longo velório
Removê-Ia desta casa
E pra evitar falatória
escolher a cova rasa
longe da nossa familia.

i.



deixar se despedaçar.
rlURRO CHANG- Você envenenou o meu pai! Você1 E agora? Como é que

vai consertar isso, hein? Hein??
Como é que vaix acabar tudo isso, Céus?
Onde é que eu ia arranjar veneno? Foi ele que fez isso.
Me mandou buscar sal e vinagre e pôs o veneno na sopa.
Meu próprio pai?~ Você está dizendo que eu, seu próprio
filho, matei o me'.lprpprio pai? E quem é que vai acre-
ditar numa história dessaa? Hein? Hein?? (grita)
Vizinhos, escutem! Tou Ngo envenenou o meu pai.
Pare com isso! Que confusão! Você está me deixando
apavorada!

EURRO CHANG- Ah, estâ apavorada, é?
MÃE TSAl- É claro que estou apavorada.
BURRO CHANG- Quer saber como resolver isso tudo?
MÃE TSAI- Claro que quero.
BURRO CHANG- Pois então mande Tou Ngo me obedecer, mande ela me

chamar de "querido marido". Ai eu fech& os olhos pra

MÃE TSAI-
TOU NGO-

BURRO CHANG-

MÃE TSAI-

MÃE TSAI-
TOU NGO-
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Ele nao era marido
nem seu, nem de sua filha
e por um desconhecido
meu pranto não vou derramar.
A senhora, mãe, tampouco
devia se perturbar
e o coração, como louco,

I
I

..

todo o resto.
Faça o que ele disse, filha.
Como pode me pedi~ uma coisa dessas, mãe?
(can ta)
Nem um cavalo aceita
A sela de um outro dono.
Minha vida foi perfeita
com meu marido dois anos.
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Por que agora me obrigar
a um outro desposar?
Não, mãe, não vou concordar.

BURRO CHANG- Você deu veneno pro meu pai, Tou Ngo. Vamos ter de
acertar contas por isso. ~Me:EZllUllXa!lt0xx1iQl Prefere ir
pro tribunal ou vamos fazer um arranjo particular?

TOU NGO- O que quer dizer com isso? Que "arranjo particular"?
BURRO CHANG- Se eu te levar pro tribunal você vai ser interrogada,

vai ser processada e torturada. Esse teu corpinho •••
tão delicado, tão macio ••• não vai aguentar a dor.
Você vai acabar confessando que deu veneno pro meu pai.
Mas se você aceitar um arranjinho particular e só
casar comigo bem depressa. É um favor que eu te faço,
entendeu?

TOU NGO-

,.,

Não fui eu que envenenei o seu pai. Prefiro ir pro
tribunal.

~.

I·

BURRO CHANG sai, arrastando TOU NGO e MÃE TSAI.
Entra o PREFEITO MASSABRUTA

PREFEITO- ~ (canta)
Spu ilustre magistrado
o melhor deste condado.
O meu cofre está recheado,
pois sou bem recompensado
por cada caso julgado.
Se aparece um inspetor
pra conferir meu arquivo
caio de cama com dor,
fico mais morto que vivo.

Sou o prefeito de Chu- Chou, Massabruta, às suas ordens.
O tribunal está em sessão. Vamos lá, que entrem os
suplicantes!

EURRO CHANG entra arrasyando MÃE TSAI e TOU NGO.
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PREFEITO-
BURRO CHANG- Eu tenho um caso pra resolver.

Prossiga.

BURRO CHANG XXXX!~XKKX se ajoelha; o PREFEITO MASSABRUTA se ajoelha
também.

BURRO CHANG- i~xpxe~ext~ ~, prefeito, levanta~ ~~KXKX Eu é que sou
o suplicante. Por que está ajoelhando pra mim?

PREFEITO- Então você não sabe? Quem me traz um caso novo é
como um pai, como uma mãe para mim. É quem me dá casa
e comida. (levanta-se) Quem é o acusador? Quem é o
acusado? Diga a verdade e nada mais que a verdade.

BURRO eHANG- Eu que sou o acusador. O meu nome é Burro Chang. E eu
acuso essa mulher, Tou Ngo de por veneno na sopa de
carneiro pra matar o meu pai. E essa aí é a ~ãe Tsai,
minha madrasta.
Quem colocou o veneno?PREFEITO-

TOU NGO-
MÃE TSAI-

Eu nao fui.
Eu nao fui também não.

