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pai e mae de Romeu 



Benvolio — Titi 

primo e amigo de Romeu 

Mercucio — Jeremias 

parente do principe e amigo de Romeu 

Baltazar — Xaveco 



criado de Romeu 

Frei Lourenco — Cascao 

frade franciscano, confessor de Romeu e 

Julieta 

Julieta — Monica 

filha unica do casal Capuleto 



Senhor e senhora Capuleto — Pais da 

Monica 

pai e mae de Julieta 

Ama — Magali 

baba de Julieta desde que ela era crianc¢a 



Teobaldo — Nimbus 

primo de Julieta 

Paris — Do Contra 

jovem nobre, parente do principe, que 

quer se casar com Julieta 

Escalo — Seu Juca 

principe de Verona, governante da cidade 



Familias em conflito 

— PRIMEIRO ATO — 

Muitas familias importantes viviam na 

bela cidade de Verona, na Italia, mas os 

Montéquios e os Capuletos se destacavam. E 

nado apenas por serem os mais ricos e distintos 

do lugar. Nem mesmo pela juventude e ousa- 

dia de Romeu Montéquio ou a graca da bela 

Julieta Capuleto, de quem seus pais tanto se 

orgulhavam. Nao. Era principalmente pelo 

6dio rancoso e profundo que as separava. 



Ha anos, até os parentes viviam se desen- 

tendendo, o que muitas vezes resultava em 

duelos... e morte! Na verdade, bastava um cri- 

ado de uma familia cruzar na rua com um cri- 

ado da outra para que as disputas come- 

cassem, com trocas de insultos de ambos os 

lados. 

Quando dois empregados dos Capuletos 

comecaram uma briga com um criado dos 



Montéquios, que acabou envolvendo Teo- 

baldo, sobrinho da senhora Capuleto, e Ben- 

volio, primo e amigo de Romeu, além de pes- 

soas que passavam na rua, Escalo, o principe 

de Verona, ficou furioso e decretou: 

— Chega dessa briga idiota! Ninguém 

nem sabe mais o motivo de tanto ddio! Ou vaio 

aprender a viver em paz, sem perturbar os 

cidadaos de bem, ou vou condenar todos vocés 

a morte! 

Os briguentos tiveram de ir para casa 

como cachorrinhos assustados, tremendo e 

com o rabo entre as pernas. 

Foi pouco tempo depois desse aconte- 

cimento que Paris, um rapaz elegante e nobre 

(era parente do principe), procurou o senhor 

Capuleto. Ele queria se casar com Julieta. 

— E entao, senhor, qual é a resposta para 

o meu pedido? 

— Respondo a mesma coisa que ja lhe 

disse antes: minha filha é muito nova para se 

casar. 

— Desculpe, senhor, mas muitas garotas 

se casam na idade dela... E se sentem muito 

felizes com isso — argumentou 0 rapaz. 



— Minha esposa e eu s6 temos Julieta, 

gentil Paris. Colocamos nela todas as nossas 

esperancas. Além do mais, eu jamais daria 

meu consentimento, sem que ela concordasse 

antes com essa undo. 

— O senhor poderia, pelo menos, pro- 

meter que vai falar com ela? — perguntou o 

jovem, ansioso. 

O senhor Capuleto pensou durante um 



momento e decidiu: 

— Vou fazer melhor do que isso. Esta 

noite, darei uma festa em minha casa. Vocé 

esta convidado. Poderd assim conhecer minha 

filha e até mesmo falar com ela. Depois, se ela 

concordar, faremos o casamento. 

Paris foi embora muito contente, en- 

quanto o dono da casa entregava uma lista 

com os nomes dos convidados para um cri- 

ado, ordenando: 

— Va correndo a casa dessas pessoas. Diga 

que minha hospitalidade espera por elas, esta 

noite! 

O criado saiu voando com a lista na mao, 

mas estava, de fato, desesperado: 

— E agora, como vou fazer? — resmun- 

gava. — Patrao é mesmo um bicho esquisito! 

Sera que ele nao sabe que as letras nao con- 

versam comigo? 

Nisso, viu dois homens elegantes na praca 

e teve uma ideia. 

— Hum, esses ai certamente sabem ler! 

Vou pedir a ajuda deles! 

Eram Romeu e Benvolio, que fizeram o 

que o criado queria. Mal este, todo contente, 

virou as costas... 

— Os Capuletos vao dar uma festa esta 

noite, um baile de madscaras, e eu estarei 14! — 

disse Romeu. 



