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AO LEITOR 

0 nomc de Jbscn. oh::;curo Ila poucos anno:;, Yoa hojc cm dia :;o
brc os lahios dos ltomcns. Os . cus dramas, cl\un tao profundo c por 
Yczcs tao m)·stcrioso symholismo. acham-sc tracluiiLlos cm quasi toclas 
as lillguas curo1)cias c formar-sc-llia uma bib!lo01cca ja consiJrnm:' l 
com os volumes clc ('Olltwrcrsia c de critica suscilaclos pcla obra do 
g-randc scanclinaYo. Paris, tao fcchado , tao hostil a artc estrang<.'ira. 
tcYc de capitular, nao scm lucta, dcante da i1n-asao (f cstc gcnio Yiole1Jto 
c victosiosamcntc armaclo, como ja ccdcra dcante de iclcntica inYcstilla 
do co.lo so de Bayreuth; c hojc cxistc na capital littcraria Jo mnllllO 
uma forte corrcnte ibseniana, quc amca~.a abrir c clcsmoronar cm brcn 
lodo . o theatro clc cnrcdo c de movirncnto . totla a artc c11gCI1hosa c 
1mcril do Scribe c dos Sardou. · 

A Portugal tern chcgado pclos jornacs um echo vago tl'cstas lucta~ . 
mas uunca ate hojC' tllcatro ncnhum ousou a.Drir as snas portas a qual
quer das ohras, tao fortes, tao originacs do auc;tor de «Hedda Gabler" 
c de cdtosmcrsbolmn. :\ao nos con 'ta cgualmcntc quc hourns~c ~iclo 

pub!icado cm rcvista ou jornal um fragmcnto 'cqncr ll'uma d'cssa , 
i;ompo ic;ocs . · 

A LE!TClL\.. publicando a «Casa de .T.loncca,,, a mais clara. a mai::; 
c;omprchcnsi,~ci e a mais p;raciosa Llas pcQ.as llC Ibsen. c rcvclaudo·as~im 
a quasi totalid adc dos scu lei tores est a pura 116r Ii l tcraria, na::;cida co mo 
a «cdclwcis.s>> no paiz etas n 'YCS, das brurnas c dos fjords, llilo faz sc
nao prcludiar a cornplcta cxccurao do scu programma, qHc c"o mprchcnde 
muilo cspccialmcntc a yulo-arisatiio das obras primas de littcratura · 
quasi OU totalmcntc UCSCODhCCidas C incxploratla:; cntrc HOS. 



PRIMEIRO ACTO 

(t;-111 quarlo rnobilaclo com born gosto c conforto, mas scm lu-xo. 
Ao funclo , [1 dircita, porta da salcta. Ao fundo, a e·squer la, 
porta clo gabinctc de trabalho de Helmer. Entrc estas d.uas por
tas um piano. Do ]ado esquerdo da sccna uma porta e rnais ~t 
J'rcntc uma janella. Em frcnte cla janclla uma mesa recloncla, 
uma rioltrona e um sopl1a. Do laclo direito da scena, um pouco 
para o .l'undo, uma porta , c no primeiro plano um fogao, deantc 
do qual cstao algumas poltrona · e urna cacleira de halan~o
Gra rnras na. parcclcs. Urna «etagl:.rc,, guarnccicla de porcela-
11as e cl'outros objectos cl'arte. Unrn cstante cheia clc livro ri
camcnte cnca1lernaclos. 0 sohrado coherto por uma alcatifu. 
Lurne no fogao. Dia de inYerno ). 

(OuYc-sc na salcta o toque de uma campainha · pasvaclo um im
tantc abrc-se a porta. Kora cntra cantarolando alcgremente. 
Vem clc clrnpcu c capa c traz muito cmbrulboR, que puc em 
cima cla mesa, <'1 dircita. Dcixa abcrta a porta da saleta, omlc 
s' Ye um mo~.o de recatloR, quc traz uma an·orc de Katal c um 
cesto. Entrcga-os ~1 creacla, quc aLriu a porta). 

SCEKA I 

;\on.\.; lJELEK,\.; 0 nWfO de recadus 

Kon.\.. -Esconcle hem a arvore de Katal, Helena. ~ao 
qucro quc as crcanras a vcjam ante d'ella eslar guarnc
cicla. {Ao moro~ p1lxando pelo porte-monna'ie). Quanlo e? 

0 11wfo. - Um tosLao. 
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~OR.\. - Bcm; tome la clois. Guarclc a clcmazia. 

(0 mo~o cumprime11ta e sac. Nora fec]ia a porta. Continua a sor
rir akgrcmcntc cmqu:rnto tira o chnpcu e a capn). · 

~OR.\ (tim da uluiueira 1un cm'lzl.cho d'rtmendoas, co
me d zws U1.(J Ires, depois avanra cm /Jicos lle J?CS e escutcf; 
cl po1'tlf; do gauinete de se·u mai-ido). Ah ! ellc nao sahiu. 

SCENA lI 

.\OR.\ ; de11uis J lEL~!Eil .. e, nu /lm u nw Cil.E.\.DA 

1Im.,:1rnn (De dentro do r;ua1'lo). - lt a andorinha. (]_UC 

chilreia? 
~OIL\. - It. 
U:r:urnn-. -- lt a 0·azol1a aos pulinhos? 
Xo1u .. -E. 
11EEUER. - Quando foi quo ella onlrou? 

. .\o]u. -Agora mesmo. (J1fet.te o ca1·tuclio etas an1cndoas 
?W algiuein(; e cnxuga a u<)cca) . Anda aqui, ForvaJcl, anda 
Yer o que eu comprei. 

HEL}IER. - Nao me facas percler tempo. (Puuco de7)ois 
ellc aure a porta, c, llc penna na 1niJo, lanra wn ol/1w· 
par todo o q·uarto). 0 que comprasle, clize? Tuclo islo? 0 
mcu estorninho achou maneira, aposLo eu, cle gaslar rios 
cle clinheiro? 
~OR.\. -E von1aclc, Forva]cl, est.c anno po(lemos fazcr 

mais alguma clespcza. E o primeiro Kat.al, clepois do nosso 
casamcnLo, em que nao somos obrigados a economisar. 

HELMER. - Pois sim ... mas tambem nao clevemos scr 
proc1igos. 

~ORA. - Sim, Forvalcl, um nadinha, so um naclinha. nifo 
faz mal, nao? Agora, qne vaes Ler um ordenado tao 1Jom, 
e quo vaes ganhar muilo muilo tliuheiro 1 
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llEL:.mn. - Poi.· sim; mas is ·o c s6 a parlir llo anno 
11ovo; e ainda as im Lem cle correr depois um lrimcslrc 
inleiro, primeiro qu e cu receba seja o que f6r. 

~ORA. - Ora, o quc tern isso? D'aqui ale la pede-sc cm
pre, Lado. 

llEL'.'IIER. - ~ora ! (Chcua-se a ella., e 1n&xa-llw i&nw ore
l/1 a, u?'incunclo) . Sempre a mesma caber.a cl e vento. lrri.a
gina que 116 ::; pedimos hoje empresladas mil cor6as, que 
lu as guslas duran lc as festas do :\atal, quo na \ re , pcra 
do anno 110Yo me cae uma telha em cima da calwra c. 
quo ... 
~on.\. (tapamlrJ-lhe a uucca) .-Cala-le ; nao digas iS ' O. 
IIELJIER. - ~las imagina que isso succecle ... e depois? 
~ 10RA. - Se isso me succedesse ... lanto me imporla-va 

I or cliviclas como nao a ter. 
lIELl\IER. - E as pessoas que nos tives.' em emprcstado 

o dinheiro? 
KORA. - Essas pessoas? Mas quern pensa n'ellas? lsso 

6 genLe extranha. 
1IEL1\lER. -- ~ora, ~ora, 6s mesmo uma mulher... c

riarnente, Nora, conhcce:s as minhas ideias a esse re:speil.o. 
~ao quero dividas; nada de empresLimos. Introduz-se uma 
especic de escraYidao, um uao sei quc de sombrio em tocla 
a casll fundacla sobrc dividas e emprcstimos. Ate agora te
mo-nos aguentaclo, grar,as a Deus, c assim continuaremos 
clurant.c o pouco tempo de privacoes, que ainda nos resta. 
~01u ( approxirnaruto-se do (ogtw ) . - Es la bem; senl. 

corno Lu quizeres, ForYald. 
llELi\IER (erg'llemlo-se) . - Yamos, 'ilffiOS, a andorinha nao 

cleYe anaslar a aza. Enta.o? Ahi est.a zangado o cs!orni
nho ! ( Abrn o seu, pol'le-monnaie) . Kora, o que imaginas lll 

que esLa aqui dentrn ? 
~ORA (voltando-se com, vivcicidadc) . - Dinheiro. 
lIELl\lER. -Toma la. (Del-lite algwnc&s notas) . jlcu Deus! 

eu comprehenclo perfeitamenle, que n'uma casa haja muila 
despeza nas proximidadcs do Natal. 
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~ORA (contanclo). - Dez, vintc. LrinLa, quarenla. Obri
gaclo, Forvald. Islo nas minhas maos va:e render. 

HELMER. - E bem preciso 6. 
NORA. - Vou ter muilo cuidaclo, podes esLar certo Ll'isso. 

Agora, vem ca. Quero moslrar-te tuclo o que comprei, e 
ludo tao barato ! Olba, faLo novo para Yvar, e uma cspacla. 
Um- cavallo e uma Lro:rnbeta para Bob, e uma boneca com 
uma caminha, para a Mimi. Isto e o que pocle haver mais 
ordinario. I em ella precisa melhor, que estraga tuclo 
n'um instanLe. Isto agora sao avenLaes e vesticlos para os 
creaclos. A pobre jfaria Anna merecia hem mais do quo 
is to. 

HELMER. -E aquelle embrulho, que tern? 
NORA (danllO I/Jim gritinho). - 8.ao, Forvalcl, aquilio nao 

se p6cle ver senao logo a noite. 
HELMER. - Esta bem, esta bem. Mas clize-me ca, minha 

gastadora, e Lu o que gostavas de ter? 
NORA. -Ora! Bern sabes que comigo e com quern me 

importo men'os. 
lIELiVIER. - Sei, perfeitamente. Mas, em toclo o caso, ha 

cle haver alguma cousa razoavel, que te tenle. 
NORA. - Com franqueza, nao me lembra nacla. Ou cntao, 

sim, ouve la, Forvald. 
HELMER. - Vamos la a ouvir. 
NORA (brincando corn os botOes do seu, casaco seni ollzar 

para llelmelf'). - Se me quizesses dar alguma cousa poclia 
ser. . . sim. . . podia ser ... 

!IELl\IER. -Dize. 
NORA (n'it;m repente). - Poclias anles clar-me o dinhciro, 

Forvald. O~ ! uma cousa qualquer, aquillo de que tu pu
desses disp6r; que eu depois comprarei para mim aquillo 
que me agradar. 

HELMER. -Mas, Nora ... 
NORA. - Sim, senhor, has-de-me fazer isso, Forvald. Pe

co-t'o. 0 clinheiro dependura-se na arvore, denLro de um 
embrulho de papel duarado. Veras como 6 bonilo. 
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HELMER. - Como se charna o passarinho que clesperdica 
scm ces-sar ? 

~ORA. - Ora, chama-sc um eslorninho, hem sei. Mas faze 
o quc eu te perli, sim; Forrnld? a~dm leuho lempo de re
ficclfr em alguma cousa nli1. E muito mais razoavel, pob 
nao e? 

HELi\lER (sorrinclo). - Sim, se Lu soube:,SC cmpregar o 
dinheiro que Le clou, c na Yerdacle comprar alguma cousa; 
mas clle clesapparece nos gaslos da casa e em mil nadas, 
que se nao veem; c depois, e preciso dar ouLro. 

~onA. - Ora, ForYald ... 
HELl\IER. - E posilivo islo, minha qucridiuha. (Passa-llw 

u ul'a90 pela cinlura). 0 eslorninho e bonito, mas ... prc
cisa de tanlo clinhciro .. E incrivcl como sac caro a um ho
mem ler ·um cslorninho ! 

• RA. - Credo ! nao sei como pt)dcs dizcr is, o ! Eu que 
poupo cm Ludo, o mais que posso. 

lJ.EL:'.'IIER. - La isso e vcrclade. 0 mais quo pUdes; mas 
o pcior 6 que a maior parte da Yozes nao p6clcs poupar 
nada. 

KORA (cantarnlando e sorl'indo alegremenle). -1 u nao 
imaginas, Forvalcl, que cles.pezas n6 tcmos, as gazella e 
os estorninhos ! 

1IEL1HER. - Es muito original. ALsolulamenle como teu 
pae. Tens mil recursos para arranjar dinheiro, mas, logo 
quc o arranjas, esc6a-se-le por entro os dedos; nunca sa
bes o que lhe fizeslc. Emfim, havemo:, de tc acccitar como 
Deus te fez. Islo esla no sanguc. Sim, ~ora, esla cousas 
sao por for~a heredilarias. 

~OR.\. - Era bem born que cu Livcsso herdaclo todas as 
q ualidades do papa. 

lIELl\lER. - E cu quero-lc . absoluLamcnle como lu 6s, rni
nha andorinha quorida. Mas ouYc la; csta-me a pareccr 
uma cou "a : Lens hoj c um ar, como lloi-de eu clizer? ... 
um ar que me faz ler uma de confianca ... 

Non.L -Eu? 
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llEL)JEn. - Sim, tu. Ollla· bem para os mcus olhos. 
:\OHA (oUwndo-o). 
llEL:\mn . .:_ Est~1-mo parcccndo quo a min ha gu losa fez 

hoje clas suas ! 
Kmu. - Eu, porcrue clizes isso? 
llELllIER. - Engano-me so lhe clisscr quc clla foi yi::;itar· 

uma confeitaria? 
.\on,\. - Com Loda a ccrteza, Le cnganas, Forva Id. 
l IEDmn. --- J\'em a.ssim rn1s longcs clc um paslclinho? 
~oru. -Absolulamenle uada. 
llEL:\IER. - ~cm ao menos lrincar uma ou rluas amcn

c1oas? 
.\on.\. - ~acla · d'is. o, Fornlc1 ; asseguro-lc · quo nacla 

cl'isso. 
HEL)IER. - Bern, bem, cslou ])rincanclo comLigo . 
.\oR ... \ (apprnximarnto-se du, mesa li- (tireita). - Eu Hao 

era capaz de fazer qualquor .cousa que le clesagraclassc. 
Po cl cs lcr cssa cerleza. 

JIEL1111m. - Ntio, bem sei. Pois nao me c16ste a lua pa-
1aYra? ... (Apprnxima-se de 1fora). Esla J)crn, gnanla para 
ti os leus my.' leriosinhos do .\alal, minha quericla Kora; 
logo se dcscobrira tudo isso quanclo se il1uminar a ar
vorc. 

~OHA. - .\ao le csquecesle cle conYiclar o cloulor fin,nk 
para jantar? 

llELJIEH.. - .\ilo convidei, porque era escusaclo; jc't sa·l>c 
quo contamos com clle. Em Loclo o caso, sempre lh'o dirri 
logo, quando clle vier. Encomi:ncndci born vinho. ~ora, nao 
jmagims como estou satisl'eilo com a fcsta cl'e 'ta noi!c ! 

~oru. .. - E ell lambem. E a alegria que as crcan~as Yao 
Ler, Fon·alcl ! 

1JEL;\IER. - Faz ]Jorn pensar quo se chcgou a uma siLua-
0ao esLavel, · scgura, em quc os aper to c as prb;ar,ocs cc~
saram. Pois nifo 6 verclade? E uma grancle venlura pcnsar 
n'isLo. 

~oru. - Oh! 6 clclicioso ! 
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lIEL)mR. - LcmlJras-Le do ~alal do anno pas::;ado? Tres 
S>omanas antes, ja Lu passavas as noilcs, a.Le depols d.a uma 
hora, fcchacla uo quarto a fazor f16ros para a arvorc cio 
Kalal, c mil ouLras surprcsas . . . It a epoca mais alJonc
ritla clc quo me lcmbro. 

~OIL\. -Ahi csla ! c ru nao me alJorrccia. 
llEL)lER (so l'J"iwlu) . - Jla · o resullado foi ]Jaslanle last.l

moso, .:\ora. 
Non.\. -13om ! Ahi vaes Lu agora, ouLra yez, man °·ar 

comigo, por causa d'isso ! Eu nao tive culpa do gato en
lrar e fazer Ludo em hocado ·. 

lIEumR. - Nao, minha querida I\ora, nao Liveste culpa. 
'l'inhas a melllor vontade de nos clar prazer a todos; isso 
foi o essencial. _ 'o enlreLanto, e born born quc esses lem
pos difficeis tenham passaclo j a. 

~OR,L -E verdade; ainda me custa a cr6r. 
llEL\IER. -- .\.gora, nfo me aborrecerei SO ·iuho, e tu nao 

teras mais necessidade de aLormentares os Leu queridos 
olhos, nem de estragar os Leus dedinhos. 

NORA (uatendo palmas). - Nao, pois llao e verdadc, 
Forvalcl? Meu Deus ! que felicidade ! (J!ette o bmro no do 
?1w1·ido). Agora, vou contar-te como hao de ser os nossos 
arranjos, em passanclo o Natal. . . (Toca a campairiha) . 
Estao tocando. (Ar1 ·-i"ma as pollronas da sala) . E alguma 
visita. Que aborrecimento. 

HELMER. - Se forem \iSitas, lembra-te quc cu nao cslou 
cm casa para ninguem. 

:\ CREADA (a p01·ta cl'antmda) .-~'linha sonhora, csla 
ali uma senhora que a procura ... 

NORA. - Manda enLrar. 
A CREADA (para, Iletnw1~ . -0 doulor cntrou ao me mo 

tempo. 
JrELJIER. - En trou para o meu gabinctc? 
A CREADA. -Entrou, sim, scnhor . . 
(Helmer cntra irn11a o seu quarto. A crcaua dt't cn lradn a C L!ntlc 1 

qm• wm com fato ul' via 0 ·rm. DL'JWi. 1'cd1a a pnrta). 
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SCE~A 111 

~OR:\; C. LI:'\DE 

C. LrNDE (timidetm('nlc, com aluu111a licsilrtfrlrJ . - Boos 
dias, Nora. 
~ORA (inctecisa) . - I3ons dias ... 
C. LINDE. - Nao me conheces? 
NORA. - Effcctivamcnte ... nao sci ... ah! agora, agorn, 

parece-me ... (kxclamando) . Christina! Es Lu? 
C. LINDE. - E verdade, sou eu. 
~ORA. - Christina! Ora, eu que te niio conhecia ! Ma~ 

quern havia de dizer?. . . (Jfais baixo) . Como e:sLas mu
clada, Christina! 

C. LINDE. -E verclade. Ja la vao nove ... dcz annos, 
bem contados ... 

NORA. - 0 que? ha tanto tempo que no~ nao vcmos? 
Mas e isso, 6 exactamente isso. Oh! estes ultimas oiLo an
nos, que 6poca feliz, se soubesses ! E tu aqui? Fizeste esta 
longa viagem, mesmo no coracao clo inverno. E prcciso 
ter coragem. 

C. LINDE. - Vim por mar; cheguei esta manha. 
~ORA. - Para passar as festas do Natal, naturalmenLe. 

Que prazer ! Varno-nos divcrLir muito. Mas, tira a tua capa. 
Nao Lens frio, nao 6 verdade? (Ajiuta-a) . Ahi esta _; agora 
vamo-nos sentar commodamenLe deante clo fogao. l\ao, 
senta-te n'esLa pollrona; eu, sento-me na cadeira de ba
lanco; 6 o meu logar. (Pega-tlte nas mc7os). Ora, ja parc
ces outra; ja estas com a cara que tinhas d'antes ... foi 
s6 n'aquelle primeiro instant.e ... E cl'ahi, estas um pouco 
mais pallicla, Christina. . . e Lamb em um pouco mais ma
gra. 

C. LI~DE. - E muito, muito mais velha, ~fora. 

NORA. - Sim, um pouco, um poucochinho, talvez ... mas 
nao muito. (Pllm de 1'epcnte, depois corn vo:; seria) . Oh! 
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mas que es louvada quc cu sou, ponho-me para aqui a ta
garellar. . . Jlinha q uerida, minha hoa Christina, pcrcloas
mc, sim? 

C. Lr~DE. - 0 que queres Lu dizer, Xora? 
.:\onA (meigamente) . - Pobre Christina, cslas viuva. 
C. Lr~DE. - E:::1Lou ha lres annos. 
XonA. - Eu sabil:t-o; li a nolicia nos jornaes. Oh! Chri -

Lina, podes c:rer-me, desde entao tenho pensaclo vezes scm 
con Lo em escrever-Le ... mas sabes como sempre fui, guar
dei a car La de clia para clia, d cpois meltia-se al gum impe
dimento ... 

C. Lr~DE. - Ora, sci tao hem como essas cousas succc
clem . 

.:\oR.\.. - .:\ao, Chris Lina, nao quero que me clesculpes, 
que foi uma grande ingralidao da minha partc. Pobre ami
ga, por qu.e provacoes has de ter passaclo? E ellc nao tc 
deixou. com quc viver? 

C. Lr~DE. - ~ad.a. 

~ORA. - E filhos ? 
c. LINDE. -Tambom nao. 
~ORA. - EnLao, nada? 
C. LINDE. - ~em mesmo um lucLo do corarao, uma d'es

sas saudades que occupam. 
NORA (fitanclo-ci incredula) . -- Que dizes, ChrisLina; co

mo e possivel isso ? 
C. LINDE, (sorrinclo amargan~entc e passanclo-lhc a ?rn?o 

pclos cabeUos) . -Isto succcdc algumas yezes, ~ora. 
_ JoRA. - Susinha no mundo. Como isso te deve pcsar ! 

Eu, tenho tres pequerruchos lindis.simos. Agora, nao t'o~ 
posso mostrar. Sahiram com a creada. Mas nes-me con

. Lar a Lua vida toda. 
C. LINDE. - Depois, depois; conta-me a tua primeiro. 
NoR_\.. -Nao, a ti 6 que pertence. lloj e nao qucro scr 

egoista ... nao qLrnro pensar senao cm LL Ha, por6m, uma 
cousa, que cssa prcciso dizer-t'a. Sabe::> a grandc feliciclacle, 
qne nos succedcu um d'csles dia' 7 
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c. L1'.'\nE. - ~ao, o que foi? 
~ORA. - lmagina la; meu marido foi nomeado director 

c1o ]Janco. 
C. LIXDE. - Teu mariclo? Mas, que ]Joa forluna ! 
~ORA. - Pois nao 6? E tao prccario ser aclvogado, so

breludo quanclo s~ nao tern genio senao para tomar conla 
cle. causas jt1stas. E era esse, exaclamente, o caso que se 
clava com ForYald, e com que eu concordava completa
mcnte. Ye la, se havcmos cle eslar felizes, ou nao. Elle ha 
de entrar para o seu cargo no pdncipio do anno que 'em, 
e comer-a a veneer logo um hello orclenado, f6ra emolu
menlos. Enlao, a nossa vifla vae passar a ser muito di
yersa do que tern siclo ate aqui ... poderemos viver in
leiramente a larga. Oh! Christina, como eu me sinto feliz 
e com o corar,ao a vonlade ! E, na verdade, delicioso ter 
muito clinheiro, e ni'io cstar sempre com cuiclaclos. Pois 
nao 6 verdade? 

C. LINDE. - Com certeza ! Em toclo o caso, ja nao clevc 
ser mao ler o necessario. 

:KoRA. -Nao, o necessario s6, pao; ter muito, muito di-
11heiro. 

C. LIXDE ( sorrindo-se ) . - Nora, Kora, pois ainda hoje 
nao 6s mais razoayel do que d'antes? No collegfo, eras 
uma grande ga~ Ladora. 

NORA ( SO?Tinclo meigamente) . - Forvald e cle opiniao 
que ainda o sou. Mas (anwar;ando c01n o cleclo) «Nora, No
ra)), . nao e tao lonca como 'pensam. E cm verdade nao Live 
grande cousa a estragar ate hoje. Tern-nos sido preciso, a 
ambos, lrahalhar. 

C. LINDE. -A ti, tamhem? 
NORA. -Tambem. Cousas pequenas, trabalho de mao, 

crochet, borclaclos, etc., (niuclanclo de tom) e oulra cousa 
ainda. Sahes que Forvald deixou a secret.aria, quando ca
samos. Ali nao podia esperar promor,ao, e precisava ga
nhar mais dinheiro do quc cl'antes. Mas 110 primciro anno 
fatigou-se rrrnito. Comprehendes Lem, via-se obrigado .a 
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procurar Loda a espocic de occupacoes sDpplemcnlares o a 
lrahalhar clescle manha at6 i.l noile. Isla, por Jlm, cxccdcu 
as suas for~as, e cabin morlalmente doentc. Enlao os me
dicos cleclararam que :-6 podia salnr-se fazenclo uma Yia-
gem ao sul. , 

C. Lr:-1nE. -E Ycrclade, tenho icleia d'isso. Est.ivcram um 
anno na Italia. 

NOR,\. --Estivcmos. Parlir para Ja 6 quo nao foi cousa 
lfio facil, como bem p6clcs pcnsar ... Tiuha acabado clc 
nascer o meu Yvar. j{as, como sabos. era preciso. Que 
maravilha do viagem, nao fazes frleia ! E o caso 6 quo sal
vou a vida a }'orYalcl . . \Ias cu~tou um dinhcirao, Chris
tina! 

C. LI;\DE. - Faco iclcia. 
SoR.L - jlil e duzcntos e:cuclos. Qualrn mil c oiloccnta, 

cor6a.'. J a 6 clinheiro. 
C. Lr?-iDE. -Pois, sirn, filha; mas n'um caso d'osscs, 6 

uma b6a forluna tel-o. 
XoRA. - Eu te digo: foi o papa quern nol'o dcu. 
C. LI:\DE. - Parece-me, lambem, que foi por cssa occa

siao que teu papa morreu. 
·oR.\. - Foi, Christina, foi exactamentc por cs ·a epoca. 