BURRO CHANG- E e~ muito menos, né!
PREFEITO- Então não foi ninguém. vai ver que fui eu que coloquei

TOU NGO-
o veneno.
Minha sogra não é madrasta dele, meritíssimo. O nome
dele é Chang e o da nossa família é Tsai. Um dia a
minha sogra foi cobrar uma dívida de um certo Dr. Lu.
Ele tentou estrangular Mãe Tsai nos arredores da cidade.
Mas ela foi salva por esse homem e o pai dele. E ~ra
mostrar sua gratidão, minha sogra hospedou os dois em
casa. Daí, de repente, esses dois tivera~ a idéia de
dizer que minha sogra era madrasta do mais novo, pra me
forçar a casar com ele. Mas eu sou mulher casada e ainda
estou de luto pela morte do meu marido. Recusei. Então,
minha sogra caiu doente e me pediu sopa de carneiro.
Eu não sabia que Burro Chang tinha comprado veneno não
sei onde. Ele pegou a sopa, disse que precisava de sal
e vinagre , mandou que eu fosse buscar. Eu fui e ele
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então pôs veneno na sopa. Mas os céus intercederam e
minha sogra ficou indisposta. Não quis a sopa e oferece~
pro pai 1dele. Com dois golinhos ele caiu morto. Eu não
tive nada a ver com isso. Agora, só posso esperar que
o Meritíssimo use a sua grande sabedoria e julgue o meu
caso com justiça.

BURRO CHANG- Posso falar? Veja o senhor o seguinte: o nome delas é
Tsai. O nosso nome é Chang. Mas se a m sogra dela não
queria casar com o meu pai, por que é que ela havia de
levar a gente pra casa dela, hein? Hein? Essa mulher aí
ainda é mocinha, mas é teimosa como uma mula e ,astuta

PREFEITO-

l

como um gato. Acho que nem uma boa surra assusta ela.
Os sêres humanos não passam de vermes baixos e ardilo-
sos. Se não fôr na pancada, nao confessam nunca. vá,
pegue aí x~.~uma vara e bata nela.

I

BURRO CHANG escolhe uma vara e espanca TOU NGO. Tres vezes ela
desmaia, tres vezes desperta quando Mia MÃE TSAI borrifa água em
seu rosto.
TOU NGO- (canta)

Não posso maDs suportar
a dor de cada pancada.
Mãe, é só você a culpada.
Não tenho forças, desmaio.
E se desperto, recaio.
Mais um golpe e outro mais,
mais uma gôta de sangue,
mais distante a minha paz,
meu corpo tomba, exangue.
Como podia eu achar
veneno para matar?
Eu, uma pobre viúva?
E já nem posso esperar
que depois de tanta chuva,
retorne o sol, a brilhar.

It
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PREFEITO- Vai confessar ou não vai?
TOU NGO- Não fui eu que pus o veneno na sopa. É a verdade.
PREFEITO- Bom, já que nao foi você, dê uma surra aí na velhota.
TOU NGO (mais que depressa)- Nio, nio isso niot Não batam na Mãe

Tsai. Eu •.. eu confesso. Fui eu que envenenei o meu
sogro.

PREFEITO- Bom, agora que confessou é só fazer uma cruz aqui
neste papel. Agora é pôr a canga no pescoço e ir pra
cela da morte. Amanhã eu passo a sentença e na praça
do mercado você será decapitada.

MÃE TSAI (chora)- É por minha causa que você vai morrer, filha.
Ai. como dói meu coração •••

TOU NGO- (can ta)
A injustiça massacrante
fará de mim, doravante,
uma alma sem cabeça.
Mas nâo ria tão depressa
indecente e vil farsante~
O coração latejante
àa injustiça mão se esqueça~
Õ céu~ Ó Terrat Alertat
Até o fim contestei,
aTé onde pude aguentei.
Mas, agora, estarei certa?
Mãe,

mesmo que eu escape da morte
não garanto a sua sorte!

TOU NGO e MiE TSAI saem.

BURRO ÇHANG- (curvando-se para o PREFEITO) Muito obrigado, Prefeito.
Seu julgamento é o julgamento do céu. Quando a cabeça
de Tou Ngo for cortada amanhã, meu pai estará vingado.

PkEFEITO- Toquem OS tambores. A côrte está em recesso.
(saem).



ATO TRÊS

21

Entra o CARCEREIRO
I

I
CAl<CEREIRO- Eu sou o Carcereiro. Vai ter execução hoje. E por isso

mandei colocar guardas em todas as esquinas, pra evitar
confusão.

Soa o tambor, soa o gongo tres vezes.
Entra TQU NGO KXKi prêsa à canga no pescoço.

TOU NGO- (canta)
Esta terra tem sua lei
que sem querer violei.
E sem defesa agora,
eu espero a minha hora.
por justiça clamarei!
céus e Terras moverei!
A minhalma estará forte
descendo ao palácio da Morte.
O sol que brilha de dia,
A lua que a noite alumia,
Esprritos, deuses fogosos
da vida e da morte zelosos,
Vasta Terra, céu aberto
separa o êrro do acêrto.