— Vocé ficou louco?! — assustou-se Ben- 

volio. — Nao podemos ir a casa dos inimigos 

da nossa familia! 

— Ah, mas la estarao as garotas mais boni- 

tas de Verona, aposto! Além disso, é um baile 

de mascaras. Vamos nos disfarcar e ninguém 

vai descobrir nada! 

Romeu acabou convencendo o primo e os 

dois foram cuidar dos detalhes do plano. 

— Oa 

Enquanto isso, na casa dos Capuletos, ro- 

lava a maior confusdo: os criados corriam de 

um lado para o outro, limpando a prataria e a 

casa para a festa; os cozinheiros, afobados, 

mexiam as panelas e cuidavam dos assados no 

forno, gritando com os seus ajudantes; e a 

mae de Julieta conversava com ela. 

— Filha, vocé j4 pensou em se casar? — 

perguntou. 

A garota riu: 

— Nossa, mae, ainda nem tive tempo para 

pensar nisso! 

A ama entrou na conversa: 

— Ah, minha Julieta! Vocé foi, sem dut- 

vida, a mais bela crianca de que cuidei. Ver a 

minha pequena casada e feliz é tudo que 



sonho na vida! 

Julieta sorriu, mas a mae disse, sem pres- 

tar atencao ao comentario: 

— Entao, filha... Quem pediu a sua mao é 

um rapaz bonito e rico. Além disso, é nobre, 

parente do principe de Verona! 

— Nao teria como ser um melhor partido! 

— suspirou a ama, encantada. 

— Deixe que ela escolha sozinha! — 



ordenou a mae, severa. E, voltando--se para a 

garota, continuou: — Seu pai vai dar uma 

festa hoje a noite, para que vocé conheca o 

jovem Paris. Ele é belo e distinto. Melhor do 

que ele vocé nao encontraraé nenhum outro 

nesta cidade. Entao, se ele for do seu agrado... 

— E se eu nao gostar dele, mamae? — 

interrompeu Julieta, ansiosa. 

— Seu pai dira que nao, é claro. 

Nesse momento, um criado anunciou: 

— Os convidados estao chegando! 

— Vamos, entao! Rapido! — disse a se- 

nhora Capuleto. — Temos de nos arrumar 

para a festa! 

E as trés mulheres sairam correndo. 

Romeu e seus dois melhores amigos, Mer- 

cucio e Benvolio, que nao tinham sido convi- 

dados, passavam despercebidos na festa que 

corria animada. Até que Romeu perguntou: 

— Quem é aquela dama? Oh, como € bela! 

Até esta noite, eu jamais havia conhecido a 

verdadeira beleza! 



Teobaldo, o primo de Julieta, reconheceu a 

voz de Romeu. Furioso, foi contar ao dono da 

casa. 

— Meu tio, aquele ali €é um Montéquio, 

nosso inimigo! — apontou. 

— O miseravel veio aqui esta noite zom- 

bar de nos e ridicularizar a sua festa! 

— Nao é 0 jovem Romeu? — quis saber o 

dono da casa. 



— Ele mesmo, o infame Romeu! 

Ao contrario do que o sobrinho esperava, 

porém, o tio disse: 

— Deixe-o em paz. Veja, comporta-se 

como um cavalheiro. Nao quero que seja ofen- 

dido em minha casa. 

Teobaldo nao gostou, mas teve de obe- 

decer. 

J4 Romeu, fascinado pela beleza de Julieta, 

tinha conseguido chegar perto dela. Conver- 

saram. Ele tirou a mascara, para que ela visse 

o seu rosto. E ela também se encantou. 

Quando, no final da festa, a garota soube 

pela ama que ele era um Montéquio, ficou 

muito triste. Subiu para o quarto e foi para o 

balcdo, onde pdés-se a suspirar, olhando a 

noite. 

Romeu saiu da casa, mas nao foi embora 



com os amigos. Disfarcadamente, ele se diri- 

siu ao jardim e, misturando-se as plantas e 

Arvores, ficou procurando pela bela Julieta. 

Queria vé-la uma ultima vez, nem que fosse 

de longe. De repente... Oh, maravilha! La es- 

tava ela, no balcdo. E dizia alguma coisa. Mas 

nao estava sozinha? Entao, ele percebeu que 

ela conversava com a luaeas estrelas. 



O destino da paixao 
— SEGUNDO ATO — 

— Ah, Romeu... — suspirava Julieta. — 

Somente seu nome é meu inimigo, nao vocé! 