E, Yu Lu la, nao me foi possiYel tratal-o, nem esla.r ao pc 
d ·one. EsL;wa todos os dias a esp era cle quo me rnbcessc 
o rncu Yvar, e .Forvald, empre em perigo de Yida, a prc:
tisar cle lodos os men.' cuiclados. Foi sempre lao JJom para 
rnim, o papa . .E nun ca mais o Yi. Poi a tl6r mai' cruel por 
que passci, depois do meu casamenlo. 

C. LINDE. -Tu go, lavas muito d'elle, JJOm 'Ci. E: com 
quo entao, partiram para Halia? 

XoR.\. - E Yerclade. Tfahamos (Vinhcfro, c os rnr(lico.s 
inslavam pela viagem. Passado um mez, parlimos. 

C. Lr.;-.;:nE. -E teu marhlo vollou complelamenLc re::ila
hclccido? 

Kon.\. - foHou horn de lodo. 
C. Lii\DE. -E ... arrucllc medico? 
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.NORA. -Que queres Lu dizer com isso? 
C. LINDE. - Lembrou-me agora que a Lua creada annun

ciou como cloulor um sujeito que enlrou ao mcsmo Lempo 
que eu. 

~ORA. -E o clouLor Rank. Nao Yem ca como rneclico. E 
o _nosso melhor amigo: vem v6r-nos pelo menos uma vez 
por dia. ~ao, ForYald nunca mais teve nem uma hora de 
ma disposir,ao. As creancas passam toclas as mil maraYi
lhas, e eu ogualmente. (E1·guc-se de wn pido, batendo as 
palmas). Oh! men Deus, meu Deus, Christina, como 6 born 
e clelicioso Yiver e ser feliz ! ... Ah! mas 6 horrivel o quo 
eslou fazondo ... nao falo senao clas minhas cousas. (Sen
ta-se n'iim tamuonit-e ao Lado de Cli ristina apoiando-se nos 
joclhos cl'clla) . Nao te zangas, nao? Dize-me ca: 6vcrclade 
que nao gostavas do Leu mariclo? Entao porquc casaslc 
com elle? · 

C. L1~1m. -Minha mac ai.ncla YiYia, clocnLe e sem meios. 
Eu tinha de proYcr ao susLcnlo d'ella e ao encargo cle clois 
irmaosinhos mcus. Enlencli, qu.e nao tinha dircilo clo rc
cusar o sou peclido. 

~ORA. -r\'um caso d'esses, lamhem cu nao rccusaYa. 
E, por essa epoca, elle era rico? 

C. LrKDE. -Pareceu-me que vivja muiLo a sua YonLade. 
Mas ·era uma forluna mal oquilibrada. Por morle d'ellc clor
reLeu-se Ludo, nada resisliu. 

°NORA.-E depois? 
C. Lnam. -Recorri a oxpcclicnles, conformc pudc, quo 

e o quo c faz n'csses casos. Puz um collegio, sci la 
o quo fiz ! Os lros ullimos annos p6clc dizcr-sc quo fo
ram para mim llrn longo dia de lralJalho sem closcanro. 
Agora, acaJJou Ludo. ~Iinha polJro mac ja nao predsa cle 
mim; j~t Deus a Lorn comsigoj os pequ.oniLos tamJJom nao; 
crescoram, o agora j a eslao no caso cle se supprir. 

(Continua). 
lIENIUK IBSEN. 
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PRIMEIRO ACTO 

SCENA III 

NORA; c. LINDE 

(Continuac;;ao) 

i\oRA. - Deves, entao, sent.ir-Le muito alliviacla ! 
C. LINDE. - Nao, minha querida Nora: sinto apenas um 

vasio jnsupporLavel. N_ao tonho mais ninguom por qL10m 
me dedicar. (Levanta-se ir1tqiuieta) . Assim, era-me impossi
vel continuar a viver n'aquelle canto, onde passei taulo 
tempo da vida. Parece-me, que me ha de ser mais facil 
aqui al>sorver-me n'uma occupacao, clisLrahir os meus 
pensamcnlos. Se ou tivesse a fortuna de achar um em
prego, trabalho n'um escriplorio ... 

NoRA. - Pois pensas em semelhante cousa? bso 6 uma 
vida faLigante e tu precisas de repouso. Porquo uao vaes 
a umas aguas? 

c. LL DE (approxinwndo-se da janella) . -Eu nao Lenho 
papa para me pagar a viagem. 

NORA (levantando-se). - Entao ! nao to z&.ngues. 
C. LrnDE. --Tu, minha querida Nora, e que tens do me 

pordoar, a ti 6 que eu te peco, que Le nao zangues comigo. 
O peior que ha, n'uma situacao como a minha, 6 a genie 
tornar-se azeda. Nao temos ninguem por quern trabalhar, 
e no enlanlo e preciso olhar para Loclos os lados para nos 
suslenlarmos: e preciso viver ! Tornamo-nos egoblas, por 
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fim. Sabes o que te cligo? Quando me deste parte do feliz 
estado dos teus negocTos, alegrei-me ·muilo, mas ainda 
mais por mim c1o quc por ti. 

NoRA. - Porque?. . . Ah! ja pcrcebo. Calculaste que 
Forvald tc poclera scr util. 

c. LrNoE. - E Yerclacle, que pensei isso. 
NORA. - E fizest.e hem, Christina. Vou preparar o terreno 

<lelicadamenie, fazer qualquer cousa agradavel a Forvalcl, 
e que o ponha em boas <lisposir.oes. Tenho o maior em
penho em ser-tc prestavel. 

C. LINDE. - Como is~o 6 amavel da tua partc, Nora ... 
duplamente amavel, por conhereres tao pouco as miserias 
e as semsaborias da vicla. 

NoRA. -Eu? ... Crcs isso? 
C. LINDE (sorrindo) .-Meu Deus! crochet, renclilnas, traba

lhos cl 'agulha, cousas cl'esse genero ... }~s uma creanr.a, Nora. 
NORA (abanamdo a rabe9a c atrcwessando a scena) . -

Nao fales tao ligeiramcnte. 
C. LINDE. - Que ar de seriodade ! 
NORA. -Es tal qual como os ouLros. Todos imaginam 

que eu nao sou boa para cousa nenhuma seria ... 
C. Lr~nE . - Ora, ora ... 
NoRA. - Que nao f6rmo a mcnor idea do lado difficil da 

vida. 
C. LINDE. - Mas, minha que.rida Nora, acabas exacta

mente de me conlar todas as tuas difficuldades. 
l\oRA. - Ora! ... essas bagatellas ! ... (Em vo1 baixa) . 

Nao te contei o principal. 
C. LINDE. - Que queres dizer com isso? 
~ORA. -Tratas-me do alto da iua grandeza, Christina, 

mas nao devias fazel-o. Es orgulhosa por teres trabalhado 
Lanio e clurante tanto tempo para tua mae. 

C. LINDE. - Nao trato ninguem do alLo cla minha gran
cleza. Mas e verdade, que sou feliz e altiva quauclo pen, o 
que, gracas a mim, os u]timos dias de minha mae foram 
descancaclos. 
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NoRA. -E tambem tens orgulho em .pensar no que fizeste 
por teus irmaos. · 

c~ LINDE. - Parece-mc quo tenho algum direito de 0 ter. 
NonA. - E eu sou da tua opiniiio. Agora, vou contar-te 

alguma cousa tambem, Ch;istina. Tamberh tenho um motivo 
de alegria e de orgulho. 

c. LINDE. - Nao duvido. Dize-me, entao, qual e. 
~ORA. - Fala mais baixo. Deus me livre que Forvald 

nos 011visse. Por cousa nenhuma d'este mundo eu quizera 
que ellc ... Ninguern o a.eve saber, ninguem d'este mundo, 
exceptuanclo tu, Christina. 

· C. LINDE. - 0 que sahira d'ahi ! 
. NORA. - Chega-te ca. (Pi'1Xctndo-Cf; pa1ra 0 SB'U,. lculoJ no 

. sopM). Sim. . . ouve. . . eq. tambem tenho motivo para 
ser alLiva e feliz. Fui eu que salvei a vicla de. Forvalcl. 

C. LINDE. - Salvaste-lhe a vida? ... Como? ... 
NonA. -Falei-te, nao e verclade, da viagem a Italia? 

Forvalcl nao podia escapar, se nao tivesse feito essa viagem 
ao sul. .. 

C. LINDE. - Mas entao? teu pae deu-t.e o dinheiro pre
dso para ella. 

NoRA. -Ahi esta o que Forvald e Loda a gente acreclita; 
mas ... 
· C. LINDE. -Mas? ... 

NonA. - 0 papa nao me deu nem cinco reis. Eu e que 
liYe de arranjar o dinhefro todo. 

C. LINDE. -Tu? Uma quantia Lao grande? ... 
. NORA. - Mil e duzentos escudos. Quatro mil e oitoccnlas 

ror6as. Que clizcs ? 
C. LrNDE. - Nao digo nada, Nora. Espanto-me de como 

pudeste arranjar isso ! 86 se ganhaste na loteria ! 
NoRA (em, toni cle clesdem). -Na loteria? Que merito ha

Yia entao n'isso? 
C. L1~0E. - Mas n'esse caso, onde foste bu.scal-os? 
~ORA (sor1'indo rnysteriosamwnte e cantcwolcmdo). -Hum~ 

Tra la la!. .. 

I 
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C. LINDE. - "Nao Le era possivel oJJLel-os ernprestados. 
NORA. - E porque nao? 
C. LINDE. - Porque uma mulher casada nao p6de fazer 

emprestimos sem consentimento do marido. 
NORA (abamando a cabe9a). - Ora! quando se lrata de 

uma mulher um pouco pratica ... de uma mulher que sahe 
fazer as cousas com habilidade .. . 

c. LINDE. - Nora, nao entendo ainda bem. 
XoRA. - Nern tens necessidacle de enLender. TamJJem le 

nao disse que pedi dinheiro empreslado. Poclia lel-o arrau
jado d'outra maneira. (Estira-se sabre o sophli). EuLao, nau 
podia tel-o recebido de um adorador? Que te parece? Com 
os meus attractivos ... 

C. LINDE. - Estas cloida ! 
NORA. - Confessa la que es terrivelmenle curiosa. 
C. LI1'DE. - Nao, minha querida Nora, confessa-me que 

nao fizesLe nenhuma doidire ! 
NORA (inclireita/n,do-se). - Pode rhamar-se f'azer urn a doi

clico salvar a vida ao seu marido? 
C. LINDE. - 0 que eu imagino uma cloidice e quc :-mm 

cllc o saber ... 
NORA. -Mas, justameulc, elle nao o clevia saber! ~leu 

Deus, pois t.u nao comprehend es ainda ! Elle nao de,ria co
nhecer a gravidade do seu estado. Foi a mim que os me
dicos vieram dizer que a vida cl'elle estava em perigo, que 
s6 uma temporada, longe, no sul, o podia salvar. Pensas quc 
nao empreguei rodeios para conseguir o meu fim? Fazia
lhe ver quanta felicidade elle me daria levando-me a viajar 
ao esLrangeiro como tantos outros maridos fazem as sua: 
mulhersinhas; chorava, supplicava e dizia-lhe que elle cle
Yia bem pensar no est,ado em que eu eslava e accecler ao 
meu desejo; emfim, dei-lhe a entender que lhe eria facil 
contrahir um emprestimo. Mas, .entao, Christina, vi-o em 
geitos cle se zangar a serio comigo. Disse me que eu era 
uma estouvada e que o sen clever de marido era 11ao obe
decer as minhas phanta.sias e aos mens caprichos. «Born, 
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born, pensei eu, hei-cle salval-o, cusl.e o que custar. » Foi, 
entao, que achei um expecliente. 

C. LINDE. - E teu marido nao souhc por teu pae, que o 
dinheiro nao provinha d'este? 

NORA. - Nao soube. 0 Pap<\ morreu alguns clias depoi.3. 
Eu tinha ponsaclo contar-lhe tuclo, pedindo-lhe para nao 
clizer nada, mas elle estava Lao mal, e foi peioranclo tan
to ... Nao tive o tralJalho de lh'o dizer. 

C. LINDE. - E clepois d'isso, nunca o confessasle a teu 
mariilo ? 

NonA. - ~ao ! Meu Deus! eu fazia la isso ! Que estas di
zendo? Nao imaginas co mo elle 6 severo n' estes pon los ! 
E depois, com o seu amor proprio d'homem, qu.e eu co
nhe~.o bem, ficava vexaclissimo. Que humilhacao para elle 
saber que me devia alguma cousa ! Era caso para terem 
sido transtornadas todas as nossa3 relacoes; este nosso 
viver interior, Lao feliz, tao d6ce, nao seria ja o que 6. 

C. LINDE. - E nao tens tencao cte lh'o clizer nunca? 
NORA (refiectinclo um nwrnento e sorrindo levemente) . -

Talvez ... talvez com o tempo; em passanclo muitos, mui
tos annos, quanclo eu ja nao for tao bonita como agora. 
Nao te rias ! Quero dizer: quanclo Forvald ja nao gostar 
tanto de mim, quanclo ja nao liver prazer em ver-me dan
r,ar, em mascarar-me, e em declamar para elle. Entao, 
talvez seja born que elle teuha com que se entreter ... 
(Interrompenclo-se). Ora! mas csse dia nao ha de chegar 
nunca I ... Enlao, Christina, ahi tens o meu grancle segreclo; 
que lhe clizes Lu? Bern ves que tamlJem sirvo para alguina 
cousa. . . Ima:ginas bem que este negocio tern-me dado 
alguns cuiclaclos. Dizendo a verdade, nao me tern siclo pos
sivel sempre fazer os pagamentos nas datas fixas. Nao sei 
se sabes que n'esLas questOes de dinheiro emprestado ha 
uma cousa que se chama vencimento, e outra amorLisacao, 
e tudo isso e terrivelmente clifficil de combinar. Tenho pre
cisaclo economisar em tudo um poucochinho. Nas despesas 
cle casa quasi que nao tern siflo :possjvel dimin~ir nada; 
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Forvald gosta .de viver com commodidade. As creancas 
tambem nao podiam andar mal vestidas. Parecia-me que 
seria roubal-as tirar-lhes a]guma cousa do que Urns era 
dcstinado pelo pae. Pobres anjinhos ! 

C. LINDE. -Tern sido entao sobre as tuas despezas pes
soaes, que tens feito todos os c6rtes, pobre Nora! 

NORA. -Naturalmente. E nao e mais do que j ustica. To
clas as vezes que Forvald me dava dinheiro para a minha 
toilette, gastaya metade s6; comprava sempre o que achava 
mais barato. Como, felizmente, tudo me vae hem, Forvald 
nunca deu por semelhante cousa. Comtudo, algumas vezes, 
Christina, confesso que achei o sacrificio duro. E tao agra
tlavel andar bem vesLida, com elegancia ! Pois nao e? 

C. LINDE. -Crcio bem. 
NonA. -Tenho ainda outros proventos. No inverno pas

sado Live a fortuna de arranjar uma grande escripturacao 
a rasa. Entao, fechava-me no meu quarto toclas as noites 
c escrevia ate horas altas. Oh! as yezes e::;tava cancada, 
cancada ! ComLuclo, achava cliverliclo trahalhar para ganhar 
cliuheiro. Quasi me chegava a conYen~er de que era um 
hornem. 

C. LINDE. - E por c~se processo, quanto tens podido 
pagar? 

NonA. - Ao certo, nao L'o posso dizer. E clifficil, salJes, 
a gente desembtulhar-se no meio d'esta especie de nego
cios. 0 que sei 6 quo tenho pago tL1do quanto lenho po
dido. As vezes, quantas ! chegava a dar-me volta a cabeca. 
Falhava-me tudo. (So1Ti) . Entao, comecaYa a imaginar que 
um velho muito rico se apaixonava por mim ... 

C. LI~DE. -Algum velho, certo? ... 
NORA. -Tolices !. .. que elle morria, e que ao abrir-sc-lhe 

o testamento, se via escripto em lettras enormes: ((Deixo 
todo o dinheiro que possuo a encantadora Nora Helmer, 
com a conclicao de 1he ser entregue immediatamente ». 

C. LINDE. - :\las nao me respondeste se era algum ye
lho, uesignado? 
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;;J"onA. -() meu Deus! entao nao entendes? 0 velho nao 
exisle; era apenas uma icleia que me acudia todas as ve
zes que nao achava maneira de arranjar clinheiro. Ma:; 
agora, n'este momento, tudo isso me 6 bem indifferenlc·. 
Pode o velho existir onde quizer, que eu nem pe.nso n' elle, 
nem 110 seu Lestamento, pois, gracas a Deus, estou l>rm 
tranquilla, n'esta hora. (Levanta-se com vivacidade). Oh! 
meu Deus ! que clelicia pensar n'islo, Christina! Tranquilla ! 
Poder estar tranquilla .. inteiramente Lranquilla, brincar com 
as creancas, arranjar a casa com elegancia, com gosto, 
como Forvalrl a quer ter . .Depois, chegar a primavera, o 
bello ceo awl! Talvez, enlao, possamos fazer uma viagem
sila. Tornar a vt:r o mar! Oh! como 6 adoravel vivr1· e ser 
feliz. 

(Tocarn a campain11a). 

C. LINDE (levantando-se) . - Tocaram; t.alvez sf\ja conve
niente retirar-me. 

~ORA. - 1ao, fica; nao vem ninguem; e provavrlmente 
para Forvalcl ... 

A CRF.AnA. - Com licenr,a, minha senhora ... esta a1i 

fc'ira um sujeilo, que qner falar ao advogado .. . 
NORA. - Ao director, queres I u dizer. 
A CREADA. - Ao director, e isRo mPsmo; mas como o 

Cloutor es ta la ... cu nao sabia se ... 

SCE~A IV 

Os '.\TF.Sl\IOS, menos CREADA; KROGSTAD 

KROGSTAD (ap7?nrecendo). - Sou eu, minha senhora. 
C. LrnnE (rtss-1"sta-se, perturba,-se P. 1io/ta-se para rt ja

rnella) . 
NORA (def um passo para clle e, 7?ertV/rbada, db n. meia 
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voz) . - 0 senhor? que novidar1e ha? o que Lem que llizrr 
a meu mari 'lo ? 

KROGSTAD. - E a respeito do banco. Sou la emprega
clo. . . um hem modesto logar. . . e cons!ou-mr qnr o 
cloulor vae ser nosso chefe ... 

~ORA. - E verdacle, que vae ... 
KROGSTAD. -Semsaborias, minha senhoraJ Sf'msaborias. 

1'rata-:10 apenas cl'isso. 
NORA. - Entao, quf'ira ter o incommodo de f'n lrar no 

escriptorio. 

(Sauda-o negli~·pntrnwnlr. , tornnndo a frchar a porta da saleta , 
de pois clirigc-se para o fogao ). 

scgNA v 

C. LINDE ; NonA 

C. LI:\'DE. - Nora ... qnc homem c rs le? 
~onA. - I~ o advogado Krogstad. 
C. LNnE . . - Ent.ao, nao me enganei: era elle. 
~onA. - Conhecel-o? 
C. Lr~nE. - Conheco-o ha hastant.cs annos. Fni, <lurante 

alµ·um tempo; nosso procurador. 
~ORA. - E exacto; dizes bem. 
C. L1~nE. - Mas, como es La mud ado! 
~ORA. - Ouvi dizer, que foi muito infeliz no casamenlo. 
c. Lr~nE. - Agora est.a viuvo, nao esla? 
~ORA. - EsLa, e com um rancho de ft1hos. !Jom, mas j ~l 

me est.ou queimando. 

C. Lr~nE. -Dizcm que hoje vive principalmente de certa 
especie rle negocio:-. 
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NORA. - Sim? E possivel; mas d'isso nao sei nada ... 
:Nao falemos, porem, de negocios; e tao aborrecido. 

(0 doutor Rank cntra, vinclo do gabincte tle Helmer). 

C. LINDE; NonA ; o cloulor RANK 

RANK (conversando ll porta etreaberta). - Nao, nao ; 
nao te quero iucommoclar; vou aqui conversar um bocaclo 
com tua mulher. (Fecha a porta e 1·cpam na prescn~rt de 
C. Linde). Ah! perdao ! Aqui tambem incommoclo. 

:NORA. -Ahsolutamente nada ... {Apresentandn). 0 dou
tor Rank; a minha amiga Christina Linde. 

RANK. - Um nome, que se ouve muitas vezes pronun
ciar n'esta casa.. Se me nao engano encontrei-me na es
cacla com v. ex. a, quando enlramos. 

C. LINDE. - E ate me passou adeante. Eu ja subo as e:5-
cadas com muiLo custo. 

RANK (motejando). - Ha de ser da muita edacle, pelo 
que vejo. 

C. Lr~DE. - Nao sera da muita edacle, mas sera, lalvcz, 
c1a muiLa canceira de trabalho. 

R.ANK (no mesmo t01n). - Provavelmente sera d'isso. E 
Yciu. entao a cidadc para descanrar um pouco, nao per
dcnclo uma das festas do Natal? 

c. LINDE. - Vim a ciclade procurar Lrabalho. 
RANK. - 0 que ?" dar-se-ha o caso que seja essc o rernc

dio efficaz contra a canceira do trabalho ? 
c. LINDE. -Eutao, e preciso viver, doutor. 
RANK. -Sim, e essa a opiniao geral: todos julgam isso 

necessario. . 
NorrA. - Oh! doutor, olhe que eu lenho a ccrteza que 

ate o senhor faz bastante empcnho em Yiver. 
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JlANK. -Seguramente, que faco . Apesar da vida rnise
ravel que levo, quero absoluLamente soffrer tanto tempo 
quanta me scja possivel. Toclos os mens doentes teem a 
mesma vontacle. E 6 egualmenle a opiniao dos que teem o 
moral atacaclo. Justamente n'este momenta deixei um d'el
les em companhia de Helmer; e um cloenl.c moral, que 
csta em Lratamcnto: ha hospitaes para clles. 

C. Lr~DE (n'·u1n snspiro almfado). - :\h ! 
IlANK. -Refiro-me ao advogado Krogstad, um homem 

que v. ex.as nao conhecem. Esta podre ate aos ossos. Pois 
bem ! affirma, coma scndo uma cousa cla mais alta impor
tancia, que precisa ahsolulamente viver. 
~ORA. - Com effeito ! De que estava clle falando com 

Helmer? 
. RANK. - Francamonte, nao sei. Quiz-me parecer, apenas, 

que era questao do banco. 
NORA. - Eu nao sabia que Krogs. . . que esse senhor 

Krogstad tinha relacoes com o banco. 
RANK. -Pois e verdade, que tern; arranjaram-lhe la 

uma especie de emprego. (Diriginclo-se u C. Linde) . Eu 
nao sei se na provincia, onde v. ex.a viveu tantos annos, 
se conhece uma cerla especie de gent.e, que se compraz 
em desencanlar podrjdao moral. Depois, uma vez encon
lrado o individuo doenLe, e installado em observacao, ar
ranjando-se-lhe esle ou aquelle logar onde vive e gosa. Os 
de boa saude nao teem nacla a esperar; ja sabem bem 
que ficam de fora. 

C. LINDE . - E devemos convir, que sao principalmente 
os doentes que precisam ser Lratac1os. 
RA~K (encolhenclo os hombros) . -Ahi esta. E um modo 

de Yer que transforma a sociecladc em hospital. 
NoR.\. (qiw se tem conservado absorta nos seus 'Pl'OJJrios 

pensamentos, poe-se a ·rir batendo palm as) . 
R.\.::'\K. - De que es ta a rir? Se nem ao menos faz ideia 

clo que e a sociedade? 
NoRA . - Imp or La-me la com a sua massadora ociedade? 
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Eu estava a rir d'outra cousa ... d'uma cousa tao extra-
vagante. Diga-me ca, doutor ... todos os que teem em-
pregos no banco, vao d'aqui para 0 futuro depender de 
Forvald ·? 

RANK. - E isso o que a diverte tanto ? 
NonA (sor1'inclo e cantcvrolanclo). - Nao repare em mirn. 

(Gira pelo quarto). Pois e verdade ! acho tao divertido, tao 
incrivel que n6s ... que Forvald tenha agora tanta influen
cia e sobre tanta gente. (Tim da algibeira o ca1'ti1;cho das 
amencloas). Doutor, quer amencloas? 

RA'NK. - 0 que? amendoas.? eu pensava. que isso era 
cont;abando ca em casa ! 

NonA. - E; mas estas, foi Christina quern m'as deu. 
C. LINDE. -Eu? ... 
NonA. - Born, born, nao te assustes. Nao podias aclivi

nhar que Forvald m'as tinha prohibido. Eu le digo: e que 
elle tern medo que me estraguem os dentes. Mas, dei-
xal'o l ... uma vez nao faz mal. Pois nao e assim, clou-
tor? ... 11ome la uma! (Mette-lhe v.;ma aniencloa na bOcca). 
E tu, tambem uma, Christina. Eu, como s6 uma muito pe
querruchinha ... duas quando muito. (Torna a girar pelo 
yilarto). Sinto-me cheia de felicidade ca por dentro. S6 cle 
uma cousa e que eu tinha muita vonLade ainda. 

RANK. - Vamos la a ouvir- isso. Do que e? 
~ORA. - E uma cousa, que eu tinha uma vontade im-

mensa de clizer deante de Forvald. 
HA TK. - E entao porque nao ha de dizel-a? 
NORA. -Ah! Deus me livre ! e uma cousa muiLo feia ! 
c: J~I~DE. - Muito feia? ... 
HAi~K. -N'esse caso, effectivamente, e melbor alJsLer-se 

{ie clizel-a de ante d 'elle, mas comnosco escusa de fazer ce
rimonias ... Que cousa era essa que tiuha tanL<;t vontade 
de clizer deanLe de Helmer? 

NORA. -Tenho uma vontade immensa de clizer: Ca
ramba ! 