Como podem Terra e céu
se envolverem no veu
de um engano tão cruel?
ü vilão passar por puro
e o santo morre no escuro.

bons, ,Aos a fome, a penuria,
Aos maus, riqueza e luxúria.
céut
Até voce teme o forte
E rouba o pobre da sorte?
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Terrat Terra hibernal
que confunde o Bem e o Mal~
Como podem Terra e céu
cairem em tal confusão:
o sábio «RXXX~~XX~XX.K deixando ao léu,
o tolo tomando por são.
Nada mais resta pra mim,
senão chorar, até o fim •••
~stá chegando a hora.
Posso pedir uma coisa?
Diga.
Seria um grande tormento para mim ter de atravessar a
rua principal. Se o senhor me levar pelas vielas, pelos
becos, minha morte será mais fácil para mim. Por favor,
não me diga que esse caminho é mais comprido.

CARCEREIRO- Gostaria de ver algum membro da sua familia quando
chegar no local da execQção? Eu posso mandar chamar
pra te verem pela ~ltima vez.

CA1{CEREIRO-
TOU NGO-
CARCE~EIRO-
'rou NGO-

TOU NGO-
CARCEREIRO-
TOU NGO-

CAI<CEREIRO-

TOU NGO-
CARCEltEI RO-

TUU NGU-

Agora. só me resta a minha sombra.
Será que você não tem pai, nem mãe?
Eu tinha um pai. Mas faz treze anos ele foi pra capital
e me deixou. Nunca mais soube dele.
Agora pouco você me pediu pra não ter de atravessar a
rua principal. Por que?
porque não quero encontrar com a minha sogra.
Te resta tão pouco tempo ••. Porque voce tem medo de
encontrar com ela?
porque ela vai sofrer muito ao me ver acorrentada. E
não quero que ela sofra mais. Por favor, atenda o meu
pedido. Eu ••• vou ••• m~x~xx morrer •••

Entra a MÃE; TSAI, ~KQUt chorando.

MÃE TSAI- 8 essa a minha xxxkx~~x ~ora?
CARCEREIRO- Para trás. mulher.

!.
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TOU NGO-

CAI<CEREIRO-
MÃE TSAI-
TOU NGO-

23

Ji que ela esti aqui, me deixe falar com ela. Quero
fazer um pedido.
Você aí, venha cá. A sua nora quer te pedir uma coisa.
Ah, filha. Meu coração está sangrando •••
vão me levar para a morte, mãe, pra receber meu castigo.
De hoje em diante, na festa de Ano Novo e no dia q~inze
de cada mês, se sobrar um pouquinho de arroz, separe
para mim. Se sonz-ar incenso, queime para mim, em lJUfÓlXX~

memória da sua filha.

I

"

I'
(canta)
Não se esqueça de Tou Ngo
condenada Lnj ust arnen t e
por crime que não cometeu.
Nâo se esqueça de Tou Ngo
que por isso, cruelmente,
sua cabeça perdeu.
Nâo se esqueça de Tou Ngo
que tão amorosamente
sempre a seu lado viveu.
Mãe Tsai,
não se esqueça de Tou Ngo
que te serviu diligente
e pai nem mae conheceu.

MÃE TSAI- Fique sossegada, filha. Eu nunca me esquecerei.
TOU NGO- Agora, não chore mais.
CARCEREIRu- Para trás. Para trást Chegou a hora.

TOU NGO XKXK~Q[KKKK se ajoelha, o CARCEREIRO retira sua canga.

TOU NGD (para o CARCEREIRO)- Gostaria oe fazer um frltimo pedido.
Se o senhor me atender, será mais fácil morrer.

CARCEREIRO- Que pedido? pode dizer.
TüU NGO - Eu queria uma esteira limpa para ajoelhar e um

pedaço de seda branca estenéido .em'cima do lugar onde
eu vou morrer. Se for verdade que a minha condenação
foi injusta, quando a espada descer e minha cabeça
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cair no chão, nem uma gÔLa do meu sangue sujará a
esteira nova. O sangue saído de mim subirá para o
lençol de seda.

CAREEREIRO- Muito bem. Eu atendo o seu pedido. É muito pouco.
I

k
Io CARCEREIRO estende uma esteira limpa, sobre a qual Tou Ngo se

ajoelha de costas para a platéia, enquanto o CARCEREIRO estende
um lençol de seda branca sobre ela, como um toldo.

TOU NGO-

CARCEREIRO- Que falar mais alguma coisa? É a sua última chance , I'
TOU NGO- Estamos no dia mais quente do verão, mas se for

verdade que a minha condenação foi injusta, no momento
que eu morrer o céu mandará toda a neve do inverno
para cobrir o meu corpo.

CAlcCEREIRO- Bem no meio do ilwerão? Mesmo que a sua sentença seja
injusta e ofenda o mais alto dos céus, vai ser muito ~
difícil você sonseguir fazer cair neve hoje, menina. r
Não diga bobagem.
pode ter certeza que o céu terá pena de mim. A neve
cairá como um manto branco pro meu corpo não ficar
exposto.
A verdade é que eu fui conaenada injustamente. E
durante tres anos HMKXKR~K sêca vai castigar todo o
condado de cnu,

CAlcCEREIRO- Nãõ diga uma coisa dessas, menina. É uma ofensa contra
o céu.