Que ha em um nome? Se o que chamamos 

rosa, com outro nome, exalaria o mesmo per- 

fume agradavel, que importancia tem vocé se 

chamar Montéquio? 

Ele nao resistiu a responder. 

— Entao me chame somente “amor”, e 

serei de novo batizado. 

— Quem e€ vocé, que escuta os meus 

segredos? — perguntou ela, surpresa. 

— Nao sei dizer quem sou. Meu nome 

agora me é detestavel. 

Ela entendeu. E quis saber: 

— Mas como vocé chegou aqui? E por 

qué? Os muros do jardim sao altos. E, se um 

dos meus parentes descobre, pode até matar 

vocé! 

— Com as leves asas do amor transpus 

esses muros! — respondeu Romeu. — O 

manto da noite me encobre! Nada pode me 

impedir de amar vocé, maravilhosa criatura! 

— Oh, Romeu, eu deveria estar vermelha 

de vergonha, mas estou adorando! — sus- 

surrou ela. — Entao, € mesmo verdade que 

vocé me ama? 



— Senhora, juro pela lua que sim, eu a 

amo! 

— Oh, por favor, nao jure pela lua! Ela é 

inconstante! Jure pela sua adordvel pessoa, 

que eu j4 amo loucamente! 

Nisso, Julieta ouviu a voz da ama, cha- 

mando-a. 

— Ja vou! — gritou. E voltando-se para 

Romeu: — Se vocé realmente me ama e quer 



se casar comigo, envie um recado amanha, 

por uma pessoa que mandarei falar com vocé, 

dizendo onde e a que horas devemos nos 

encontrar para nos casarmos, e colocarei 

minha vida aos seus pés. 

— Assim farei, amada! — respondeu ele. 

— A que horas devo mandar o mensa- 

geiro? — perguntou ela. 

— As nove horas, minha bela. 

— Esta certo, querido! Agora, va, boa 

noite! 

Mas, antes de voltar para o quarto, ela sus- 

SUITOU: 

— A despedida é uma dor tao doce que eu 

estaria dizendo “boa noite” até que chegasse o 

dia! 

Romeu foi para casa, mas nado conseguiu 

dormir, inebriado de_  felicidade. Ficou 



andando pelo quarto, até que nao aguentou 

mais e foi procurar seu confessor, frei Lou- 

renco, na capela. Queria pedir um conselho — 

e ajuda para realizar seus sonhos. 

— Casar, hoje ainda? — o frei ficou muito 

espantado. — E com quem? 

Quando Romeu contou que amava a filha 

unica dos Capuletos e era por ela amado, frei 

Lourenco exclamou: 

— Minha Santa Virgem do Céu! 

— Por favor, me ajude! — pediu Romeu. 

O frei logo concordou: 

— Pensando bem, pode ser uma boa ma- 

neira de essas duas familias fazerem logo as 

pazes! E isso mesmo! Chega de brigar! Diga a 

Julieta para vir confessar-se comigo, depois do 

almoco. Em seguida, eu os casarei. 

Contente da vida, Romeu mandou o 



recado pela ama, conforme combinara com a 

amada. Julieta chegou na hora marcada e logo 

os dois estavam casados. Ainda era segredo, 

mas, assim que fosse possivel, eles contariam 

aos seus respectivos pais, esperando que eles 

compreendessem. 

Aquela felicidade, no entanto, nao ia durar 

muito. 



Temperamentos e temperaturas 

quentes 

— TERCEIRO ATO — 

Romeu voltava para casa, quando encon- 

trou Teobaldo, que procurava por ele por todo 

lado. Ao vé-lo, o primo de Julieta gritou, ja 

com a espada na mao: 

— Venha, infeliz! Ontem vocé entrou na 

festa de um Capuleto sem ser convidado! Hoje 

eu quero vingar a sua ousadia! 



Romeu nao queria brigar, tentou con- 

versar com o outro, mas foi novamente ofen- 

dido. E tanto Teobaldo o irritou que ele, 

desembainhando a espada, partiu para cima 

do inimigo. 

Os dois lutavam, quando chegaram Ben- 

volio e Merctcio, acompanhados de alguns 

criados. Todos entraram na disputa, que sé 

serviu para juntar mais gente de espada em 

maos. Mais alguns golpes e Mercucio foi fe- 

rido. 

Teobaldo gritou para Romeu: 

— Vocé, seu insuportavel, que era 0 me- 

Ihor amigo dele, com ele partira agora! 

