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Se minha empregada falasse... 
Mauro Rasi 

 

Quando as luzes se acendem Ema está sentando-se à mesa onde, parece, vai fazer as unhas 

vindo de com uma toalha de mão. Passa talco. Canta. Olha-se no espelho. Usa robe e chinelos 

de salto alto. 

Ema, falando alto à empregada que não se vê, mas supõe-se estar na cozinha, ali do lado. 

Ema – Delizeth! Põe um pouco d’água pra esquentar. Hoje vou fazer a mão e agora vou fazer o 

pé. 

Começa a lixar as unhas. 

Ema – Deixe ferver, viu Delizeth? 

Liga o rádio. O rádio está apresentando propaganda eleitoral. Vai a janela com a bolsinha. 

Procura a toalha de mesa. 

Voz do Rádio – Gilson Firmino: motorista de praça, professor de halteres, pai de dois filhos. 

Número... 13.677. Gilmar Santos: contador. Número... 07.679. Eliomar Vasconcellos: jogador 

da bolsa e presbiteriano. Número... 17.888. Prótegenes Lessa: banqueiro. Presidente do I.N.A. 

Presidente da carteira de crédito BANFIESP-CODERJ. Presidente de honra da CAJEFESP. 

Diretor do Consórcio Multinacional da VOTUPERAN. Promotor da IX Feira Internacional do 

Cromo e incentivador do mercado paralelo. Número... um. Kiki Klein: milionária. Destaque das 

Escolas de Samba Portela, em 75, Salgueiro, em 76 e Mocidade Independente de Padre Miguel 

em 77. Número... dois. Eraldo Péricles: Desportista. Rádio amador. Piloto de Fórmula 1 e Pas-

tor. Número... 12.614. 

Ema (Baixando o volume do rádio e dirigindo-se à empregada) – Ah, Delizeth, estou sempre 

pra te perguntar mas acabo me esquecendo. Em quem é que você vai votar? 

Vai lixando as unhas até a porta da cozinha e apoia-se nela. 

Ema – Ainda não se decidiu? Não quer votar no meu candidato? É... no doutor Cauduro. Hein? 

Quer? Olhe aqui o número dele. 

Tira um papelzinho. 

Ema – Número... 9.283. Guardou? Nove mil duzentos e oitenta e três. É fácil. Pensei em quatro 

mais quatro igual a oito. Mais um nove. Deixe de lado. Dois. Depois oito e depois três. Sacou? 

Nove mil duzentos e oitenta e três. Não guardou, né, Delizeth? Você é ruim pra números? Mas 

sabe ler, né? Então deixa eu escrever pra você. 

Desaparece na porta da cozinha. 

Ema – Me dá o lápis. Não é faca, não, Delizeth, o lápis! Pronto. Não vai perder, hein? Onde é 

que você vai guardar? Não seja porca, Delizeth. Aí, não. Na bolsa tá bom. Só não deixa espar-

ramado por aí que vento leva. 

Volta pra sala. 

Ema – Ah, eu não acredito na democracia. Voto só porque penso um dia deixar o país e me 

disseram que se não votar não poderei tirar o passaporte. 

Volta-se para a cozinha. 

Ema – Será verdade? Não sabe? Você que é preta não tem vontade de conhecer os Estados 

Unidos? O Harlen? Lá tem racismo? 

Inflamando-se, dirigindo-se à cozinha. 

Ema – Muito menos que aqui, sua boba. Lá os negros estão para conquistar uma verdadeira 

igualdade enquanto que aqui você nem sabe em quem vai votar. Que apartheid, Delizeth? Que 

apartheid? Olhe, feliz é você, Delizeth, pra quem na vida tudo é susto. 

Pausa. 

Ema – Já ferveu? Não. Deixe que eu mesma pego. 

Vem pro centro da sala com uma bacia e chaleira fumegante. 

Ema – Quero deixar o pé de molho que é pra amolecer bem. 

Põe o pé na bacia. 

Ema – Ah, que bom... 

Começa a depilar as pernas com um aparelho Gillette. 

Ema – O quê, Delizeth? Que que está aí resmungando, Delizeth? Fale alto. Você saiu ontem à 

noite? Não estou ouvindo. Foi ao cinema? Ver o quê? Não se lembra? Gostou? Não sabe... Eu? 



5 

 

Que que eu fiz ontem à noite? Hum... Nem te conto. Foi um baixo astral. Meti os pés pelas 

mãos. Antes tivesse seguido o horóscopo. Mas, não, fui cética... Os astros me castigaram. Já 

chorei tanto. Chorei a noite inteira. Acho que é por isso que acordei tão disposta aliviada... É... 

Felizes aqueles que ainda podem chorar, Delizeth. Sinal de que ainda não se tornaram materia-

listas. 

O telefone toca. Ela atende. 

Ema – Alô... Oi, Bruna. Ia te ligar. Acabei de acordar. Tudo bem? Minha TV continua enguiça-

da. Agora só pega rádio. Que? Já tinha ligado pra cá? Quando? Agora há pouco? Há pouco falei 

com a Del. ... Falou com a Delizeth? ... Ela nunca dá recado. Ela disse o que??? Disse que eu 

estava cagando. Espera um pouquinho, Bruna. Deixe eu dar uma palavrinha com ela. 

Põe o telefone de lado e vai até a cozinha, parando na porta. 

Ema – Escute, Delizeth... Quando telefonarem para cá e eu estiver no banheiro, não diga que... 

que eu estou cagando, ouviu? 

Explica. 

Ema – Porque não fica bem. 

Nervosa. 

Ema – Porque não! Porque é feio! Seja mais fina, educada. Diga que estou ocupada, que não 

posso atender, pegue o recado, diga pra dizer o nome, pra telefonar depois... Entendeu? Não 

faça mais isso, ouviu? 

Volta ao telefone. 

Ema – Oi, Bruna... 

Ri, envergonhada. 

Ema – Cada coisa... 

Muda de tom, um tom meio de colegial. 

Ema – Escute, menina. Preciso te contar. 

Olha para a cozinha. 

Ema – Espere um pouco. 

Põe o telefone do lado, vai até a porta da cozinha e fecha-a. Antes diz à empregada. 

Ema – Com licença. 

Volta ao telefone, animadamente. 

Ema – Fofoca! Fofoca! Saí com ele ontem à noite. 

Voz de Bruna – Saiu é? 

Ema – Hum, hum. 

Voz de Bruna – Onde vocês foram? 

Ema – Fui numa festa. Hã, hã. 

Voz de Bruna – Que tal? 

Ema – Tava ótima. Fantástica. Me diverti pra... 

Voz de Bruna – E ele com você? 

Ema – Hum, um amor. É engenheiro. Tá trabalhando nas obras do metrô. Fiquei gamadona. 

Voz de Bruna – Marcaram alguma coisa? 

Ema – Vem jantar hoje aqui. É. Só nos dois. 

Voz de Bruna – Ih, já estou imaginando. 

Ema – Será um jantar à luz de velas. 

Voz de Bruna – Que é que você vai fazer? 

Ema – Estou fazendo... Bem, de entrada, coquetel de camarão. Strogonoff, arroz à grega, salada 

russa... e mousse de pupunha. Pupunha, uma fruta lá do Pará, uma delícia. Ah, pra bebericar, 

batida de pitanga e vinho. Comprei Cave D’Aubigny. É bom? 

Voz de Bruna – Eu acho um exagero. Não combina! 

Ema – Que tal o menu? É muita coisa? 

Voz de Bruna – Parece um banquete. 

Ema grita à cozinha. 

Ema – Delizeth! Ô Delizeth! 

A porta da cozinha se abre e sai uma nuvem de fumaça. 

Ema – Delizeth, a A Bruna tá dizendo que é um verdadeiro banquete, 

Ao telefone. 
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Ema – Mas é, minha filha, homem a gente agarra pelo estomago. 

À cozinha. 

Ema – Delizeth, cuidado com o mousse. Não vai deixar desandar. E, Delizeth, olhe alí aquele 

camarão. Está vivo. Tá querendo fugir. No preço que o camarão tá... Pega ele! 

Ouve-se uma pancada seca. Ema vira o rosto. 

Ema – Não precisava fazer isso, Delizeth... Como você é bruta. Que violência... Agora não vai 

dar nem pra usar. Jogue no lixo. 

Volta ao telefone. 

Ema – Oi, Bruna. Desculpe. Tava só dando uma geral lá na cozinha que a Delizeth hoje está de 

morte. Onde é que estávamos? Ah, o jantar. Bem, a gente vai jantar e... Tan-tan-tan-tan! 

Dá uma risadinha maliciosa e diz baixinho. 

Ema – Não gosto de comentar essas coisas na frente da Delizeth, Bruna, mas ele está sempre 

aceso. 

Voz de Bruna – E você não gosta? 

Ema – Claro que gosto. Mas não em público. Acho que na intimidade a gente pode fazer o que 

quiser. Ninguém tem nada com isso, né? Mas em público, não. É preciso ter uma certa compos-

tura. Você não acha? 

Voz de Bruna – Ah, bem, mas em casa. 

Ema – Pois é. 

Voz de Bruna – Você vai aproveitar. Que tal é ele? Quero saber tudo. 

Ema – É. É. É... bem, vou desligar. Você deve ter o que fazer. E eu vou começar a me preparar. 

Estou fazendo Já fiz as unhas e vou fazer tô fazendo o pé. Te ligo mais tarde. Tchau. 

Desliga. Volta-se para a cozinha. 

Ema – Delizeth, não esquece de tirar o soro do creme de leite, hein? E deixe os camarões no 

freezer. Quando estiver se aproximando chegando a hora eu arrumo nas taças. Vou só terminar 

isso aqui e... Jogue uma pupunha pra mim. 

Uma pupunha voa da cozinha pra sala. Ela apanha e come. O rádio anuncia. 

Voz do Rádio – E atenção, atenção. O Repórter Esso em edição extraordinária informa: dois 

trens acabam de se chocar na altura do quilometro onze do trevo ferroviário. O trem húngaro 

prefixo PX 212, vindo de São Paulo e trem PT 111 da linha Japeri, ambos repletos, chocaram-se 

violentamente na altura do quilometro onze do trevo ferroviário. 

Ema para de depilar-se e escuta. 

Voz do Rádio – ... As primeiras informações falam num número aproximado de mais de dois 

mil feridos, a maioria em estado grave. Pelo menos mais de quinhentos mortos já foram retira-

dos das ferragens e estão sendo empilhados ao longo dos trilhos pelos bombeiros e populares 

que se aglomeraram ao local da catástrofe. O comando da polícia militar pede aos populares 

para que não afluam ao local como estão fazendo. Fiquem em suas casas! Esse é o pedido do 

secretário da segurança. Alô, secretário! 