HA;'\K. - Que faHa de juizo ! 
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C. Lrnn-R. - Entao, Nora ... 
RANK. - P6de dizer-lh' o agora; elle ahi Yem. 
~OH.A (escondmulo o cart·urho) . - Chui, chut, chut. 
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(Helmer vem do seu gahinPte, de sohrPtudo no bra£O e cbapeu 
na mao ). 

CAPITULO VII 

Os :\JESMOS; HELJ\lRn 

NoRA (avanrando para clle). - Finalmenle, rneu caro, 
conseguiste ver-te livre? . 

HELMER. - Finalment.e; la se foi embora. 
~ORA. - Deixas-me apresentar-te ... ~~ ChriRtina, que chr

gou hoje mesmo de viagem. 
ITEL'.'.IER. - Christina? ... Desculpa-me, mas nao me lem

bro absolutamente ... 
~ORA. - Christina Linde, meu caro, Christina Lindt>. 
HELMER. -Ah! sim! Provavelmente uma amiga de in 

fancia de minha mulher? 
C. LINDE. - E isso; n6s conhecemo-nos muilo ... ou-

tr'ora. 
NORA. - E ve la, fez toda esta longa viagem para me 

v{>.r. 
HELl\:lER. - Ah! sim? 
c. LiNDE. - Nao foi s6 ... 
~ORA. - Ve la tu, Christina e tao habilidosa para 0 tra

balho de escriptorio, e de.pois faz tanto gosto em servir 
:;ob as ordens de um homem superior e de adquirir ainda 
mais experiencia. 

HELMER. - E muito rasoavel cla sua parte~ minba se-

nhora. 
NORA. -1~ assim, logo que ella soube que estavas feito 

director do Banco, - soube-o la por um despaeho, - poz-se 
immediatamente a caminho ... dize la, Forvald? ... para 
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me dares prazer, has de fazer o que puderes a favor de 
Christina, sim? 

HELMER. - Nao e inteiramente impossivel. A tua amiga 
6 provavelmente viuva? 

C. LINDE. - Sou viuva. 
HELMER. - E esla habituada a Lrabalhos de escript.ura

cao? 
C. LINDE. - Sim, bastante. 
HELMER. -En tao, e muito provavel que eu lhe possa 

arranj ar um lo gar ... 
NoRA (batendo as palmas). - Ves ! 
IlELl\IER. - Veiu em boa occasiao, minha senhora. 
C. LINDE. - Como lhe hei cle agrarl.ecer ! 
HELl\IER. -Oh! nao falemos n'isso. ( Veste 0 souretudo). 

Mas hoje hao de me desculpar ... 
RANK. -Espera; eu acompanho-te. 

(Vae huscar o seu agasa1J10 de pclles [1 saleta, e vem aquerrl-o 
Lleante do fogao). 

NORA. - Nao te clemores, Forvald. 
lTELl\lER. -D'aqui a uma hora est.OU ca; nao preciso 

mais para o que tenho a fazer. 
NORA. -Tambem saes, Christina? 
C. LINDE (pondo a capa). - 'I'enho de ir procurar um 

quarto. 
IlEurnn. - Entao, podemos sahir juntos. 
NORA (ajuclando-a). -Tenho uma pena immensa de vi

vermos Lao aperLaclos ... era inteiramente impossivel ... 
C. LINDE. - Nao penses n'isso. Ale a vista, querida No

ra, e obrigada. 
NORA. -Ate a vista. Esta noite voltas, bem cutendido. 

E o doutor, tambem. 0 que diz? Ora, es ta passando agora 
optimamente. Que tern isso? Agasalhe-se bem. 

(Saem, conversando, pela porta de entrada. Ouvem .. sc Yozes de 
crean~as na escada). 
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~oM. - La vem cllas ! la vem ellas ! 

(Corre ]):tra ahrir. Maria Anna entra com a:: crcan~as). 

~ORA. - En1rem; entrcml (Brti:ra-se e beija-as/'· Oh! 
mcus qucridos acloraclos ! ves, Christina! I\~o sao tao JJO

nilos? 
RA~K. - Nao se demore na corrcnl.e d'ar. 

(0 doulor Rank, Helmer e C. Linde clcsccm a cscacla. Maria 
Anna cntra na sccna com as crcan~aP.. Nora entra cgualmcntc tle
pois de tcr fecbado a por1:t). 

SCE:\A YHT 

NORA ; as crna.n9as ; a creacla ~IARIA A ·t\A 

NORA. - Que bellas caras voces trazem ! Que c6rados ~ 

Olhem para estas bochechas? parecem folhas de rosa. (As 
ct'ean9cis· falani todas a, wm ternpo ate ao fini da scena) . 
En tao divertiram-se muito? Es La muilo bem. Sim? puxaste 
o tren6 com Emmy e Rob em cima, isso e la possivel? 
Ambos ! Ah! est.as um rapaz muil.o valenle, Yvar. Oh! 
deixa-a ca um instanle, Maria Anna. Es a miuha bonequi
nha ! (Pega na creancinfta rnais 7Jequ.ena e clan9a c01n ella). 
Sim, sim, a mama ja vae dancar com o Rob tambem. 0 
que? Fizeram bolas de neve? Gost.ava de t.er visto. Nao, 
deixa-os ca, Maria Anna. Eu mesma os clispo. Deixa, que 
eu gosto de fazer isso. Vae tomar alguma cousa, que vens 
gelada. Tens care quente para ti na cosinha. 

(A creada clas crean~as sae pela porla da e~quercla. Nora tira as 
capas e os chapeus clas crean~as, e espalha-os pelo quarto ao ac.:a
so. As creancas continuam a fnlar). 

~oR.\. - Ah! que medo ! Um cao muilo grancle correu 
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atraz de ti? Mas nao morclia. Nao, os caes .uao mordem 
assim honequinhos ]Jonitos como Lu. Yvar, nao queira ver 
o que esta nos emurulhos. Nada, nacla; esta la dentro uma 
cousa muito feia, que te salta. Sim, minha filha; quere~ 
JJrincar? A que? Ao jogo das escondidas? Pois, en tao, va
mos la as escondidas. Quern se esconde primeiro e o Ho.IJ. 
Eu? queres que seja eu? Pois esta dito, escondo-me eu. 

(Nora e as crcan~as poem-~e a brincar, gritando e rinclo na sce11a 
e no quurto ao laclo. Por fim, Nora escomle-sc de])aixo da mesa. As 
crean~as chegam em turhilbao, c procuram-a sem a poclercm en
contrar. Ouvem o seu ri::>o soffocado, prccipitam-se para a mesa. 
levantam o panuo, e -veem-a. Gritos de alegria. Ella sac de gata:;, 
como se quizesse metter-llrns medo. Nova explosao de alegria. Du
rante este tempo, tocarum <1. porta de entrada, sem ningucrn ter 
prestado atte1195.o. A porta estreahre-se, e apparece Krogstad. Elle 
espera um rnomento. 0 jogo continua). 

SCENA IX 

Os mesmos; KROGSTAD 

KROGSTAD. - Queira tlesculpar-me, minha senhora ... 
NORA (clcl 'ltni grito e levanta meio corpo). - 0 que quer 

o senhor aqui? 
KROGSTAD. -A porta de cntrada e:5t.ava mera aberta. Al

guem se esqueceu de a fechar. 
~ORA (levantando-se). ·-Meu marido nao esta em casa, 

sr. Krogstad. 
KROGSTAD. -Bern sei. 
:NoRA. - Entao ... o que deseja? 
KROGSTAD. - Dizer-Ihe uma palavra, M.1"c Helmer. 
NORA. -A mim ?· ... (Baixo cts c1rean9as). Vao ter com a 

.\laria Anna. ·Que dizem? ... Nao, aquelle senhor nao quer 
fazer mal a mama. Quando elle se f6r embora, vamos JJrin
car outra vez. 
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(Ella contluz as t;rean~a.s para o quarto cla esqufl'da e fedia-lhe8 
a porta). 

i\oRA (inq1lieta, agitada) . - Quer-rne falar ? 
KROGSTAD. -Sim, quero. 
NoHA. - Hoje?. . . Mas nao esLamos aimla uo primeiro 

do mez ... 
KROGSTAD. -Nao; eslamos na vespera de Nalal. Depende 

de si que o Natal lhe traga alegria ou pesar. 
NORA. - 0 que deseja? I-Ioje, creia que me e verdadei

ramente impossivel ... 
KROGSTAD. -Ate nova ordem, nao falaremos d'isso. Tra

la-se de cousa mill.to differente. Pode conceder-me urn ins
tante de attencao ? 

NoRA. - Sim, sim ... aincla que ... 
KROGSTAD. - Muito lJem. Eu estava sentado no restan-

rante Olsen e d'ahi vi passar seu marido ... 
NORA. - Sim? · 
KROGSTAD. - Com uma senhora. 
l\oRA. - E en tao·? 
KROGSTAD.~ Da-me licenca que lhe faca uma pergunt_a? 

Aquella senhora era M. me Linde, pois nao era? 
NORA. - Era ella. 
KROGSTAD. -AcalJada de chegar a cidade? 
.NoRA. - Sim, hoje mesmo. 
KROGSTAD. -E uma de suas amigas? 
NoRA. - E . .. Mas nao comprehendo ... 
KaoGSTAD. - Eu lambem a conheci, ha JJaslanle tempo. 
KoRA. - Bern o sei. 
KROGSTAD. -Ah! sabe-o? En tao es ta ao conente cle tudo. 

Bem me queria parecer. Permitta-me, entao, que lhe per
gunte se .M.me Linde vae ter urn logar no Banco? 

NoRA. - Como se atreve a fazer-me perguntas a esse 
respeito, sr. Krogstad? 0 senhor, qi.le e subordinado de 
meu marido? Mas, ja que m'o pergunLa, eu lhe respondo. 
E verdade, M.me Linde vae ter uma collocarao no Banco. 
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E e gracas a minha intervencao, sr. Krogstad. Agora, csta 
ao corrente de tuclo. 

KROGSTAD. - Yejo, pois, quc eu Lin ha acertado nas mi
nhas supposicoes. 

NoRA (meclindo a scena) . - Entao, tem-se um bocaclinho 
de influencia, creio. Apcsar de mulher, nao se dira que ... 
Quando so esLa n'uma situacao suhalLerna, sr. Krogstad, e 
preciso, em verdacle, ter muito cuiclaclo para nao molestar 
aJguem que. . . sim ... 

KROGSTAD. - Que lem influencia? 
NORA. -Juslamente. 
KROGSTAD (mudanclo cle tom) . -M. 111 e Helmer 6 capaz 

de ter a bondacle de empregar a sua influencia em meu 
favor? 

NoRA. - Como lhe posso fazer isso? Em qu~? 
KROGSTAD. - Peclia-lhe que tivesse a bondade de proce

der de maneira que eu conserve o meu moclesto logar no 
Banco. 

NoRA. -- Nao sei o quo quer dizer ! Quern pe11sa em li
rar-Ih'o? 

KROGSTAD. - Oh! e inutil simular ignorancia. Compre
hendo muito bem que a sua amiga nao tenha prazer em 
encontrar-me, e sei agora a quern clevo o ser expulso. 

NoRA. - Mas asseguro-lhe ... 
KROGSTAD. - Emfim, em cluas palavras: ainda e tempo 

c aconselho-a a usar de toda a sua influencia para evitar is to. 
NORA. -Mas, sr. Krogstad, eu nao tenho nenlrnma in

iluencia. 
KROGSTAD.-Como e isso? Parece-me que ainda ha pouco 

clizia ... 
NoRA. - Mas nao era evidenlemente n'este senticlo. Como 

pode suppor que eu tenha semelhante poder em meu ma
rido? 

KROGSTAD. - Oh! eu conheco seu mariclo descle que fo
mos estudantes juntos. Nao creio que o senhor director do 
Banco seja mais firme do que outros homens casados . 

• 
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NoRA.-Se fala com desdem de meu marido, faco-o sahir. 
KROGSTAD. - M. me Helmer e corajosa. 
NORA. - Nao o receio. Tiio depressa passe o anno novo, 

as nossas contas estao liquidadas. 
KROGSTAD (clom,inanclo-se), - Ou ca-me bem, minha se

nhora: Se for necessario, combaterei para conservar o meu 
pcqueno emprego. como se se tratasse de uma questao de 
vida ou de morte. 

NORA. - Effectivamenle, parece que assim e. 
KROGSTAD. - Nao e s6mente por causa dos honorarios; 

nao e isso o mais importante. Mas e que no fundo ha ou
tra cousa ... emfim, clirei tudo. M. me II elmer sabe natural
mente, como Loda a gente, que eu commelti uma impru
dencia, ha ja born numero d'annos. 

NORA. -Tenho ideia de ter ouvido falar n'isso. 
KROGSTAD. - A questao nao chegou a ir a j us ti ca; mas 

no mesmo instante todos os caminhos me foram fechados . 
Comecei entao a occupar-me no genero de negocios que 
v. ex. a sabe; era preciso lancar miio d'alguma cousa, e 
posso dizel-o que nao fui peior que muitos outros. Agora 
quero sahir d'isso. )leus filhos est.ao crescendo. Por causa 
d'elles, desejo recuperar tanta consideracao quanta me seja 
possivel. 0 meu logar no Banco era para mim a primeira 
escala. E e n'esta occasiao que seu marido me quer fazer 
clescer e recahir de novo na lama. 

NoRA. - ~fas, em nome de Deus, sr. Krogstad, nao est a 
na minha mao prest.ar-lhe nenhum auxilio. 

KROGSTAD. - E a vontade que lhe falta; mas eu tenho 
meios para ob rig al-a a trabalhar em meu favor. 

~ORA. - Creio que o sr. Krogstad nao ousara ir contar 
a meu marido que· eu lhe devo dinheiro? 

KROGSTAD. -Hum; e se eu o fizesse? 
Noru. - Seria uma vergonha para si. (Com, lagrirnas na 

110~). Esse segredo, que e a minha alegria e a minha alti
vez : sabel-o-hia elle de um modo tao vil ... pelo senhor ! 
Expunha-me as maiores semsaborias ... 
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KROGSTAD. - Seriam apenas scmsaborias? 
NoRA (vivamente). - Ou, entao, faca-o se o quizer; quem 

soffreria mais com isso seria o senhor; meu marido veria 
entao que especie de homern o senhor e, e n'esse caso e 
rrue podia bern ter a certeza de perder o seu logar. 

KROGSTAD. - Eu tinha acabado de lhe pergunt.ar se eram 
apenas semsaLorias domesticas que M. me Helmer receiava? 

NonA. - Se meu rnarido vier a sabel-o, querera nat.u
ralmentc pagar logo; e entao ficaremos desembaracactos 
do senhor. 

KROGSTAD (dando um passo para ella)~ - Ouca, minha 
senhora. . . Oll V. ex. a nao tern memoria, OU nao entende 
nada de negocios. E preci.so, por conseguinte, que en a 
ponha um pouco ao corrente. 

~ORA. - Que quer dizer com isso ? 
KROGSTAD. - Na epoca da doenca de seu marido, v. ex. a 

veiu a minha casa para me pedir emprestaclos mil e du
zentos escudos. 

NORA. - Nao conhecia mais ninguem. 
KROGSTAD. - Prometti arranjar-lhe a quantia. 
~ORA. - E arranjou-a. 
KROGSTAD. - Prometti arranjar-lhe a quantia, mediante 

cert.as condicoes. Mas v. ex.a estava tao preoccupada entao 
com a doe.nca de seu marido, e tao apressada em. ler o 
dinheiro da viagem, que me parece nao ter dado a alten
c.ao devida a todos OS pormenores. Por isso julgo nao ser 
de mais recordal-os agora. E o que vou fazer. Prometli 
obter-lhe o dinheiro, mediante um recibo que eu proprio 
escrevi. 

NORA. - Exactamente; e que eu assignei. 
KROGSTAD. -Tale qual. Mas, em baixo,·accrescent.ei umas 

linhas, nas quaes o pae de v. ex.a se responsabilisava co
mo flaclor. Essas linhas. era elle. quern devia assignal-as. 

(Continua) . 
HENRIK IBSEN. 
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SCENA IX 

Os mesmos; KROGSTAD 

(Continuagao) 

NoRA. -Devia, djz-me o senhor? E assignou-as. 
KROGSTAD. -Eu tinha deixado a data em branco; islo 

signiflcava que era elle quern devia indicar a data da assi
gnalura. v. ex. a lemhra-se d'isto ! 

TORA. - Effectivamente, tenho ideia ... 
KROGSTAD. -Entreguei-lhe en tao o recibo, que v. ex. a 

devia remetLer a seu pae pelo correio. Foi assim que tudo 
,e passou, pois nao e vcrdade? 

NoRA.-Foi. 
KROGSTAD. - E, bem entenclido) v. ex. a fel-o immedia

lamcnte; porque mal tinham passado cinco ou seis dias 
apresentou-me o recibo com a assignatura do senhor ,eu 
pae. E a quantia foi-lhe ep.tregue immediatamente. 

~ORA. -Mas oncle quer chegar? Nao lhe tenho feito [.o
rlos os pagamentos com exactidao? 

KROGSTAD. - Pouco mais ou menos. Mas, para concluir
mos o que estavamos dizendo. . . E f6ra de duvida que 
aquelles tempos eram difficeis para Y. ex.~ min ha se
nhora. 

NORA. - E Yerdade, quc eram. 
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KROGSTAD. - 0 pae de v. ex. a es lava muito doente, se-
gundo crejo. 

NoRA. - Estava moribundo. 
KROGSTAD. - E morrcu pouco depois? 
NoRA. - Morreu. 
KRoGSTAD.-Diga-me, minha senhora, lembrar-se-ha por 

acaso da data do fallecimento cle seu pae? Precisamente o 
dia de mez? 

NoRA. - 0 papa morreu a 29 de setembro. 
KROGSTAD. - Exacto. Eu informei-me d'isso. E e essa a 

razao pela qual eu nao explico a mim mesmo ... (tira um, 
papel da. algibeirct;) certa partjcularidacle .. . 

NoRA. -Que particularidade? Nao sei .. . 
KROGSTAD. -A particularidade, minha senhora, e que O 

:pae cle v. ex.a assjgnou o recibo Lres clias depois de mor-
rer. · 

NoRA (cala-se). 
KROGSTAD. -V. ex.a podc cxplicar-me islo? 
NoRA (continua a calar-se). 
KROGSTAD. -E evidente tambem que as palavras: 2 de 

outubro e o anno, nao sao escriptas com a letra do pae de 
v. ex.a, mas com uma letra que eu julgo reconhecer. Em
fim, is to p6de explicar-se. 0 pae de v. ex. a ter-se-ha es~ 
quecido de datar .a assignatura, e alguem o fez depois ao 
acaso antes cle saber do fallecimento d'elle. Nao e ahi que 
es ta o mal. 0 essencial, c a propria assign atura. V. ex. a, 
minha senhora, tern a certeza de que ella e perfeitamente 
authentica? Foi o senhor seu pae quern, pelo proprio pu
nho, escreveu o nome ali? 

NoRA ( depois de 'Win b1·eve silencio, levanta a cabe9a e 
(ita-o com, wrn olhcw provocador~. - Nao, nao foi elle. Fui 
eu que escrevi o nome do papa. 

KROGSTAD. -Nao sei se v. ex.a sabe, minha senhora, 
que essa confissao e extremamente perigosa? 

NORA. - Nao sei porque ! Dentro em breve tera o seu 
dinheiro. 
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KROGSTAD. - Uma pergunta, se me da licenca. Porque 
nao mandou. v. ex. a 0 recibo a seu pae ? 

-- NORA. - Era impossive1. 0 papa estava muit.o doenLe . 
. -'e cu llrn tivesse manclaclo pedir a assignatura, precisava 
declarar-lhc para que queria o dinheiro. Ora, no estado em 
que elle estava, eu nao poclia dizer-lhe coma via amea
r,ada a vida de meu marido. Era impossivel. 

KROGSTAD. -N'esse caso, loinha sido talvez melhor re
mmciar a viagem. 

NOitA. -Impossivel. D'e~sa viagem dcpendiam para mim 
lodas as esperanps cle salvar meu mariclo. Nao podia re
nunciar a ella. 

KROGSTAD. - ~las v. ex. a nao att.en!ou cm que era uma 
Jrnrla o que praticava comigo? 

~ORA. - Eu pensei la no scnhor ! Imagina que podia es
tar a dar consiclera~oes a essas cousas? Se eu nao o podia 
supportar ja, tancada cle lhe ouvir as razoes frias que me 
(lava, sabendo o perigo em que meu marido se via. 

KROGSTAD. - Minha senhora, eviclentemente v. ex. a nao 
Lem u.ma icleia bem clara da accao criminosa qu.e praticou.. 
0 que eu posso 6 affirmar-lhe que o acto que deu causa 
a perda de toda a minha situacao social, nao foi mais cri
minoso do que este. 

NoRA. - 0 senhor? Quer, talvez, convencer-me de que 
8Cria capaz de commctter qualquer accao corajosa para 
salvar a vida de sua mulher? 

KROGSTAD. -As leis nao sc preoccupam com os moti
vos. 

NORA. - Pois se as;:,im 6, sao mal fei!.as as leis. 
KROGSTAD. - Mal feitas ou nao ... se eu enlregar este 

papel a justica, e por ellas que v. ex.a ha de ser julgada. 
NonA. - Nao acredito istio. En1ao uma filha nao tern .cli

rcito cle poupar a seu pae moribundo inquietacoes e angus
tias? Uma mulher nao tern direilo de sahar a Yida a seu 
marido? Eu, talvez, nao conher,a a fundo as leis; mas te
n ho a err! cza de que ha clc cstar e .. cripto em alguma 
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parLe que essas cousas sao permittidas. 0 senhor nao sa1JC 
isto? 0 senhor, que e advogado? Parece-me que nao e 
muiLo habil como homem de lei, sr. Krogstad. 

KROGSTAD. - E possivel. Porem, dos negocios da ordem 
d'estes, de que estamos traLando agora ... v. ex.a aclmiltc, 
com certeza, que eu entenda alguma cousa? Pois bem. 
Faca v. ex.a o que lhe aprouver; o que lhe posso affir
mar, e que se eu f6r segunda vez expulso, v. ex.a ha de 
fazer-me companhia. 

(Cumprimcnla c s<1r). 

SCENJ\ X 

NORA; de.pois AS CREANQAS; ern seguict(t lIELEK\. 

NORA (refiexiona wrn rno1nento; depois abanci a cabe9a) . 
Ora! pensa elle que me assusta ! mas eu nao sou Lao Lola. 
(C01ne9a a reunir os f atos das crean9as, mas suspencle-se 
passado um instante). Mas? ... Nada, 6 impossivel ! Se eu 
procedi por amor ! 

As OREANQAS (cl vorta da esquercla) . - Mama, o senhor 
j a se foi embora. 

NORA. - Sim, sim, bem sei. Mas nao falcm a ninguem 
n'aquelle senhor. Ouviram? Nern mesmo ao papa! 

As OREANQAS. - Nao, mama. Queres brincar agora? 
NORA. - Nao, nao; agora nao. 
As OREANQAS. -Mas, mama, tu Linhas promelLido. 
NORA. - Nao posso. Vao-se embora; tenho muito que 

fazer. Andem, vao-se la embora, meus filhos. 

(Fal-os . ahir muito meigamente c fecha a porta sobrc cllcs). 

~ORA (se1ita-se no sofa, pega n ',um bordado, (az alr;uns 
pontos, nias interrompe-se logo). -Nao! (Atira com o /Jm·
daclo, levanta-se, vae cl porta cle en trnd~ e clwrna) . 1Iclena1 
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Lraze-me a arvorc. ( 11ppl'Oxima-se da mesa da esquerdr1 e 
abre a gaveta) . Nao) e completamente impossivel ! 

A CREADA (vrazendo a an:ore rle Jhta l) . - Onrle quer 
que a ponha, minha senhora? 

..\'oRA. -Ali; no meio da casa. 
A CREAD.L -A minha sonhora prccisa du mais alguma 

rousa? 
XOR.A. - ..\'ao, obrigada; Lenho ca ludo o quo 6 preciso. 
A CREADA (sew, ltepois de ier coltocado a arvore) . 
NORA (g·uarnecendo a rmwe de Natal). - ,\qui, sao pre

cisas velas. . . e ali flares ... Que horrivel homem ! Toli
ce. ! Isto nao Lem imporlancia nenhuma. A arvore ha de 
Iicar bem bonHa. Estou disposta a fazer tudo o que tu qui
zeres, Forvald; hei cle danr,ar) hei de cantar ... 

(Helmer Yolta de fora com um rolo (le irn1wl deJnlixo do hr:-iro), 

'CE~.~ Xl 

SORA; HEL1\IEH 

:.ZoRA. - Ah! ... ja estas de volta. 
lIEL:'IIER. - Ja. Yeiu alguem? 
XoRA. - Ca a casa? Nao) nao veiu. 
lfELl\mn. - E exl.raordinario. Pojs eu vi Krogstad sahir 

(lC ra! 
NonA. -Ah! sim; lens razao. Krogstad eslcvo ahi um 

momenta. 
HELMER. - Conhece-se na tua cara; veiu, do cer!o, para 

le pedir que intercedcsses comigo em seu favor? 
Non.A. - E verdade. 
HELMER. - E tu havias de pedir-me isso como cousa 

Lua? E por essa causa occultavas-me a sua visila. ~ao (' 
Yr rd ad e is lo? Nao foi ello que l.'o pediu? 

..\'oRA. - Sim, Forvalcl, mas ... 
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HEL:\JER. - Nora, Nora! o prestasLe-te a uma cousa cro~
sas? Aguentar uma convorsa com semelhante homem, n 
fazer-lhe uma tal promessa ! E, aincla por cima, clizeres-mr 
uma mentira! · 

No.HA. - Uma men lira? ... 
HELMER. - Pois nao mo disses le q ll.C nao linha viudo 

ninguem? (Ameafa-ci com, o cledo). Ora o meu esLorninho 
nunca mais deve fazer isso. Um pinLasilgo, que sabe can
tar tao bem, deve ter o bico muito puro, para chilrear afi
nado ... e nao dar notas falsas. (Abrnyci:,-ci:, pela cint·ura). 
Nao 6 verdacle? ... E, cu born o sabia. (Deixa-ci soltar-se) . 
E agora, nem mais uma palavra n'esLa mater1a. (Se11lrt-S<' 

cleante do fogc7o). Como se esta hem aqui ! 