Os dois lutaram com mais raiva ainda. E 

Romeu matou Teobaldo. 

— Suma daqui, Romeu! — aconselhou 

Benvolio. — Ou vocé sera condenado a morte! 

Romeu desapareceu e deixou a confusdo 

para tras. E ela so piorou... 

Alguém avisou os Capuletos, sabe-se 1a 

quem avisou os Montéquios, e eles vieram ver 

O que tinha acontecido, acompanhados de 

Suas esposas e criados. Todo mundo falava ao 

mesmo tempo. S6 quando o principe Escalo 

chegou com o seu séquito foi possivel ter um 

pouco de ordem. Ele mandou que um de cada 

vez contasse o que vira. E, no final, decretou: 

— Entendi que ninguém queria matar 



alsuém aqui. No entanto, de ambos os lados, 

sangue rolou. Romeu nao pretendia, mas 

matou Teobaldo. Foi uma fatalidade. Minha 

familia sangra e eu nao posso ser indiferente a 

isso. Como o homem justo que sou, condeno 

Romeu ao exilio. Ele deve ir embora imedia- 

tamente. E, se voltar a Verona, sera condenado 

a morte. 

Romeu, que tinha ido se esconder na ca- 

pela de frei Lourenco, ficou desesperado 

quando soube. 

— Fui banido de Verona? Isso, para mim, 

é muito pior do que a morte! 

— exclamou. 

— O mundo é grande, meu filho... — 

disse o frei. — Vocé vai achar outro lugar para 

ser feliz. 

— Eu so sou feliz aqui, onde Julieta esta! 

Onde ela mora é 0 céu... Se eu nao puder con- 

templar a beleza dela, estarei no inferno, e a 

vida nado mais me interessara! 

A chegada da ama interrompeu a con- 

versa. 

Aflito, Romeu perguntou: 

— Como ela esta? Pensa que sou um 

assassinop 

Ela descreveu Julieta: 



— A pobrezinha esta arrasada. Nao diz 

uma palavra, s6 chora sem parar e torce as 

maos em desespero. Amava muito o primo 

morto. Teme pelo seu proprio futuro. E princi- 

palmente pelo seu, Romeu. Ela lhe enviou 

isto. — A ama entregou um anel ao jovem e 

deu o recado final: — Ela pede que vocé va lhe 

dizer adeus, antes de partir. Deixara aberta a 

porta do seu quarto esta noite. Agora, com li- 

cenca, tenho de ir! 



ee aie 

Enquanto isso, na casa dos Capuletos, 

Paris queria saber o que Julieta dissera sobre 

seu pedido de casamento. O pai dela se des- 

culpou. 

— Com todas essas coisas horriveis que 

aconteceram, nado tivemos tempo de falar com 

nossa filha. Ela gostava muito do primo, assim 

como eu. Bem, fazer o qué? Todos nascemos 

para morret... 

— E muito tarde, ela nao descerd esta 

noite — completou a mae. — Esta enclau- 

surada na propria tristeza. 

— Compreendo — disse 0 jovem. — Por 

favor, recomende-me a sua filha. 

— Com certeza. Amanha cedo, saberemos 

oO que ela pensa — respondeu a senhora Capu- 

leto, saindo. 



O marido dela disse a Paris: 

— Eu bem posso imaginar a resposta da 

minha filha, por isso, vamos combinar assim: 

na proxima quarta-feira, faremos o casamento. 

Que dia é hoje? 

— Segunda-feira, senhor. 

— Nao, é muito cedo. Melhor na préxima 

quinta-feira. Nao havera grande pompa. Um 

amigo ou dois... Ainda é muito recente a 

morte de Teobaldo... Quinta-feira esté bem 

para vocé? 

— Senhor, desejaria que quinta-feira ja 

fosse amanha. 

— Entao, esta tudo certo. Adeus. Por 

minha vida, ja é tao tarde que daqui a pouco 

poderemos dizer que é cedo! Boa noite. 

Trancada em seu quarto, Julieta chorava. 

Como todos pensavam que era pelo primo 

morto, deixaram que ela sofresse a sua dor em 



paz, sozinha. Mas, assim que a noite desceu 

completamente sobre a cidade e tudo se aqui- 

etou, Romeu se cobriu com um manto escuro 

e saiu da capela de frei Lourenco, dirigindo-se 

a casa da amada, que o recebeu de bracos 

abertos. E eles puderam dizer um ao outro 

tudo que lhes ia no coracAo... 