Ema – Cala a boca, Delizeth! 

Voz do Secretário – Aqui quem fala é o secretário da segurança. Fiquem em suas casas. Não 

venham ao local da tragédia. Estamos fazendo o possível e o impossível para aliviar os efeitos 

dessa tragédia. Colaborem com as autoridades. Não afluam ao local da tragédia. Fiquem onde 

estão! 

Ema, suspeitando de algo, vai até a cozinha. 

Ema – Delizeth! Onde você vai? Fique onde está. Não está ouvindo? Não vai lá. Vai ficar toda 

machucada. Nossa, que coisa, não? ... e você pega esse trem todo dia? Olhe, lá, hein, Delizeth. 

Tome cuidado. É a primeira tragédia do dia. E está uma manhã um dia tão lindo... 

Ouve-se o barulho das obras do metrô. Ema vai até a janela e espia. Comenta. 

Ema – O metrô está adiantadíssimo. 

Muda de tom. 

Ema – Delizeth, passe um cafezinho novo. O que? Ah! Acabou o pó?, né? Ah, que pena... olhe! 

Use aquele saquinho de solúvel que eu ganhei daquela aeromoça. Tá lá na minha bolsa pratelei-

ra. Mas, olhe, cuidado. Não vai confundir com aquele o saquinho de lencinho lenço de papel de 

passar no rosto que é igualzinho. Achou? 

Ouve-se barulho de coisas caindo. Ema vai até a cozinha. 
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Ema – Que foi, Delizeth? O que foi que você derrubou? Machucou a cabeça? Deixe eu ver. 

Desaparece na cozinha. 

Ema – Fez um cortinho. Agora não adianta chorar. Foi bem feito pra você, Delizeth, que não 

tinha nada de fuçar lá no alto. Tava procurando o que, Delizeth? O quê? Eu não escondo nada! 

Vai, me dá o saquinho. E depois vê se faz uma compressa de alho esmagado com vinagre e põe 

na cabeça pra abaixar o galo. A água está fervendo? Então me passa a suita. Obrigada. 

Volta pra sala mexendo seu cafezinho. O rádio anuncia numa voz rouca, feminina, com sotaque 

eslavo. 

Voz do Rádio – Boa tarrde minhas amigas. Iniciarremos nosso “Emagreça com Nádia” de hoje 

declarrando guerra às banhinhas. Sim, aquelas célebres gordurrinhas que toda mulher tenta es-

conderr. As intercionalmente vulgarres Celulites! 

Ema bate na madeira, isolando. O rádio continua. 

Voz do Rádio – Preparradas? Vamos ao aquecimento. Atençón, técnica. Pode soltarr a Dança 

do Sabrre. 

Entra música. 

Voz do Rádio – Contem comigo: un, deux, trois... E agora pelo método amerricano: on, two, 

three... 

Ema faz a ginástica. 

Voz do Rádio – Brraços estirados, largados, quase tocando o chão. Nuca solta. Ombros aban-

donados. Contem comigo: un, deux, trois: inflexão! One, two, three: inflexão! E agorra parra o 

diafragma. Abrrir bem as pernas. Brraços parra trás. Contrair o diafragma e soltarr. Contrair e 

soltarrrrrrr. Desligue-se do problemas. Concentre-se apenas na ginástica. Pense no corpo, minha 

amiga. Examine-se bem. Atentamente. Com calma. Curtindo... 

Ema examina o corpo. Despe o robe. 

Voz do Rádio – Apalpa-se. Pegue-se. Sinta como está viva. E diga, convictamente: celulite, vá 

emborra! 

Ema (Murmurando) – Celulite, vá embora... 

Sente-se ridícula. 

Ema – Oh... 

Muda de estação. Volta-se à cozinha e pergunta. 

Ema – Delizeth, acha que estou ficando flácida? Olhe, hein? Diga a verdade. O que?... Estou? 

Fulminada. 

Ema – Ora... 

Assumindo sintomaticamente tom e ar de patroa. 

Ema – Acabando de arrumar a cozinha, passe um pano no chão. Joga água e esfrega bem. Joga 

bem água sanitária na pia pra deixar bem branquinha. Lave os azulejos e aproveite pra desentu-

pir o ralo que a senhorita entupiu com o seu cabelo. Não sei porque não corta. Depois faça o 

favor de passar aquela pilha de roupa que você vem sempre protelando, protelando, deixando 

pra amanhã, agora vai lá ver: são quase MIL peças de roupa que você deixou amontoar. Eu con-

tei... Trate de se virar. Eu não posso usar as mãos para nada. Hoje elas tiraram férias. Aliás o 

corpo todo. Mãos, pés, pernas, unhas, tudo vai entrar numa completa reforma. O que não for 

possível extinguir, será adaptado e assim por diante. Se eu não conseguir chegar à perfeição, 

pelo menos estarei limpíssima. Vamos, Delizeth. Apure. Não perca tempo. 

Liga o rádio. 

Voz do Rádio (Anunciando) – Delizeth oferece à Ema, sua patroa, com admiração. Feeling com 

Moris Albert. 

Entra música. 

Ema (Meio constrangida) – ... Ora, Delizeth. O que é isso? Não precisava... Sentimental, hein? 

Tá querendo aumento de salário? Sabe, Delizeth, não é que eu fale por falar, não. Mas você 

precisa ser mais organizada. Mais inteligente. Não derrubar tanto as coisas. Parar de se ferir, de 

se machucar. Prestar mais atenção. É feio uma moça tão estabanada... Olhe, não tenho nada com 

isso. Não sou sua mãe ném nada. Só estou falando porque acho que devemos nos ajudar uns aos 

outros... 

Voz do Rádio (Anunciando) – E atenção, atenção. O Repórter Esso informa em edição extraor-

dinária: choveu fogo em Jacarepaguá! O que, em princípio, parecia um crepúsculo, transfor-
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mou-se em verdadeira fornalha. Nuvens de fogo desabaram durante a tarde de hoje em Jacare-

paguá num dilúvio inédito para o carioca. Ainda não se sabe o número de vítimas. O Serviço 

Nacional de Meteorologia está estudando o fenômeno numa tentativa de impedir que ele se repi-

ta. O Repórter Esso informou... 

Ema abaixa o volume do rádio. 

Ema – ... Ouviu, só, Delizeth? Nossa. Choveu fogo! Será que é verdade? Deve ser. O Repórter 

Esso não mente... É a segunda tragédia do dia. 

Vai a janela olhar o céu com a escova. Tem um pressentimento. Vai até a cozinha. Grita. 

Ema – Ha, ha! Onde você vai? Volte aqui. Não vai pra Jacarepaguá nada. Oh, meu Deus... Será 

que vou ser obrigada a te trancar aqui dentro? Trate de voltar ao serviço. Já esqueceu a pilha de 

roupa? E tem mais. Hoje a senhorita não sai daqui sem desentupir o ralo. 

Volta para o cabelo. 

Ema – Que eu não vou chamar o Roto-Rooter. Por que você é tão curiosa, hein, Delizeth? Cre-

do, cruzes! Sossegue. Você é muito agitada. Parece que não reflete, não sei, parece uma loucu-

ra... É. Uma endemonhada! Vai lá ver o quê? O que você espera encontrar em todas essas tragé-

dias? 

Volta pra sala. Vai a janela, do tipo tristonha. Começa a passar creme tônico no rosto, massa-

geando. 

Ema – Ah, Delizeth, mandei um recado pro teu pai. É. Ele mandou me perguntar por que você 

chegava todo dia tão tarde em casa e eu disse pra ele que não, que você saía daqui todo dia às 

sete, só que depois ficava parada horas na frente daquela construção... Que ponto de ônibus? O 

ponto de ônibus é pra lá e você fica pra cá! Esperando a Jane, nada. Que Jane, o que! Fica é 

dando bola pros pedreiros! Ora, Delizeth, não queira me enganar. Eu vi. Tá fazendo tudo pra ser 

despedida e me deixar na mão. Vem aí a Semana Santa, o Natal, o Carnaval e eu sozinha, sem 

empregada. É isso que você está querendo, não? 

Voz de Delizeth – Vou para a fábrica. 

Ema – Pensa que vai ser melhor na indústria? Que vai ter mais chance? Mais oportunidade? 

Coitada... Deus queria que eu esteja redondamente enganada, mas você vai se decepcionar tanto, 

tanto, Delizeth... Quero só ver se vão te tratar como aqui. Comendo como você come. 

Vai até o telefone e disca. 

Ema – Bruna? Tá ocupada? 

Voz de Bruna – Tô dando de mamar pro Suetônio! 

Ema – Dando de mamar pro Suetônio? Tá aí do lado? Deixe eu falar com ele. Oi, Suetônio. 

Como vai? Fale com a titia. Dudu, budu, budu. Ele tá falando Bruna. Que gracinha... Hi, vai ser 

tagarela como a mãe. Ti, tê, té? Ti, tê, té? Hein? Xuxuzinho! Aiii, que vontade de esmagar ele... 

O Zoel já tirou a foto del falando ao telefone? É? E peladinho de bumbum pra cima, também? 

Ah, essa eu quero com dedicatória, hein, Suertoninho. Quando você ficar grande, vai ver, vou 

mostrar pra sua namorada... 

Muda de tom, passando a falar com a amiga. 

Ema – Mas, Bruna... E a Jane? Tá boa? 

Voz de Bruna – Tá, já no tanque. 

Ema – Tá lavando roupa? Já acabou de arrumar a cozinha? 

Voz de Bruna – Já, há muito tempo. 

Ema – A Delizeth ainda não. É lerda. Demora. Escute... 

Passeia por longe da cozinha. 

Ema – Disse que vai sair. 

Voz de Bruna – Será verdade? 

Ema – É... Não sei se falou a sério ou se estava só ameaçando. Disse que a indústria está cha-

mando. Que as amigas dela todas foram... 

Voz de Bruna – Que horror, por quê? 

Ema – Disse que não quer mais ser doméstica. Disse que Jane também vai. Ela falou alguma 

coisa com você? 

Voz de Bruna – Não. Não falou nada. 

Ema – Não? O que será que elas estão tramando? Imagine, entrou num curso de inglês! Outro 

dia me pediu pra sair mais cedo que ia ao Yazigi. Não sabe nem falar português... 



9 

 

Volta-se para a cozinha, com o telefone de fio longo, de onde vem um estranho barulho de li-

quidificador. Grita. 