(Helmer folhcia os sens i1apcjs, Nora occu11a-sc cm aclornar a 
arYore. Um silLmcio). 

~ORA. - Forvald ! 
HEL!'.IER. - 0 que 6? 
NoRA. -Estou c011te11Lissima por ir clepois d'amanha ao 

baile mascarado dos Stenborg. 
lIELMER. -E eu e.stou com extrema curiosi<laclo clc. yf\r 

a surpreza que nos preparas. 
NonA. - Nao tern graca ne11huma ! 
HELMER. -Nao acredito. 
NonA. - Nao sou capaz de cnconLrar um faLo que me 

agrade; Ludo 6 ahsurdo e desengracado. 
HELMER. - Isso e para a surpreza ser maior. Enlao ru 

nao percebo 0 jogo da minha queriL1a Nora? 
NORA (abmz da cadeira, encostaclc& ao espalclm). -Tens 

muita pressa, Forvald? 
HELMER. - Porque ? .... 
NoRA. - Que papeis sao essos? 
HELMER. - Negocios do banco. 
NORA.-Ja? 
HELMER. - Recebi clos direclores que saem, pJenos 
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po deres para descle j a effectuar as mudancas necessaria:-:, 
no pessoal e na organisacao clas reparticoes. A semana do 
Natal ha de ser empregada n'esse lrabalho. Quero- ter tuclo 
em orcl em, no anno novo. 

NORA. - E entao por caL1sa rl'isso, rp1e aquellc pobrc 
KrogsLad? ... 

HELMER. -Hum ... 
~ORA (passanclo-lhc lf;S niaos nos cauellos). - Se nao cs

tivesses com muiLa pressa, pedia-Lc. urn grande favor. 
HELMER. - Vamos la a ouvir. 0 que vem a ser? 
~OR.\... - ~ao ha ningLrnm que tenha tao .born gosto como 

tu. Eu gostava immenso de parecer muito bem no tal baile 
mascarado. Forvalcl, occupa-te um bocadinho de mim, e 
decide como ba rlc ser o 1ricu cost·ume? 

HELMER. -Ah! Ahl lcm graca ! o diahretcsinho ja pede 
soccorro ! 

NORA. - Sim, Forvald, nao po. so clccidir nada sem ti. 
HELMER. - Bern, born, ha de . c pensar n'i::;so, e ha de 

encontrar-se alguma cousa. 
~ORA. - Es muito }Jorn. ( Volta d cffvore do ~rcit\tl. Uni si

foncio). Como cstas florcs fazem horn effeit.o !-Mas .. dizc-mc 
ca, 6 na verdade uma cousa tao horrivel o que Krogslad fez? 

IlEL1\mR. - Fez uma falsificar,ao. Comprehend es o quo i:"lo 
quer clizcr? 

NOHA. - E nao .·cria levacJo a isso pela miscria? 
HELMER. - Sim, cm muitos casos, actua-se por lige.ircza. 

Eu nao sou tao cruel, que va condemnar impiedosamentc 
um homem s6 por um fac!o cl'esse genero. 
XORA.-~ao, nao 0 YOrdadc, Forvald? 
HELi\IEH. - Ila mais er um, que p6de levantar-se moral

menLe, com a conclirao clc confessar o seu crime c nc 
soffrer o seu castigo. 

NORA. - 0 seu castigo? ... 
Ifr.~umR. - Mas Krogstad nao seguiu esse raminho. Pro~ 

curou tirar-se das clifficulclaclcs com experljenlcs e rlestre
za; foi isso o que o perdeu moralmente. 
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NonA. -1\1 cr6s isso? 
HELMER. - Pensa um ]Jocadinho: uma Lal crnaLura, com 

a consciencia do sou crime, devc month' e dissimular in
cessanLemente. E obrigado a trazer mascara, mesmo na 
sua propria familia: sim, dcanle cla sua mulher e dos seus 
.fllhos. E quanclo a gcnlc pen ·a nos filho., isso 6 espan
toso. 

NoRA. - Porquc? 
HEL1\1ER. -Porquc uma Lal aLmosphern de mcnLira cslt't 

carregada de principios nocivos c contamina a vida int.efra 
cla familia. Cada vez que os fllhos rcspiram, ausorvcm ger
mcns de mal. 

NoRA (approximando-se cl' cllc). -Bstas seguro d'isso? 
HELMER. - Sim, minha querida. Tivc muHas vczcs occa

siao de o verificar como advogado. Quasi tocla a genle clc
pravada ccdo, 6 porquc teve maes mcnLirosas. 

NORA. - E logo justamente maes? ... 
llELl\IER. - Nos casos mais frequentes aquillo provcm 

clas maes; mas o pae actua naturalmente no mesmo sen
ticlo. Todos o~ aclvogados sabcm isto. Pois, .apesar de tudo, 
Krogstad, durante uns poucos d'annos, envenenou scus pro
prios fiihos, na sua atmosphera de mentira e de dissimu
lacao. E por isso que eu o chamo um homem moralmentc 
pcrdido. (Extende-lhe as rrnuos). E 6 por isso, tambem, que 
a mioha querida Nora me vae prometter nunca mais fa
lar-me em seu favor. Da-me a tua palavra. Entao, quc 6 
isso? Extende-me a mao ! Assim. Esta combinaclo. Assc
guro-tc que me seria impossivel trabalhar com elle. Sinlo, 
litteralmenLe, um mal estar physico ao pe de semelhantc 
gcntc. 

NORA (retirci a siia niao e vae collocar-se clo outro lado 
da cfll'vore). - Que atmosphera pesacla es ta aqui ! E eu quc. 
l cnho tan to que fazer ! 

lIELl\IER (levantando-se e jumtanclo os seus papeis).
crenho por forr.a de percorrer partc cl'isto, antes clo janlar. 
Depois vou pcnsar no teu costwme. E 6 possivcl quc lambem 
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ct1 ja tenha arranjado alguma cousa para suspender na 
arvore, em papel clouraflo. (Poe-lhe a mr?o na cabe9a). 
~I eu bonito estorninho ! 

NOR.\ (uaia:o, depois d'itm silenriu). -·Oh! uao ! nao c 
isso . .l~ impossivel. Tla (le, por forca, sor 1mpo:ssiveJ. 

.\[ARI.\ AN 'A (d porta lllt esquerda). - Os moninos que
rcm por forca vir para ao pe cla mama. 

NORA. - Nao, nao, nao, nao OS deixes vir agora para 
aqu.i. Deixa-Le la estar com cllos, Maria Anna . 

• \!AHIA ANNA. - Sim, minha senhora. 
NORA (pallida de espanto). - Depravar o · me us filhi-

11hos ! ... Envenenar a casa ! ... (Levanla a cabe9a). ~ao 
e Yerclacle. E falso, 1iio certo como ru rslar aqui! 

FL\l DO 11 llL\LEIHO .\CTO 

SEGUNDO ACTO 
A llll'::illla decora~ao. A anore do Natal, despojada, osta collocatla 

a um canto proxirno do piano. Atiraclos para cima do ::;ophil c~
l·flo o cliapcu e a capa de Nora. 

SCEr A I 

,'.\oRA ; depois MARIA A~:\:.1-

(Nora ::;o:-:inlla, camiuha ll'um para outro Jado com agila~[io; po~· 
1im p~tra junta a.o sopM c pcga na capa). 

~on.-. ( largando ct capa). - En1rou alg·ucm ! ... (Clzega-se 
(/ jJOl'la, e presta 0 01l/Viclo) . Nao, nao e ningucm. ~ao, nao, 
llao 6 para hoje, dia de >ialal; para i'.lmanha tamlrnm nao ... 
~las talvez. . . (4bre a z7orta e olha para fura) . Kao, nao 
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esLa nada na caixa das cartas; esta vasia. Que loucura ! A 

ameaca d'elle nao era seria. Uma cousa d'essas nao p6cle 

succeder. Eu tenho Lres filhinhos. 

(Maria Anna, trazentlo nma grarnle caixa de carlao, entra pela 
porta da esqucrdn). 

MARIA ANNA. -Ale que finalmenLe achei a caixa onde 

e.sLava guardado o costume. 
NORA. - Esta bem; poe-a em cima cl a mesa. 
MARIA ANNA (obellecenclo). - Mas provavelmenLe elle nao 

esta em estaclo de sc.rvir. 
NORA. - Deixa ! Por vonlacle minha fazia-o cm mil bo

cados. 
MARIA AK TA. -Jsso, tam1Jcm nao; p6de arra11jar-se fa-

cilmente; e preciso apenas um bocadinho de paciencia. 6 

NoRA. - Sim, cu vou pedir a minha amiga Christina que 

venha ajudar-me. 
MARIA ANNA. - 0 que? sahir ouLra vez? Com este mau 

tempo? A senhora vae apanhar algum resfriamento .. ~ fi

car doente. 
NonA. - Nao era o peior que me podia acontecer ... 

Como estao os meninos ? 
MARIA ANNA. - Coitaclillhos ! csLao a lJrincar com os JJo

nitos de Natal, mas ... 
NoRA. - Falam muiLas vezes em mim ? 
MARIA ANNA.--EsLiio tao costumados a esLar com a ma

ma. 
NORA. - B verclacle, Maria Anna; mas, bem ves, para o 

fuLuro nao poderei estar Lantas vezes com elles. 
MARIA ANNA. -As creancas habituam-se a tudo. 
NORA. - Cres isso? Cres que elle.s esquece.riam a sua 

mama se ella se fosse embora ... para sempre? 
MARIA AN 'A. - Para sempre l ... Deus Nosso Senhor nos 

livre cl'isso ! 
NoRA.-Ouve ca, Maria Anna ... uma cousa em quc eLL 
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tenho pensado tanta vez. Como foi que tiveste a coragem 
de confiar tua filha a exLranhos ? 

MARIA ANNA. -Entao, foi preciso, para ser ama da N6-
rinha. 

~ORA. - Sim; mas para te decidircs a isso 1 
J'IARIA A~NA. - Era um logar tao horn que se offerecia ! 

E depois, era uma felicidaue para uma pobre rapariga a 
quern tinha succecliclo uma desgraca. Porque e1le nao se 
importava comigo para cousa nenhuma, o indigno. 

NoRA. -Mas a tua filha naturalmente ja te esqueceu. 
MARIA A 'NA. -Isso e que nao, com Loda a certeza. Ella 

escreveu-me, primeiro quando fez a sua primeira commu
nhao, e depois quando casou. 

NORA (cleitando-Lhe os bra9os em, 1.;olta, clo pesco90). - :\Ii
nha velha Maria Anna, fostc uma boa mae para mim quamlo 
en era pequenina. 

MARIA ANNA. -A pohre ~6rinha nao tinha outra mac sc
nao a mim. 

NoRA. - E se os pequeuinos tambem nao a tivessem, 
lrnm sei que tu ... Tolices que estou dizendo ! (Abre a wixa, 
de cartao). Vae para ao pe d'elles. Agora eu preciso ... 
has de ver amanha como eu hei de estar bonita. 

JIAmA ANNA. - Em todo o baile, nao ha de esLar nin
guem tao bontta como a minha senhora, tenho a certeza 
cl'isso. 

(S{te pela porla cla esqucrcla ). 

SCE~A II 

NORA; e clepois CHRISTIKA LL ·~m 

NoHA (abrindo a caixa de caxtdo, mas atirando im.me
Lliatamente tibdo p(J/ra longe cl' ella) . - Ao monos se me 
atrevesse a sahir ! Sc tivcssc a ccrteza quo nao Yinha 
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ninguem ! Se soubesse que nao acontecia nacla em casa 
durante este tempo! Que tolice ! nao vem ninguem. Dei
xemo-nos de rctlexoes. You alisar o regalo. Onde cstao as· 
Juvas JJonilas, as honitas? Que ideias ! Um, clois, lre&, qua
Lro, cinco, sefr;. .. (Dci 11,m r;ritinho). Ah ! ca estao r.llas ... 

(Quer dirigil'-se para a porta, mas flea iuuecisn. C. Linde entra, 
ue11ois de lrr deixado a capa c o clrnpeu na antc-cmmra). 

NoRA. -Ah! es Lu, Christina. Nao vem mais llill~'ucm, 
uao? Como chcgas a proposito ! 

C. LINDE. - Soube que Linhas ido procurar por mim. 
NORA. - Sim, Live de passar mesmo por defronte de tua 

casa. Ent.ao lembrci-mc de Le ir perlir, para vires ajudar
me. Vamos sentar-nos no sopha. Ora, eis do que se LraLa. 
Amanha a noite ha um baile mascarado, ca por cima de 
u6s, em casa do consul Stenborg. Forvak1 faz muilo em
pcnho cm que eu va de filha de pescador napolitano e em 
que dance a tarantella que aprencli em Capri. 

C. LINDE. - Entao, s6 pela tua parle, 6 quasi uma rc
presentacao. 

NoRA. - E; Forvald quer isso por forca. Aqui es!a o meu 
faLo; foi elle quern o mandou fazer quando estivemos ua 
Italia. Mas agora esLa tao estragado, que em Yerdac1o nao 
sei ... 

C. LINDE. - Isso arranja-se depressa; s6 as guarni~'.ocs 
6 que estao clespregadas em alguns sitios. Da-me liuha c 
agulha. Ah ! aqui esta tudo. 

NORA. - Es mmto boa para mim. 
C. LINDE! (cosendo). -Entao, Nora, vaes-te mascarar ama

nha? Olha ! Heide vir ca um hocadinho para te ver .. Ja mo· 
ia esquecendo c1e Le agradecer a boa noite que me flzesLc 
passar hon tern. 
~ORA (levantando-se e avmvesscmcto a scena). - Parecc

mc que llontem nao se estava em minha casa tao hem co
mo o costume, Havias de ter vindo aqui ha mais tempo, 
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Christina ... E verdade que Forvald tern o gTande talenlo 
cl c lornar a casa agradavel c bonita. 

C. LINDE. - E lu Lambcm, parece-me ... ve-se que es 
digna filha cle Lou pac. :\las, clize-me ca, o doutor Rank esta 
sempre tao abalido corno esLava hontem? 

~on.A. - ~ao, honlem era um pouco mais evidente que 
o cosLumc. CoiLado, e rnuito infeliz, Lem uma cloen~a terri
vel. Sotfre da espinha. 0 pae d' elle era um homem per
verLido. Tinha amantes c ... ainda mais cousas; por isso 
6 que o filho e doente descle crean~a, comprehendes. 

C. LINDE (cleixanclo cahir a costiwa). -Mas .. minha que
ricla Nora, quern te conta semelhantes historias? 

NonA. - Ora! ... Quanclo ja se teve tres filhos ... rece
hem-se YisiLas de cerlas damas, que sao quasi meclicas, e 
que nos contam muitas cousas. 

C. LINDE (pega, outm ve~ net cosfll111·ci) . - 0 doutor Rank 
vern todos os clias a tua casa? 

NonA. -Todos os dias. E o melhor amigo da mocidade 
de Helmer, e meu amigo tarnbem. 0 cloutor Rank e, por 
assim dizer, de casa. 

C. LINDE. - Mas, dize-me tu, esse homem e completa
mente sincero ? Quero clizer. . . nao gosta de dizer amabi
lidades? 

NORA. - E exactamente o contrario. Onde foste buscar 
cssa ideia? 

C. LINDE. - Quando hontem m'o aprese11tas!e, assegu
rou-me que tinha ouvido rnuitas vezes o rneu nome aqui; 
ora, depois cl1isso, nolei que ten marillo nao tinha a me
nor iclcia de mim. Como poucle entao o doulor Rank? ... 

NoR,\. -Tens razao, Chrisl.ina. For\Tald tern uma grande 
adoracao por mim .; quer que eu scja d'ello, s6 d'ellc, ro
mo elle cliz. Nos primeiros tempos tinlrn uns ciurnes im
possiveis, s6 de me ouvir nomear urn dos enles queridoR 
com quern eu vivia cl 1antes. ~aLuralmonLe, fui-me abstendo 
de o fazer depois; mas com o doutor Rank falo n rll1's rnm
tas yczes, ves !u; cllc gosla muito de me ouyir. 
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C. LINDE. ---Ouve hem o que eu tc cligo, Nora; tu, a 
mais d.'um respeito, es muiLo creanca ainda; eu, sou mais 
velha que tu, e tenho mais um bocado de experiencia. Vou 
clar-te um conselho a respeito do cloutor Rank: e preciso 
que procures par termo a Ludo isso. 

NoRA.. - P6r termo a quo? 
C. LINDE. --A muita.s cousas. Falaste-me hontem de um 

aclorador rico que devia arranjar-te dinheiro. 
NORA. - E exacto; mas nao existe. . . jnfclizmente. E 

clepois? 
c. LINDE. - 0 cloutor Rank e rico? 
NoR.·L - Sim, tern fortuna. 
c. LINDE. - E nao tern familia? 
NORA. - Ninguem; mas ? ... 
C. LINDE. - E vem aqui locl.os os clias ? 
NORA. - Bern sabes que sirn. 
C. LINDE. - Mas, como 6 que um homem, que !em obri 

gacao de ser lino, p6de ser tao indelicado? 
NORA. -Agora e que eu Le nao comprchendo. 
C. LrnDE.-Nao represenLcs comigo, Nora. Imaginas que 

eu nao adivinho a quern pedisLe emprestaclos os mil e du
zcntos escudos ? 

NORA. - Perdeste compleLamenLe o j uizo? Pois tu pocles, 
na verclade, acreclitar sernclhante cousa? A um amigo, que 

. vern aqui todos os clias? Que torturante situacao seria 
essa ! 

c. Lr 1DE. - Enlao, com franqueza nao foi ~lie? 
NORA. -Nao, p6des esLar convencida. Nern um momento 

tive nunca semelhante ideia. E de mais, n'essa epoca ainda 
elle nao Linba dinheiro para emprestar; s6 mais Larde e 
que elle herdou. 

C. LINDE. - Pois creio que isso foi uma felicidade para 
li, minha querida Nora. 

NORA. - Nao, eu nun ca poclia ter a idea de pcclir ao 
doutor Rank. . . Estou, porem, bem cert.a que se lhe pc
clisse ... 
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C. LINDE. - ~ras naLuralmente nao fazes semelhanlc 
cousa. 

NonA. -Nao, born cntenclido. Tao prevejo essa neccs
sidade. )fas estou bcm certa que se falassc ao cloutor 
Rank ... 

C. LINDE. -Sera Leu marido saber? 
NoRA. -E preciso sahir cl'esle negocio. Ell Lambem sc 

fez as escondidas clc meu marido. E prociso acabar com 
is to. 

C. LINDE. - Eu Jrnm L'o dizia honLem; ma ... 
NoRA (andando de eel parci lcl).-Um homem p6cle mais 

facilmente desembrulhar-se n'estas questoes do que uma 
mulher ... 

C. LP.\DE. - Sc le rcferes a um mariclo, e Yercladc 
isso. 

NORA. -Tolices ! (PJ.1ra) . Quanclo a genle acaba de pa
gar tuclo, dao-nos o nosso rccibo, nao 6 verdacle? 

C. LTh'TIE. - Naturalment-e. 
NoRA. - E a gen to p6de rasgal-o em mil bocaclo£ e 

queimal-o ... o asqueroso, o nojento papcl! 
C. LINDE ((ita-a com fixide~) larga a costura e leva-nta-se 

lentamiente) . - Nora, tu occultas-me alguma cousa. 
NoRA. - Conheccs isso na minha cara? 
C. LINDE. - Passou-sc aqui alguma cousa cl.esclc hontem 

<le manha. Nora, clize-mc o que foi? ... 
NORA (voltando-se para ella) . - Christina! (Prestando o 

oii1Ado). Clmt! lt ForYalcl que volLa. Vae para o quarto das 
creancas. Forvalcl nao podc upporlar Yer coser. Dize a 
Maria Anna quo tc ajude. 

C. LThDE (}11/ntando 'lhJJW pa rte dos artigos de costiura) . -
EsLa bem; mas nao me vou embora sem tu me teres com 
tocla a franq~eza contado Lud9. 

(Sae pola porla tla ei:;qucrtla; ao mcsmo tempo Helmer en lra pl la 
tla antccamara). 
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SCENA III 

NORA; lIELi\lER 

NORA (indo ao encontro d'elle). - Com que impaciencia 
te esperci, meu caro Forvald ! 

HELMER. -Era a costureira? ... 
NoRA. -Nao, era Christina; veiu ajudar-me a arranjar 

o fato para o baile d'amanha. Veras que eifeito vou pro
cl uzir. 

HELl\IER. --Estou convencido que tive uma brilhanLe idea. 
NORA. - Uma idea soberba. Mas eu tambem merero lou

vores por te fazer a vontade. 
HELMER (afaganclo-lhe o queixo). - Louvores? ... Por 

fazer a vont&cle a seu marido? Vamos la, vamos la, tonli
nha, eu hem sei que nao era isso que tu querias dizer. 
Mas nao te quero incommodar; vaes proval-o, nao vacs? 

~ORA. - E tu, vaes trabalhar? 
Jlm,1\rnR. - Vou. (Afostranclo papeis) . Ves. Fui ao Ban-. 

ro ... 

(Vae para entrar no quarto). 

NORA. - Forvald. 
IIELl\IER (pamnclo). - 0 que 6? 
NonA. - Se o esLorninho te pedissc -com muito empr-

nho uma cousa? 
.If ELMER. - Que cousa? 
~on.\. -Tu fazial-a? Dize-mc la! 
11 ELi\IEB.. - Primeiro preciso saber de que se tr a ta. 
NORA. - Se tu quizesses ser muito .born e muito clocil, o 

cstorninho ficaria tao contente, faria lanta cloidice ... 
IfELMEH. - Dize clepressa. 
NoRA. - :\ anclorinba havia cle chilrear em todos os 

tons. 
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HELMER. -As andorinhas nao fazern outra cousa. 
NoRA. -- Ha via de dan9ar para ti como os elfos au luar. 
HELMER. -Nora ... ospero quo se nao !rule d'aqumo 

cm que falarnos esta manha? 
NORA (approxinwndo-se). - }~ <n.;. o, ForYald. . . Pe

r-o-L'o ! 
HELl\IEH. -E tu len:-1 coragern de mr. fa1ar rm serne

Jhanle cousa ou lra yez ! 
NORA. -11enho, sirn, tenllo; 6 prccbo q LLe tu consintas, 

6 preciso que Krogst.ad conserve o sen log-ar no Banco. 
HELMER. -Minha querida Nora, eu flrsli.nri cs~e logar 

~t tua amiga Christina Lincle. 
KORA. - Foste rnuito born em fazcl-o; pob ])f'In ! agora 

o remedio 6 despedir outro escripturario ('111 logar de 
Krogstad. 

HELi\IER. - Isso 6 um capricho que excede os lirnilcs ! 
La porque hontem fizesLe uma promessa irreflecLida, quc
res agora que ... 

NORA. - Nao e por is. o, ForYalcl. B pm Li. Tu rnesmo 
me disseste que esse homem escrcye nos peiores jor-
naes ... p6de fazcr-te lanlo ma]! Jnspira-mr um rcceio tao 
grande .. . 

HEL1\IER. -Ah! ja enlendo; sao reconla~·oe. fl'outr'ora 
c1ue te acodem agora e que te assuslam. 

:\foRA. - Que queres dizer com isso? 
HELMER.-EsLas, evidentemente, a lemlnar-te do teu pac. 
NonA. - E verdade, e. Lembra-te de tudo o que cerla 

gente cscreveu nos jornaes contra o papa ... de todas as 
calumnias que levantararn contra ellc. Estou conYencida 
que 0 demiltiam, e 0 ministerio le nao tivesse incumJJiclo 
c1o h1querito, e c tu nao tiYesses sido tao indulgcnle para 
enc. 

llELl\lER. - J-linha N6rir1hu, ha urna grancle diffcrc1tr.a 
cnLre teu pao e eu. Tou pae nao era urn funccionario iu
atacaYel. E eu sou-o, e espero conservar-rne assim cm
q uanLo tiver a min ha siluacao. 
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NORA. - Oh! quern sabe o que as mas· linguas podem 
inventar ! Podiamos es tar tao bem, tao quietos, tao felizes, 
no nosso ninho pacifico, tu, cu, c os nossos fllhos ! E por 
isso que te peco com tanta instancia. 

HELMER. - E exaclamente por falares em favor d' elle 
que me 6 impossivel conserval-o. ~ ro Banco ja todos sa
bem que tenciono clcs1rndir Krogstad. Se agora soubessem 
que a mulher do novo clirector o fez mudar de parc
cer ... 

NoRA. - E o qnc Linha i::iso? 
HELMER. - Tao tinha nada, era uma cousa insignificanLe, 

comtanto que tu flzesses triumphar a tua vontadinha. Pois 
passa-le pela idea, que eu iria tornar-me ridiculo aos olhos 
de todo o pessoal? ... Pazer crer que dependo de toda 
a especie de influencias extranhas ! P6des ter a certeza 
que as consequencias logo SC fariam sentir. E depois ... 
ha aincla uma razao que torna Krogstad imp-0ssivel no 
Banco, emquanLo eu fOr director. 

NORA. - Que razao e? 
HELMER. - Pelo seu valor mo:ral ... rigorosamcntc ainda 

eu podia Ler incluJgcncia ... 
NoRA. - E verdade que podias, Forvald ! 
HEumn. - Sohretudo, dizcndo-me, como me dizem, quo 

e um horn empregaclo. Mas o peior 6 que e para mim um 
velho conhecimenLo. Um cl'esses conhccimentos de mocida
de, comecaclos ligeiramente, e que tantas vezes nos incom
modam mais tarcle na exisLencia. Para Le dizer tudo, trata
mo-nos por tu. E elle e um sujeiLo de Lal modo desprovido 
de tacto, que nao tern a menor reserva em prescnca d'ou
tras pessoas. Pelo contrario, ere que isso lhe da o direito 
de empregar um tom familiar comigo, e a cada instante e 
um tu-, um a ti, Helmer. Juro-te que isso me e desagra-
davel, no ultimo ponto. Tornar-me-hia intoleravel a minha 
situacao no Banco. 