TOU NGO- Uma vez em Tung naificou tres anos sem chover, 50 por
que o virtuoso Chou Ching havia sido ofendido.
Agora chegou a vez da cidade de Shan Yang.
U Imperador do céu é justo e vai me atender. porque
aqui nesta terra, nenhuma a~toridade se preocupa com
a justiça e aqueles que tentam falar são forçados a
calar.

o CARCEREIIW levanta a bandeira numa mão, prepara a espada na outra.
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CARCEREIRO- o c~u est~ escurecendo. (ouve-se o rufdo do vento nas
coxias) Que vento frio!

TOU NGO- É por mim que o vento sopra. Por mim que o céu escurece.
E as minhas três profecias vão se cumprir. vocês vão
ver.

i
I.
I

(chora)
, , _. .. ~E 50 esperar, Mae Tsa~. A neve va~ ca~r em pleno ver ao
a s~ca vai queimar esta terra por tres anos.
Então estará confirmada a injustiça feita aTou .go.

,

o CARCEREIRO levanta a espada. ~~H TOU NGO curva a cabeça.
Ele dá o golpe, ouve-se o ruído de sua cabeça caindo.
Seu sangue jorra para o lençol,
começa a nevar suavemente.

I .

CARCEREIRO- (perplexo)- Ah, está mesmo nevando! Mas é impossível!
Impossível! Quando eu corto uma cabeça, o chão fica
empapado de sangue. Mas o sangue de Tou Ngo voou para
o lençol de seda. Nem uma gôta na terra. É impossível:
Impossí ve.í t

Esta morte foi injusta. Duas das profecias já se
cumpriram bem debaixo dos meus olhos. Quem é que pode
saber se não vamos ter agora uma seca de tres anos?
~ esperar para ver.
(sai)

Lentamente a neve vai cobrindo o corpo de Tou Ngo. Mãe Tsai chora.
r
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ATO QUATRO

Entra TOU TIEN CHANG com o traje oficial.

TOU TIEN CHANG- Já faz dezessete anos que deixei minha filha Tuan
~n. Quando cheguei à capital, prestei o exame e passei.
Fui aXB assessor do primeiro Ministro e depois, por
graça de Sua Majestade; promovido a Inspetor Geral do
Vale do Rio Huai. Em todo lugar que vou sentencio os

f·prisioneiros, examino os registros e sempre que encontro
algum funcionário que é corrupto ou Que abusa do poder,
tenho licença especial para mandar matar primeiro e
comunicar depois. Estou ao mesmo tempo feliz e infeliz.
Feliz porque uso a espada imperial e o sêlo de ouro ofi-
cial; e triste por minha filha Tuan Yun. Ela tinha sete
anos quando ficou com Mãe Tsai pra ser sua nora mais
tarde. Assim que fui promovido a primeira coisa wue fiz
foi mandar alguém a Chu Chou para saber de"Mãe Tsai.
Mas os vizinhos disseram que ela tinha se mudado e
ninguém sabia pra onde. Até hoje não sei notícias.
Chorei tanto que os meus olhos quase se apagaram e o
meu sofrimento branqueou os meus cabelos. Agora aqui
estpu, neste distrito ao sul do rio Huai. Por alguma
razão não chove em Chu Chou já faz quase tres anos.
( ele acende a lâmpada de óleo) Tantos processos para
examinar ••• Processos de seis departamentos.
Vamos ver, vamos ver. "A ré Tou ligo envenenou o próprio
sogro". Hum! ü primeiro processo que eu pego e 3XillK"Claali

acontece do acusado ter o mesmo nome que eu. Hum. xxxx*
Matar o próprio sogro é ~~ dos dez crimes imperdoáveis.
Hum, tem gente com o mesmo nome que eu e que não respeita
a lei. Bom. Esse !"casojá foi encerrado, não tenho porque
ler o processo. Vai aqui pro fim da pilha. (boceja)
Estou com sono. ~ duro ser velho e ter de viajar a cavalo:

I

tantas horas. Acho que vou descansar u~ pouquinho aqui
na mesa.
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TQU TIEN CHANG ap~ia a cabeça nos braços e dorme.
Entra o FANTASMA DE TOa NGO.kOCX~~~x~x~~~~~~«~~~

FANTASMA- Velo e choro todo dia
na minha torre espectral
esperando, sem paciªncia,
meu inimigo mortal.
Flutuar ~ minha sina
no vento que vai e vem
e mesmo prªso em neblina,
em névoa, em bruma, em nuvem
meu espírito persiste
de seu alvo não desiste.
(para a pl atéia)
Os deuses que guardavam o portão não queriam que eu
passasse. Mas eu contei que era filha de Tou Tine Chang,
o I nspetor Imperial. Que fui injustamen te condenada à .f..•.
morte e que meu pai de nada sabia. Por isso vim. Espe- ~
cialmente para aparecer para ele num sonho.
(para TOU)
pait
De que serve t~a fartura,
espada, sêlo dour~do,
se o meu corpo decomposto
do Infindo Mar da Amargura
não pode ser libertado?

o FANTASMA DE TUU NGO aproxima-se de seu pai e chora.
TOU TIE,. CHANr. Começa a chorar.