Ema – Delizeth! Não põe as frutas inteiras dentro do liquidificador! Corte a pupunha em rode-

las. Olhe aí, tá caindo tudo pra fora! Para! 

Volta a falar ao telefone. 

Ema – A Delizeth... Ela coloca tudo inteiro dentro do liquidificador... Outro dia foi um mamão. 

Muda de tom, retomando a conversa. 

Ema – Elas todas estão saindo das casas para trabalhar nas fábricas onde ganham mais. Sabe 

como é, não? Agora as fábricas estão pegando. Daqui a pouco despedem tudo e elas ficam no 

olho da rua. Daí pra a prostituição é um passo. 

Como se a outra falasse alguma coisa, replica estimulada. 

Ema – Ganham mais mas têm de trabalhar mais, né, Bruna? Não é essa moleza, esse servicinho 

nas coxas que elas fazem aqui pra gente, não. Fora a comida. Claro! Aqui ela tem de tudo do 

bom e do melhor. É tratada a pão de ló, feito uma rainha. Adora gelatina. Toma Nescau, come 

queijo... O, cada pedação de queijo... Fora a roupa que a gente dá, né? Outro dia dei um vestido 

novinho pra ela que estava fora de moda. Tava meio puidinho mas se ela fosse mais caprichosa, 

mais vaidosa, teria cerzido, feito um remendinho... Mas não. Usou puído mesmo! 

Grita à cozinha. 

Ema – O Delizeth, cuidado com o cabo da vassoura atravessado que você vai esbarrar, estou 

vendo daqui e derrubar tudo. 

Barulho de coisas caindo e quebrando. 

Ema – Dito e feito. Eu não disse? 

Volta a falar ao telefone. 

Ema – Às vezes acho que sou excessivamente implicante com ela. Mas com essa gente, se a 

gente não fala, não fica em cima, eles não aprendem. Que coisa. É impressionante! Não sei o 

que elas pensam. 

Baixando a voz. 

Ema – Aliás, a cabeça dela pra mim é uma incógnita. Pois se a gente fica amigo delas, elas per-

dem o respeito. E até a confiança. Acham que é tudo igual... 

Voz de Bruna – Mas, também, elas são muito ignorantes. 

Ema – É, elas não entendem. Porque o mundo delas é outro. Elas não têm nenhuma informação. 

Você já pensou? 

Voz de Bruna – Elas são ignorantes demais. A gente tem que ser dura com elas. Senão elas 

fazem tudo errado. 

Ema – É. Elas exigem que a gente se porte como patroa. Acho que é pra se sentirem seguras. 

Espere um pouco, Bruna. 

Volta-se para a cozinha. 

Ema – Delizeth, não esqueça de deixar a carteira de trabalho pra eu assinar, hein? Que é pra 

poder usar o INPS. Aliás, dá uma passada lá pra ver se não é bom fazer um eletroencefalogra-

ma. Fez a compressa de alho? 

Volta ao telefone. 

Ema – Coitada. Caiu do armário. 

Voz de Bruna – Que que ela tava fazendo? 

Ema – Estava fuçando. Se arrebentou toda. 

Voz de Bruna – Você arranja cada empregada! Também, quanto você paga? 

Ema – Estou pagando quinhentos por mês. Ela vem três vezes por semana. Quanto você paga 

pra Jane? 

Voz de Bruna – Mil. 

Ema – Mil? Mas é todo dia, né? É... 

Voz de Bruna – Quinhentos é muito pouco. Não dá. 

Ema – Mesmo assim não dá. É pouco. Reconheço que não dá. Descontando a condução, creio 

acho que ela vive com pouco mais de trezentos e vinte, trezentos e cinquenta cruzeiros por 

mês... 

Pausa, olha para a empregada na cozinha. Fica enternecida e diz. 

Ema – ... Delizeth, pare um pouco. Está cansada? Descanse um pouquinho. Sente-se... 
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Volta a falar ao telefone. 

Voz de Bruna – Ela mora no subúrbio, né? 

Ema – É. É ela e o pai. É... Diz que o pai bate nela. Também, acho que ele sabe que ela é uma 

pinta-braba. Outro dia eu vi mesmo. Ela chegou aqui toda machucada, cheia de hematomas, 

umas manchas roxas... 

Voz de Bruna – Foi o pai, é? 

Ema – Disse que o pai tinha chegado bêbado e tinha pegado ela. Parece que ele abusa dela. Que 

coisa horrível, não? Ela é menor. 

Voz de Bruna – E a mãe? 

Ema – A mãe fugiu com outro. A mãe é uma... 

Voz de Bruna – Não é aquela que trabalhou com a Ruth? 

Ema – É. É aquela que trabalhou com a Ruth, que fazia faxina. É, que bebia. Lembra? 

Voz de Bruna – Mas ela não foi presa? 

Ema – É. Tava presa mas já saiu. Aliás, eu disse pra ela: Delizeth, ela é sua mãe mas eu não 

quero saber dela rondando por aqui, não. Se quiser continuar aqui fale com ela. Imagine, tava na 

cozinha, Bruna, sentada na mesa tomando café. Tinha acabado de sair da penitenciária. Eu dor-

mindo, era de manhã e aquela mulher lá. Olhe que perigo! 

Voz de Bruna – E você reclamou? 

Ema – Falei: Tome o seu café e vá embora. Crie juízo e trate de recomeçar a vida longe daqui, 

se é que quer ver sua filha trabalhando e bem empregada. Já causou muita infelicidade... 

Voz de Bruna – E ela? 

Ema – Foi embora. Disse que ia pro Paraná. Parece que se amigou com um capataz lá de uma 

fazenda... 

Volta-se para a cozinha. 

Ema – Delizeth, não empilha os pratos desse jeito. Não vai equilibrando-os até o armário que 

você vai deixar cair... 

Barulho de pratos caindo e quebrando. 

Ema – Eu não disse? Ah, meu Deus... Vou ter de desligar, Bruna, antes que ela me quebre tudo. 

Depois eu falo com você. Lembranças pro Zoel. Tchau, Suetoninho. 

Desliga. Volta-se à empregada. 

Ema – Delizeth, assim não dá! Doravante vou ser obrigada a descontar tudo o que você quebrar. 

A campainha toca. 

Ema – Delizeth, vá ver quem é. 

Pausa. 

Ema – Que? Um mulato? ... Que que ele quer? ... Mijar? ... Usar o mictório? Oh, meu Deus... 

Diz que não tem. ... Já disse que tem? Quem te mandou??? ... Ele tá aí dentro da cozinha? Oh, 

meu Deus... Já disse pra você não deixar entrar... Vai. Agora mostra pra ele... 

Muda de tom e de expressão, como se estivesse vendo o desconhecido na cozinha. Tenta ser fria 

e cortez. 

Ema – Mostra pra ele o toilete, Delizeth. 

Dá um risinho amarelo. 

Ema – ... Faça o favor! 

Acompanha o desconhecido com o olhar e depois muda de tom quando fica a sós com a empre-

gada. 

Ema – Delizeth... Eu já te disse um milhão de vezes para que não... 

Vai parando aos poucos de falar à medida em que se ouve o barulho do desconhecido mijando. 

Ema – ... deixasse estranhos entrar. Depois... nós vamos... conversar... 

O barulho do mijo vai baixando até se extinguir. Pausa. 

Ema (Intrigada) – Por que está demorando tanto? Já não acabou? 

Espera mais um pouco. 

Ema – Que será que está fazendo no banheiro? 

Anda nervosamente pela sala. 

Ema – Acho melhor bater na porta. É. Isso. Vai. 

Grita. 

Ema – Não! Não, Delizeth, espera! Não bata. Pode ser perigoso. Isso. Dê uma espiada. Mas 
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tome cuidado... Oh, meu Deus, que situação... Dá pra ver? O que? Já está saindo? Hein? O que, 

Delizeth? Que que ele está fazendo? 

Como se a empregada dissesse. Ema se surpreende. 

Ema – ... O que??? 

Ouve-se barulho de descarga. Expectativa. Muda de expressão como se o desconhecido retor-

nasse à cozinha e estivesse agradecendo. 

Ema – ... de nada! 

Como se a empregada tivesse saído acompanhando o desconhecido, murmura meio hipnotiza-

da. 

Ema – ... Que coisa desagradável! 

Volta-se à empregada que retornou à cozinha. 

Ema – Feche bem a porta. Passe o pega-ladrão. E vai, joga um pouco de Pinho-Sol na privada. 

E não abra mais a porta. Quando for pra abrir, ponha o pega-ladrão, pergunte o que é, venha me 

dizer e só depois abra, se eu mandar. E se for para usar o banheiro, diga que a sua patroa não 

gosta. Eu não quero! E feche a porta. Além de ser... constrangedor uma pessoa vir cagar e mijar 

na sua casa e fazer sabe-se lá o que, todo tipo de coisa, todo tipo de doença, de vírus e que peri-

go. Que perigo! Podia ser um maníaco, um tarado, um assassino... E nós duas aqui, sozinhas. 

Você é forte. Mas eu... E olhe, essas instruções servem também pra quem vier aqui pedir esmola 

e comida. Negue! Não dê nada. Diga que a sua patroa não gosta. 

A campainha toca. 

Ema – ... Que é? Comida? Diz que não tem. 

Voz de Delizeth – A patroa tem, mas não quer dar. 

Ema (Grita) – Não! Não diga que tem e que eu não quero dar. 

Voz de Delizeth – Mas a senhora... 

Ema – Sei que eu falei, Delizeth, mas não é pra falar. Que é que você tá pretendendo fazer? 

Agitação social? Vai. Dá um pedaço de pão pra criança. Passa manteiga. Põe uma banana no 

meio. 

Voz de Delizeth – E pra outra? 

Ema – A outra também quer? Quantas são? ... Cinco? 

Ema (Nervosa) – Feche a porta, Delizeth. Vai ver que é pivete! O pega-ladrão tá passado? Mas 

não fica muito perto da porta que eles puxam. Dá aquele resto de abrobrinha que sobrou. Põe 

naquela lata de cera. Tá limpa, né? Passa uma água nela. É... Não, não dá tempo! Estou atrasa-

díssima. Tá limpinha. Isso. Agora fecha bem a porta. Passe o trinco. Feche embaixo e emcima. 

Observa a empregada executar as ordens e como se ela tivesse se esquecido de fechar o trinco. 

Ema (Completa) – ... Embaixo! 

Ema (Volta-se pra sala) – Vou queimar um pouco de incenso... Tô achando meio carregado... 

 
Trecho riscado do roteiro 

Ema (Continuando) – ... Vou queimar palha de alho que é o mais porreta. 