Romeu deveria partir para Mantua antes 

que o sol nascesse. Se alguém o visse, seria a 

morte. Mas Julieta queria que ele ficasse mais 



com ela. 

— Vocé ja quer ir embora? Nao... Fique 

mais um pouquinho... — pediu. — Era o 

canto do rouxinol, nao o da cotovia, que agora 

ha pouco feriu os seus ouvidos inquietos... 

Todas as noites, ele canta naquela darvore. 

Acredite, meu amor, era 0 rouxinol. 

— Era a cotovia e ela anuncia a aurora. 

Nao era o rouxinol, amada! — respondeu ele. 

— O dia ja desponta no topo das montanhas. 

Preciso partir e viver. Ou ficar e morrer. 

— Ah, sé mais um pouquinho, fique... — 

implorou ela. 

Romeu se exaltou: 

— Que me prendam! Que me condenem a 

morte! Meu desejo de ficar vence minha von- 

tade de partir! 

Mas isso Julieta nao queria. 

— VA, fuja daqui! — implorou ela. — Ea 

cotovia, sim, ela desafinou o canto! E esta fi- 

cando mais claro, cada vez mais claro! Adeus, 

Romeu! 

— Adeus! Um beijo e descerei! 

Romeu partiu no momento que a ama 

batia a porta do quarto, querendo saber como 

Julieta estava. A senhora Capuleto também 

veio ver a filha. 

— Estou indisposta, mae, me perdoe — 

disse ela. 



— Ainda chorando a morte do seu primo? 

— quis saber. — Mas eu trago uma boa noti- 

cia, capaz de secar as suas lagrimas. Filha, seu 

pai acertou seu casamento para a proxima 

quinta-feira com o conde Paris. 

— Sem ouvir a minha opinido? — estra- 

nhou ela. — Nem pensar que vou me casar 

assim! Diga ao meu pai que... 

A senhora Capuleto interrompeu a filha: 

— Veja, ele esta chegando. Diga vocé 

mesma. 

E claro que o pai de Julieta ficou furioso. 



— O qué? Como vocé tem coragem de 

dizer que nao quer se casar com o conde? — 

sritou. — Nao seja boba. Deveria nos agra- 

decer por ter conseguido um partido tao bom 

para vocé! 

A pobre garota comecou a chorar. A mae e 

a ama tentaram ajuda-la, mas o pai continuava 

uma fera. Nao aceitava que ela recusasse o 

marido que ele escolhera para ela. 



— Penso até em deserda-la — disse ele 

bem sério. — Viver sem luxo nao sera facil e 

sofrera com a vida humilde. Acredite no que 

digo e pense bem. Sinceramente, nao acho 

que devo voltar atras na minha decisao! 

E saiu, batendo a porta. 

Desolada, Julieta suplicou: 

— Oh, minha mie, por favor, me ajude! 

Adie esse casamento por um més, uma Se- 

mana! Se a senhora nao conseguir, é melhor 

que me coloque na tumba junto a Teobaldo. 

Porque eu prefiro a morte a esse casamento! 

Mas a mae concordava com o marido. 

— Vocé pode fazer como quiser, mas 

tenha certeza de uma coisa: nado poderemos 

sustenta-la e tera de arcar com as consequén- 

cias de uma vida simples e humilde — alertou 

a mae. 

E também saiu. 

Julieta, entao, procurou consolo na ama. 

— O mais conveniente € que vocé se case 

com o conde — aconselhou ela. — Romeu 

esta praticamente morto. E 0 conde é rico, bo- 

nito, interessante... 

“Mas que intrometida! Nao vou desistir 

facilmente do amor da minha vida. Vou pedir 

um conselho onde sei que o encontrarei!”— 

pensou Julieta. 

E disse em voz alta: 



— Obrigada, ama. Vou pensar nisso. 

Agora, por favor, diga 4a minha mae que estou 

muito triste por ter chateado o meu pai e vou 

me confessar com frei Lourenco. Ele me dara 

a absolvicdo. 

E salu. 



O plano de frei Lourenco 
— QUARTO ATO — 

Julieta foi recebida por frei Lourenco, que 

se prontificou imediatamente a ajuda-la. Ele 

ficou preocupado, porque ele proprio a tinha 

casado com Romeu. E logo teve uma ideia. 

— Mas vocé precisa ser muito corajosa, 

minha filha — disse 0 santo homem. — O 

que vou lhe propor é algo dificil. Muito dificil. 