X~»~Xj]Ut

TOU TIEN- Tuan Yun, minha filha, onde é Que você está?

o F'ANTAi:JMAD8 Toa NGU desaparece. T0U TIEji CHANG NKXRKRX desperta.

TOU TIEN- Que coisa extraordinária! Nem bem eu tinha fechado os
olhos, sonhei que minha filha Tuan Yun vinha ao meu
en~ntro. Onde poderá ela estar?
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Bem, bem, bem. Vamos continuar a ler esses processos.

o FANTASMA D8 TOU NGO diminui a chama da luz.

TOU TIEN- Que estranho~ Bem quando eu ia começar a ler esses
casos a luz começou a tremular e quase apagou. Vamos
dar um jeito nisso.

TOU TIEN CHANG vai at~ a lâmpada e ajeita o pavio.
Enquanto isso o FANTASMA DE TOU NGO mexe na pilha de processos. I··' ..

TOU TIEN- Pronto, pronto. A luz está forte e brilhante outra vez.
Vamos ler aqui UJl1 processinho. li A ré Tou N:go envenenou
o próprio sogro" (esL:ranhando). U~, eu já olhei esse
processo e pus por último na pilha. Como ~ que ele es,á
aqui em cima de novo? Não, não. Isso já ~ caso encerrado ~.
e vai lá pro fim da pilha. Vamos ver um outro.

o FANTASMA DE TOU NGO diminui a chama da luz.

TOU TIEN- A luz está apagando de novo. Vamos lá ver isso.

TOU TIEN CHANG ~x vai at~ a lâmpada e ajeita o pavio.
O FANTASMA DE TOU NGO mexe na pilha de processos.

;1'JU TIEN- Pronto, a luz está boa outra vez. Forte e brilhante
como eu gosto. Agora vamos ver um bom processo. "A
ré Tou Ngo envenenou o próprio sogro". Mas ••• que coisa
mais estranha! Eu tenho certeza que acabei de colocar

bem embai xo pilha~ Como , ele voltaesse processo aa e que
pra cima cada vez que eu vou ajeitar a luz'?será que
t em algum fantasma aqui? E - tenhapor mesmo que nao
fantasma nenhum, deve ter havido alguma injustiça nesse
caso. Lá vai ele pro lugar, embaixo de X~K~X todos.
Pronto. Vamos ver este outro aqui.

ü FANTASMA DE TOU NGO torna a abaixar a luz da lâmpada.
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Como é isso? Como é isso? A luz quase apagando outra
vez? Ser~ possivel que algum fantasma est~ reinando
comigo? Vamos dar um jeito nisso.

l-

i- .TOU TIEtJ CHANG vai ajeitar a lâmpada.
O FANTASMA DE TOU NGO se aproxima e se confronta com ele.
TOU TIEN CHANG puxa a espada e dá um golpe na mesa.

TOU TIEN-

FANTASMA-

rou TIEN-

FAN'l'ASMA-

TOU TIEN-

FANl'ASMA-
TüU TIEN-

Eu sabia que tinha um fantaflma. Vamos, fantasma! Vamos~
Eu zocaxlxz~ex0xz~~exi~ tenho o S~lo Dourado, sou
Inspetor e representante oficial do Imperador. Vamos
l~, se prepare que eu te 1X~l!XQl corto em dois com a
minha espada! Vamos, fantasma! Pensou que ellnão ia ter
mêdo?

,.:-

Como ele grita tão alto, mergulhado em confusão •••
Ele treme e se agita am me ouvir soluçar.
Oh, Tou Tien Chang que inútil é todo o seu poder agora!
Permita que sua filha Tou Ngo lhe faça uma saudação.
Calma aí. fantasma. Você pede em nome de minha filha
Tou Ngo. Mas deve haver algllIDengano. Minha filha se
chama Tuan Yun. se voc~ é %Xxx Tou Ngo não pode ser
rnínhafilha.
Depois que você me entregou para a Mãe Tsai, ela mudou
o meu nome, pai.
Se voc~ é minha filha quero que me responda uma pergunta: I

Foi você que envenenou o seu xa~xa~ sogro nesse caso x~~1
aqui?
Foi sua filha.
N~o diga mais nada, miser~vel! Chorei por vücª até os
meus olhos secarem. Meu cabelo ficou branco de tanto
eu me preocupar. Você cometeu um dos dez crimes mais
atrozes e pagou por isso. Quando eu te entreguei para
casar nessa família, te recomendei para observar os
tres Deveres e as quatro Virtudes. E você não me ouviu.
Nenhum homem da nossa fa,dlia violou a lei há tres
gerações. Nenhuma mulher da nossa família tornou a se
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casar em tres gerações. Mas você agora desgraçou seus
ancestrais e «~x~~~x comprometeu a minha reputação.
Quero saber a verdade~ Toda a Verdade ~~~ agora mesmo.
Se disser a menor das mentiras, mande te prender para
sempre no Templo do Deus das Cidades e de lá você
nunca mais vai tornar a mH nascer como ser humana,
condenada para sempre a viver como um fantasma faminto
na Montanha das Sombras.
Guarde tua ira, pai. E escute sua filha. Eu estava casa- I_

da a dois anos quando meu ma~do morreu. Um dia o Dr.