NonA. - Forvalcl, lu niio pcnsas uma palavra do quc 
cslas flizenclo. 
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HELMER. - Nao penso? Essa e muito boa! En tao porque 
nao? 

NoRA. - Porque esse motivo seria mesquinho. 
HELl\I@. - Que me clizes? i\Iesquinho? Tu achas-me mes

quinho? 
NoRA. - Nao, pelo cont.rario, meu caro Forvald, e e por 

isso mesmo que ... 
HELMER. -Nao me imporLa; dizes que os meus motivo~ 

sao mesquinhos; n'esse caso tambem eu o sou. Mesquinho? 
Achas isso? E precise que estas cousas acabem. (Chamarn
do). Helena! 

NORA. - Que vaes fazer? 
HELMER. -Tomar nma clecisao. 

(Entra Helena). 

HELMER. -Toma esLa carta. Immediatamentc. Chama 
' um moco para a levar. Depressa. Que a enlregue onde cliz 

o sohrescripto. Aqui tens dinheiro. 
HELENA. - Sim, meu senhor. 

(Sae com a carta). 

HELMER (tornanclo a enrola·r os seius papeis). - Ora ahi 
tern! senhora ieimosa ... 

NORA (com a 1,10:; enibm·gacla) . -Que carta e aquella? 
HELMER. - E a demissao de Krogstad. 
NORA. - Reconsider a, Forvald ! Tens tempo ainda. Ah! 

Forvald, reconsidera ! Faze isso por mim ... por ti mesmo, 
pelos nossos filhos ! Ouve-me, Forvald ... faze-me isso ! Nao 
sabes o que d'ahi p6de resultar para nos todos. 

HELMER. - Agora e tarde. 
NORA. -Sim ... e tarde. 
HELMER. -:Minha querida Nora, percl6o-te osta angustia, 

embora no fundo ella seja uma injuria para mim. Porque P 
mna injuria, ere! Pois entao que nome tern, acreditar que 
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eu possa ter meclo da vinganca de um rabula perdido ? 
:\las, apesar de tuclo, perdoo-L'o, pois e prova do grande 
amor que me Lens. (Aperta-a nos bra9os). Assim e preciso, 
minha querida Nora. Succeda o que succecler. Nos momen
tos graves, veras que tenho forr,a e coragem, e que tomo 
sobre mim a responsabilidade de tudo. 

NORA (assustada). -Que queres tu clizer? 
HELMER. -Tudo, e O que te digo ... 
NORA (com um, c&ccento cle decistio). - Nunca, nunca fa

ras 0 que dizes ! 
HELMER. - Bern; entao partilharemos um com o outro, 

Nora ... como marido e mulher. E assim que deve ser. 
(Afagando-a). Estas contente agora? Entao, entao, deixc
mo-nos d' esses olhares de pomba amuada. Is so tudo, nao 
passa de puras phantasias. Agora, o que tu devias fazer 
era ir tocar a tarantella, e exercitar-te no pandeiro. Eu vou 
metter-me no meu escriptorio, e de la nao ouco nada. P6-
des fazer a bulha toda que quizeres, e quando Rank vier, 
clize-lhe onde estou. · 

(Faz-lbe um signal de cabe\{a, enlra para o eu quarto .levando 
os papeis, e fecha a porta sohre sj). 

NORA (se·mi-morta cl' ang·ustia, fica prega.da no logar oncle 
estll e diz a rneia voz). - Elle era capaz de fazel-o. Fal-o-ha 
apesar de tudo. Nunca, oh! isso nunca ! Antes seja o quo 
f6r ! Soccorro ! ... Um meio qualquer ... (Tocarm) . 0 clou
Lor Rank! A isso prefiro Ludo; nao me imporLa, seja o quc 
f6r ! 

(Passa a mao pela testa, procurando recompor-se e vac abt'ir a 
porta de cntrad:;L Ve-Se 0 cloutor Rank pendurando DO cab]de a SU::l 
pelliGa. Durante :::i scena segui11tc desce o crepusculo). 
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SCENA IV 

~on_\.; o dou./or R.\NK 

KoRA. - Bons dias, doulor. Reconheci-o pelo seu modo 
de tocar. Nao procure Forvald; creio quc elle esta agora 
muiLo occupado. 

RANK. - E aqui? 
NORA (emquanto elle entra, e ella tvnw a fechat a p01·ta) . 

- Oh ! bem sabr. . . para si, eu lenho sempre um mo
menlo. 

RANK. - }luito obrigado. Pois h i de aproveilal-o lanlo 
tempo quanto puder. 

NORA. -Que significa .lsso? Tanto lempo qLrnnto puder? 
RA 'K. - Sim, isso mesmo. Assusta-a a amea~a? 
NoRA. -A expressao com que o diz e que eu acho ox

,Lranha. Esta para acontecer alguma cousa ? 
RANK. - 0 que eu Linha previsto ha muilo. Nao pensa

va, porem, que chegasse tao cedo. 
XoRA (aga1··rando-lhe o bra90). -0 que ha? Que lhe dis

scram? Doutor, vae-me dizer tuclo. 
RANK (sentando-se JJroxirno do fogtio), - Isto chegou ao 

fim. J a nao ha nada a fazer. 
NORA (alliviada) . -Trata-se de si? 
R.rnK. - Entao de quern bavia de ser? Para que servia 

cu eslar a mentir a mim mesmo ? Sou o mais infeliz de 
todos os meus doentes1 minha senhora ... N'estes ultimos 
dias1 tenho emprehericUdo o exame geral do meu estaclo. 
E uma bancarota. E bem provavel que antes de um mez, 
eu esLeja a apodrecer no cemiterio. 

NoRA. - Cruzes ! como e feio falar assim ! 
RANK. - E porque a co us a, em si mesma, e f eia co mo 

o demonio. 0 peior, no entanto, sao todos os horrores quc 
devem preceder. S6 me res ta um exame. Logo q ue o te
nha feito) saberei pouco mais ou menos quando come~a o 
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clesenlace. Ha uma cousa que cu desejo clizer-lhe : Hel
mer tem na sua fina naturcza uma aversao tao pronunciada 
por tudo quanlo 6 fcio, que eu nao quero tcl-o a minhi1 
cabeceira. 

NORA. - ~las, cloutor ... 
HANK. -Nao o quero. Por prcLcxto nenhum. Mandavu

lhe f echar a porla. Logo que eu tenha a certeza da catas
trophe, mandarei a v. ex. a o meu car tao de visiLa, marcado 
com uma cruz preta: ficara en tao sabenclo, que principiou 
.. . a abominacao da desolacao. 

NonA. - Olhc, cloutor, que hoje esta excessivamenle ex
travaganto ! E eu, que cslava com t.anto desejo de o en
contrar rlc bom humor. 

RANK. - Com a morte cleanLe clos olhos? ... E pagar por 
causa d'ouLrem? E justica, islo? E dizer que em todas as 
familias existe, po.r uma ou por outra f6rma, uma liquidacao 
d' este genera ... 

NonA (tapanclo os ouvid_os). - Chu t ! Vamos es tar alegrcs, 
muito alegres ! 

RANK. - Effectivamente, vamos estar alegres, isLo pres
ta-se ao riso. A minha espinha dorsal, pobre innocente, 
tem de soffrer por causa cla vida alegre que meu pae le
vou, quando era rapaz, quando era tenente. 

NORA (a esquercla, proxin10 da ·mesa).-Elle gos Lava muito 
de espargos e de foie gmsJ nao e assim? 

RANK. - Gostava; e de truffas. 
NoRA. - E verdade ! e de truffas ! e gostava d'ostras, 

tambem? 
RANK. -D'ostras, ja se enLende. · 
NoRA. - E tudo regado com ondas de Porto e de Cham

pagne ... E pena que todas essas cousas tao boas ataquem 
a espinha dorsal. 

RANI{ . - E sobretudo que ataquem uma pohre espinha 
dorsal que j amais as go sou. 

NoRA. ~ Ah ! sim; essa e que e a parte mais triste do 
caso ! 
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RANK (olhando-a atteritamente). - Hum ... 
NORA (depois. de wni instante cle silencio). - Porq11e sor-

riu? 
RANK. - Y. ex.a e que sorrill. 
SonA. - Nao, doutor, juro-lhe qt:o foi o senhor. 
RANK (levantandu-sf>) . - V. ex.a <j mais ... ironica do 

que eu pensava. 
NORA. - Estou hojc lao cljsposla a dizer loucuras. 
l1Ai'-:I\. - Bern SC ve. 
NORA (pondo as lluas mclos nos hombros clo cfouto1). -

Meu. caro, men caro cloutor. E preciso nao morrer, nao nos 
deixar, a Forvald c a mim. 

RANK. - Ha c.le scr um pezar de que sc con:solarao dc-
prcssa. Os que SC vao nao levam muito tempo a esquecer. 

NORA (fttando-o com inquietarilo). - Pensa isso? 
RANK. - Criam-se relacoes novas e entao ... 
NoRA. ~Quern 6 que cria relacoes novas? 

, RANK. - V. ex.a e Helmer; hao de fazel-o ambos, quando 
eL1 Liver parliclo. Y. ex.a at6, por sua parte, ja comecou. 0 
que tinha que fazcr hontcm a noitc aqui, aquella sua ami
o·a, Linde? 

NoRA. -Ah!. . . -vae ler agora ciumes da pobre Chris
lina? 

RANK. - Sim, tenho. Ila de succeder-me aqui em casa. 
Quando o meu prazo es Liver vencido 1 ella ... 

NoRA. - Chut ! · nao fal e tao alto, que ella es La aqui ao 
lado. 

RA JI(. - Hoje tarnbcm? Entao, bem ve. 
NORA. - Vein para me arranjar o meu fato . .Meu Deus, 

como o senhor hoje esta absurdo ! (Sentando-se no sofd) . 
. \gora e preciso ter muito juizo. · Amanha vera como vou 
dancar bem, e p6de dizer que o fa~o por si ... sim) e por 
Forvald, isso era escusado dizer-se. (Tim, differente.s cou
sas de dentrro da caixa de cartiZo). Dout.or1 venha sentar
sc, que eu quero mostrar-lhe umas cousas ... 

HAJ\K (sentando-se). - ·- 0 que -.;.-em a ser ? 



478 CASA DE BOr\EC.A 

~ORA. - 8 melhor ver ... Olbe ! 
RANK. - Meias de sen a. 
NORA. - C6r de carnc. Nao sao bonitas? Agora esla 

muito escmo; mas amanh~ ... Nada, nac1a, nada; nao p6-
cle vor scnao os pes. Tamhr.m ... o srnhor 11ao faz mal ... 
p6de ver mais para cima. 

RANK. - Hurn ... 
NORA. - Porque faz esscs are:) tie cluvida? Imagina que 

me nao scrvem ? 
RANK. - Em que posso eu ]Jasear a minha opinii:io? 
~ORA (fitanllo-o WJn instante). -Feio ! isso nao SC cliz ! 

(Batendo-llte ligei1wmen.te n'urnrv rwellm cnm as meias). Aqu 
Lem, o que o srnhor rncrcce. 

(Mette-a::; dentro da caixa). 

HANK. - Que out.ras maravilha~ ha ainda para ver? 
NoRA. - Nao ha de Yer mais nada, porque nao Lem 

j uizo. 

(Procura enlrc os objectos, cantarolando ). 

RANK (depois de um. breve silencio). - Quando eslou aqui, 
comsigo, familiarmente, nao posso comprehender ... Nao, 
nao comprehendo o que teria sido de mim se eu nao ti
vesse vindo nunca a esta casa. 

NORA (sorrindo). - Eu creio, effectivamente, que no flm 
de contas o senhor nao passa mal aqui, comnosco. 

RANK (baixando a voz e olhando fixamente mn frente 
cle si). - E ter de deixar tu do isto ... 

NoRA. - Nao tome a essas cousas ! Nao nos ha de dei
xar ... 

RANK (como antecedentmnente). - E nao ter a minima 
prova de reconhecimento a deixar ... apenas uma magua 
passageira ... nada mais do que urn logar livre, que po-
d era ser tornado pelo pri~eiro que appare~a. · 
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~ORA. - E se eu lhe pedisse? ... Nao ... 
RANK. - Se me pedisse o que? 
NoRA. - Uma grande prova da sua affeir,ao. 
llA?\K. - Diga-a; o que havia de scr? 
NORA. - Quero d.izer, um enorme servico. 
RANK. - Sera possiYel que finalmente me queira dar 

essa grande alegria? 
JoRA. - Queria; mas o senhor mcsmo nao p6de fazer 

ideia clo que se Lrata. 
RANK. - Vamos a ver; cliga. 
NoRA. -Nao, nao posso, cloutor; e uma cousa tao enorme; 

6 ao mesmo tempo um conselllo, um soccorro e um serYico. 
RANK. -Tanto melhor. Nao imagino o que possa ser. 

Jlas fale. Nao mereco, nao tenho a sua confianca? 
NORA. -Ninguem mais a tern assim. Eu bem sei que 

6 o men melhor, o meu mais declicado amigo. E por 
isso que lhe vou dizer Ludo. Pois bem ! cloutor, e preciso 
que me ajude a evHar uma cousa. Sabe quanLo Forvalcl 
gosta de mim; nao hesitaria um momenta em dar a ~ma 
vid a por minha ca us a. 

RANK (inclinando-se para ella) . - Nora. . . ere qu c r.11c 
scja o unico que o fizesse ? 

NORA (corn um pequeno rnoviniento). - 0 qm;? 
HANK. -0 unico que desse alegremente a vida por sua 

rausa. 
~ORA (com tristeza). - E verclade ... isso? 
RANK. - Eu tinha jurado que lh'o havia de fazer saber, 

antes ... de partir. Nao podia encontrar rnelhor occasiao. 
Sim, Nora, agora sabe-o. Isto e clizer-lhe quo p6dc confiar 
em mim, como em mais ninguem. 

NORA (levantanclo-se sinvples e tranq1dllamente). - Dei
xc.-me passar. 

RANK (abre-lhe passagern 111as (tea sentadu). - Nora! 
NORA (d JJOrta cle f!ntmdct). - Helena, I.raze luz. (Dfri

gindo-se para, o (ogc7o). Oh! mell caro cloutor. foi mal feito 
o que fez. 
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RANK. -Foi mal feito, amal-a tao profllndamente quanto 
6 possivel n' este mundo ? 

NonA. -Nao; mas tel-o dito. Nao era preciso ... 
RANK. - Que c_[uer dizer ? .J a 0 sabia? ... 

(A creacla Helena entra com o candeejro, quc pue sohrc a me~a, 
depois sae). 

RANK. - Nora. . . minha senhora ... pergunto-lhe se o 
sabia? 

NORA. -Eu sei la ... Nao posso em verdade dizer-lh'o ... 
Como foi possivel ser Lao desastrado, doutor? Ia tuclo tao 
bem! 

RANK. - Emfim, agora tern a certeza cl e que estou a sua 
disposicao, corpo e alma. Fa1e. 

NORA. (encamndo-o). -Depois do que acaba de me Cli-
zer? 

RANK. - Peco-lh'o, diga-me 0 que e? 
NoRA. -Acabou-se tuclo. Nao ha de saber nada. 
RANK. - Isso e impossivel ! Diga, diga ! nao me casLjgue 

d'esse modo. Deixe-me auxilial-a em tudo quanto eu hu-
manamente puder. . . 

NoRA. -Agora, ja nao p6de nada por mim ... De mais, 
eu nao preciso de ninguom. Vera, que tudo isto eram pu
ras phantasias, e nada mais. E eYidente ! (Senta-se na ca
cleim de balan90 e encara-o sorrinclo). Doutor Rank, olhe 
que o senhor acaba de fazer uma bonita figura. Nao tern 
vcrgonha, agora quo esta o candieiro acceso, cliga? 

(Continua). 

HRNRIK IBSEN. 



CASA DE BONECA 
DlU:'IL\ EM TR.ES ACTOS 

SEGUNDO ACTO 

SCENA IV 

:\ORA; o do1itor RANK 

(Gontinuagao) 

HAXK. - Para lbe dizer a verdaclc, nao lenho. jlas pro
vaYelmente Lcnho cle me retirar ... para sempre? 

\ORA. - De modo nenhum. Ha cle continuar a vir nalu
ralmcnLe como at6 aqui. Bern sabe quo Forvalcl nao p6de 
dispensar a sua companhia. 

RANK. - Sjm, Forvald ... e Xora? 
~ORA. - E~1? Parcce-me tuclo lao clivertfrlo quanclo o dou

lor csta ca! 
nA:-{K. - Pois foi juslamente i ~ so que me fez cahir 110 

mcu erro. ~ora 8 um enigma! Muita vez me pareceu quc 
era tao grande o prazer que tinha em cstar comigo, como 
o quo sentia em estar com Helmer. 

:\ORA. - E que 0 doutor nao clisting·ue: ha aquelles que 
.' C ama, e aquelles com quern se go. la de eslar. 

RAr-;K. - Diz bem. 
Xon.A. - Quanclo eu era solteira, em casa, 0 ·o::;la\'a na

turalmente do papa acima de Ludo. Amava-o como pae. 
:\Ias nao havia para mim outro prazcr maior do (]'llC clrs
cer as cscondiclas para o quarto cl as creaclas; nao me pre
gavam sermoes de moral, e contavam srmpre umas as.. 
outras historias tao c1iverl.idas ! 
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HANK. -Ah ! sim, muito bem ! Eu suhsLHui-as. 
NoRA (levantando-se com vivaciclade e correndo para 

elle) . - Nao, meu caro doutor, nao e isso que eu qucria 
dizer. Mas e-lhe facil comprehender que se cla com Forvalcl 
a mesma cousa que com o papa. 

A CREADA (vindo da cvntecaniara) . - Minha senhora ! 

(Fala-Um ao ouvido e cH1-lhe uma carta). 

NORA (olhando parn a ccwta) . -Ah! 

(Mette-a na algibeira). 

RANK. - Algum aborrecimenLo? 
NoRA. - Nao, senhor; e ... e o meu falo novo para o 

baile ... 
RANK. - Que diz? Mas o seu fato esta ali. 
NonA. - Sim, aquelle; mas e que ha outro. Encommen

clei-o ... Forvald nao deve saber nada ... 
RANK. -Ah! ahi esta o grande segredo. 
NoRA. - Exactamente. Ande, tenha paciencia, v1:'t para o 

gabinete d' elle. Nao o deixe vir para ca ... 
RANK. - Esteja descancada; fica ao meu cuidado. 

(Enlra para o qua.rto de Helmer). 

SCENA V 

.KonA (ll crnacla) . -E elle esta ·a esp;ra na cosi°nha? 
A CREADA. - Esta) sim, minha senhora; snbiu pela ·es-

cada de servico ... 
:NonA. - Nao lhe disseste que es Lava ca gen le? 
A CREADA. - Disse, mas nao serviu de nada. 
~ORA. - Nao se quiz ir embora? 
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A CREADA. - Nao quiz, e diz que nao sae seuao depois 
de ter falado com a minha senhora. 

NonA. - Pois bem, manda-o entrar; mas sem bulha. He
lena, nao digas nada d'isto a ninguem; e uma surpreza 
para men marido. 

A CREADA. - Sim, minha senhora, ja entendo ... 

(S<\e ). 

SCENA V1 

NORA; em, seg·uida KROGSTAD 

SORA. -Prepara-se 0 horror! Eil-o que chega. ~ao, nao, 
nao, isto nao p6de ser; isto nao cleve succeder! 

(A creada faz entrar Krogstad e torna a fechar a porta. Elle traz 
pelliga de viagem, bolas grossas e bonet de pello). 

NORA (ava'11fando pam elle) . - Fale baixo, mcu marido 
est.a ali. 

KROGSTAD. - Falarei. 
KoRA. - 0 que cleseja? 
KROGSTAD. - Um rsclarecirnento. 
KORA. -Fale depressal 0 que vem a ser? 
KROGSTAD. - Oh! sabe que eu recebi a min ha demis

sao. 
NoRA. -Nao pucle evital-a, senhor Krogstad. Pelejei 

P.ela sua causa ate ao ultimo extremo; mas nada Yaleu. 
KROGSTAD. - Seu marido tem-lhe tao pouco amor? Sabe 

o que p6de succeder e apesar d'isso, ou~a .. ·. 
Non.A. - Como p6de o senhor imaginar que elle o sahe? 
KROGSTAD. - De facto, nunca o pensei. Era preciso que 

o meu bom Forvald Helmer estivesse lrnstante mudaclo 
para mostrar tanta coragem. 

NoRA. - Sr. 'Krogstad. cu ex\jo que re~peile mPu ma
riclo. 
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KROGSTAD. - Concorclo com isso. Consagra-se-lhe Loclo o 
respeito que lhe 6 deviclo. Mas como v. ex. a poe taEto 
cuiclaclo em occultar est.e nogocio, 6-me licito supp6r quo 
esLara hoje molhor informacla ·clo que hontem sohre a gra
viclade da sua accao. 

NORA. - ~lelhor informacla clo quo o leria siclo pelo senhor. 
KROGSTAD. - EITectivamonte, tao mau jurisconsulto ... 
NORA. -Agora, o que pretencle de mim? 
KROGSTAD. - Nada, minha senhora. Saber simplesmentc 

como v. ex.a esta .. Pensei em v. ex.a o dia Lodo. Pode-so 
ser um pohre escrevenLe, um advogaclosinho, um ... n'uma 
palavra um sujeito como eu, e nem por isso, finclas as con
tas, cleixar clo Ler uma cousa qualquer, que se chama co
rar,ao. 

NORA. - De proYas d'isso; pense nos meus filhinhos. 
KnoGSTAD.-:- E o marido de v. ex. a pensou nos me us? 

Jlas pouco imporLa. EL1 quoria simplesmente dizer-lhe que 
nao lomas e est.as cousas sob um ponto de visLa excessi
vamentc Lragico. Em primeiro logar nao farei queixa ju
didal. 

NonA. -- Sim; agracler,o-lh'o; eu jct conLava com isso. 
KROGSTAD. - P6c1e perfei!.amente terminar-se este nego

do por uma f6rma amigavel. Nao e preciso que mais nin
gllem o conheca. Isto p6cle flcar entre nos tres. 

NonA. - Meu mariclo nao cleYe nunca sabel-o ... 
KaOGSTAD. - Como qucr v. ex.a evitar semelhanLo rousa? 

Pode, por acaso, pagar o resLanLe? 
~ORA. - ImmediatamenLc, nao posso. 
KROGSTAD. - Achou, talvez, maneira de arranjar dinheiro 

por ostes dias? 
NonA. - Nao achei. Isto 6, nao achei maneira quo eu 

quizesse empregar. 
KnoGSTAD. -E anlcs que as:'im fossc, nao lho linha ~ er

Yido de nada. Y. ex.a podia offerccer-me agora fosse quo 
somma fossc, que en na.o lhr restituiria a sua dt>cJararao 
de flivicla. 
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NORA. - .\Ia ·· expliquc-me enLao como prelcncle serYir-se 

d'ella? 
KROGSTAD. - Quero unicamcnte gnardal-a, tel-a em mcu 

poder. ~cnhum extranbo sabcra nada. Assim, para o caso 
cm quo v. ex.a tenha pensado em qualqucr resolL1r,ao cles
cspcrada ... 

ORA. - Pensei 11 'bso. 
KROGSTAD. - ... ou entao em abandona1· Luclo c m 

fugir ... 
:\onA. - Pensei n' isso. 
KROGSTAD. - . . . OU aimla cm faicr qual(lllCl' COUS3. 

peior ... 
~ORA. ·- Como adivinha o SCJihor? 
l\RoGSTAn. - ... p6de abandonar essas ideas. 
:\on.A. - :Mas como sabe que as tenho'? ... 
Kn0Gs1 AD . - Quasi Loclos nos as Lemos ao principio. Eu 

Lambem as rive corno os outros; mas, confe:-;so, fal!ou-mc 
a coragcm. 
~RA (cm 1·0::: siurda) . -Ea mim tamhcm! 
KROGST.\.D (allfriadu). - Pois nao 6 assim? Tambcm lhc 

fallccc 0 corarao. 
NORA. -Tambern. 
KROGSTAD. - E no fim de contas era um disparate. Fma 

yez passada a primeira tempcstaclc conjugal. . . Aqui, na 
minha a1gjbeira, lenho cu uma carta para seu ma1·iclo ... 

Non.A. - Diz-lhe tudo? 
KnoGsTAD. - Com expressoes tao altenuaclas quan lo po:-;-

sivel. 
NORA (corn vivac-illacle) . - Elle nao cl eve Yi'r c. sa carta. 

nasgue-a. Eu lhe arranjarei dinheiro. 
I\noosT"\D. - Desculpe-me, minha senhora. mas rrrio 

lcr-lhe clilo ha poucos instanies ... 
NORA. - Oh! cu nao falo clo <1inheiro que lhc clcvo. Di

ga-me a somma quc pccle a meu mariclo. e ru lh'a darei. 
KROGSTAD. -Eu nao pcco dinheiro a . ru marido. 
~ORA. - .\las entao qnf quer? 

• 
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KROGSTAD. - Eu lh'o vou clizer, minha senhora. Quero 
avancar, quero subir; e n'isso quern me ha de ajudar, sera 
seu. mariclo. Durante anno e meio nao commetti nenhuma 
irregularidacle; clurante todo esse tempo debati-me nas 
mais agitadas e miseraveis difficuldades. Estava contente 
com a esperanca de subir passo a passo. Agora fui expulso, 
e nao me basta ja simplesmente o ser reaclmittido por fa
vor. Quero subir, repito. Quero voltar para o Banco ... em 
melhores condicoes que as anteriores; seu mariclo ha de 
crear expressamente um logar para mim ... 