Ema (À cozinha) – Alguma coisa contra? Tem medo de alho? Não gosta? Por acaso você é 

vampira? 

Ema (Procura na gaveta) – Comprei vários. Onde é que está? Ah! 

Ema (Examina-os) – Mirra, benjoim, arruda ou alecrim? Qual, Delizeth? Alecrim? É mais ale-

gre? Mas vou queimar palha de alho primeiro. 

À cozinha, escondida. Pegando a palha de alho. 

Ema – Que é? Pra que essa agitação? Nossa! Tu tá carregada mesmo, né, Delizeth? 

Volta e começa a incensar usando um turíbulo. Balança o turíbulo pra lá e pra cá como coroi-

nha. Vai até a janela e fecha-a. 

Ema – É melhor deixar fechada que é pra quando abrir, sair tudo. 

A porta da cozinha se fecha. 

Ema (Sempre incensando) – Não adianta fechar que eu vou entrar aí dentro. Imagine se logo aí 

eu iria deixar de incensar... 

Bate na porta. 

Ema – Vamos, Delizeth, sua vampirazinha... Abra a porta. 

Como a porta não se abre ela grita. 
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Ema – Abra a porta! 

A porta abre-se. 

Ema (Entrando na cozinha) – Nossa! Não precisa se encolher tanto... Tu tá carregada mesmo, 

hein, Delizeth? Você tá precisando se benzer, tomar um passe... Lá no Cafundó do Judas não 

tem um terreiro de graça onde você possa ir? Você é estranha mesmo, né Delizeth? Até nisso 

você é diferente. Geralmente são as empregadas que são dadas à umbanda, à macumba. E não as 

patroas. Entendo mais de candomblé do que você. 

Volta pra sala, abre a janela. 

Ema (Abrindo a janela) – Ah, já está ficando bem mais leve. Não está sentindo? Já está saindo. 

O barulho das obras do metrô aumenta. Pela janela entram nuvens de poeira. Ema tosse. É 

obrigada a fechar a janela. 

Ema (Comentando a si própria enquanto fecha a janela) – A gente que não tem ar condiciona-

do... Só mesmo por amor. 

Começa a tirar as sobrancelhas. 

 

Ema – Delizeth, vai jogar o lixo lá fora na lixeira. Vai que está cheio. Vai agora. Eu fico olhan-

do da porta. Se alguém vier puxar papo no corredor, saia correndo. Vai, que eu fico olhando da 

porta. Vai, menina. Pare de tremer. Eu não vou fechar a porta. Não tenha medo. Não vou te 

deixar trancada lá fora, não. Vai que eu estou aqui. 

Ouve-se ela trancar a porta e vir pra sala. Pega o telefone e disca. 

Ema – Oi, Bruna. Só agora consegui ficar livre um pouco da Delizeth. Mandei ela ir levar o lixo 

lá fora. Ela morre de medo. Já morreu uma empregada no corredor. É. Foi assassinada. Não, não 

se sabe por quem. Nunca descobriram. 

A campainha toca. 

Ema – Olhe só. É ela. Ah, deixa tocar. Bruna, mas eu queria te dizer uma coisa. Sabe que apa-

receu aqui um mulato e pediu pra urinar? ... O que? Aí também? Quando? Agora há pouco? 

A campainha toca novamente. 

Ema – ... Era um mulato alto, forte, com uma cicatriz no pescoço? Tinha olhos verdes? Não 

reparei... Creio que sim. É muita coincidência. Acabou de sair daqui não faz nem quinze minu-

tos. Bruna, escute... Você acha que a Delizeth ou a Jane... 

Voz de Bruna – ‘Tô achando muito esquisito, Ema. 

Ema – ... Você está pensando a mesma coisa? Será que elas estão de cumplicidade com ele? 

Que ele entrou só para espiar o apartamento pra depois voltar e... 

Voz de Bruna – Estou muito desconfiada. 

Ema – ... Hein? Acha? 

A campainha toca insistentemente. 

Ema – ... Estou com medo, Bruna. É muita coincidência. Você perguntou pra Jane se conhecia 

ele? E que que ela disse? ... De vista? Ih, meu Deus... Aí tem coisa. Tem coisa, Bruna. Estou 

sentindo no ar. Você também acha? É, é? 

Fica aterrorizada. 

Ema – Pois é. Pois é. É disso que estou me lembrando. Eu sei dessa história. Li nos jornais. Foi 

terrível. E aconteceu aqui perto. A empregada tinha um amante e... abriu a porta pra ele entrar. 

Foram mais de vinte facadas. Será que a Delizeth seria capaz? ... 

A campainha toca novamente. 

Ema – ... Bruna, tenho de desligar. Deixei ela trancada lá fora. Vou investigar e depois te conto. 

Até logo mais. 

Desliga e vai até a cozinha. 

Ema –Já vai! Que escândalo! 

Ouve-se a porta abrindo. 

Olhe aí. Arranhou toda a porta com as suas unhas. Agora vai ter de pintar de novo. Você só me 

dá despesa! 

Volta-se pra sala. De repente para e volta-se seriamente para a cozinha. 

Ema – Delizeth... Você conhecia ele? O mulato que veio aqui urinar? 

Pausa grave. 

Ema – ... De vista? 
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Aproxima-se da porta da cozinha, tensa. 

Ema – ... Olhe, diga a verdade. Eu não vou chamar a polícia, não vou falar pro teu pai, mas 

quero saber a verdade. Que é esse homem? Onde você viu ele? Que é que ele tem com você ou 

com a Jane? Ele é amigo da Jane? Não? Vamos, Delizeth, responda. Senão não assino sua car-

teira de trabalho. Tá querendo proteger ela? Ele é amigo dela? Não senhora. Volte aqui. Onde 

pensa que vai? Vamos, responda. Eu estou te perguntando. Viram ele outro dia? Onde? No ôni-

bus? Não sei não... Isso tá me parecendo muito enrolado. Jura por Deus? Pela sua madrinha? Tá. 

Está bem... Acredito... Não precisa se ajoelhar. Vamos, levante-se. 

Volta pra sala. 

Ema – É... eu também acho que já vi ele antes. A cara dele não me é estranha. 

O barulho das obras do metrô faz tremer o apartamento. 

Voz do Rádio – A Companhia do Metrô informa que poderá faltar luz hoje nos bairros do Cate-

te, Tijuca e Botafogo devido ao desabamento de uma das galerias. 

Ema (Mudando de tom) – Bem, dona Delizeth, que tal se mexer, passar um pouco de roupa? 

Hein? Se faltar luz... Pode pelo menos passar um bustier antes de sair. 

Vai ao telefone e disca. 

Ema – Bruna? Falei com ela. Disse que também o conhece de vista. Sei lá, Bruna. Ela jurou. 

Mas a gente não se pode nunca confiar. O jeito é ficar de olho aberto. Não podemos prescindir 

dessa mão de obra. É. Eu sei. É um grilo. Mas que que a gente vai fazer? Estragar as mãos na 

cozinha? Jamais! Prefiro correr o risco. 

Olha pra cozinha. 

Ema – Espera aí Bruna. 

A cozinha. 

Ema – Delizeth que é que foi agora? 

Ao telefone. 

Ema – Bruna, parece que a gente não pode mesmo conversar... A gente se fala depois. Olhe, 

olho vivo. Ah, e se fosse você, não diria nada pro Zoel. Homem não entende... Vai querer des-

pedir e a gente que se dane com o Bom Bril e o detergente. Sabe como é, né? Até logo Bruna. 

Olha, qualquer hora passo aí pra deixar uma lembrancinha pro Suetônio. 

Voz de Bruna – Ah, não precisa. 

Ema – Ah, não é nada. É um macacãozinho de astracã que eu vi numa vitrine, adorei e acho que 

vai ficar uma gracinha nele. 

Voz de Bruna – Então, vem amanhã. 

Ema – Tá. Depois a gente se fala. Ah, parece que vai faltar luz hoje. Se faltar até é melhor. O 

jantar é a luz de velas. 

Faz sinal para a empregada. 

Ema – Espere aí, Delizeth. 

Voz de Bruna – Me conta tudo. Mas me conta mesmo. 

Ema – Tá. Tá. Tá... Depois a gente se fala. 

Voz de Bruna – Um abraço. 

Ema – Pra você também. 

Desliga e volta-se pra cozinha. 

Ema – O que é? Tá sentindo dores? Onde? Mas você não tinha operado? Você precisa ver isso, 

menina... Não esquece de deixar a carteira pra eu assinar. ... Hein? Gozar um pouco dos benefí-

cios da previdência social que você tem direito. Fica na fila que uma hora eles te atendem. Já 

está com o protocolo? Não vai perder, hein? 

Divaga. 

Ema – Lá tem bons médicos. É tudo sorte. Se você cair nas mãos de um... É tudo sorte. Não 

esquece de deixar a carteira. Isso eu faço questão de fazer por você. 

Liga o rádio, prepara um drinque e retoma sua operação de beleza. 

Ema – Bem, já fiz as unhas... Só falta as axilas! 

Depila as axilas. Maquila-se, olha-se no espelho e comenta. 

Ema – Mulher-objeto? Sou é gostosa! 

Desliga o rádio, põe um disco e veste um vestido de noite lindíssimo. 

Ema (À empregada) – Estou bonita? 
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Tira os pratos e os talheres da cozinha. Começa a arrumar a mesa para dois. O telefone toca. 

Ela olha para o telefone. Toca novamente. 

Ema (Atendendo) – Alô! 

Tem um baque ao reconhecer a voz do outro lado da linha. 

Ema – ... Oi! É você... Tudo bem? Desculpe ontem, tá? Não devia ter feito aquilo. Foi sem que-

rer. Tô desculpada? Sei lá onde estava com a cabeça... 

Voz de um homem – Olha, fiquei muito chateado. 

Ema – O quê? Espera um pouco. Não! Não, por favor. Espera um instantinho só. 

Vai até a porta da cozinha e fecha-a, volta ao telefone. 

Ema – Alô. Deixa eu explicar. 

Voz de um homem – Olha, acho melhor não ir. 

Pausa. 

Ema – ... Você não vem? Mas eu estou preparando um jantar... 

Voz de um homem – Você é muito possessiva. 

Ema – ... Não, não diga isso. Não diga isso, por favor. Isso não é verdade... Você sabe que não é 

verdade... Alô! Alô... 

Repõe tristemente o fone no gancho. Vai chorar, mas controla-se. Ao longe, ouve-se uma serra 

elétrica... Abre a porta da cozinha e vai falando sem sentir as palavras. 