!-
i

Lu ~entou matar Mãe Tsa~ porque devia dinheiro para ela.
Minha sogra foi salva por wn certo Chang e seu filho.
Burro Chang. Eles descobriram que ela vivia com a nora

. , quiseram . eles.v~uva, eu;e que nos nos casassemos com
Burro Chang fez ameaças, Mãe Tsai teve medo e fez vagas
promessas. Levou os dois para casa pensando que. se
fosse preciso, sustentava pai e filho até o fim da vida.
Burro Chang tentou abusar de mim, mas recusei com fir-
meza. Um dia, minha sogra caiu doente e quis tomar sopa
de carneiro. Burro Chang provou a sopa. Disse que esta-
va deliciosa, mas que faltava um pouquinho de sal e

.vinagre. Me mandou buscar. Eu fui. E ele aproveitou a
oportunidade para colocar veneno na sopa. Achou que
matando minha sogra ia conseguir me forçar a casar com
ele. Mas Mãe Tsai se sentiu mal de repente, recusou a
sopa e ofereceu para o Velho Chang. Ele bebeu e morreu
na mesma hora. Hurro Chang virou e disse que eu tinha
matado o pai dele. Me prop5s o casament~ e o perdão.
Ou uma acusaçao formal. diante do tribunal. Eu disse que
preferia morrer a me casar com ele. Fomos para o tr~-

bunal. Me bateram. Mas mesmo que me matassem
eu não ia admitir que tinha cometido o crime. Quando o
magistrado viu que eu nao fraquejava, ameaçou espancar
minha sogra. A l'1ãeTsai é velha e não ia aguentar uma
surra. Me vi forçada a IImlX confessar. Me levaram para
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a praça do mercado e lá, antes de ser àeaapitada,
diante dos céus fiz tres profecias.
(canta)
Leia o caso atentamente.
Tua pobre filha não mente.
A injustiça pede calma.
Como posso ser paciente?
Ao marido de minhalma
fui fiel, fui reverente.
Não esqueci quem me amou.
Honrei os meus ancestrais.
Mas por isso, exatamente,
na praça, publicamente,
minha cabeça tombou,
eu não p~de viver mais.

Pai, mande erguer uma torre para o repouso da minha
alma. Uma alma que clama por justiça.
pai, o poder do Imperador está nas suas maos. Leia o
pro~sso com cuidada. Esse violador de todas as leis
naturais merece castigo. Ah, mesmo que ele seja cortado

em dez KK mil pedaços ainda vai ser muito pouco pra saciar
minha vingança.

TOU TIEN- (chora) Ah,minha filha~ Que injustiça a sua mortet
Meu coração está partido.
Mas me diga uma coisa: ~ por sua causa que nâo chove há
tres XRX~ anos effiChu Chou?
~ por minha causa.
Parece até impossível! Quando chegar amanha você vai
ter justiça. Parece que está ~nanhecendo. Pode ir
agora. Amanhã vai acertar este caso.

FANTASMA-
TUU TIEN-

o Fantasma sai.

TOU TIEN- Ah , amanhece.
(levanta-se, vai até a porta)

i·

r
I
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(anuncia)
A c~rte de justiça está em sessao.

)
o UUCi{ CARCEREIRosntra, vestido de MAGISTRADO.

Sou o Magistrado deste condado e peço audiência.
Aqui em Chu Chou faz tres anos que não chove. Você sabe
porque?

CARCEREIRO- É a sêca. Muito ruim para o povo de;Chu Chou. Mas a
nao sabe porque isso, não.

TOU TIEN (furiosa)- Ah, não sabem porque hein?t Lembra-se de uma
mulher chamada Tou Ngo? Da cidade de Shan Yang? Ela foi
prêsa por ter envenenado o sogro. Antes de cortarem a
cabeça dela, a moça fez txexz~r~fR~xax uma profecia:
disse que se houvesse injustiça no caso dela não ia
chover em Chu Chou~durante tres anos. Durante tres anos
nem uma folha de grama ia nascer. Lembra do caso?