NoRA. - Isso nunca clle o fara ! 
KROGSTAD. -Ila de fazel-o; cu Lem 0 conheco ... uao 

se atrevera a pestanejar. E uma vez ali, v. ex. a vcra. An
tes ·de um anno hei de ser o braco clireito do <Erector. Ha 
de ser Nils Krogstad e nao Forvald Helmer, quern ha dr 
dirigir o Banco. 

NORA. -Eis uma cousa quc nunca ha de succeder. 
KRoq-sTAD. - Entao v. ex. a preferia antes ... 
:NonA. -Agora Lenho coragem para isso. 
KROGSTAD. - Oh! nao me assusta. Uma dama delicada · 

c dist.in eta co mo y. ex. a ..• 

NoRA. - Vera, vcra ! 
KROGSTAD. - DcJJaixo do gelo, lalvcz? :No aoysmo hu

mido, escuro e frio? E quanclo chegar a primavera rcap
parcccr ;;1 superficie dcsflgurada, impossivel cte reco.uhc.
cer, sem cahellos ... 

Non.A. - Nao mo a::;susla. 
KnoGsTAD. -Tambem v. ex.a nao. Nao se fazem essas 

cousas, minha scnhora. E depois para que? com que uti
lidade ? Se a lenho na algibeira do mesmo moclo. 

NoRA. - Quanclo cu ja ca uao estiver? ... 
KR'OGSTAD. - V. ex. a esqucce- que, n'esse caso, ate a l"lla 

memoria esLaria nas minhas maos. 
NORA, fita-o interdita. 
KnocsTAn. - Bem, esta prevenida. ~acla de <lisparalP-8. 

Logo que Hclmrr lenha recebido a minha carla, esprro a 
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sua rcsposl.a. E lembre-se Y. ex.a bem, que foi seu mariclo 
qiwm me ob1~igou a dar este passo. lsso uiio lhe perdoa
rci CLl nunca. Acleus, minha senhora. 

(S~lCJ. 

NORA (eritreaudndo coin preca·u9au a porta cla saleta 
e prestando o 01-tvido). - Sahiu . Elle nao lhe manda a car
la. N5.o, nao, 6 impossivel! (Abre a po1·ta cada ·1·c:: mais). 
()uc 6 aquiJlo? Parou. Esta reflectirnlo. Decidc-se ... 

(Ou vc-sc cahir uma cart a na caixa, depois os iwssos de Kro
f.!·stad, cuja Jmllw 'Re vac rxtinguindo a nwrlida f[llC elle desn' a 
{':;('lllb). 

8CE~A Vll 

~ORA; llepois CHRISTINA Lr~DE 

~OlU (Repl'ime u1n (Ji ·ito C desce a scena correndo ale d 
mesa collocada ao pe do soplut. Um, momenta de silenciu). 
-}Jst~1 na caixa ! ( Volta a passos sumidos d purta da saleta) . 
E~t~l a1i ! ... lforvald, Forvald .. agora estamos prnliclo~! 

c. LL TDE (entrra vela JJOrta da esquerda, tru:;e11llu u l'eS
t·ido JJa.ra o baile). -Foi o melhor que eu puuc arranjar. 
Queres proval-o ? 

XoRA (baixo, corn a voz estrnng,ulada).-Chrh;tina, chega 
aq Lli. 

C. LINDE (atirranllo com o vestido para cima do sophli) . 
- O que lens Lu? Est.as com uns modos transtornados. 

NoRA. - Chega aqui. V es aquella car ta? Ali, pcla fenda 
cla caixa? 

C. L1NDE. - Yejo-a, perfeitamente. 
NonA. -Aquella carta 6 de Krogstad. 
C. L1~nE. - Nora! . .. Foi Krogstad quern lr rmprr;;\tou 

o dinl1riro? 
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NORA. - Foi. E agora Forvalcl vae saber tudo. 
C. Lr:-;DE. -Acreclita-me, Nora, 6 o melhor que p6dc 

succeder, para amhos. 
NonA. - ~las nao sahes ludo: eu fiz urna assjgnal ura 

faJsa. 
C. LINDE. - Jleu Deus! ... quo estas dizenclo? 
NORA. - Isso mesrno ! escuLa, pois, uma cousa, Christina! 

Escuta o que te vou clizer: e preciso que me sin·as clc 
I es temunha. 

C. Lr'DE.-Testcmunha de quo? Dize! 
NoRJ\. - Se eu endoideccsse ... c pode hem succedcr ... 
C. LINDE. - .Nora! 
~ORA. - Ou se me acouLecesso oulra cousa ... c rn nao 

estivesse n' este munclo para ... 
C. LINDE. -Nora, Nora, estas fora de ti! 
NORA. - Se houvesso eulao alguem que quizesse lomar 

a responsabilidacle Loda, sim, lomar todo o peso da f'alta 
sohre si ... comprehend es. 

C. LINDE. - Mas como p6des Lu acreditar ... 
NORA. -- N'esse caso, deves Lestemunhar que e falso, 

Christ.ina. Nao eslou fora de mim; t.enho lodo o meu born 
senso e digo-te: Ninguem mais o soube, eu procecli sosi
llha, intciramente s6. Lembra-te d'isto. 

c. LINDE. - Esta ]Jem, lernbrar-me-hei. Mas nao aleanro 
ainda ... 

NORA. -Ah! como comprehcnderias tu is lo? I~ um pro
cligfo que vae operar-se. 

C. Lll DE. - Um prodigio? 
NonA. - Sim, um prodigio. Mas, 6 tao horrivel; Christina. 

isto nao cleve acontecer; nao 0 quero por preco 11e11hurn. 
C. LINDE. - Eu YOU irnmecliatamente falar a Krogsla<l. 
NoRA.-Nao vas a casa d'elle: p6de fazer-lo rnal. 
C. L1~DE. - Houvc tempo em que c1le tcria cle bna

mente feilo todo o possivel para me scr agradawL 
NoRA. - Elle? 
C. Lr.\DE. - Onde mora? 
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NORA. - Nao sei ! ... Ah! sim. (Proc·um, na algibefra) . 
. '\qui e~ta o seu hilhete cle visita. Mas a carta, a carta ! ... 

HELMER (rlo SC'I/, rJ.'U;(lTfO, uatendo c£, porta. de cornr>nlnica
rao). -Nora! 

NORA (c01n 'lll/11 gritn de a11gi1tslia) . - 0 que e? que me 
qneres lu? 

HELMER. - Ilem, bem ! nao tenhas meclo. Nao podemos 
cntrar; fcchaste bcm a porta. Est.as provanclo. nao e as
sim? 

NORA. - Rim, sim, cslou provanclo. Vou ficar tao bonila: 
Forvalcl. 

C. LrKDE (ltepo'is d(' le'/' mirado o ccwt({o de ·visita) . - . 
. \lora aqui mesmo ao pe, a esquina. 

NonA. - Sim; mas para que serve isso? E lamos pcr-
ll idos ... A car ta cs ta na caixa. 

C. LINDE. - E teu marido tern a chaYe? 
NORA. -Tern-a sempre. 
C. LrnnE. - Krogst.acl pc)de rehaYer a carla antes d ella 

ser licla. P6cle encontrar para isso um pretexto qualquer. 
Non,\. -Mas n'esle momento e cxacLamento a hora em 

quo Forvalcl costuma ... 
C. LI?\DE. ~ Entretrm-o, Yae tcr com clle. Eu Yolto o 

mais clcpressa que puclcr. 

~onA; HELMER; depois RA:\K 

l'\onA (uppmrimando-se da vorta d'!lelmu, l1urindo-u, e 
ollwndo para o 'interio-1). - Forvalcl ! 

lIEL~UER (do seu rl'uarto). - Born! ora ale que ernfJm se 
poclc ent.rar ! Anda d'ahi, Rank, Yamos Y<'r ... (Apnareccn 
do). Jlas, entao. qur wm a ser isto? 
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NORA. - 0 quo, meu c~ro Forvald? 
lIELl\IER. - Rank Lin ha-me preparaoo para assistir a mn 

ensaio geral, ja com o tcu fato. 
RANK (cipparecendo). - Era o que eu l.inha entendiclo: 

mas parece que me enganei. 
NORA. - Com cert.eza: ninguem me ha de ver em todo 

o meu esplcndor, scnao amanha. 
HELMER. -- Mas, minha quericla Nora, quo parecer tao 

fatigado tens agora ! Ensaiaste a danca? 
NORA. - Nao, nao a ensaiei nem uma s6 vez. 
HELMER. - Mas cr6, quo e muito preciso. 
NORA. - E, sim, Forvald; e indispensavel. )fas nao posso 

fa.zer um passo, sem quc me ajucles. Esqueci tuclo. 
HELMER . -N'esse caso, ajuclar-te-hei. 
NORA. - Ajudas-me, nao e verdade? Emfim, vaos occu

par-te de mim, Forvalcl. Promettes-me, sim? Es!ou tao 
inquieta. Esta gente que nos convidou . .. IIoje, nao ha 
mais negocios, nao ha mais escripturacoes ! Dize-me ca: 
fazes isso? 

HELMER. - Prometto-o. Esta noite csLou inlciramcntc ao 
leu dispor ... minha timicla, minha esquecidinha. Ah! 6 
verdade l Ja me ia csquecenclo ... deixa-me primciro ver 
uma cousa ... 

(Djrige-Re para a porla da . alela). 

NoRA. - Que vaes fazer? 
HELl\IER. - Vou s6mente ver se vieram carlas. 
NORA. -Nao, Forvald, nao \as. 
HELMER. -Porque? 
NORA. - Forvald, peco-t'o ... nao ha. 
HELMER. - Deixa-me Yer. 

!Faz um movimento para a porta). 

~ORA (cw piano, tuca os pr'in1eirns acconles {{(( tarantella) . 
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IlELJ\IER. - Ah! 
NORA. -Amanha nao posso daurar, se nao ensaiar hoje 

comtigo. 
llEL:MER (npproximct1nclo-se tl' elLa) . - E venlacle, is so d r 

estares com Lanto medo, rriinha N6rinha? 
~ORA. -E verdarle, e; Lenho um medo Leni\·el. Deixa

me ensaiar ja; temos tempo aincla, ante·::i de irmos para a 
mesa. Senta-te ali, meu querido Forvald, e Loca. Eme11da
me, da-me conselhos, coma costumas fazer. 

HELMER. - Com todo o gosto, com toclo o gos lo, vi. lo 
que o clesejas. 

( SenLa-se ao piano). 

NonA (ahre uma cct;ixci, tirn de dentrn cl' ella cont viuad
dacle 'llmi pancleiro e 1um chale de riscas 'Vistosas, em!Jrlf
llw-se n'elle rapiclarnente, e depo'is, n'uni salto, r.olloca-se 
1io rri.eio do qiwrto e exclama) : - Yamos ! loca ! cu quero 
<lancar. 

(Helmer toca; Nora danra; Rank colioca-se. atraz cle Helm.er, r. 
segue-a com os olhos). 

HELMER (locando). -Mais devagar, mais clevagar. 
:NonA. - E impossivel. 
IlEL1\IER. - Menos enthusiasmo, Nora. 
NonA. - Pois e justamente o que se precisa. 
lJELMER. - Nao, assim nao vae bem; nao acertamos. 
NoRA (rinclo e agitando o pandeiro). - Enlao, que lli-

zia eu? 
RANK. - Deixa-me ir para o piano. 
lIELl\1Eil (levantando-se) . - Com todo o gosto: assirn 

posso clirigil-a melhor. 

(Rank senta-se ao piano e toca. Nora cx.ecuta uma d;i.n~a cada 
vez mai~ louca. Helmer, junlo ao fogao, J.irjgr-lhe uma observa~ao 
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de c1uando cm quando, riuc clla pan1 cc nrto omir. Os cabeJlos d.t>!:i
preuclem-se-.lhe c caern-lhe sabre o~ llombros. EUa nfto rc·1rnra c 
conliMrn a dan~ar. C. Linde e11tra). 

SCE~A lX 

Os mesnws; C. LINDE 

~oR.L - Cahes em plena loucura, Christina. 
ll.ELl\rnn. - Mas, minha quericla Nora, estas clanrando 

como so dependesse d'ahi a tua vicla. 
NORA. - E tal e qual. 
llEL1\IER. - Para, Rank. Isto 6 furor. Para, ja le cJis~r. 

(Cala-se o piano e Nora ptlra subitamcnte). 

HELMER (a 1Vom).-Eu nao era capaz de acreditar scmc
lhante cousa: esqueceste tudo quanLo eu te Linha ensinado. 

NORA (atiranclo coni o pancleiro para longe de si) . - .Ja 
ves. 

HELMER. - Precisas muito ser guiada. 
NoRA. - Conheces que 6 muito preciso. Has de guiar-mc 

ate ao fim: esta promettido, Forvald? 
HELMER. - Confia em mim. 
NORA. -Hoje e amanhii nao quero qu_e tenhas neuhum 

pensamento senao para mim; nao has-de abrir ncnhuma 
car ta ... nem a caixa das cartas. 

HELMER. -Born! la vem ouLra vez ainda o receio cl'cssr 
homrm. 

NORA. -Nao o nego, Porvald; ha um pcdaro d'esse re
ceio em Ludo isto. 

HELMER. - Conhece-se no Leu parecer, Nora; Lenho a 
certeza que ali na caixa e8ta uma carta cl'elle. 

NORA. -Nao sei, mas creio-o; entendo, por6m, que niio 
deves fazer Jciluras d'cssas, agora. Nern uma sombra sc 
deve atravessar entre nos, antes de eslar Ludo acalJado. 
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RAKK (bc'1i;ro a Helmm). -B preciso nao a conLrariar. 
HELMER (rJassando-lhe o brar;o ern.. torno dr'1 cint111ra). -

Sim, minha filha, faco o que tu quizeres. i\Ias amanha, de
pois de teres dancaclo ... 

Non.\. -Amanha seras livre. 
A cnEADA (apparecencto cl porta da direita) . - 0 janlar 

esLa na mesa. 
Non.A. - Helena, has de servir champag:ne. 
A CREADA. - Sim minha senhora. 

(, (1c ). 

lIELl\Hm. - Esta hem! o ta bem ! Temos banqnete, ao 
que parece. 

NORA. - Das festas as vesperas. (Gritcmdo pam a crea
da). E p6e na mesa, tambem, algumas amendoas, Helena; 
algumas, nao, muitas; uma vez e sem exemplo. 

HELMER (peganclo-lhe nas nu7os). -Bern, minha filha, 
hem. E preciso nao ter esses sustos. E uma loucura. Quero 
que sejas sempre a minha cotovia chilreira. 

NORA. - Sim, Forvald, sim. Mas vao entranclo, que cu 
ja vou; ande, doutor, tambem. Tu, Christina, ajuda-mo a 
p6r o meu penteado em ordem. 

HANK (baixo, a Tfelmer, passanclo com elle pam a casCT 
de janta1 ) . - Extranho tuclo islo ! ... Parece-mc v(~r em 
ludo ... um presagio ... especial! 

HEDIEn. - Nao e nada cl'isso, men caro. ~~ apcnas aquella 
angustia pueril de que te falei. 

(~~lCil1 i)ela d.ireita). 
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SCENA IX 
• 
KORA; C. LINDE; depois HEhi\IEil 

1\oRA. - E cntao? 
C. LINDE. - Partiu para o campo. 
NonA. - Ja tinha lido isso na tua cara. 
C. LINDE. -- Volta amanba a noite; dejxei-lhc um lJi-

lhete. -
NORA. - Nao clevias tel-o feito. 0 melhor e nao cvj(ar 

nada. No fundo, ja percebi que era um goso esperar o que 
nos espanta. 

C. LINDE. - E o que esp eras Lu? 
NoRA. -Deixa, -Christina, nao me comprehenclerias. Vae 

ter com ell es ; eu j a la vou. 

(Nora flea immovel um momento, como para se concontrar, clc-
pois consulta o seu relogio ). · 

NoRA. - Sao cinco horas. D'aqui a meia noiLe vao setc. 
Depois vinte e quatro horas ate a outra mcia noite. Entao. 
j a deve es tar dancada a tarantella. Vinte .e quatro e sete? 
Tenho Lrinta e uma horas a viver .. 

HEr...nrnn. (ct porta da direita). - ~las entao ~uc 6 fe.ito da 
minha coLoYia? 

~ORA ( lcm9ando-se:.zM nos bnt9os). - A qui a Len 

FIM DO SEQ:UKDO ACTO 
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TERCEIRO ACTO 

()Icsma decoracao. Os moveis, mesa, cacleiras c soplli.1, lecm sido 
transportados para o meio clo quarto. A porta cla "alcta esta 
aberta. Ouvc-se rnusica de dan~a vincla do andar superior). 

(Christina Linde, sentada pro:ximo da mesa, folheia distrahlcla
mcntc um livro. 'fenta ler, mas parece nao poder fixar o seu 
pensamento. De instante a instante, lan~a um olhar para a 
porta de entrada, e escuta attentamente). 

SCENA I 

c. LINDE; KROGSTAD 

C. LINDE (consultando o relogio). -Nao vem. fa era 
tempo de mais, se tivesse de vir. Comtanto que elle ... 
(T&rna a escutar). Ah! e elle. (Sae cl saleta c abre var;a.ro
samente a porta do exterior J. oui 1e-se S'ltb-i-r a esccida com 
precau(;iio. Baixo). P6cle entrar; estou s6. 

KROGSTAD (d enhwla). - Recebi um bilhete seu. Que 
quer isso dizer? 

C. LINDE. - Preciso absolut.amente falar-lhe. 
KROGSTAD. - Sim 'l E e forcosamenle aqui que tern de 

fazel-o? 
C. LINDE. - Nao podia recebel-o em minha casa: nao 

tenho entrada separada. Pode approximar-se, estamos sos; 
os Helmer estao no baile ca em cima. 

KROGSTAD (entrando). - Gosto de saber isso. Com que 
entao os Helmer esta notte dancam? E verdade o que me 
cliz? 

C. Lr:r\DE. - Nao sej de que se admira ! 
KROGSTAD. - De nada. 
C. LINDE -Deixemos os Helmer. Krogslad. Precisamos 

conversar. 
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KROGSTAD. - Nos ambos? Pois airnla Lemos alg11ma cou-
sa a clizcr? , 

C. LINDE. - Temos mull.as cousas. 

KROGSTAD. - Nao o pensava. 
C. LINDE. - }~ porque nunca me comprehend cu hem. 
KROGSTAD. - Nao era cljfficil de comprehendcr; succecle 

o mcsmo lodos os dias: uma mulher sem cora~ao despe
dc um homem, quando se apresenta um partic1o mais van
Lajoso. 

C. LINDE. - Imagina-me absolutament.c privacla de cora
cao? Julga que me nao custou tambem muiLo a romper? 

KROGSTAD. -Assim o julguei sempre; digo a verdade. 
C. LINDE. - Pois realmenLe acrnditou semelhante cousa, 

Krogstad? 
KROGS'rAD. - Se assim nao era, porque me cscreveu nos 

tcnnos em que o fez? 
C. LINDE. - Nao podia proceder d'outra maucira. Que

rondo romper, o meu clever era arrancar do seu corarao 
tudo quanto sentia por mim. 

KROGSTAD (esfregando as mtios). -Ah! assim 6 ! ... c 
Ludo isso, nao foi mais do que uma quoslao de dinhciro. 

C. LINDE. - Nao deve esquecer, que eu tinha cle sus
lcntar minha mac, e clois frmaos pequenos. Nao pocliamos 
csperar por si; o senhor. enLao, nao tinha mais clo que es
perancas muito remotas. 

KROGSTAD. ·_ Admittamos isso : no ·entretanlo nao Linha 
o direilo de me repellir por causa cl'outro. 

C. LINDE. - Nao sei. Essa pergunta tenho eu feito muita 
vez a mim mesma. 

KROGSTAD (baixa-ndo a vo.::) . - Quando eu a pcrdi, foi 
como se o chao se me furtassc clebaixo dos pes. Olhe para 
mim: sou como um naufrago agarra(1o a mna t.aboa. · 

(Continuct) . 

I-IE 'RIK lBSE~. 
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TERCEIRO ACTO 

SCENA I 

C. Lr~DE; KROGSl'.\.D 

(Conclusao) 

C, LINDE. - Talvez nao esteja longe a salvar,ao. 
KROGSTAD. - Bstava ali, e a senhora veiu e tirou-m'a. 
C. LINDE. - Foi sem cu o saber, Krogstad. 86 hoje mp 

il.isseram que era a si que eu ia substituir no Banco. 
KROGSTAD. -Acredito-a porque o diz. Mas agora quo u 

sab0, nao renuncia? 
C. LINDE. - Nao; isso nao lhe servia de nada. 
KROGSTAD. - Nao? .. , Deixal-o; eu no seu logar fazia-o, 

a.pesar d.'isso. 
C. LINDE. -Aprendi ja a proceder razoavelmenle. Eu~i

nou-m'o a vicla, e a aspera necessidade. 
KROGSTAD. - E a mim, a vida. ensinou-me a niio me fiar 

nas palavras. 
C. LrNDE. - N'isso, deu-lhe ella uma prudente lir,ao. Jlas 

a::; accoes, confia n'ellas? 
KROGSTAD. -- Nao entemlo a pergw1La. 
C. LINDE.·- E, segundo disso ha bocado, um naufrago 

agarrado a uma taJJoa. 
KROGSTAD. - Tenho boas razoes para falar assim. 
n. Lrnrm. - E eu tamhrm, sou uma nanfraga aganada 
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a uma Laboa; nao tenho ninguem a quern dcdicar-rne, nin
guem que precise de rnim. 

KnoGSTAD. -Assim o quiz. 
C. LI~DE. - Nao podia escolher. 
KROGSTAD. --- Diga-me onde qucr chegar? 
C. 11:--;DE. - Se os dois naufragos extendessem a mao 

um ao out.ro? Que lho parcce, Krogstad? 
KnoGSTAD. -Que cst~t dizendo, Christina? 
G. Lr~DE. - ~ao era melhor rounircm-sc ambos na mcs-

ma taboa? 
KnoGSTAD. - Christina! 
C. Lr~DE. -Que razao imagina quo me lrouxc a.qui? 
KnoGsTAD. -Qncr-rne fa7.er acreclilar c1ue pcnsou em 

mim? 
C. LINDE. - Preciso t.rabalhar para poder supportar a 

cxistencia. Todos os clias lla minha vida, desde as mais 
rcmotas lembrmwas qLie lcnho d'clla, passei-os trabalhan
do. Poi sempre e,·sa a minha melhor e a minha unica ale
gria. Agora, aqui mo tern s6sinha no munclo; sinto um 
alrnudono, um isolamenlo horrivel. Nao pensar a gentc se
niio cm si, isso dcslroe lodo o cncanto clo trahalho. Ouca
mc, Krogsfad; c11co11 l1'c-mc para qnorn e por qoem traha-
lhar. 

KuoGsT,rn. - Xa.o it acrcdito ·: n ' is~o tmlo s0 vejo um 
orgulho de mulher quc so exalt.a, c quer sacrificar-se. 

C. LD."DE. - Conhcceu-mc alguma vez exaltada? 
KnoG~TAD. - Dig:a-me, em vcrdade, sc se sentc com 

forras de fazer o quc diz? Conhcce totlo o meu passado ? 
C. LrnnE. - Co11hcr,o. 
KROGSTAD. - Conhcce a minha rnplll,aca.o, o que so diz 

do mim? 
C. LrNnE. -- e o comprchcncli born, ha pouco. rs.1.a con-

\Tencido que eu Linha podido sa.l\'al-o. 
KnoGST.rn. -Tenho a certeza. · 
C. L1:snE. - ~ao 6 possivel yoltar aln11,? 
KROGSTAD. - Christina! 11 cncctill hcm no qur esl~l di-
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zeudo? Reflectiu; estou a lel-o no seu roslo. D'csse modo, 
tcrfa a coragem? ... 

C. LI TDE. - Preciso de um ente a quern sirva de mac; 
c seus filhos precisam cl'uma. N6s, Lambem, somos lmpel
liclos um para o outro. Eu Lenho fe no quc consLilue o 
fundo da sua alma, Krogstad ... comsigo nacla me mctlc 
meclo. 

KnoGSTAD (a garmndo-lhe as milos). -- Obrigado, Chris
Li11a, obrigado ... agora l.rata-se cle me lcvanlar aos olbo , 
do mundo, e saberei fazcl-o. Ah! mas ja me csquo
cia ... 

C. LI:--iDE (esculando). - Chui ! A tarantella! Saia, saia 
clcprcssa ! 

KnoGSTAD. - Po1:qu6? 
C. LINDE. - Ouve es ta musica? Em a dan~.a acabando, 

os Helmer voHam para casa. 
KROGSTAD. -Bern, retiro-me. E Lanto mais quo isto nao 

serve para nada: born entendido, ignora o meu proceller 
actual para com os Holmer. 

C. LINDE. - Engana:-se, Krogstad; sei tudo. 
KROGSTAD. - E Unba a coragem de ... 
C. LINDE. - Eu sei at6 oncle o dcsespero p6dc le var trn1 

homem como o serihor 6. 
KnoGSTAD. - So cu pudesse clesfazer o que fiz l 
C. LINDE. -Pode-o; a sua carta esta ainda ali, na caixa. 
KnoGSTAD. - 'fem a certeza do que diz? 
C. LINDE.-11enho; mas ... 
KROGSTAD (encamndo-a com provoca9c70). -Ah I ahi esla 

explicado tuclo. Queria salvar a toclo o preco a sua amiga. 
~ao era melhor dizel-o com franqueza? Responda-me. 

C. LINDE. - Ouca-me, Krogstad: quern se vencleu uma 
vcz para salvar alguem, nao se vende segunda. 

KnoGSTAD. - Vou pedir que me resLituam a minha cal'La. 
C. LINDE. - ;xa:o; nao vae Lal. 
KROGSTAD. - Ja Se ve, que VOU: nao ha que cliscutir. 

