PEÇA : O CONCÍLIO DO DESTINO( Ou Por Quem Os Sinos Não Dobram)
De: PAULO CÉSAR LUZ(fev. 2008)- baseada no Conto” A IGREJA DO DIABO” de
MACHADO DE ASSIS
Obs.: obra ampliada em fevereiro de 2009

3ª parte: MUDANDO DE LADO
Personagens: o DIABO, DEUS, SER HUMANO, a SOLIDÃO e o MENDIGO

Na igreja do DIABO:

SER HUMANO....(orgulhoso)-Ah, como é bom poder estar aonde tudo é permitido! Ainda mesmo
agora dei o troco naquele amigo dissimulado que só me procurava nas horas
de aperto. Quem mandou confiar demais em mim? Eu o deixei na mão, porque
um pouco de sacanagem não faz mal a ninguém.(desprezando0 E quanto aos
meus parentes, quero que se danem! Não há família sem sujeira debaixo do
tapete que, na hora de dividir a herança, não entre no esquema do “salve-se
quem puder”! Fraternidade, é só na teoria. (mudando de assunto) E quer
sabe do que mais, eu vou é saborear todo e qualquer alimento que tenha
vontade de comer, mesmo que isto desarranje o meu corpo. Mas, se tal fato
ocorrer, eu possuo aquele limpo e bonito jardim do vizinho para evacuar.
(zombando) Afinal até os meus excrementos podem fertilizar a terra, há,há!
(ficando safado) E é só falar em vizinho que eu me lembro da “mulher do
próximo”. E como tem próximo que nem desconfia do par de enfeites que
que coloquei nas respectivas cabeças! (sensual) Eta mulherada deslumbrante!!
Tentações disfarçadas de anjos domésticos, vulcões prontos para explodir ao
primeiro toque. Pelo menos nessa parte DEUS caprichou na sua criação. Que
pena que, mesmo se entregando em nome do desejo, elas acabem apaixonadas
por este destruidor de corações! Ah, estranho “sexo frágil”! (de repente
alguém) Aí não, meu irmão, nos meus pertences ninguém toca. Os bens alheios
eu costumo esbanjar, mas as minhas coisas são as minhas coisas. Repartir o
pão, comigo não, pois aqui o “rei “ sou eu.(olhando em volta) E ...cadê os
aplausos, as homenagens ao centro do Universo, o SER HUMANO!!Cadê,
cadê??(ficando contrariado) Será que estou ficando surdo, nada de respostas!
(para outro alguém) Ei, meu camarada, me devolva isso aí, você não pode me
roubar!(aos berros) Pega, pega ladrão!!(aflito) Mas será que realmente alguém
me ouviu? Será que terei de ultrapassar os limites para me fazer notar? Que
falta de companheirismo!! Como é que é , esqueceram da tal solidariedade!?!
Eu quero é a autoridade responsável por este setor para me queixar. (histérico)
Ei você aí....não, não fuja...e você também, porquê só me olha e nada faz...ah,
já sei, não querem se envolver! Então sumam daqui, seus covardes, desta terra
sem leis.(caindo em si) Leis, mas que maluquice é esta? Eu estou aqui
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justamente porque não aguentava mais as leis divinas e os seus castigos! Quem
chegou até aqui nem quer saber das estruturas sociais, dos deveres. Portanto
ninguém vai punir o próximo pois todos estão envolvidos na guerra de todos
contra todos.(angustiado) E aí, nada de heróis ou vilões, feitos , conquistas,
glórias ou reinos. Uma dimensão sem referências. Que sensação de...vazio!!
Não, não era esse o meu sonho composto de muito prazer e infinito poder.
Como me enganei, voltei a não ter importância, inutilidade das inutilidades! E
este mergulho no vazio só pode ser uma coisa: o efeito do toque de uma dama
sem distinção entre os seres. Ela, que vive dentro de mim, que suga todas as
minhas forças, que me coloca diante da frieza do mundo. Mundo este que
continua a existir sem necessitar do SER HUMANO, pois, na realidade, sou eu
quem precisa do mundo para escapar dos braços e abraços da SOLIDÃO.
(e continua...)
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