CARCEREIRO- Quem jUlgou o caso foi o prefeito Massabruta, foi.
Ele agora foi promovido. Está ai ~ no processo. Eu era
só carcereiro naquela época.
Não deve ter sido f&cil aquele cretino conseguir promoção!

i
você está no lugar dele agora. Nestes últimos anos você '
fez os sacrifícios devidos para o es?irito dessa mulher
condenada injustamente?

gentef

I
I

I
I

CARCEREIRO-
TOU TIEN-

TüU TIEN-

CARGEREIRO- O crime dela era um dos dez crimes mais atrozes. por isso!
Ié proibido erguer templo pra ela. Por isso eu não fiz

sacrifício nenhum.
viúvaTOU TIEN- Durante a dinastia Han teve u3a mxxKRx aue foi acusada

pela cunhada de ter matado a sogra. Mas a sogra tinha
cometido suicldio. Bas o prefeito da cidade cortou a
cabeça da viúva. ~ por causa dessa injustiça não choveu
durante tres anos. Tempos depois, quando o juiz Yu esta-
va inspecionando a prisão, ele teve uma visão da pobre
viúva chorando, com o processo na mão. ü juiz Yu casti-
gou o verdadeiro culpado e fai fazer sacrifício no tú-
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f -mulo da injustiçada. Na mesma hora e~m~~~axx«xxaxex0xexx
uma chuva muito forte começou a cair. Agora, todo o
xxoc condado de Chu Chou está seco. Não acha os dois

• ...., • Icasos parecIdos? Bom. Ordene a sua polIcIa que va a~
até a cidade de Shan Yang. Que prendam Burro Chang, o
Dr. Belo Médico Lu e a Mãe Tsai. Traga essa gente perante I

I

a corte sem mais demora. i

o CARCEREIRO sai, TOU TIEN CHANG fica esperando.
O CARCEREIRO torna a entrar imediatamente.

CARC8R8IRO- Os prisioneiros da cidade Shan Yang estão esperando a
chamada.

TOU TIEN- Que entrem.

Entram BURRO CHANG E MÃE TSAI.

TOU TIEN- Burro Chang.
BURRO CHANG- Sou eu.
XXX TOU TIEH-Nâe Tsai.
MÃE TSAI- Sou eu.
TOU TIEN- Por que é que o Dr. Lu, um dos principais suspeitos,

não está presente?
CARCEREIRO- O Dr. Lu fugiu da cidade fez uns tres anos. Mas eu já

mandei ordem de prisão contra ele.
TOU TIEN- A ~ãe Tsai é sua madrasta, Burro chang?
BURRO CHANG- Claro~ Desde quando a gente chama de madrasta quem nao

é a madrasta da gente?
Bste veneno deve ter sido comprado em alguma farmácia.
Tou Ngo era sb uma jovem vi~va, como é que ela podia
~er comprado veneno? Deve ter sido vocA quem comprou o
veneno, Burro Chang, não foi?

BURRO CHA~G- Mesmo que fosse eu, eu lá ia usar o veneno contra o

TOU TIEN-

TOU TIEN-
meu pr6prio pai? Ia?
Eu te invoco, criança injustamente assassinada. Se voce
não aparecer como poderemos revelar a verdade? Unde



Rixá~ está, triste fantasma? Onde?
».>' .

{l~ ••'· ••.it.:t

E ntra o FANTASMA DE mou NGO.

KX'XAFANTASMA- Se nao foi você que comprou o veneno,
quem foi então?

BURRO CHANG (encolhendo-se de terror) Um fantasma! Um i

Ó S&bio Supremo, vaIei-me! Joguem sal na [
FAN'l'ASMA- você queria matar minha sogra pra me forçc

vocª. Mas minha sogra não quis tomar a sor
que tomou. Foi seu pai que morreu. vai te i

negar?

o FANTASMA DE TOU NGO espanca BURRO CHANG.
BURRO CHANG oscila, tonto de medo.

.v ..~ ,~.,

BURRO CHANG- Ó Sábio. supremo! Sal vai-me! Depressa. MaL
Meritissimo! Meritissimo! O senhor disse
deve ter sido comprado em alguma farmácia
tico que vendeu o veneno aparecer pra dep
eu me entrego sem reclamar.

o CARCEREIRO sai e torna a entrar imediatamente, traze

CARCEREIRO- Outro prisioneiro da cidade de Shan Yang,
Mê~ico Lu. Ajoelhe-se.

TOU TIEN- Faz uns tres anos você ,tentou matar a MãE

TOU TIEN-

kxx~xx não pagar os vinte XH taels de pré
pra ela. O que tem a dizer em sua defesa?
É verdade que eu tentei escapar da minha
mas ela acabou sendo salva por dois homen
nada aconteceu. Nada.
Esses dois K~.Rhomens, você sabe o nome

s..

Dlç, L U-

.. '" .. ' .,~i:.;3'1~t1J}t?/:,:..
i.t--~~~~>i~·~\~:·~~;'~J~~.::~:~.~·~.r'iI;".•.
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DR LU- Eu seria capaz de reconhecer os dois, mas os nomes •••
sabe, ~~uH~azz0RfRZi0XXX naquela confusão não perg~n-
tei o nome deles, não.