Bsperarei que Helmer volte, e clir-lhe-hei que m'a enlrc-
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gue. . . que ella trata apenas da minha demissao ... que 
nao val a pen a lel-a ... 

c. LINDE. - Nao, Krogstad, nao ha de peclir a Carta. 
KROGSTAD. - Nao entendo: em verdacle, diga-me, nao 

foi para isso que me chamou aqui ? 
C. LINDE. - Foi, no primeiro momcnto de sobresallo. 

Mas · ja passaram vinLe e quatro horas, e durante esse 
Lempo tenho visto succcclerem-se coisas incrivejs. E neces- · 
sario que Helmer saiba tuclo; deve dissipar-se este mysLe
rio fatal. E preciso que elles ambos se expliquem: que 
acabem todas as reserYas, a posir,ao falsa em que se en-
contram. · 

KROGSTAD. - Born, se Loma essa responsahilidade a si ... 
~[as ha uma cousa que em todo o caso eu posso fazer, e 
que e preciso fazer immediatamenLe ... 

C. LINDE (escutando-o). -Avie-se ! Saia!. . . Acabou a 
r1an9a, ja nao estamos seguros. 

KROGSTAD. --Espero-a Ia em baixo. 
C. LINDE. - Pois sim: acompanhar-mc-ha a minha porta. 
KMGSTAD. - Nunca em minha vida fui tao feliz. 

(S;.\e pcla porta de cntrada. A da saleta fica aberta afr\ ::io firn). 

'CENA II 

C. Lr~DE, so 

C. LINDE (anwnjct urn p01..1.co o quarto, e p1·epam a capa 
e o clwpeu). --Que futuro, que nova perspcctiYa ! Tenho 
para· quern viver, para quern trabalhar, a quern ser ut11. 
Nao comprchendo a vida sem missao ! (Escutando). Des
cem; la vem elles: clepressa, a cap a. 

(Pel)'a no chapcu e na capa. Ouvem-se as vozes de H~lmer e de 
Nora; ~brc-se a porta c Helmer faz entrar Nora quasi ~t for~a. E. ta 
traja a. italiana, embrulhada n'uma especie de chale grancw: elle 
frn trajo tle soiree, com urn domino preto pclos hombros). 
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SCENA Ill 

NORA; HELMER; c. LINDE 

NORA (ll. entraclaJ resistindo). -Nao, nao, nao, nao que
ro vir ja para casa; quero tornar a subfr; nao quero reti-
rar-me tao ceclo. , 

HELMER.-Entao, minha querida Nora ... 
NORA. -Ah! peco-te, Forvald, supplico-te. . . aprnas 

mais uma hora ! 
lIEL1\mR. - Nern mais um minuto, minha N6rinha. Sahes 

as nossas convencoes. Anda, entra, olha que arrefece3. 

(Fari com quc ella entrc, apesar da sua resjstencia). 

C. LINDE.-Boas noiles. 
NORA.- Christina! 
lIELi\IER. - 0 que ! e a tua amiga? Ainda por aqni, tao 

tarde? 
C. LINDE.- Desculpe-me: tinha uma vontade tao grandc 

de ver Nora com o seu fato de napolitana. 
NoRA. - Esperaste-me aqui este tempo toclo? 
C. LINDE. - Esperei; mas infelizmente cheguei muito 

tarde, tu ja tinhas subido e nao quiz ir-me embora sem te 
ver. 

HELMER (ti·mndo o cha le a 1"\vrn). - N'esse caso, veja-a 
hem. Parece-me que vale a pena. Esta honita, nao acha? 

C. LINDE. - Realmente cs La. 
HELMER. - MaravilhosamenLe Donita, nao e assim? Foi 

a opiniao de toda a gente, la cm cima. Mas que teimosi
nha, que e osLa minha lindeza ! Custou.-me a resolvel-a. 
Poi quasi preciso empregar a forr..a para ella deixar o 
baile! 

NonA.- Olha o que te digo, Forvald 1 has de arrepen-
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cler-tc tle nao me teres concedido pelo menos mais meia 
hora. 

llELi\lER. - 1 Tao ouvc isto,-minha senbora? Ella danca a 
sua tarantella, tern um exilo louco c hem merecido,-ainda 
que talvez lhe tenha dado uma. naturalidacle excessiva, 
quero clizer um pouco mais do que o comportado pelas; 
cxigencias esLrictas da artc. -Mas, emfim, o principal e que 
leYc exito, um exit collossal. Ilavia de deixal-a ficar de
pois d'isso? Era ir de proposito diminuir o effeito. Muito 
obrigado ! dei o liraco a minha formosa rapariga de Capri, 
- a minha caprichosa napolilana, devia eu dizer; em se
guiua, uma volla rapida pcla sala; cumprimentos para a 
clireita c para a e querda-c, como se diz nos roman
ces. . . a bella sombra dmrvaneceu-sc. :Nos desenlaces e 
preci:;o sempre um cerLo effeito, minha senhora; mas isto 
(>, que eu nao consigo que Nora chegue a comprehender. 
~las que calor faz aqui ! (Atfra com o llomin6 para, cima 
d'uma cadei1·c1; e abre a porta do quarto). 0 qne e iSfO? 
~au ha luz? Ah! c verdadc. Pero desculpa. 

(Enlrn c acccndc duas wJas:;). 

,'CE~A 1 V 

\ORA; C. Lri\DE 

\onA (niuito baixo, precipitadamente) .- E enlao? 
C. LnrnE (baixo). - Falei-lhe. 
i\o.rt.L- Entao? ... 
c. LINDE . - Nora. . . e preciso dizeres I udo il ten ma

rido. 
NORA (com llesafonto e nHvito bcdmo). - Ja o sabia. 
C. LrNDE.-~ao tens nacla a temrr cte Krogstad. mas (> 

preciso que falcs. 
~ORt\. - ~ifo fale1r~i. 
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C. LINDE.-Entao a carta falara por ti. 
NoRA. - GJJrigaclo, Christina; sei agora o quo me resta 

fazer. Chut ! ... 

SCENA V 

NORA; c. LINDE; IlELMER 

llELl\lEH (entrnndo).- Entao, minha senhora, ja admirou 
LasLante a Norinha? 

C. LINDE.-Ja; e agora vou dar-lhes as boas noites. 
lIELl\IElL - Nao nos acompanha mais tempo? E sou es le 

serao? 
G. LI)iDE (pegando n'1on /Jocado c&e obra de meia (j1i.,e 

!-lelnier lhe extendc).-ML1iLo ol>rigada; ja me esquecia. 
HELMER. - Faz meia? 
C. LINDE. - Com certeza. 
lIELl\rnn. - Ora, mal empregado ! Dcvia antes bordar. 
C. LINDE.- Parece-lhe? E porque? 
lIELl\IER. - E mais bonito. Veja la: pega-se .no borclaclo 

corn a mao esqucrda, assim; e faz-se mover a agulha com 
a mao direita, assim ... nao repara na curva longa e li
geira quo se forma? nao e verdadc? 

C. LINDE. - Estou vendo ... 
IlELl\IER. - Ao passo que fazer meia. . . nao Lem bellcza 

nenhurna. Os brar,os pregados ao corpo. . . as agulhas de 
cirna para baixo e de baixo para cima ... faz lemhrar um 
Lrabalho chinez ... Era bom o champagne que serviram la 
cm cima! 

C. LINDE. - Boas noites, Nora, e nao tornes a scr tci-
mosa. 

HELMER. -Apoiado, apoiado, minha senhora. 
C. LINDE. - Boas noites, senhor direct.or. 
HEL?imn (acompan.hando-a ate ct porta). - l)Oa:; noile~, 

boas noites; espero que se nao ha de perder no caminho. 
Eu, por minha Yontade. . . mas e tao perlo. Boas noite ·, 



CASA DE l30NECA 139 

}Joas noiles. (Clwistina sde ). elle (etlia a porlrt P rnlta) . 
1Iuito bem ! al6 que cmfim. Farla-sc do scr aborreci<la 
c•sta crcatura. 

SCENA Vl 

XonA; HELMER 

~on.A. - Nao estas cancado, For\·ald? 
llm,:\IEn. - ;{ao~ absolul.amenle nacla. 
::\onA. - E tamhem nao tens somno? 
lfELlilER. - ;\'.enlrnm; at.e pelo contrarioJ sinto-mc bas

lan te csperlo. E Lu? Effcctivamente, tens cara de quern 
esla faLigada, e cle quern tern somno. 

NoRA.-R verdacle, estou muito can0ada. Agora. sinto 
que nao levava mt1H.o tempo a aclormecer. 

HELi\IER. - En Lao, ja YCS. Ell tinha razao em nao querer 
ftcar mais tempo. 

~onA. -Tu tens sempre razao em ludo o que fazes. 
IIELMER (beija1nlo-a na, testa) . - Gra~as a Deus, que ja 

a cotovia principfa a falar como um homem. Mus, dize-me 
ca, reparaste como Rank es Lava alegrc es ta noit.e? 

NORA.-Sim? Nao Live occasiao clc lhe falar. 
IJELl\IER. -Ta.mbem eu, quasi crue lhe nao falei; mas ha 

muito tempo que o nao via tao hem disposlo. (Fita-a rum 
momenta, clepois a111woxima-se-lhe).-·Ilum ... como e born, 
no nm cle tudo, vol!ar para casa, cs tar s6sinho comligo .. . 
Ohl que bonita, que clcliciosa mulhcrsinha tu es! 
~onA.-f\ao olhes assim pnra mim, Forvald. 
lIELl\lER. - En~ao eu uao hei de olhar para o meu ma is 

querido thesouro? Para este esplemlor clc mu1her, que 6 
minha,. s6 minha, iuLeiramenle minha! 

NOR.\. (passanclo para, o O'll.f1ro lado cla 1rnesa) .- l~ neres
~ario que me 115:o falcs as im esta noitc. 

lIELl\rnn (seo·u indo-u) .~ Pelo que Yejo, aincla lens 1aran-
1e1la no sangue. E ah1cla fica mais secluclora. Ouw ! La 
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se vao embora os convidados. (JJfais bnixo). '.\ora, dentro 

em pouco tudo cahira em silencio. 
~ORA.-Tuclo, assim o espero. 
HELlllER.-Pois nao 6 assim, min ha bem arnada Sora? 

Oh! quanclo nus cs Lamos na sociedade, como es ta noile ... 

sabes porque te falo tao pouco, porque me conservo afas

Lado de ti, contenlando-me em clirigir-te algumas vezes 

urn olhar disfarcado, sabcs porquc? E porque goslo de 

cst.ar imaginando que es o meu amor sccreto, a minha 

joven, a rninha mystcriosa noiva, c quo lodos ignoram 

os nossos lacos. 
NoRA.-Sim, sim, sim, hem sei quo lodos os teus pcn

samentos sao para rnim. 
NoRA. -E a sahida, quan<lo ponho o chale uos tcus 

hornbros finos c juYcnis, quanclo culJro essa rnaravilhosa 

nuca, imagino que es a minha joven clcsposada, que Yol-

1 amos cla cgreja, que, pela primcira vcz te conduzo a mi

nha casa e q ue cmfim Yamos estar sos. . . vou es tar S() 

corntigo, miuha aclorada helleza palpitanle! Aincla hojc, 

lodo o tempo que cl urou a soiree, nao fiz outra cousa se-

11ao suspirar por ti. Qua.nclo to vi, na tarantella, tao fasci

nadora, tao proYocanLc ... fcrvia-me o sangue, niio poclia 

router-me, c foi por isso qnc Le Lrouxe para casa tao dc

pressa ... 
NoRA.-Deixa-me, Forvald. E prcciso quo me dr.Lxcs. 

Sao quero isso. 
1-IELl\IEIL-Quc csLas dlzendo? JMas hrinc~nclo comigo, 

Nora? Nao qucrcs isso, disses le? Nao 1e lemhras quc ~ou 

!cu marjclo? 

(Batem a 110rla rle enll'i.1lfa). 

XoRA (estremecendu).-Ouviste? . .. 
HELMER (JJCtssando a saletci,) .-Quem esta ahi? 

0 nouTon llANK (de furn).- Son cu. Pos~o rntrar 11m 

hocaclo? 
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Hm,::'lmr, (em tom enfastiaclo).-Bom, falta~;a agora estr. 
( Wo). Espcra, quc ja vou abrir. (Vite rrbri-r a porta). Sim, 
~rnhor; r muito amayrl da tua parl r, nao passares pela 
no~sa porla sern bater. 

SCENA VII 

Os mesmos ~· RANK. 

TIA~K.-Parcceu-me ouvir a Lua voz; foi por i~so que 
me lernhrei clc ent.rar um instante. (lancando um olhm· 
cm torrio de s-i) . l~ cstr, pois, o lar para n;irn tao qnerido, 
tao familiar. Sao fr1izrs, mens amigos; trrm aqui, em sua 
rasa, o bem eslar, a lranquillidadc. 

llELl\lER. -Tambem nao parecias estar muito mal Ja em 
cima. 

HANK.:__ Estava perfeitamente. E porquc nao? Porque 
nao ha de a gente gosar de tudo ca n'rslc rnnndo? Ao 
menos, lanto e por tanlo tempo quanlo scja possivt>l. 0 
Yin ho era born ... 

llELl\IER. -0 champagne sobretudo. 
H _\.~K. -Tambem reparaste n'ellc? Chcga a srr incrivrl 

o que bebi ! 
NORA. -Forvalcl tambem heheu rnullo rharnpagnr c·~1:i 

noite. 
RA~K. - Pareccu-lhe? 
NORA. - Corn cerleza, c jsso faz-lhc sempre rffeitos tan 

0xquisilos ! 
RA::--IK. - Ora, porquc nao ha de a gcnt.c passar l1ma 

boa noite, clepois de um clia bem empregado? 
HELl\IER.-Bem empregado? Infelizmenlc, ho.in nao pos~o 

gabar-me de semelhanLe cousa. 
llA:\'K (batendo-lhc no hombro) .-Pois gaho~me e11. 1ka-o 

sahendo. 
:\oRA.- Dr. Hank, o senhor rst.urlou hoje , por forha .. 

algum caso scicnlifico. 
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HANK. -Ju.sLamentc, accrtou, minha senhora. 
llELJiIER. -Olha, olha, a N6rinha a falar de casos scien

tificos. 
1 ORA. - E podemos felicital-o pelo resultado? 
R.A 'I<. - Acceito as felicitacoes. 
~ORA. - Um exito compleLo? 
HANK._: 0 melhor para o medico, bem ·coma para o 

cloento : a certeza. 
NORA (corn vivaciclacle, intfYrrngmulo-o coni os olhos). -

A certeza? 
RANK.- Uma certeza completa. Depois d'isso, nao tinha 

direito a passar uma noite alegre? 
1 onA. - Sem duvida nenhuma, doutor. 
HELMER. -Ji~, tambem, a minha opiniao ·: comlanto, que 

o nao pagues caro amanha. 
RANK. -Tudo se paga n'este mundo. 
r1oRA. - Dou!or ... o senhor cleve g;ostar muito de mas

caraclas. 
RANK. -GosLo, sobretuclo quando ha n'ellas muilos tra-

j os gro tescos. . 
NORA.- Diga-me la: que fatos havemos n6s ambos clr 

escolher para a outra vez? 
lIELMEn.-Ton t.inha ! .fa ella cs La pcnsando na rnascararla 

proxima. 
I1ANK.-N6s ambos? Eu lhe digo: ha de vestir-se de 

mascotte. 
IlELl\mn. -E boa idea; mas como ha de sPr o fa to dr 

?11ascot:le? 
RANK. -Como ha d.e scr? Basta que tua mulhrr se 

apresenle como n6s a vemos Lodos os dias. 
HELMER. -Muito amavel! E tu, ja tens idea para a tua 

mascara? 
RANK. - Essa, meu caro amigo, esta bem escolhida ja. 
HEBIER.-Vamos la a ouvir. 
RANK. - Na proxima mascarada, hei de vestir-me de 

invisivel. 
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HELMER. - Estas brincando. 
RA:r-.1K.-Ha um chapeu muito grande ... Nunca ouviste 

falar de um chapeu que torna a gente invisiycl? E pol o 
m cabeca, e immediatamente ninguem nos Ye. 

HELMER (re11riminclo imi sorriso).-BsLa bem, esta lJem, 
tens razao. 

RANK.-Mas, ja me tinha esquecido completamente a 
rnziio porque entrei. Helmer, da-me ca um charuto, um 
dos teus havanos escuros. 

IIELl'IIER.-Com o maior prazcr. 

(Aprcscuta-lhe a charuleira). 

llANK (1Jegando n'u1n clwrulo e cortando-lhe a ponta) .
-Obrigado. 

NORA (accendendo 1umi 1>lwsvlwrn).-Eu e que lhe quero 
offerecer lume. 

RANK. - Muito obrigado. (Ella approrL'ima o 7Jhosphoro 
acceso; elle accencle o chm·1uto).- E agora, adcus ! 

HEL1\1ER. -Adeus, adeus, meu caro. 
NonA.-Durma bem, doutor Rank. 
HANK.-Agrader,o-lhe esse cuidado. 
:NonA.- Deseje-me o mesmo. · 
RANK.-A si? Ora! mas se faz muito empenho ... Durma 

JJem. E outra vez, obrigado pelo lume. 

De8pcde-se com um sjgnal de cabc£a c sac). 

SCENA Ylll 

NORA; HEL lER 

HELMER (reprimi11do a vo~).-BelJeu deveras. 
NORA (clistmhiclci). -Talvez quc ... 

(Helmer tira as chaves cla algibeiTa c cntra na salela). 
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10RA. - Forvald, que vaes fazer? 

IIELllIEH. - Vou despejar a caixa das carLas: o:-:;ta com
pletamentc cheia; nao ha logar para OS jornaos amanha 
de manha ... 

NoRA. - Vaes trabalhar es La noile? 
HEurnn.-Bcm sabes que nao ... 0 que vem a ser 

j1'1to? mecheram na f echaclura ! 
NonA. - Na fechadura? ... 
HELl\IER.- Nao ha uuvida nenhuma. 0 quc quer dizcr 

is to? E impossivel que as creadas. . . Ca es La ainda~ um 
bocado d'um gancho. E olha, ~ora, e um dos teus gai1chos 
da. caheca. 

NORA (V'iva1;11enlc) . - Foram LaJyez as creancas ... 
lIELl\IEn. -B preciso tirar-lhes esse costume/ Bem .. . 

ja esta aberta. (1~ra o conteililo e clzama) . Helena? .. . 
Helena! apaga o candieiro da entracla. 

( Volla para a sala, fecl1nndo a porla da salcta). 

/ 
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HELMER.- Pobre amigo! Eu Jrnm saJJfa que nao tinha 
de Yel-o por muito tempo. ~Jas nao cspei·ava que f6sse tao 
depressa. E ae esconder-sc, como um animal ferido. 

NoRA.- Se isso trm clc fazer-se, antes sc fa~a sem se 
clizer uma palavra. Pois nao 0 ('IJtcndes assim, For
vald ? 

lIEL\JER (passeiando nu sccna) . - Tinha- c tornado da 
familia. Nao posso aclmillir a idea clc nao tornar a vel-o. 
Com os seus soffrimrntos, com o scu genio solitario, cons
tituia como um fundo clc somhra ao quadro cheio de sol 
cla nossa feliciclade. . . Emfim, talvcz se.1a melhor. Pelo 
menos para ellc. (Plira) . E, lalycz, para nos Lambem, Kora. 
D'a.qui cm deanlr, eis-nos cxclu:sivamcHte consagrados um 
ilO oulro. (Erilaru-a ?WS vrnros) . Ah! miuha bem amada, 
minha mulher; parecc-me que nunca le aperlo Lanto a 
mim quanto era a minha YOnta<le. Kao sahes, Kora ... 
muilas vezcs queria ver-tc amearada d 'um perigo, para 
poder cxpor a minha vida, llar o mcu sangue, arriscar 
Ludo, tudo para le prolcger. 

NORA (soltando-se lt'elle com u 1·0-:; {trnw e rc.solu.ta).
,\gora, le as tu as carlas, Forvald. 

JlELl\lER.- Nao, esta noite, nao ... Quero Orar comUgo, 
minha querida, rninha qucrida muJllersinha. 

No1u .-1\ao pensas n'csse morto, no teu amigo? 
llELMER.-'fens razao. Jsso veiu incommodar-nos, a am

bos. QuaJquer cousa de repellente. parece ter-se insinuado 
cntre nos; a idea da mol'le e da dissolurao. IJavemos de 
removel-a. ~las ate la. . . ramos ca cl a um para o nos;.;o 
quarto. 

NORA (deitandu-se-1/Je ao pes1·oro) . --- Boas uoHes, For
vald . . . boas noiles ! 

HELMER ( be~jarnlo-a 1w testu) . - Boa nolle, rni.nha ave 
cantadora. Donne socegada. Kora. Eu You percorrer as 
rartas. 
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SCENA lX 

NORA, so 

NORA (tacteandu em torno de S'i, cum as ollws desvaira
dos' vegcr, ·no doniino de Jlelme1· e mnbrulha-se n' elle, cli
:;endo em, vo:.; brnvo, si(/J'cla e saccir,dida). -Nunca mais 
t.ornar a vel-o I Nunca mais, nunca mais. (Poe o chale pela 
cabe~u) . E as crean9as: tamJJem nao tornar a vol-as, nunca 
mais. Oh! aquella agua gelada, negra. Ob! essa cousa ... 
essa cousa .sem funclo. . . Se ao menos tuclo tivesse pas
sado jal Agora, n'este momento, pega n'ella, esta-a lendo. 
Nao, nao, aiucla nao. Adens, Forvalcl, tu e os meus fl. 
lhos. 

(Prccj11ita-sc para a porta de milratla. "i\o mesrno mon11..:11lo Hel
mer abre com violoncia a do seu quarto c apparecc, com uma carta 
aberta na mao). 

SCENA X 

NORA ; HELJ\IEH 

HELl\lER. - Nora! 
NORA (soltando um, grito de a/flic9ao). -Ah! 
HELMER. - Que e isto? ... Tu sabes 0 que esta Carta 

contem? 
NoRA. - Sim; sei. Deixa-me ir embora ! Deixa-me sa

hir ! 
HELMER (detendo-a). - Oncle vaes? 
NORA (proci1,rando livrar-se). - Nao pocleras sah ar-me, 

Forvald. 
HELMER (recuando). Com cruc entao e verclade? Esla 

carta nao mente? Horror! Nao, nao, e impossiYel, is1o nao 
p6de ser. 
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NORA. - E a vcrdaclc. Amci-tc mais clo quc tudo n'rs!r 
munclo. 

IIELMER. - Cala-le, basla de imperlinencias. 
~ORA (dcmdo um JJasso pa-ra el!e). - Forvalcl ! ... 
llELMER. - Desgrarada ! que foste fazer? 
NORA. -Deixa-me sahir. Nao supporlaras o peso da mi

uha falta, nao responderas po:r mim. 
IlEUlER. - Deixa-te de comedias ! (Fecha a JX.Yl'la cla sa

leta). Nao saes d'aqui; e vacs dar-me conta dos teus 
acLos. Comprehendes o que fizcste? Dize-me, cornprehen
del-o? 

NORA (encara-o com uma rigide::; crescente na expressi7o 
e diz erri i·oz lenta e prn(?..mda). - Sim, agora comeco a 
comprehender o funclo das cousas. 

lIEL:MER (andanclo, agitado; na sewn.a). - Oh! que terri
vel despertar ! Ha oiLo anuos que ella, a minha aleg-ria c 
o men orgulho. . . 6 uma hypocrita, uma mentirosa ... 
peior d-0 que isso, uma erhninosa ! Que abysmo de perwr
sao 6 is1o tudo ! Que horror! 

NORA (muda, contim&a a encaral-u com, fixidez) . 
HELMER (paranclo deante d'ella) . - Eu devia ter presen

Lido que havia de succeder alguma consa d'esLe genera. 
Eu devia Ler adivinhado isto. Com a ligeir.eza de principios 
de Leu pae ... e esses principios herdaste-l'os. Ausencia 
de religiao, ausencia de moral, ausencia de todo o sen1i
ment.o do clever ... Oh! como cu est.on castigado por i.er 
1anr,ado um veu sobre a sua conducla. Foi por lua rau ~ a 
qne o fiz. E aqui esLa como me recompensas. 

Non.A. - Sim, ahi esla. 
lJELlVlER. -Agor a destruistc -a miuha feliddade, anniqui

laste lodo o ·men fllturo. Nao posso pensar n'isso sem es
tremecer. Eis-me nas maos de um homem sem escrupulos ! 
pode fazer de mim tudo quanta quizer, peclir-me seja o 
que for, rnandar, ordenar a sua Yoi1tacle, sem eu ter cli
reito de dizer uma palavra. Assim pudc ser rednzirlo a 
nacla, mell-i<lo a pique pela ligcireza de uma rnulher. 
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~ORA. - Quanclo en liver cleixado cste mundo, fLraras 
liYre. 

HELMER. - Basta. de grand cs palavroes. Teu pac tam
hem tinha uma grandc provjsao cl'clles. De que me scr
via, se cleixasses cslc mundo, como cUzes? De nada. Ape
sar cl'isso, elle podia dirnlgar as cousas, e, n'esse caso, 
suspeitar-me-hiam ta1vcz cle tcr siclo cumplice da tua cri
minosa accao. Pocleriam Cl'C1' quc fui cu 0 instigador cl)clla, 
qu e fui eu que tc jmpcrn. E 6 a ti quc clcvo is to, a Li com 
quern andei nos lJraros alravcz cle locla a nossa vicla com
mum. Comprehencles agora o quo fizcslc? 