Ema – Está tudo pronto? Deixe aí. Depois eu dou um jeito... O que foi que você perguntou? Se 

eu estou esperando alguém? ... Sim. Estou... Estou esperando alguém. Ahn? Você não conhece. 

É alguém de que gosto muito. Por isso quero que você deixe tudo limpinho pra causar boa im-

pressão. 

Tem os olhos cheios de lágrimas. O barulho das obras do metrô faz-se sentir. 

Perdendo o controle. Começando a gritar. 

Ema – Ai, eu não aguento mais essa barulheira. Eu vou ficar louca. Louca! Ando vivendo à 

base de calmantes... Não, Delizeth... Isso já foi longe demais. Fora a fumaça, a poeira, os mos-

quitos, os pernilongos e o perigo de explosão. Isso é vida? Responda! É? Se vim morar na cida-

de maravilhosa foi pra curtir e não pra envelhecer... 

Olha-se ao espelho e diz baixinho. 

Ema – ... a olhos vistos! 

Ema (À empregada, na cozinha) – Sabe que eu te invejo? Morando no subúrbio, numa boa... 

Vai ficando agitada. 

Ema – Vai, me dá gelo. Vou jogar gelo neles. Quem sabe pego um engenheiro. Os funcionários 

não têm culpa. Teve um pessoal lá em Botafogo que jogou aipim. Eu, hein? Gelo é mais barato. 

Tem saco plástico aí? De leite serve. Mas vazio, né, Delizeth? Acha que eu vou jogar leite no 

governo? Encha de água. Me dá. Me dá. Que? Tá excitada? Tome. Encha um também. Jogue aí 

da sua janela. 

Vem pra janela da sala e atira. Da janela da cozinha vê-se que Delizeth também atira. Ema vai 

ficando excitada. 

Ema – Me dá uma pupunha! Me dá a mousse. O strogonoff... O arroz à grega... 

Atira tudo pela janela. 

Ema – Acertou! Acertou em cheio! 

Dá uma risada vingativa e afasta-se da janela. 

Ema – Bem feito. 

À empregada. 

Ema – Foi você ou eu? Acho que era um engenheiro. Ou engenheiro ou técnico. Tanto faz. 

Tava dando ordens. Acho que pra fazer mais barulho... 

O relógio bate sete horas. Ouve-se barulho na cozinha. 

Ema (Sem ânimo) – Está adiantado meia hora. São seis e meia. Já foi tomar banho? 

Vai até a cozinha e volta com uma sacola. A sacola de Delizeth. 

Ema (Examinando a sacola, desanimada) – Olhe aqui. Um pedaço de sabão... Feijão, açúcar, 

orégano, páprica... Que ladra! 

Meio indignada. 

Ema – Eu não sou rica... 

Tirando tudo da sacola. De repente acha algo embrulhado num plástico. 
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Ema – ... Uma faca! Ué... Essa faca não é minha. É uma arma. Pra que será que ela anda com 

isso? Pra matar ou pra se defender? Ou...? 

Ouve-se barulho na cozinha. Delizeth já tomou banho. Ema arruma rapidamente a sacola. He-

sita em colocar novamente o furto e a faca, mas acaba colocando ambos. Leva a sacola pra 

cozinha e volta pra sala. 

Ema (Fingindo naturalidade) – ... Tudo pronto? Já pegou as suas coisas? Então pode ir. Até 

depois de amanhã, quarta-feira, né? E não falte, hein? Se você faltar eu desconto. Até logo. 

Ouve-se uma porta fechar. Ema vai até lá e verifica. Volta pra sala. Está triste. Vai até a janela 

e olha para as obras do metrô. Liga o rádio e prepara um drinque. Está desconsolada. O rádio 

toca uma música tristíssima. As luzes piscam e se apagam. 

Ema (Com naturalidade) – Hi, acabou a força! 

Tateia atrás de uma caixa de fósforos. Ouve-se barulho na cozinha... 

Ema – ... Delizeth? É você, Delizeth? 

Acende um palito. 

Ema – ... Delizeth? 

Acende outro palito e vai andando até a porta da cozinha. 

Ema – ... É você, Delizeth? 

Grito. As luzes se acendem e surge Delizeth na porta da cozinha. Ema leva um susto mas tenta 

logo se recompor. 

Ema – ... Esqueceu alguma coisa? 

Delizeth abre a bolsa e... tira a carteira profissional. 

Ema – ... Eu já vou assinar! 

Vai nervosamente até a bolsa. Abre-a e pega uma caneta. Assina nervosamente a carteira. En-

trega-lhe e diz. 

Ema – ... Não vai perder, hein? 

Delizeth pega a carteira, guarda na bolsa e sai pela porta da frente. Ema fecha a porta, esgo-

tada e diz: 

Ema – Até quarta-feira... 

Senta e bota a mão no queixo. Cai lentamente. Música. 

Fim 
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As mil e uma encarnações de Pompeu Loredo 

Mauro Rasi e Vicente Pereira 

 

Um pouco antes da peça começar, quando as luzes já estão se apagando, um homem com cara 

amargurada e aparência desesperada levanta-se na platéia. Tira um revólver do bolso e põe na 

própria cabeça. Vai se matar. Uma senhora elegante, bem vestida, usando jóias de bom gosto 

levanta-se demonstrando perícia profissional vai até ele decidida tentando impedir. As luzes se 

acendem novamente. 

- Senhora – Pare, moço. Não faça isso. O senhor é tão jovem... Por que fazer isso? 

Ele não responde, fica atônito com a intervenção. 

- Senhora – Para tudo tem um remédio. Essa é a pior solução. (Estende a mão) Me dê es-

sa arma. O senhor não devia andar armado. (Ele hesita) Vamos. Veja, todo mundo está 

assustado. Dê-me isso. (Enérgica) Dê-me isso! A vida a Deus pertence. O homem não 

tem direito de dar cabo dela. Vamos, dê-me essa arma. (Ela toma-lhe decidida o revól-

ver) Pode confiar em mim. Eu guardo, depois eu devolvo ela pro senhor... (Põe o revól-

ver na bolsa). 

O homem começa a chorar. Ela consola-o. 

- Senhora – Calma... Vamos, coragem. Não tenha vergonha. (Faz sinais à platéia do tipo 

“Não há de ser nada”) Não tenha vergonha... 

Bate com a mão delicadamente no ombro dele. 

- Senhora – Pode chorar... Chore à vontade. 

Ele chora à vontade. 

- Homem - ... eu não agüento mais. Minha vida... 

- Senhora – Que é que tem a sua vida? 

- Homem – Nada dá certo comigo. 

- Senhora – E pensa que se matando ela melhorará? Mera ilusão, meu senhor falta de co-

nhecimento. Como é o seu nome? 

Ele fala mas ela não entende. 

- Senhora – Como? Fale mais alto. 

Ele repete baixo. Ela continua sem entender. 

- Senhora – Mais alto. Não tenha vergonha de dizer o próprio nome. (Alto à platéia) Que 

isso sirva de exemplo. Quem aqui, pelo menos em pensamento, já não tentou dar fim à 

vida? (A ele) Diga alto. Para todos aqui ouvirem. 

- Homem – (Gritando) Pompeu! ...Pompeu Loredo! 

- Senhora – Seu Pompeu, muito prazer. (Estende-lhe a mão) Sou a doutora Neme. (Em 

bom tom) Neme Maluf. (Decidida) Venha comigo (Ele hesita). 

- Senhora – Eu vou ajuda-lo. 
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Ele continua hesitante. Ela pega-o pela mão. Ele não reage, saem pela platéia. 

Cena I – Consultório da Doutora Neme... 

Centro de pesquisas avançadas – Psicanálise retroativa Drª Neme Maluf. Entram a doutora Ne-

me e Pompeu. 

- Drª Neme – Fique à vontade. 

Vai para trás do biombo e começa a trocar de roupa. Antes liga a música ambiental. Ele vai 

ficando cada vez mais deprimido enquanto dialogam. 

- Pompeu - ... ninguém pode me ajudar. 

- Drª Neme – Confie em mim. 

Pompeu - ... e por que deveria confiar na senhora? Uma estranha... 

- Drª Neme – (Saindo de trás do biombo com touca de médica, sapato e meia 

branca, calça e soutien. Energicamente) Porque sou médica e você está doen-

te. (Repara que está seminua e volta para trás do biombo) Não tente se enga-

nar mais do que já tem se enganado. Precisa de ajuda. O senhor já ouviu falar 

em psicanálise retroativa? 

- Pompeu – (Apático) Não. O que é? 

- Drª Neme – Bem... É difícil dizer em duas ou três palavras. Mas em princípio 

posso dizer que retrocede. (Sai de trás do biombo vestida de médica. Encami-

nha-se para ele) E aqui entre nós, meu retrocesso vai muito, muito além do 

útero. 

- Drª Neme – (Continuando) O senhor acredita em reencarnação? 

- Pompeu – ... Como? 

- Drª Neme – Estou lhe perguntando se o senhor sabe que teve outras vidas. 

- Pompeu – (Rindo nervoso) ... Não estou entendendo. 

- Drª Neme – (Resignada) Deve ter sido por isso que eu fui expulsa da Ordem 

dos Psicanalistas... (Confidencialmente) Fizeram de mim uma dissidente. 

- Pompeu – (Meio chocado)... Dissidente? Mas o que é que a senhora pode fa-

zer por mim? 

- Drª Neme – (Olhando-o fixamente nos olhos, convicta) Leva-lo ao passado. 

- Pompeu – ... O que?! 

- Drª Neme – Foi isso mesmo que o senhor ouviu. Uma viagem, uma viagem 

ao passado. E olha, não vou lhe cobrar nada. Meu processo é considerado fora 

de alcance econômico da população. Você sabe qual é a renda per capita do 

brasileiro, por isso só estou ao alcance, digo meus conhecimentos só estão ao 

alcance de presidentes, senadores, cirurgiões plásticos... (Pausa) Eu escolhi o 

senhor. Portanto considere-se uma pessoa de sorte. 

- Pompeu – (Intrigado) ... Quer dizer que a senhora pode me levar à outras en-
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carnações? Mas como isso é possível? 

- Drª Neme – Não me pergunte os meios. O senhor teria de ter dados científicos 

para entender. 

- Pompeu – (Intrigado) ...Outras vidas? 

- Drª Neme – O senhor pode ter certeza: Ninguém paga em vão. 

- Pompeu – Mas isso é espiritismo. 

- Drª Neme – Pra mim é ciência. (Relâmpago) Quem sabe a chave dos proble-

mas do presente não se encontre nos males praticados no passado? O senhor 

conhece? Sabem quem é? Ou melhor, quem foi? 

