
  PEÇA: O CONCÍLIO DO DESTINO( Ou Por Quem Os Sinos Não Dobram)

 De: PAULO CÉSAR LUZ (fev.2008)- Baseada no Conto” A IGREJA DO DIABO” de

        MACHADO DE ASSIS.

 Obs.: obra ampliada em fevereiro de 2009

  4ª parte: A VOLTA  AO LAR
 
  Personagens:o DIABO, DEUS  e o  SER HUMANO

 
  Ser  Humano........- E depois do MENDIGO, fui descobrindo outros seres também insatisfeitos. E
                               quanto mais o tempo passava, mais pessoas apareciam. Às escondidas 
                               começamos a nos divertir sem a necessidade de competir uns com os outros. 
                               Em lugar dos ataques físicos e verbais, palavras de afeto e troca de carinhos.

  Diabo(raivoso).....- Tolos, jogaram fora um universo de poder ao alcance de qualquer um! Tudo
                               foi trocado por expressões melosas e gestos frouxos. Idiotas! E ainda deveriam
                               achar que eu não perceberia a traição bem debaixo do meu nariz!? Não se
                               engana assim tão facilmente ao Senhor das Trevas.

  Ser Humano.........-E quanto a mim, valeu a sua trapaça?

  Diabo(disfarçando)-Não sei do que você está falando!(enérgico) Só sei que perdi muito do meu
                                tempo com gente insignificante.

  Ser Humano(contrariado)-Você só se importa com os seus interesses. É claro que já sabia das
                                consequências do nosso acordo.

  Diabo(irônico)......-Sem ser desleal, não poderia ser o rei do mal. Que autoridade medíocre eu
                                seria se bancasse o amoroso!

  Ser Humano..........-Pois tardiamente eu vejo como é: traiçoeiro, aquele que se alimenta das 
                                minhas fraquezas.

  Diabo.(rebatendo).-Ah, bem que mencionaram que você é o ingrato dos ingratos!

  Ser Humano..........-E pelo arrependimento que sinto agora, já chega de viver sob o seu domínio.
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  Diabo(profético)......-Pois então, meu caro, para os fracos e arrependidos como você, nada de
                                   misericórdia, apenas o banimento dos meus domínios.(raivoso) Fora...fora
                                   daqui!! Vá procurar em outros reinos alguém que lhe dê atenção e abrigo,
                                   alguém que saiba lidar com a sua ingratidão.( o SER HUMANO se retira)
                                   Ah, eu ainda hei de encontrar um aliado realmente forte que me ajude a
                                   enfrentar e vencer o Criador de tudo!

  Deus.........................- E aí, se tal fato acontecesse, o que você faria com as criaturas do Universo?
                                   Alguém em sã consciência ainda confiaria naquele que se gaba de ser  tão
                                   desleal?

  Diabo........................-Ora, eu ainda desconfio de um toque eu neste caso. Como é de seu feitio,
                                    nesta história há indícios de muitos labirintos , pistas falsas.(irônico)Que
                                    tal jogarmos limpo, sem segundas intenções?

  Deus(imitando o Diabo)-”Nunca, nem em tempo algum! Tal fato jamais poderia ser imaginado...
                                    (recobrando a postura divina) Eu não jogo o seu jogo e nem costumo agir às
                                    escondidas.

  Diabo(meio malandro)-Mas qual é, meu irmão, você vai bancar a autoridade em termos de 
                                    clareza!? E os “misteriosos desígnios de Deus”?

  Deus..........................-A Verdade deve ser pesquisada para que a Perfeição se revele a todos. Em
                                    cada segundo um instante para se desvendar os mistérios do Universo.

  Diabo(entediado)......-Porquê não simplifica as coisas? Chega desse tom profético.

  Deus..........................-Se eu não agisse assim, ninguém teria vontade de evoluir.

  Diabo(sarcástico)......-Quantas boas intenções! Um jogo de palavras que conduzem a nenhum
                                    lugar.