TOU TIEN- Um deles está logo ali. vá lá e veja se reconhece.
DR LU (olhando em torno) Essa aí é a Mãe Tsai (O Dr. Lu aponta

Burro Chang e diz, à parte) A história do veneno foi
descoberta. (fala alto) Esse é um dos dois homens. I,.~
Deixe-me explicar, Merit!ssimo, tudo o que aconteceu. \
Quando eu estava tentando estrangular a Mãe Tsai aquele k
dia, esse ai apareceu com o pai dele e salvou a Mãe TsaL i

Uns dias depois ele apareceu na minha farmácia, queren- !.
1--do comprar veneno. Eu sou um budista devoto e não teria

nunca a cor-aç ernde fazer alguma coisa tZ:ilIJaX2'1XZazM:Z.l'l.!lXX
ZilIK~XZ«0XZ«tin~txx que pudesse me pesar na consciência.
Eu disse pra ele que a minha farmácia só vendia remé-
dios aprovados pelo governo, não vendia veneno nenhum.
Ele olhou bem pra mim e disse assim: "Você tentou matar
a M~e Tsai outro dia. Vou te levar pra pOlicia". Bom,
se há uma coisa que eu não gosto na minha vida é ter
de enfrentar um oficial, então, me vi forçado a vender
veneno pra ele. Mas só um pouquinho. Eu vi muito bem que
ele era mal encarado e bem capaz de matar alguém. Sabia
que essa história ia acabar sendo descoberta algwa dia,
por isso fugi. Fui ser vendedor de veneno pra rato.
Já enveneneil muito rato na minha vida, mas nunca mais
vendi veneno pra matar gente.

F'ANTA:5HA-
TOU TI8N-

Dr. Lu vendeu o veneno. Burro Chang co.np rou o veneno.
Mãe Tsai, ~ frente. Vejo que tem mais de sessenta anos
e e uma mulher de posses. pür que é que se casou com
o Velho Chang?
Ele e o filho salvaram a minha vida. porisso resolvi
garantir todo o conforto para os dois pelo resto dos
seus dias. Burro Chang sugeriu muitas vezes que eu
casasse com o pai dele, mas isso eu nunca prometi.

YLÃE TSAI-

i
I'
f
i
I
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Nessas circ~nstâncias a sua nora nao devia nunca ter
confessado o crime ae envenenar o sogro.
O Magistrado daquela ~poea ameaçou espancar a minha
sogra. Tive medo que ela não aguentasse a tortura e
por isso confessei. Fom wma confissão forçada.
(can ta)
Uesde tempo imemorial
a porta do tribunal
para o sul está voltada.
Más a verdade cabal
É que naquele local
Justiça não é praticada.

I .Que terr~vel agon~a
meu frágil corpo padece
em sua tumba sombria!

Tres anos passar~~ lentos
e o rio do tempú ~fRXRR~R oferece
ainda novos tormentos!
Agora eu entendo inteiramente toda a injustiça que te
fizeram, filha. Vou ?assar a sentença destes prisioneiros'

i
e do juiz que julgou seu caso. Amanhã mesmo vou mandar
cantar um sutra para despacho de sua alma para o paraiso. I

i

o FANTASMA DE TOU NGO curva-se para TüU TIEN CHANG

FANTASMA- (canta)
A Espada Imperial
O Seio de Ouro Oficial
quando estãp em boa MiR mão
cumprem a sua função:
ceifam a corrupção,
com o céu partilham aores,
do povo são protetores.
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TOU TIEN-
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pai, mais uma coisa quero lhe pedir. Minha sogra Mâe
Tsai carrega j~ muitos anos de vida e nâo tem quem
cuide dela. Queria que o senhor cuidasse dela por mim.
Só então vou poder fechar os meus olhos •
~x2xgx~kxXKm~X3XX você é filha amorosa.
Pai, repare a injustiça feita aTou Ngo.
Mãe Tsai. À frente. Você me reconhece?
Sou velha e minha vista é mu i to ,fraca. Não, não
reconheço o senhor.

sou Tou Tien Chang. fantasma aqui está ,Eu O que e o
fantasma de minha fiLha Tou Ngo, injustamente condenada.
Ouçam todos os presentes a senLença desta corte.
Burro Chang, por ter envenenado seu pai e planejado
violar uma viúva será primeiro esquartejado vivo, depois I

f"

I·
!
f'
i .
f
i
! .

,
decapitado. ~
prefeito Massabruta, agora promovido, por ter impedido ~
o exercicio da verdadeira justiça receberá cem chibatadas~
e será exonerado para sempre do serviço público.
Dr. Lu, por ter tentado gN~xx escapar de sua dívida e
por ter tentado estrangular mn súdito de Sua Majestade
Imperial e por ter vendido veneno proibido com a finali-
dade de exterminar uma vida, será exilado para todo o
sempre para os pântanos pestilentos do Sul. ,.
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