NonA (com soccgo e f"rie::o) . - Comprehendo. 
HELMER. - Tuclo islo 6 tao incrivcJ, Cjl1C ('U nao sei clc

]i·herar-me. ~las 6 ncrcs~m·io rcso.IYcr alguma cousa. Tira _ 
esse chale. Tira-o; ja 1e clis~c! It prcciso quc eu o C-onlente 
por qualqucr f6rma. Do (jllC SC trala e de atabafar esle 
negocio a Lodo o prero. E, i10 flue rcspeita ao nosso vi-vcr 
interno, nao clcve conhcccr-se mudanr,a. Bern enlcncliclo, 
quo se nao 1rata scnfo clas apparencias. Colltinuaras, por
tanto, a hahitar tiqui: assim cl eve ser. 1'las nao te- sera 
permiWcla mais a cducarao das creanras ... nao t'as con
Oo. Ah! tcr de falar assh11 aquclla quc cu tan Lo amei c 
quo ainda ... ! Yamos 1 ludo is lo passot1, tern de scr. D'hoje 
on clrante nao so lrala ja fie frlicidnclc. Ma~ unirarncntc 
de salvar rcstos, apparencias ... 

(Toc·am i1 C<1mpainlrn _ cla porla de entr<ttl<t). 

IlELl\lER (cslremeccndo). - 0 quo e isto? 'l'ao tarclc! Hor
ror. Sera ja? ... Pen1. rll c? ... E~cornle-tr, i\'ora! Dizr-lr 
tlocntc. 

(Nora iifio ~e mrrhe. Helmer vae nhrir a por1a). 

A cnEADA (meio desrlida, na saleta). - Uma rarla para 
a ~enhora. 
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HEDIER. - Da-m'a. (Pega na ccwta e ('eclw a po1·ta). -
Conhe~o a lettra; 6 d'cJle. \ao {.'a doll. You cu nwsmo 
101-a. 

~ORA. -Le. 
lIELl\IER (appruximundu-se do cundieirn). - ~em sei 

como lenho cot•agem. E possivel que estejamos, em breve, 
presos ambos. Seja o que f6r; e necessario sabel-o ja. 
(Aure a carta com viva.ciclade, percorre algumas linlws, 
examina o papal inclitso no sobrcscripto, e dcl 11.tm g1·ito de 
alc.g1'ia). - Nora! 

NORA (interroga-u co111 u olhw1). 
lIELMER. - ~ora ! ... Nao, deixa-rnc lCr oulra vez ! ... 

l~ islo, e, nao me llluclo ! Eslou salvo! ~ora, estou sal\'o ! 
~ORA.-E eu? 
IlEL.'.\IER. - E tambcm Lu, hem cutcndido. Estamos sal

YOS amhos. Olha. Restituc-lc o tcu recibo. Lastima, cliz 
clle, esta arrependido ... tcndo vindo um feliz acopteci
mento mudar a sua exislencja ... ora ! pouco importa o 
que elle escreYc. Estamos salvos, :'\ora. J a ninguem tr 
p6de fazer rnal. Ah! Nora, Nora ... nao, deslruamos pri
meiro lodos cstes horrores. Dcixa-mc ver ... (Lanra 'lbTll 

olhar rnpido 1w.ra- o recibo) . Nao, nao c1uero ver mais nada; 
raco de conta quo foi um man sonho quc tiYe; nao pensa
rei mais n'c1lc. (Rasr;a as diws CCt1'las e o 1·eci/Jo, atirn t·wlo 
para o fooao, e r6 anler o pupe(J. Ahi csla! f1csappareceu 
tudo. Escrevia-te que, clesclc a vespera clo r\alal, tu ... 
Oh! csses trcs di as, que tormento clcYem lcr sido para ti, 
:Nora! 

Non.L - :'usteutei dura11Lc ellcs uma lucta vioJenla. 
IlELl\lER. - E tinhas chegado ao c.lesespero; 11ao Yias ou

lra. sahida senao ... l\ao, nao guanlaremos lemlJran~a ne
llhuma de todos estes clissalJores. Vamos fcslcjar a nossa 
libcrta0ao repclindo incessantemeutc: Acauou-se, acabou-~c . 
.\las, ouve-me, Kora; pareces nao comprchender; acaboa
sc. ~las que quer clizer .essa fricza? Oh! minha pobre N<)
rinha, enlenclo ... Pareccs 11ao acreditar que te perooci. 
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Olha q ue 6 verclade) Nora; jmo-t'o: Ludo es ta pcrdoado. 
Bern sei que tmlo quanto fizestc, foi por amor de mim. 

~ORA. - E verclacle. 
llEL:JIER. -Amaste-me como uma mulher deve amar o 

seu mariclo. 0 que Le succedcu foi nao accrl.ar na oscolha 
de meios. Mas imaginas que te quero menos, por nao po
cleres guiar-te a ti mesma? Nao, nao, apoia-te em mim: 
encontraras auxilio e direccao. Eu nao seria um homem se 
a tua incapaciclade cle mulher te nao tornasse duplarnenlr 
seductora aos meus olhos. Esquece as palavras duras quc 
te disse nos primeiros momenlos · de pavor, quando che
guei a crer que tuclo ia desalJar sobre mim. Perd9ri-1r, 
Nora, juro quc Le perdoei. 

NORA. -Agrader,o-te o Leu pcrdao. 

(Sae pela porta da clireiLa) . 

HELMEH. - Nao Le vas; c.foixa-le ficar ... (Seg'nc-a rom 
os olhos). Para que vaes para o quarl o? 

NonA (do seii r;_1J£ttlo) . - Para despir esLe fato de rnas
carada. 

HELMER (pm·to lla porta., fJUC (icmu abe1·ta). - Bern; des
canca, procura acalmar o espirilo, refaz as 1uas for~as. 
pobre avesita ospantada. Repousa sem modo, cu Lcnho 
azas para te proteger. (Andando, seni se afastcw cla porta) . 
0 interior da nossa casa e um ninho clelicioso e Lranquillo, 
minha querida Nora! A qui, es Las ao abrigo de todo o mal; 
'guardar-te-hei como sc fosses uma pomba recolhida depois 
rle a haver tiraclo sa e salva as garras de um abulre. Sa
berei apaziguar teu coracao que palpiLa. Rei de conseguil--o 
a pouco e pouco, acrediLa-me, Nora. Amanha ja has de vt'r 
tudo isto com outros olhos. Tamara tuclo a ser como era 
<l'anles. Nao ha de ser preciso estar sempre a affirmar-le. 
que te perdoei. 11u propria o has de senlir, sem sombra 
de <luvida. Talvez imagines que eu soja capaz cle repel
lir-te ou mesmo de te fazer censuras ! Ah! e porcrur nao 
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sabes o que e um verdadeiro coracao d'homem. Ohl Nora, 
Nora! Ha para um homem uma tal dopura, um tao grande 
contentamento na consciencia, em ter perdoado verda.dei
ramente, no fundo da sua alma! E como uma segunda 
posse, como uma creacao nova; nao se ve s6 a nossa mu
lher no ente percloado, vc-se tambem a nossa ftlha. E as
sim que tu me has de parecer no futuro, minha pobre 
mulhersinha .assusLacla, sem .bussola. Nao Le inquietes por 
cousa nenhuma, ~ora; quero s6mente que sejas franca para 
comigo. e eu scrci a lua vontade, a tua consciencia. Mas 
que vem a ser isso? Nao tr cleitastc? Vestiste-te outra 
YCZ? 

NORA (que vem 'V estida com o seu fato rYtclinario) . -
Sim, Forvalcl, tornci a veslir-me. 

llELl\lER. - Mas para que, a esla hora? 
NoRA. - E que est.a noite nao tenciono dormir. 
HELMER. - Mas, minha quericla Nora ... 
:onA (consultando o sei1. relogio d'algibeira) . -Aincla nao 

6 muito tarde. Senta-le, Forvald. Temos que conversar. 
lJELMER. - :'fora. . . o que quer dizer jsso? Que modos 

- ? :ao esses .... 
JoRA. - Senta-le. A coll\1ersa t.em de ser comprida. Te

mos muita cousa a_ dizer. 
lIELMER (sentando-se em fren.t.e d' ella) . - Est.as-me in

q uielanclo, Nora. Nao te comprehendo. 
NORA. - Dizes lJem: nao me comprehendes. E eu tam

hem, nunca te comprehendi ... antes cl'esla noile. Nao me 
jnlerrompas. Ouve o que te digo: Trata-se de regular as 
nossas contas. 

J lELl\IER. - Onde queres tu chegar? 
NORA (depois de umi instante de silencio) .-Eis-nos aqui, 

um em frente do outro. Nao est.as impressionado com uma 
cousa? 

11EL11IER. - Mas, que qucrcs Lu dizcr, Nora? 
~onA. - Ila oito annos que somos casados. Heflexiona 

urn pouco: pois nao e esta a primeira vez qlle n6s ambos. 
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taes como somos, marido c mulher~ conversamos scria
men te jun tos? 

HELMER. - Seriamente, sim ... Ma.' , porque ha de scr 
seriamente? 

NORA. - Passaram oito annos ... e mesmo mais, se cun
tarmos desde o nosso primeiro encontro, e nunca trocamos 
um com o out.ro 11ma palavra s(ffia, sobre um assumpto 
grave. 

lIELl\mn. - Entao, havia de cstar incrssantcmcnle a iid
ciar-tc nas minhas inquietar,oes, quc tu nao tcrias podido 
alliviar? 

Nor.A. -Eu niio falo de inquicf a~oes. 0 quc qucro dizcr 
e que nunca, fossc no que fossc, proruramos Yer em com
mum, no fundo .Clas cousas. 

HELMER. - Mas, repara, minha querida Nora: seria isso 
uma occupa9ao para ti? 

NORA. - Estamos na queslao. Tu nunca me comprchen
desto ... Foram muilo injustos para comigo, Forvald; pri
meiro, o papa; tu, de pois. 

HELMEH. - 0 que? K<)s amLos ! ... ~las qurrn foi que le 
amou tanto como n6s? 

NORA (abanando a cauerll) . - Eu nun ca fui amacla, nem 
por urn, nem por outro. Goslavam <lo cslar em adorarao 
deante de mim, e mais nada. 

1-lEurnn. - Nora, attendc hem; quo linguagem e essa? 
NORA. - Jt assim mcsmo, Forvald: quanclo eu vivia com 

o papa, elle oxpmiha-rne as suas id6as, c eu seguia-as. Se 
aconlecia eu Lor outras diversas, occultava-as. Elle nao 
gosLaria quc cu as tivessc. Chamava-me a sua bonequinha, 
e brincava comigo, · como eu JJrinc-aria com as minhas ho
necas. Depois, vim para tna casa ... 

HELMER. - Acho singulares as cxpressocs com quc fala~ 
do nosso casarnento. 

NonA (smn m/uda.;· de tom) . - 0 que cu qucro c.lizer 6 
que, das maos do papa, passei para as tl1as. Arranja~le 
tuflo n, Leu gosto, r eu l.iyc o mr~mo. ou affeclei que o 
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ambas as cousas, ora uma, ora outra. Lancando agora um 
olhar para o passado, parece-me que tenho viviclo aqui 
coma vivem os pobres de entendimerLto ... sem pensa
rem no dia seguinte. Yivi das piructas que fazia para te 
dar gost.o, Forvald. Era isso o que te convinha. Tanto Lu 
coma o papa foram muito culpados comigo. E d'ambos a 
faHa, se eu nao sirvo para nada. 

HELMER. - Estas son do absurda, Nora, absurda e jngra-
1a. Nao tens sido feliz aqui? • 

NonA. - Nunca . .Julguei que o era, mas nao o fui nunca. 
IIELl\IEil. -Tu nao foste ... tu nao foste feliz ! 
NonA. - Nao : fui alegre e mais nada. Foste muito ama

vel para mim: mas a nossa casa nun ca foi outra cousa se
nao uma casa de recrefo. Eu fui mulher··boneca em tua 
casa, como tinha sido creanr,a-boneca em casa do papa. E 
os nossos ill.hos, esses, por sua vez, teem siclo J)onecas 
para mjm. Eu achava graca quando brincavas comigo, como 
eJles achavam graca quando en brincava com elles. Ahi 
esta o que tern sido a no~sa uniao, Forvald. 

HEumn. - Ha alguma cousa de verdade no quc dizes ... 
ainda que exaggeras e amplificas muito. Mas para o futuro 
ludo isso ha de mudar. Passon o tempo do recreio, agora 
chega o da educacao. 

NORA. -A cducacao de quern, a minha ou a clas crean
ras? 

HELMER. - Uma c outra, minha querida Nora. 
NORA. -Ah! Forvald, tu niio es homem para me eclu

cares, fazendo de mim a Yerdadeira esposa de quo preci
sas. 

IlELMEn. - Es tu que clizes isso ? 
NonA. - E eu. . . como e que cstou preparada para 

educar as crean~as? 
HELl\lER. - Nora! 
NonA. -Ainda ha pouco o disseste ... que era csse urn 

cnrargo que nao ousavas confiar-me. 
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HEL?IIER. -Disse-o n'um momento de irritacao. Queres 
agora tornar a p6r isso de pe? 

NoRA. - Meu Deus -! disseste-o muito bem. E um encargo 
acima das minhas posses. Tenho outra tarefa a cumprir 
primeiro. Antes de tudo preciso pensar na educacao de 
mim mesma. TLl. nao es homern que me facilites csse cle
ver. Tenho. de emprchendel-o s6sinha. E por isso quc l.c 
vou deixar. 

HELMER (levantando-se de urn pulo). -Que dizes) Nora? 
NORA. - Preciso estar s6 para me entender a mim mes

ma e a tudo quanto me rodeia. E por isso que nao posso 
continuar mais a viver corntigo. 

HELl\lER. - Nora! Nora I 
NoRA. - E vou-rne embora, j a, no mesmo instante. Para 

es ta noite encontrarei asylo em casa de Christina ... 
IlELMER. - Est~s perdendo a razao ! Nao tens direito de 

sahir d'aqui. Prohibo-t'o. 
NoRA. -D'esta hora em deante nao podes prohibir-mc 

nada. Levo comigo Ludo quanto e rneu. De ti nao quoro 
cousa nenhuma, nem agora, nem nunca mais. 

HELMER. -Mas que loucura e essa? 
NORA. -Amanha parto para minha casa; is to e, para a 

Lerra onde nasci ... Terei la mais facilidade em viver. 
HELMER. -Es cega de todo; es uma pobre sem expe

riencia ! 
NoRA. -A experiencia ha de vir com o tempo, Forvakl. 
HELMER. -Abandonar a tua casa, o teu marido, os teus 

filhos ! Nao pensas no que se ha de dizer? 
NoRA. - Nao posso prcoccupar-rne corn isso. Unicamentc 

0 que eu sei, e que para mim e indispensavel. 
HELMER. - O que clizes e revoltante ! D'esse rnoclo, atrai

roas os deveres mais sagrados ! 
NoRA. - 0 que consideras tu como os deveres mais sa

grados? 
HELMER. - Precisas que t'o diga? Pois nao sao OS teus 

deveres para corn te~ marido e para com tens filhos? 



CA8A DE BOi\ECA f 55 

KonA. -Tcnho outros tao sagrados como csscs. 
llELl\rnn. - Nao tens Lal. Dize-me quaes sao, se es ca

l)i:lz ! 
Non,\. - Os meus cleveres para comigo mesma. 
H1..;LT1rnR. -Antes de tuclo, es esposa e mae. 
IonA. - Eu ja nao creio n'isso. O que eu creio e que, 

antes de tudo, sou um ser humano, com o mesmo tlireito 
cruc Lu ... ou que pelo menos clevo ten tar sel-o. Bern sei 
que a maior parte dos homens te hao cle dar razao, For
valcl, e que estas icleas estao impressas nos livros. O que 
eu preciso e formar por mim propria ideas sohre isso tudo, 
c procurar perceber todas as cousas. 

lfEUIER. - 0 que clizes? Pois nao percebes qual e 0 teu 
lo gar aqui? Nao tens n' essas questOes um guia infalfrrel? 

1 ao tens a religiao? 
NORA. - Ah! Forvald ! A reHgiao, nem eu sei ao justo o 

que seja. 
IlELl\IER. - Nao sabes o que seja a religiao? 
NoRA. -Nao; a esse respeito nao sei senao o que me 

cnsinou o cura Hausen, quando me preparou para a con
firmacao. A religiao e isto,. e aquillo. Quando eu estiver s6 
e livre, tratarei de examinar essa questao como as outras. 
Vcrei, entao, so o cura dizia a verdade, ou pelo menos 
se aquillo que elle me clizia era verdadc com respeito a 
mim. 

lIELl\IER. -Tudo isso 6 inaudito cla parLe de uma mu
lher tao nova! Mas se a religiao nao po de guiar-te, deixa
me ao menos sondar a tua consciencia. Porque supponho 
que, pelo menos, possues o senso moral? Ou talvez seja' 
desprovida d'elle: responde-me. 

NORA. - Ve, Forvald, 6-me difilcil responder. Nao sei 
nada d'isso. Nao posso reconhecer-me no meio d'essas 
cousas. O quo sei, e apenas is to: que as minhas ideas dif
ferem completamente clas luas. Sei, tamhem, que as leis 
nao sao o que eu imaginava; agora que essas leis sejam 
justas, isso e que me nao p6de entrar na cabera. Uma mu-
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lhcr nao ter o direito de poupar um desgosto a sou Yclho 
pae moribunclo, ou flc salvar a vida a seu marido I l~so 

nao p6dc ser ! 
HEumrL - Falas como uma crca1wa: nao comprehenclcs 

11ada da socieda<le de quo fazes parlc. 
NoRA. -Nao, nao comprchcndo nada .. \Ias quero chc

gar a isso~ c asscgurar-mc 1Jcm qnal de n6s tern razao: 
se a sociedacl c, se eu. 

HEL)IETL - Estas doentc, Nora, tens febre; ch ego a 
crer que nilo cstas em leu j nizo. 

NonA. - Pois ere que nunca me senti mah; lucida e 
mais segura <le mim do ci:uc esla noite. 

I-lEumn. -- g 6 com essa cspcranca o com toda a luci-
dez, que aban<lonas ton marido e teus filhos? 

NORA.-}~. 
HELMER. - Isso s6 lem uma cxplicacao possiveL 
NORA - Qual ? 
lIELi\IEH. - Jc.t me nao amas. 
~ORA. - E isso mcsmo; ahi es la a explica.cao Jc tu do. 
HEuIER. - Nora! ... E verclade o que estas dizendo? 
~ORA. - Custa-me muito dizol-o, Forvald: porque fostc 

sempre muito JJom para mim. Mas nao posso negal-o: ja 
te nao amo. 

HELMER (ex(ur9ariclo-se pm· most1·ai· tm1u1uillidade) . - E 
esLas, tamborn, porfeitamcntc convencida d'isso, nao 6 
verdade? 

NORA. - Absolutamenle. E c rssa a razao porque nao 
quero mais habitar aqui. 

HELMER. -P6des, cntao, explicar-mc como foi que. cu 
perdi o teu amor? 

NonA. - CerLamente, qLW posso. Foi esla noile, quamlo 
nao vi cumprir-se o prodigio por mim esperaclo. Vi, en.tao, 
que nao eras o homem que eu j ulgava. 

HELMER. - Explica-te: nao comprehenclo. 
NoRA. - Esperci, com pacicncia, clurante oilo annos. Eu 

bem sabia, men nru~. qnr o~ pro<ligios nao aconiecem 
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Lodos os clias. Chegou, flnaJmenLe, esLa hora d'angustia. 
Ponsci, enlao, convencida: eis o procligio que chega. Em
quanto a carla de Krog. tad. estava ali, i1a caixa, nao peu
soi um insLan1o quo pudesses dolmH-Lc as conclicoes cl'essc 
homem. Acredit.ava flrmcmcnte quo lhc dirias: Va, e pu
bliq uo tudo. E quanclo isso livcsse succe<liclo ... 

HEL;\IBn. - Sim! ... <lizc anles, quando eu tivcsse en
l.regne minha mulhcr a Yergonha o ao des pre so ... 

'ORA. - Quando isso liYcssc p,ucccdido, cu linha a iu
Lima convicr-ao quo 1r aprescntaYa., Lomanclo a reBponsa
biJidade toda sohre li, r clizendo: Sou eu o culpado. 

1-IEL:-imn. - Nora! 
NonA. -- Yaes dizcr que en nao leria acceilc semelhaulc 

~vcrificfo. Sem cluyida, quo nao. ~las que imporLancia teria 
a minha affirmar.ao ao laclo da l-ua? ... Pois bem ! era esse 
o prodigio quo eu espcrava, al"erra(la. E era para obstar a 
isso, que eu qucria morrcr. 

lIELi\lER. --Xora,. cu scn!iria felicidade em Lraba1har 
para Li noitc c dia. Por ti, supporl.aria tudo, cuiclados c 
priva!(oes. Mas nao ha ningurm qur de a sua honra por 
aquclle a quern ama. 

Non.A. - Ha milharrs de mulhercs r1ue o teem feito. 
llELl\IER. - Falas como uma crcanca, c pcnsas como ella::'. 
NORA. - Pois admillarnos que seja. Tu, porem, nao falas 

como o homem de quern me fosse possivcl ser a compa
uheira. Tao depressa tranquillisado, nao sohre o 1rnrigo 
quo me ameacava, mas sobre aquelle que tu proprio cor
rias ... esquecestc tuclo. Tornei logo a ser a tua a-resinha 
consLante, a tua honcca, quo Jfr estavas iuteframente dis
posto a tomar nos bra!(os como cl'antes, apenas com ml.is 
precaucoes clepois que a tinhas reconhecido mais fragil. 
(Levantcrndo-se). Ouvc, trorvald; n'aquelle momento, pare
ceu-me que tinha viviclo oito annos n'esta casa com um 
cxlranho" e que tinha ticlo lres fiJhos. . . Ah! nem posso 
t-5cquer pensar n'isso. Tcnho Yontarlr rlr mr <lilarr.rar a 
rnim rncsma cm mil pr<laros. 
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HEU\IBR (f)'lu1·damente). -Bern vojo, Nora, bem vejo. Ca
vou-se entre nos um abysmo. Dize-me, porem, se nao ha 
manefra de o encher outra vez? 

.:\onA. -Tal como en sou agora, nao posso scr Lua mu-
Jher. 

HEL:'lrnn.. - Eu Lenho forr,as para me Lransformar. 
~ORA. -Talvez ... se Le Lirarem a tua boueca. 
llELlUER. - Separar-me ... separar-me de Li! Nao, nao, 

Nora, nao posso acceitar semelhantc idea. 
No RA (clfriuindo-se para a portci cla clireita). - Razao de 

mais para acabar com isto. 

(Sac, c volta com a capa, o cbapcu, c um saquinllo clc viagem, 
que poe sabre uma cacleira perto cla mesa). 

lJELlUER. - Ainda nao, Nora, aintla nao ! Espera para 
amanha. 

NonA (pondo a capa).-Eu nao posso passar a noite em 
casa d'um estranho. 

HELMER. - Mas nao podemos continuar a vivor juntos 
co mo irmao e irma? 

NonA (pondo o chapeiu). -Bern sabes, que isso uao du
raria muito tempo. (Pando o chale par cima dos hombrns) . 
A deus, Forvald. Eu nao quero ver as creancas. Sei que 
estao em melhores maos do que as minhas. Tal como sou 
agora. . . nao posso ser mae para ell as. 

HELl\lER. - Mas um dia, Nora. . . um dia? 
NoRA. - Como te hei de responder? Sei eu, por acaso, 

o que ainda serei? 
IlELl\lER. - .Mas tu es minha mulher, Seja 0 que f6res OU 

.o que vieres a ser. 
:NonA. - Ouve, Forvald. Quando uma mulher abandona 

o domilicio conjugal, como eu faro hoje, as leis, dizem-me, 
desligam o marido de toda a ouriga~~ao para com ella. Em 
todo o caso, eu, pela minha parte, desligo-te de tudo. E 
preciso que te nao sintas preso, como eu propria o nao 
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fico. Liberclade inteira de parte a parte. Bern; aqui es ta o 
teu annel: restitue-me o meu. 

HELMER. - Tambem isso? 
NORA. -Tambem. 
HELMER. -Aqui 0 tens. 
NORA. - Ohrigacla. Agora, acabou-se Ludo. Ali ficam as 

chaves. Pelo que respeita a casa, Helena esta ao facto ... 
csta ate m_elhor do que eu. Amanhii, depois da minba par
ticla, Christina vira arranjar em uma mala Ludo o que eu 
trouxe comigo quanclo vim para aqui. Quero que m'o re
mettam. 

llELMER. -Acahou-se tuclo ! Nao queres nunca mais pen
sar em mim, Nora? 
NOR1~. - Com certeza, que hei de pensar muHas vezes 

em ti, e nas creancas, e em casa. 
HELMER. - Posso escrever-te, Nora? 
NoRA. - Nao! nunca. Prohibo-t'o. 
HELMER. - Oh! mas de certo que t~ posso mandar ... 
NORA. -Nada, nada. 
HEL1\1ER. - ... ajudar-Le, se tirnres necessidade. 
NORA. - Nao, ja te disse ! Nao acceito nacla de um ex

tranho. 
J-lELl\IER. - Nora ... e eu nunca mais hei de ser senao 

um extranho para ti? 
NORA · (pegando no sacco de viagmn) . -Ah I Forvald, 

para isso era preciso o maior dos proCligios. 
HELMER. - Designa-m'o, esse procligio. 
NoRA. - Era neccssario para nos ambos, que nos trans

formassemos a ta1 ponto . . . Ah! Forvald , eu nao acreoi1o 
nos prodigios. 

HELl\IER. - Mas eu quero acreditar n'elles. Dize-m'o. 
Precisavamos transformar-nos a tal ponto qne? ... 

NORA. -A tal ponto que a nossa uniao se tornasse n'um 
verdadeiro casamen!o. Afleus. 

(Sae pela porta da esca<la). 
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HELl\lER (deixando-se cahir n'11l>rna ccttdeira, proximo da 
portct, e cobrindo o rosto c01n as cluas mc7os). -Nora, Nora! 
(Levan.ta a caber;a e olha eni to1YW cle si). Foi-sc embora ! 
F'oi-se ! (Com, uma esperan,ya nascente) . 0 maior dos prorH
gios ... ? ! 

(Ouve-sc f6ra a bttlha da por!a da cas::i ) que se fccha). 

FlM 
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