- Pompeu – (Profundamente tocado) ... Quem fui eu? 

- Drª Neme – Como é mesmo o nome do senhor? 

- Pompeu – Pompeu. 

Drª Neme – Seu Pompeu, eu não quero me precipitar nem afirmar nada, mesmo porque ... 

(Continuando) ... isso não são coisas que se falem assim. (Olha para os lados desconfiada, bai-

xinho) A gente tem que tomar muito cuidado, ouviu? Minhas experiências são muito controver-

tidas, porque como eu já disse, meu retrocesso vai muito além do útero. (Já falando meio alto) e 

os conservadores estão loucos pra me ver pelas costas. O senhor sabe, né, tudo o que é novo, 

choca. (Baixinho, novamente) De modo que é bom a gente fazer tudo meio na moita, com a 

consciência tranqüila, sem correr o risco de no meio da experiência sermos surpreendidos pela 

polícia, como já aconteceu uma vez. Eles cassaram a minha carteira. Eu estou sendo processada. 

- Drª Neme – Estou funcionando clandestinamente. Por medida de segurança, 

não diga nada a ninguém, tá? 

Vai até a porta, pé ante pé. Pompeu está perplexo e fascinado, por que não dizer temeroso. Ne-

me abre a porta e olha pra fora. Nisso vê os dizeres na porta e sobressalta-se. 

- Drª Neme – Esse meu ajudante! Sempre que limpa a porta se esquece de por 

de volta a camuflagem. 

Pega uma tabuleta num canto e coloca no lugar onde está escrito Centro de Pesquisas Avan-

çadas, Neme Mene Lumaf, Secos e Molhados. Dando uma risadinha, apontando o nome na 

placa nova e diz. 

- Drª Neme – É Neme Maluf ao contrário... 

- Pompeu – (Preocupado) ... A senhora está proibida de clinicar? 

- Drª Neme – Sim, veja que petulância das autoridades. Acho que o governo er-

rou ao me condenar. 

- Pompeu – (Preocupado) Mas, proibida por quê? (Levanta-se, pronto para sair) 

O que foi que a senhora fez? 

- Drª Neme – (Tranqüilamente, fazendo-o sentar-se novamente) E é preciso fa-

zer alguma coisa para se punida num regime autoritário? (Pergunta, noutro 

tom) Bem, seu Pompeu, o senhor me parece um homem forte, saudável, tem 

tudo inteiro... o que é que falta? 
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- Pompeu – Não agüento mais. 

- Drª Neme – Não agüenta mais o quê? 

- Pompeu – Não agüento mais o ministério. Está me destruindo, se é que já não 

me destruiu. Estou um farrapo... 

- Drª Neme – (Fazendo alguns preparativos) Mas, que ministério é esse? 

- Pompeu – Trabalho no Ministério da Educação. Sessão do MOBRAL e Proje-

to Minerva. Sou eu que falo sobre o substantivo, a preposição, o pronome, pe-

lo rádio... 

- Drª Neme – Oh, compreendo... 

- Pompeu – Antes era do almoxarifado. Trabalhava no departamento de cader-

nos. Fazia as linhas e as margens. (Mostra as mãos) Tinha na época as mãos 

tão firmes que nem precisava usar régua, mas fui ficando com as mãos trêmu-

las, só de ódio de ver as pessoas subindo e eu ali marcando passo. (Exaltando-

se) Queria um lugar, um posto onde eu tivesse mais oportunidade de mostrar o 

meu... talento. Eu sei que posso fazer muita coisa. 

- Pompeu – (Continuando)... Eu sei que posso. Eu sei que posso. (Começa a 

andar de um lado para o outro) 

- Drª Neme – (Tentando acalma-lo) Paciência, acalme-se, seu Pompeu, tudo na 

vida é compreensão. 

- Pompeu – (Indignado) Teve gente que entrou lá depois de mim, até como Of-

fice-Boy, faxineiro, e hoje é chefe de seção, secretário da educação e tudo. (A 

si mesmo, amargo) E pensar que quando ingressei no Ministério acalentava o 

sonho de um dia ser Ministro... 

- Drª Neme – Seu Pompeu, que quadro sinistro o senhor está pintando. Lembre-

se que na angústia é fácil desprezar a vida. Valoroso é quem tem a força de 

suportar a miséria. Eu também tenho tido problemas com o Ministério. 

Pompeu – Da Educação? 

- Drª Neme – Não. Da Saúde e do Trabalho. Como eu disse pro senhor, cassa-

ram a minha licença. Houve até uma comissão parlamentar de inquérito. Que-

riam saber se eu levava mesmo os pacientes à outras épocas. E, principalmen-

te... (Faz um certo clima e depois completa)... se eu os trazia de volta. 

Pompeu fica assustado. 

- Drª Neme – A Ordem dos Psicanalistas me acusou de não ser seguidora das 

teorias de Freud, Reich, Jung Adler, Erich Fromm ou de qualquer outro, mas 

sim de satã (Relâmpagos). Fizeram de mim uma dissidente. Agora que agüen-

tem a cisma que eu vou causar. (Noutro tom) O senhor está mesmo disposto a 

se submeter à operação? 
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- Pompeu – (Estranhando) ... Operação? 

- Drª Neme – (Corrigindo) Experiência. Ultimamente ando trocando as pala-

vras, não sei porque... 

- Pompeu – (Levantando-se) Não sei. Ainda não me decidi. Estou, confesso, 

muito assustado. Ainda não sei bem de que se trata. 

- Drª Neme – Não era o senhor que dizia que não tinha nada a perder? (Ele não 

responde) Vou chamar meu assistente. (O chama) Liléli! 

Entra Liléli. Liléli é estranho. Parece [noir], Kildare de Borracha, com a aparência de quem 

acabou de tomar banho, limpíssimo mas meio sinistro. Sempre impecável e imaculadamente 

vestido de branco. Tem uma dentadura perfeita, tão branca quanto seu alvíssimo uniforme. Ao 

mesmo tempo parece um entendido sinistro. 

Drª Neme – (A Pompeu) Esse é meu assistente, Liléli. Liléli, senhor Pompeu. Ele concordou 

em nos ajudar na nossa experiência e, conseqüentemente, ajudar-se a si mesmo. 

- Liléli – (Estendendo-lhe a mão) Muito bem, parabéns. (Mas logo volta a ficar 

sinistro) 

- Drª Neme – (A Pompeu) Liléli foi o primeiro simpatizante das minhas teorias. 

- Liléli – Trabalhamos juntos há mais de dez anos... 

- Drª Neme – (Baixo, a Pompeu) Já voltou há quatro mil anos atrás, uma vez, 

num retrocesso... 

- Pompeu – ... é mesmo? (Pergunta a Liléli) E então? Que é que me diz? 

Liléli não diz nada. Fica parado olhando fixamente para frente. 

- Drª Neme – Não dá pra falar. É uma experiência muito pessoal. Liléli, tire a 

pressão do seu Pompeu. 

- Pompeu – ... mas eu ainda não estou convencido. 

- Drª Neme – (Categórica) O senhor não ia se matar? (Ele afirma com a cabeça) 

Então? Prometo-lhe coisas bem mais interessantes. Liléli, a pressão. 

Pompeu se entrega, resignado. Liléli põe o aparelho ao redor do braço dele e começa a bombear. 

- Pompeu – Ai, tá apertado demais. 

- Drª Neme – É assim mesmo, seu Pompeu. O que arde cura, o que aperta segu-

ra. (Ri) 

- Liléli – (Olhando para o marcador e arregalando os olhos) Doutora Neme, é 

muito alta... 

- Drª Neme – (Confirmando) É altíssima, seu Pompeu. 

- Pompeu – (Nervoso) É, é? É tão alta assim, doutora? Por isso que eu me sen-

tia tão mal o dia inteiro. 

- Drª Neme – E o senhor nunca se tratou? Que coisa feia, seu Pompeu. Que 

desleixo com a própria saúde. Lembre-se, eu não sei se o senhor sabe, que o 
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corpo é a morada do espírito. Se ele está mal o espírito também fica. Liléli, 

prepare as injeções. 

- Pompeu – ... Injeções? 

- Drª Neme – É pra ajudar. O senhor está muito tenso. Não posso mandar um 

hiper-tenso pra antiguidade. 

Liléli aproxima-se com a injeção. Aplica vagarosamente na veia de Pompeu. 

- Drª Neme – Depois não se esqueça de pegar o cristal na corrente. (Lembra-se) 

Ah... não deixe eu me esquecer de acender as velas. 

Liléli traz as velas e uma caixinha de veludo. Ela examina as velas. Entrega de volta para Liléli. 

- Drª Neme – (A Liléli) Essa bem no alto. Você acende bem no alto. Agora, es-

sa... você acende de cabeça pra baixo. (Confidencialmente) Bem baixo. 

- Pompeu – Velas? Vai fazer macumba? Mas a senhora não é cientista? 

- Drª Neme – Meu filho, no cosmo tudo é imprevisível. 

Liléli sai com as velas. 

- Pompeu – Mas porque duas velas? 

- Drª Neme – Uma é para Deus. (Pausa grave) 

Ela abre a caixinha e tira uma corrente com um cristal pendurado. Liléli volta, faz sinal que 

‘tudo bem’. 

- Drª Neme – Seu Pompeu, olhe fixo para esse cristalzinho. Deixe os olhos se-

mi-abertos mas olhe fixo. Procure não piscar. Isso. Isso. Assim. Não pisque. 

Não pisque... (Balança a correntinha na frente dele) Isso... (Balança) fixo na 

pedrinha, na pedrinha... Não pisque. Não pense, veja apenas a pedrinha, con-

centre-se apenas nesse cristal... concentre-se. Ouça apenas esse som que sairá 

dos lábios de Liléli. Liléli, o som. 

Liléli faz ‘huuummmm’. Ela continua balançando a correntinha. Pompeu olha fixo, acompa-

nhando o vai-vem da corrente. 

- Drª Neme – Fixe na pedra. Entregue-se ao som. Apenas pensando ‘quem fui 

eu’? ‘Quem fui eu’? entregue-se. Deixe-se levar. Solte as amarras. Não resista. 

Abra a mente para um mundo de sonhos reais. Não tire os olhos da pedra. 

Abra as portas da percepção. Ouça o som. Liléli, mais alto. 

Liléli faz o som mais alto. ‘Huuummm’. 

- Drª Neme – Não pisque. Não pisque. Sobretudo, não pisque. 