Terrivel mesmo. 

— Pode me pedir qualquer coisa! — excla- 

mou a garota. — Estou pronta a me atirar da 

mais alta torre, a andar por caminhos infes- 

tados de ladrées, a me esconder onde existam 

serpentes, a me enterrar numa cova recém- 

-aberta, junto de um cadaver! Sim, farei 

qualquer coisa que me pec¢a, se com isso eu 

puder continuar sendo a esposa de quem eu 

amo! 



Frei Lourenco procurou acalma-la e contou 

seu plano: 

— Volte para casa. Mostre-se alegre e diga 

ao seu pai que concorda em se casar com o 

conde. Amanha, quarta-feira, fique sozinha 

em seu quarto. Antes de se deitar, vocé deve 

tomar o liquido de um frasco que lhe darei, é 

uma pocdo paralisante. Imediatamente, as 

atividades do seu corpo vao parar de funci- 

onar. Vocé perdera o pulso, ficara gelada e pa- 

lida, seus membros vao ficar rijos como os de 

um cadaver. Todos vao pensar que vocé esta 



morta. Vocé ficara nesse estado por 42 horas, 

quando, entado, despertara como se voltasse de 

um doce sono. Na manha do casamento, 

quando a ama tentar acorda-la, percebera que 

vocé morreu. Como e€ o costume no nosso 

pais, vocé sera vestida com suas melhores rou- 

pas e sera enterrada 

no tumulo da sua familia. Antes que vocé 

acorde, Romeu, que sera informado sobre o 

que esta acontecendo, ira comigo velar o seu 

despertar. Nessa mesma noite, vocé fugira 

com ele para Mantua. 

Julieta ficou radiante e pediu: 

— Oh, dé-me logo essa poco! 

— Aqui esta — disse o frei. — Agora vou 

preparar uma carta contando tudo, que man- 

darei entregar ao seu marido. Cuidado para 

nao fraquejar na hora derradeira! 

— Jamais! — A voz dela soou firme. — Do 

amor tirarei as forcas necessdrias para fazer 

tudo o que for preciso! Adeus, querido padre! 

E obrigada! 



Os Capuletos ficaram felizes com a volta 

da filha. 

— Que bom que vocé criou juizo! — disse 

O pal. 

E foi pessoalmente avisar 0 noivo que es- 

tava tudo acertado para o dia seguinte. 

Antes de Julieta ir se deitar, a mae per- 

suntou: 

— Precisa de alguma coisa, querida? 



— Nao, mamie, obrigada. Mas diga 4 ama 

que quero dormir sozinha esta noite. 

— Claro, filha, como vocé preferir. Des- 

canse bastante. Amanha sera um dia muito 

importante na sua vida. 

Sozinha no seu quarto, bem que Julieta 

sentiu medo! Um medo enorme, alias! E, 

quanto mais ela pensava, maior ele se tor- 

nava... 

E se aquela pocao nao fizesse o efeito espe- 

rado? Sera que ela seria obrigada a se casar 

com o conde? Pegou um punhal e colocou-o 

ao seu lado, na cama, pensando: “Nao. Isso 

me impedira!”. 

Mas outro pensamento horrivel substituiu 

Oo anterior: “E se Romeu nao aparecer na 

tumba da minha familia, posso morrer sufo- 

cada? La dentro o ar nao circula...”. Espantou 

esse pensamento também. Mas outro tomou o 

lugar dele: “E se eu acordar louca, apds a ex- 

periéncia?”. Ela sacudiu a cabeca com forca. 

Entao, enchendo-se de coragem, olhou o li- 

quido e se preparou para bebé-lo, dizendo a si 

mesma, em voz alta: 

— Nao. Vai dar tudo certo! Romeu, é por 

vocé que faco isso! 

E se deitou na cama para esperar 0 sono 

que imitaria a morte. 



Na manha seguinte, a ama foi acordar a 

noiva. 

— Bom dia! Dormiu bem? — cumpri- 

mentou, abrindo as cortinas. 

A garota nao respondeu. 

— Julieta, minha ovelhinha! — insistiu a 

ama. — Esta na hora de se arrumar para o 

casamento! Vamos, minha pequena, acorde! 

Ah, que sono calmo ela tem... — levantou a 



coberta e exclamou, balancando a cabeca: — 

Nossa, ela nem trocou de roupa... Dormiu ves- 

tida, imagine! Ah, vamos, coracadozinho! 