  Deus..........................-A sua ansiedade e a sua inveja o tornaram o alvo de suas próprias trapaças.
                                    Não manteve a minha Criação no seu templo e acabou de mãos vazias. Tudo
                                    porque não observou o que era tão óbvio.

  Diabo........................-O que foi que eu não notei? Ah  não, outro segredo guardado para a 
                                    Grande Revelação destinada a acontecer sabe-se lá quando!?

  Deus(enfatizando a ignorância do Diabo)- Santa misericórdia, você é bem mais tolinho do que eu
                                     imaginava!

  Diabo(contrariado)....-E quanto a você, que o aguardem na Eternidade, não é mesmo!

  Deus..........................-Quem diria, o “ anjo decaído”, agora um personagem  traído até
                                    pelo SER HUMANO, querendo ser o dono da verdade!
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  Diabo.................-Se continuar insistindo nessa postura, talvez até o Universo se canse de esperar.
                             E aí serei eu que verei você de mãos divinas porém vazias, há, há!!

  Deus.(com certa intimidade)-Bem ao pé do meu ouvido, me confessa uma coisa: você nunca prevê
                             as consequências de seus atos?

  Diabo(se afastando)-O que está tentando fazer, me comprometer com  o meu eleitorado? Sou eu
                             quem deseja roubar os segredos divinos.

  Deus....................-Na minha Criação há uma característica que poucas vezes o SER HUMANO
                              consegue registrar,  embora faça parte de sua essência desde o nascimento até a
                              sua morte.

  Diabo..................-E qual a vantagem disso? Se ele nem percebe o que é, como os outros notariam
                              tal marca? Ora, quer saber do que mais, já estou farto de seu ocultismo. Mas, me
                              aguarde, pois pretendo elaborar outro plano para derrotar a Divina Providência...

  Deus(interrompendo)-...E cair de novo e de novo no mesmo erro!

  Diabo(raivoso)....-Raios, por todos os espectros de todas as eras, por todas as pestes que há nesse
                              mundo, chega de tantos enigmas!!

  Deus....................-Eu não falo mais do que se oculta, mas daquilo que se mostra, do óbvio.

  Diabo...................-Então digo logo o que é...vamos,digo logo!

  Deus.....................-Calma, demônio ansioso, calma. Para você acostumado com as trapaças, que
                               perde séculos planejando como me vencer, a minha atitude talvez lhe pareça
                               um tanto demorada e sem propósito.

 Diabo....................-AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!

 Deus......................-Deus só se faz entender pelos que são bons, prudentes e perseverantes. Aos
                               impacientes como você, só a total ignorância.

 Diabo(transtornado)-Para de me chamar de estúpido e seja mais objetivo: qual foi a causa do meu
                               fracasso desta vez? Que grande mistério é esse encoberto na essência da sua
                               Criação?
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  Deus(em tom bíblico)-Ao SER HUMANO, o livre arbítrio, a curiosidade, a sabedoria, a 
                               racionalidade, a ciência; e também a crença, a fé, a religiosidade, os costumes
                               e a moral.  Ao dispor do SER  HUMANO, o sexo, o toque dos corpos, o prazer,
                               o gozo; e ainda a paixão, o amor, a entrega e os descendentes desse entrelace.
                               Diante do SER HUMANO, uma natureza selvagem tão complexamente simples;
                               e a vontade de a tudo usar, dominar, até a destruição. Para o  SER HUMANO a
                               chance de uma evolução; e um mundo friamente mecânico deixando seus
                               instintos como única fonte de satisfação. Do SER  HUMANO, a adoração pelo
                               que está sempre além; e na realidade, ao seu redor, o inicio, o meio e o fim de
                               tudo. Coisas tais que, às vezes unidas, outras vezes em conflito, provocam,
                               alimentam e renovam a” CONTRADIÇÃO HUMANA”.
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