Continua balançando a correntinha. Liléli faz o som, de repente Liléli nota que a doutora está 

ficando hipnotizada. Cutuca-a. 

- Drª Neme – ... Opa! (Recupera-se imediatamente) Não foi nada. Concentre-

se. Esqueça tudo. O mundo exterior, qualquer ruído não ligue pra nada. Não 

dê atenção pra nada. Apenas ao som de Liléli. Quem fui eu? Pergunte-se: 
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Quem fui eu? No mais recôndito de sua alma: Quem fui eu? 

O consultório vai se transformando. Entra a música ‘Huuummm’, Quem fui eu? Uma música 

suave, onírica, convidando ao enlevo, crítica nas entrelinhas... durante a qual Pompeu vai se 

entregando. Sombras. Luzes. Clima de viagem, Pompeu se agita como se estivesse vendo coi-

sas. 

- Pompeu – ... que animais estranhíssimos! 

Ouve-se sons de animais pré-históricos 

- Pompeu – ... grandes, gigantescos. Alguns voam. As plantas, as árvores, co-

lossais, carnívoras, tudo é colossal. (Sua expressão se ilumina) 

- Drª Neme – Que é, seu Pompeu? Algo de muito agradável deve estar aconte-

cendo. O que é? 

- Pompeu – (Emocionado) ... estou em Mú. 

- Drª Neme – Mú? 

- Pompeu – No continente de Mú, na Lemúria. (Segura na mão dela) Participei 

da primeira demonstração de arte do ser humano... Estou participando, estou 

pintando nas cavernas, nas grutas... Pinto as lutas dos homens contra a nature-

za selvagem. 

- Drª Neme – Descreva tudo. Liléli, anote. (Liléli anota) Onde o senhor está 

agora seu Pompeu? 

- Pompeu – Numa caverna. Estou pintando um... retrato. Meu retrato! 

- Drª Neme – (Animada) Descreva-o. (Baixo) Anote, Liléli. 

- Pompeu – Meus olhos... estão muito abertos, arregalados, os cabelos desgre-

nhados, uma expressão de... fúria! (Espanta-se) Oh! 

- Drª Neme – O que é? 

- Pompeu – ... falta uma orelha! (Cai em profunda depressão) 

- Drª Neme – (Consolando-o) Que isso, seu Pompeu. Não fique assim, veja o 

lado positivo. (Exaltada) O senhor viveu a pré-história! 

Pompeu muda bruscamente de expressão. 

- Drª Neme – (Intrigada) O que foi agora, seu Pompeu? 

- Pompeu – ... Areia! Muita areia! O vento traz areia. 

- Drª Neme – Anote, Liléli. Que coisa intrigante. Um axioma... 

Fumaça e gelo começam a invadir o ambiente. Vento. Duas figuras estranhas, não muito nítidas, 

começam a aparecer no fundo. 

- Drª Neme – ... Liléli, você está vendo? 

- Liléli - ... Estou. Parecem... egípcios! 

- Drª Neme – (Intrigadíssima) Que coisa estranha... egípcios na Lemúria? Lilé-

li, algo está dando errado. 
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- Liléli – Ou não. Lembre-se que a senhora mesma sempre diz: A ciência deve 

muito ao acaso. 

- Drª Neme – Obrigado, Liléli. Seu apoio me conforta e me encoraja (Solene-

mente a Pompeu) Seu Pompeu, o senhor já encarnou no antigo Egito! 

- Pompeu – (Incrédulo, em transe) ... Eu? 

- Drª Neme – Acalme-se. Seja receptivo... 

As figuras começam a avançar lentamente, murmuram palavras estranhas. Uma música egípcia 

vai enchendo o ar. 

- Drª Neme – ... O senhor está concretizando formas de pensamento. Suas re-

cordações estão se tornando concretas. O senhor está materializando seu pas-

sado, e eu estou oferecendo meu ectoplasma. Isso tudo já aconteceu. Já pas-

sou. Concentre-se, relaxe-se e não tenha medo de nada. Pior é o Ministério. 

O consultório vai sumindo na fumaça. Enquanto as figuras vão assumindo o primeiro plano. 

- Pompeu – (Delirando) ... São egípcios. Estão falando de mim! 

Cena II - Egito 

Vozes em Off 

- Mas ela é uma tipinha... 

- Não posso entender. 

- Nem eu. 

- Nem o povo de Tebas. 

- Nem o de Alexandria ou de Memphis. 

- Tão vulgar... 

- Não é bonita nem inteligente. Não tem nenhum atrativo. 

- Nada. Não tem nada. É até meio gordinha. 

- É uma feiticeira. Porque senão, ela não seria a favorita do faraó. 

Música instrumental. Ilumina-se a corte. O faraó está sentado no trono segurando os símbolos 

do poder. Ela dança. Não tem graça alguma, muito pelo contrário, é estroncha, pesadona, dança 

malissimamente. Ao fundo vê-se pirâmides abandonadas, inacabadas, com mato crescendo. 

Murmúrios da corte. 

- Mas ela dança muito mal. 

- Que desagradável. Tinha tanta coisa pra fazer, em vez disso... 

- Somos obrigados a ver essa foca dançar. 

- As pirâmides estão todas atrasadas. 

- E os escravos em greve. 

- E as pragas? Todo dia tem praga. 

- Além disso, nem mulher ela é. 

- Dizem que é hermafrodita. 
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- Que será que o faraó vê nela? 

Ela pára de dançar. O faraó aplaude com entusiasmo. A corte imita-o. 

- Faraó – Como você dança bem, Nefer. Parece até que possui o vento no ven-

tre. 

- Nefer – (Revelando que é fanhosa) Bondade sua, majestade... (Abaixa a cabe-

ça) 

- Faraó – Minha querida Nefer... Sua modéstia e falta de ambição me deixam 

fora de mim. (Fica por alguns instantes fora de si. Recobra-se e prossegue) 

Como é possível que exista alguém tão perfeita? (Olha para a corte) Alguém 

pode me responder? (A corte fica inquieta. Olhando ameaçadoramente) Va-

mos ver quem. (Escolhe alguém) Cê ai. 

- (Sobressaltando-se) ... Pois não, majestade. 

- Faraó – Um adjetivo para a dança de Nefer. 

- (Engolindo em seco) ... Sublime, Majestade. 

- Faraó – Sublime, a palavra que se encaixa perfeitamente em ti, Nefer. É voz 

geral. 

- Nefer – Oh, majestade, eu não mereço... 

- Faraó – Que o seu caráter, Nefer, sirva de exemplo para toda a corte. 

Alguém anuncia. 

- Sinué, o chefe dos sacerdotes de Amon. 

- Faraó – Sente-se ao meu lado, querida escrava... escrava? Que ironia. Eu é 

que sou seu escravo, soberana. 

- (A corte murmura escandalizada) Estamos perdidos. 

Entra o sacerdote de Amon. 

- Faraó – (Ao sacerdote) Meu bom Sinué, a que devo a honra de sua visita? 

Nunca sai do templo, a não ser por motivos graves. 

- Sacerdote – (Olhando de esguelha para a escrava) E é grave, majestade, gra-

víssimo, o motivo que me traz aqui. (Pausa) Ouvi dizer que pretende acabar 

com o culto de Amon. É verdade? 

O faraó hesita, olha para ela. Ela pensa e cochicha ao ouvido dele. A corte e o sacerdote ficam 

estupefatos. 

- Faraó – (Respondendo) Sim, vamos acabar com o culto de Amon. Descobri 

um outro Deus. 

O sacerdote bamboleia, a corte murmura. 

- Sacerdote – ... Mas majestade, isso é uma loucura. O faraó não ousará. 

- Faraó – Temos de fazer preparativos para a manifestação desse novo Deus, 

ou melhor, Deusa! 
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Ouve-se um “Oh!” abafado. Nefer faz cara de quem nada entende... 

- Sacerdote – Mas faraó... está desafiando a ira divina. Que outra Deusa senão 

Isis? 

Nefer cochicha ao ouvido do faraó. 

- Faraó – Isis já era. 

A corte já não sabe mais o que fazer, o faraó ri, o sacerdote cambaleia. 

- Sacerdote – Mas... majestade, o que é isso? 

Ela cochicha, o faraó responde. 

- Faraó – Isso é chouriço pra comer no seu serviço. 

Ri, faz sinal para que a corte ria também. A corte ri, horrorizada. Nefer não ri, faz cara de boa, 

de quem não tem nada com isso. 

- Sacerdote – (Corajosamente) O faraó está cavando sua própria pirâmide. 

- Faraó – Tudo é permitido ao faraó. 

- Sacerdote – O faraó é faraó por obra e graça de Amon, seu apoio estará per-

dido. 

Ela cochicha. 

- Faraó – Doravante não haverá mais Amon. 

A corte comenta alarmada. 

- Como??? 

- E Osíris? 

- E Isis? 

- E Ra? 

Ela cochicha novamente, o faraó responde. 

- Faraó – Serão daqui pra frente considerados semi-deuses. 

- Corte – (Estupefata) ... Semi-deuses? 

- Sacerdote – A fúria de Amon se fará sentir. 

Ouvem-se trovões, relâmpagos, ventos. Ela cochicha, o faraó responde. 

- Faraó – Os bens da igreja serão confiscados. 

- Corte e Sacerdote – ... Confiscados? 

Ela torna a cochichar, o faraó diz 

- Faraó – Os sacerdotes demitidos... e exilados. 

Perplexidade é pouco para descrever o sentimento da corte e do sacerdote. 

- Faraó – Ao meu sinal a deusa se manifestará. E eu, o faraó do baixo e alto 

Egito me jogarei aos seus pés para que ela, com todo o seu esplendor pise por 

cima de mim no seu caminho para o templo que edificarei em seu nome. 

Olha para a corte. 

- Faraó – Em seguida vocês também se deitarão para que ela passe sobre vocês, 
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como num grande tapete humano... 

- Nefer – (Fazendo cara de modesta) Eu não mereço... 

O faraó se joga no chão e Nefer passa por cima dele. O sacerdote também deita, contrafeito e a 

corte idem. Ela vai pisando sobre todos em seu caminho para o templo... Entra número musical: 

Sai da frente que eu quero passar, pisando nos outros, ai de quem se por no meu caminho... 

No consultório 

- Drª Neme – Seu Pompeu, seu Pompeu... O senhor foi uma escrava muito má. 

O senhor quer destruir o Egito. Isso não está certa. Olhe, seu Pompeu, o se-

nhor vai pagar isso tudo, se já não estiver pagando agora. 