Quando tocou na garota, porém, levou um 

susto e comecou a gritar: 

— Socorro! Minha senhora esta gelada! 

Que tragédia! Julieta esta morta! 

Foi uma desolacao geral. A casa inteira 

chorava. 

— Aide mim! — desesperava-se a senhora 

Capuleto. — Minha wtnica filha esta morta, 

morta, morta! 

O pai, de cabeca baixa, sussurrou: 

— A morte caiu sobre ela como gelo pre- 

coce sobre a mais linda flor de todo 0 campo! 

— Oh, lamentavel dia! — gritava a ama. 

Nesse momento, frei Lourenco entrou na 

casa, perguntando: 

— A noiva ja esta pronta para se dirigir a 

igreja? 

— Pronta para ir e nunca mais voltar! — 

SUSpIrou O pal. 

Quando percebeu o que tinha acontecido, 

Paris, que tinha vindo junto com o frei, come- 

cou a chorar, em desespero, exclamando: 

— Oh, morte cruel, mil vezes detestavel! 

Vocé me enganou! Cruel! Cruel! — repetia. 

Frei Lourenco procurou acalma-los e suge- 

riu que o enterro fosse feito imediatamente. 



Logo, as providéncias foram tomadas e a ga- 

rota foi colocada no jazigo da familia. 

Ele ja tinha escrito e enviado uma carta 

para Romeu, contando do plano que uniria os 

dois jovens, mas o que o frei nao sabia era 

que 0 mensageiro nao tinha conseguido che- 

gar a Mantua. Havia um bloqueio na estrada e 

ele fora obrigado a voltar sem entregar a cor- 

respondéncia. Romeu nao tinha sido avisado 

de nada. 

Frei Lourenco s6 soube disso quando fal- 

tavam apenas trés horas para Julieta acordar. 

Ele ficou desesperado. 

— E agora, como farei? — gemeu. 

Mas ainda havia outra coisa que o frei nao 

ee ae 

Baltazar, o criado de Romeu, tinha ido a 

Mantua para levar a ma noticia. 

— Romeu, sua amada agora mora com os 

anjos! — contou. 

O pobre apaixonado se desesperou: 

— Arrume um cavalo para mim. Parto 

imediatamente para Verona! 

— Vocé nao pode, Romeu! — lembrou o 

outro. — Se fizer isso, sera condenado a 

morte! 

— Nao importa! Faca isso! 



Romeu foi com Baltazar procurar um boti- 

cario que conhecia. O homem era pobre e 

com certeza lhe daria um veneno forte se lhe 

pagasse bem. E foi o que aconteceu. Ao entre- 

gar Oo saco com as moedas ao boticario, o 

jovem disse: 

— Aqui esta 0 seu ouro, 0 pior veneno 

para as almas humanas, aquele que causa 

mais mortes do que a mistura que, embora 

seja proibido, vocé acaba de me vender. 



O destino de dois jovens apaixonados 
— QUINTO ATO — 

Romeu e Baltazar foram ao tumulo de Juli- 

eta, onde Paris j4 se encontrava. Ao ver os dois 

chegando, porém, ele se escondeu. 

— Agora vocé vai embora — ordenou 

Romeu a Baltazar. — E nao olhe para tras. 

Mas o amigo nao obedeceu e ficou obser- 

vando Romeu. Viu quando ele entrava no ja- 

zigo da familia Capuleto e ficou preocupado. 

Achou melhor procurar frei Lourenco. Ele 

saberia o que fazer. 

O que Baltazar nao viu foi a luta que se se- 

suiu, primeiro com as palavras, em seguida 

com a espada, entre Romeu e Paris. 

— Pode a vinganca ser levada além da 

morte? — gritou Paris. — Miseravel conde- 

nado, considere-se preso! Obedeca e venha co- 

migo, pois vocé deve morrer! 

— Para morrer vim aqui! — gritou Romeu 

de volta. — Fuja vocé daqui e me deixe em 

paz! 

— Jamais farei isso, ou ndo me chamarei 

Paris! 

Apenas naquele momento, Romeu se deu 

conta de quem era o outro homem. Chamava- 

se... Paris? Ele se lembrou que seu criado lhe 

dissera que Julieta ia se casar com... Com 



quem mesmo? Um certo Paris... Ah, entao era 

isso! A familia dela queria que ela se casasse 

com aquele sujeito! Furioso, Romeu matou 

Paris e colocou-o no mausoléu também. S6 

entao pdde ver a amada. Ela estava mais linda 

do que nunca. 

— Julieta, minha esposa, a morte nao teve 

nenhum poder sobre a sua beleza! — excla- 

mou. — Oh, meu amor, dé-me um ultimo 

beijo, que agora eu vou morrer! 



E, apos beija-la delicadamente, Romeu fin- 

giu tomar o veneno de um gole so. 

E, como bom fingidor, seu corpo des- 

pencou junto ao da amada. 

No instante seguinte, frei Lourenco che- 

sou. Botou as maos na cabeca, quando viu 

Paris ensanguentado de um lado e Romeu 

caido do outro. Mortos. Ambos. Mas ele nao 

teve muito tempo para se lamentar, pois 



Julieta estava acordando. 

— Minha boa menina, vamos embora 

daqui! — convidou. — Um poder superior as 

nossas forcas frustrou nossos planos! Venha! 

Vou conseguir uma casa de religiosas para 

vocé morar. La, podera lamentar a sua perda 

em paz, sem que ninguém lhe pergunte 

nada... 

Mas a garota, num unico olhar, percebera 

O que tinha acontecido e respondeu: 

— O senhor pode ir sozinho. Eu nao sairei 

daqui! — aproximando-se de Romeu, ela 

pegou o frasco com o veneno, olhou-o e excla- 

mou: — Oh, que egoista ele é... Tomou tudo! 

Nao deixou uma Unica gota! Mas beijarei os 

seus labios, querido! Talvez haja neles um 

resto de veneno para mim! — E assim fez Juli- 

eta, suspirando: — Oh, seus labios ainda estao 

ITLOLELOS ««: 



Ao tocar o amado, ela percebeu que ele tra- 

zia a adaga na cintura. Tomando a arma, fin- 

giu enfiar a faca com forca no proprio coracao, 

caindo como morta ao lado dele, sem um ai. 

A confusao foi imensa. Vieram os Capu- 

letos e os Montéquios, com seus respectivos 

criados. Veio o principe, com seu séquito. 

Todo o povo da cidade de Verona queria 

conhecer os detalhes da tragédia. 



Desolado, frei Lourenco nao pdde fazer 

mais nada, a nao ser esclarecer tudo, contando 

a historia verdadeira e repetindo: 

— Eles eram marido e mulher! Eu mesmo 

OS CaSel... 

Apurados os fatos, ficou provado que era 

verdade o que o frei contara. 

Olhando para os pais dos dois jovens, o 

principe falou: 

— Capuletos! Montéquios! Vejam o flagelo 

que caiu sobre o seu ddio! Os céus acharam 

um meio de, pelo amor, destruir as alegrias 

que estavam reservadas as suas familias. 

Chega! E hora de acabar com isso! Eu tam- 

bém, por ter tolerado essa discérdia, perdi 

dois parentes... Todos nés fomos punidos. 
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O senhor Capuleto olhou para o senhor 

Montéquio e pediu: 



— Dé-me sua mio, irmao! Este é 0 dote da 

minha filha. Eu nada mais posso lhe pedir. 

— Mas eu posso lhe oferecer mais — disse 

o senhor Montéquio. 

— Mandarei fazer uma estdtua de ouro 

para que, enquanto Verona existir, nenhuma 

possa ser mais apreciada do que a da fiel Juli- 

eta! 

— Igualmente rica sera a de Romeu, que 

repousara ao lado dela! 

— retrucou o senhor Capuleto. — Pobres 

vitimas da nossa inimizade... 

O principe encerrou as lamentacées, di- 

zendo: 

— Que este terrivel dia possa nos trazer 

paz e amizade! Uns serao perdoados e outros, 

punidos, pois nunca houve hist6éria mais triste 

do que esta, de Romeu e Julieta. 

O que ninguém podia imaginar, porém, 

era como a vida adora pregar pecas nas pes- 

soas... 

Pois nao foi que, assim que todos se reti- 

raram, os dois jovens se levantaram, se abra- 

caram e trocaram um beijo cheio de amor e 

alegria? 

Era teatro! E eles tinham conseguido enga- 

nar todo mundo. 

— Fujamos, Julieta querida! — convidou 

Romeu. — Vamos embora para um lugar bem 



distante daqui. Onde ninguém coloque bar- 

reiras contra 0 nosso amor! 

— Sim, meu amado! — respondeu ela. — 

Vamos ser felizes longe das inimizades e dos 

preconceitos! 

E foi o que eles fizeram! 
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