- Pompeu – (Em estado semi-cataléptico) ... pra mim basta. Basta. Não quero 

mais recordar. Não quero mais lembrar desses horrores. Quero voltar a mim. 

Tenta se levantar mas não consegue. Neme faz sinal para que Liléli ampare-o. 

- Drª Neme – Não, seu Pompeu. Confronte. Temos que ver o que o senhor fez 

no antigo Egito. Teve um buchicho no Egito. Temos que ver que buchicho foi 

esse. 

- Pompeu – Não... por favor. (Balança a cabeça de um lado pro outro) Eu não 

quero recordar mais. 

- Drª Neme – Calma, seu Pompeu. Calma. Eu estou a seu lado. 

- Pompeu – Não... (De repente sua expressão se ilumina) 

- Drª Neme – (Curiosa) Que é, seu Pompeu? (Chama Liléli) Liléli. (Liléli fica 

prestando atenção) 

- Pompeu – ... estou vendo pântanos. Os pântanos. É lua cheia. Estou caval-

gando minha capa voa. Por ai, não! Ai tem areia movediça. (Delirando) Estou 

cavalgando nas pradeiras da Transilvânia... 

- Drª Neme – Não. Por ai, não, seu Pompeu. Volte ao antigo Egito. Tenho que 

controlar o seu ritmo, o senhor está pulando muitos anos. É preciso fechar um 

ciclo antes de começar outro. 

No Egito – Nefer prepara-se para o banho 

- Nefer – (Aos escravos) Sua negrinhas, se a água não estiver como eu quero 

jogo vocês no Nilo. 

Põe a ponta do dedo do pé na água e grita) 

- Nefer – Aiii. Que fria! 

Espanca os escravos que imploram piedade. 

- Piedade! 

Cospe neles. 

- Nefer – Vamos, tratem de ferver essa água. (Os criados vão ferver a água) 

Enquanto isso a Deusa vai dar uma cagada. 
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- Nefer – (À um escravo) Não esquece de catar aqueles figos que eu pedi, hein? 

Os mais bonitos. (Sai) 

Nos aposentos da rainha – A rainha e o faraó discutem 

- Rainha – Não Tutmés. Já disse que não irei para a casa de mamãe. O clima da 

Babilônia não me faz bem. Os jardins suspensos me dão vertigem. 

- Faraó – Aqui você não ficará. Não agüento mais você, Hatasú. 

- Rainha – Mas vai ter que agüentar. Somos casados em comunhão de bens. É 

tudo meio a meio. O Egito metade é meu. 

- Faraó – Hatasú, se mande para a Babilônia antes que eu perca a cabeça. Estou 

ficando por aqui com você. (Mostra) Quando estiver por aqui... (Olha para ela 

ameaçando-a) 

- Rainha – Tutmés, você está aprendendo péssimos modos com aquela... com 

aquela... Eu vou ficar. E vou incitar uma revolução contra você, Tutmés. Há 

muito tempo que você não me dá mais o que eu quero. 

- Faraó – Você vai levar as oferendas hoje para a Deusa. Vai depositar aos pés 

dela. 

- Rainha – Nem morta. (Debochando) Deus... (alto) viva Isis! Osíris e Ra! 

- Faraó – (Dando uma gargalhada) Há, há, há... Você está clamado em vão Ha-

tasú. 

- Rainha – “Deusa”... aquela biscatinha. 

- Faraó – Não ponha o nome dela na sua boca que ela não é osso para andar na 

boca de cadela. 

- Rainha – (Indignada) ... Cadela? ... Eu? ... A rainha do Egito? 

Apaga-se a cena e ilumina-se o Banho de Nefer 

Os escravos acabam de trazer o água fervida. 

- Nefer – Vamos ver se agora está boa. (Experimenta) Tá mais ou menos. Se eu 

não estivesse tão atrasada para a inauguração do meu templo chicoteava vo-

cês. Fica para quando eu voltar. 

Trazem os figos numa cesta. Ela examina-os. 

- Nefer – Estão bons. Cadê a cobra? 

Dão a ela uma cestinha fechada, ela pergunta. 

- Nefer – É víbora? 

Uma escrava muito saliente responde. 

- Escrava – É uma háspide legítima. Dizem que seu veneno é tiro e queda. 

Ela olha para a escrava que sorri um sorriso limpo e generoso. 

- Nefer – Como é seu nome? 

- Escrava – Sulamita, mas pode me chamar de Quitinha. 
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Nefer faz sinal para que experimentem o veneno da cobra nela. Ela implora. É picada e morre 

em agonia indescritíveis. 

- Nefer – Aprovada. Metam a háspide no meio dos figos e levem para a rainha. 

Com os meus cumprimentos. 

As luzes se apagam em Nefer e se acendem Nos aposentos da rainha 

Surge um escravo com a cestinha. 

- Rainha – O que é escravo? 

- Escravo – Com os cumprimentos da Deusa. 

- Faraó – Está vendo como ela é boa? Que gracinha... 

- Rainha – (Dando uma gargalhada) ... Figos? Há, há, há, há, há... Quem ela 

pensa que eu sou? Ela pensa que eu caio nessa? Bem se vê que a sua amante é 

uma forasteira, Tutmés, se fosse daqui saberia que o Egito inteiro conhece es-

se golpe de dez. 

- Faraó – ... que está insinuando, sua háspide? Que a doce e meiga deusa seria 

capaz de... 

A rainha entrega-lhe a cesta. 

- Rainha – Pois coma você então, esses figos “sagrados”... 

O Faraó hesita por um momento mas acaba abrindo a cesta e metendo a mão. É picado. Olha 

para a rainha e cai morto em agonia indescritíveis. A rainha grita. 

- Rainha – Guardas! Prendam a falsa deusa. Ela assassinou o faraó. 

Tumulto, correm atrás dela. Agarram-na. Número musical – Ópera enterrada viva porém rica. 

Volta ao Consultório 

Pompeu está na cama gritando. Liléli a seu lado segura-o. 

- Drª Neme – Calma, Pompeu. Liléli, ajude. 

- Pompeu – Ar. Ar. Não posso respirar. Tirem-me daqui. Socorro! 

Liléli dá-lhe tapinhas no rosto. 

- Pompeu – (Abrindo os olhos) ... Ai, meu Deus, doutora. Que coisa horrível. 

- Drª Neme – É, o senhor viu o que o senhor aprontou? Liléli, dá logo. Não po-

demos parar o fluxo, senão o processo desanda, daí vem o refluxo. 

- Pompeu – Daí, o que, doutora? 

- Drª Neme – Daí, nada. Esquece. 

Liléli aplica-lhe outra injeção na veia. 

- Drª Neme – Vamos retomar o estado hipnótico. O senhor estava muito bem 

encaminhado, as recordações muito nítidas, as imagens bem claras. 

Pompeu fica grogue. Batem à porta. Liléli e Neme olham-se assustados. Ficam quietos. Em 

silêncio. Liléli, num ímpeto apaga a luz. Batem novamente. 

- Drª Neme – (Baixo) Você não devia ter apagado a luz. Devem ter visto a luz 
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acesa lá de fora... 

Liléli acende novamente a luz. Batem à porta outra vez. Eles ficam em completo silêncio, nem 

se mexem. Pompeu começa a delirar. 

- Pompeu – Sangue... sangue... 

A doutora faz ‘psiu’ com o dedo na boca para ele delirar mais baixo. Enquanto diz à Liléli. 

- Drª Neme – (Baixinho) Liléli, anote. 

De repente Pompeu levanta-se, meio corpo na cama e dá um uivo. A doutora fica apavorada e se 

agarra a Liléli comentando. 

- Drª Neme – Que material que nós fomos pegar, hein, Liléli? 

Batem à porta com insistência. O consultório vai sumindo, dando lugar a um quarto de mori-

bunda na Transilvânia. 

Cena III – Na Transilvânia 

A mãe de Wolfgang, em seu leito de morte, confidencia à uma amiga os seus derradeiros temo-

res. 

- Mãe - ... graças a Deus que estou sentindo que vou morrer. 

- Amiga – Que nada. A senhora está ótima... 

- Mãe – Não, Várvara Petrovna... sinto que a providência é que me ajuda. Só 

assim não verei o destino que aguarda meu filho Wolfgang. Ele não é um me-

nino comum. 

- Amiga – Oh, querida Nastássia... (Vai até a janela onde se ouve ruídos de cri-

anças brincando) Estou vendo ele daqui a brincar com os coleguinhas. É uma 

criança comum. É saudável, cheia de energia. E bela. E não acho que você es-

teja morrendo. Você está corada... (Vira o rosto e chora disfarçadamente) 

- Mãe – ... estou indo, cara Várvara, sinto que vou embarcar logo, logo. (Con-

torce-se. Chama a amiga para perto de si e confidencia baixinho) ... vou contar 

só pra você que é minha amiga intima. Ele trucidou duas galinhas no galinhei-

ro com requintes de crueldade. (Geme) Tem mais. Bebeu o sangue delas. 

Várvara se assusta. 

- Mãe – Tenho muito medo de deixar esse menino como único herdeiro. Por 

mais que o ame... ele é muito estranho, Várvara. Não sei o que ele pode fazer 

com o poder nas mãos... (Começa a contorcer-se na cama) Ai, meu Deus, es-

tou indo. Ai, meu Deus, já vou. Ai, meu Deus, acode. Ai, ui, ai, ui... Chame 

Wolfgang. 

- Amiga – Espere um minutinho. Eu vou chamar... 

Vai até a janela e vai chamar quando vê alguma coisa horrorosa, pois seu semblante se trans-

forma numa máscara de pavor, mas controla-se e grita docemente. 

- Amiga – Wolfgang, venha cá... 
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Volta-se para a moribunda e assiste-a em seus últimos instantes. Entra Wolfgang. 

- Mãe – ... Wolfgang, meu filho, venha cá. (Ele se aproxima do leito) ... Wolf-

gang, sua mãe está morrendo, dentro de poucos minutos não estarei mais aqui 

para cuidar de você. (Geme) ... Prometa-me uma coisa: Não abuse do poder de 

ser rico e poderoso. (Geme) ... Vou te deixar esse castelo, esse país, uma for-

tuna no estrangeiro. Faça o bem Wolfgang. Pense nos que nada tem... Lembre-

se que a felicidade não se compra, oh! Promete? (Geme) Promete agir com 

paciência, com justiça e sensatez? 

Ele concorda com a cabeça beijando-lhe a mão 

- Mãe – ... Não chore. Assim é a vida. Parto para a segunda etapa. Adeus, cara 

Várvara... cuide dele para mim. Oh! Ai, ui, oh, ai, uiiiii! (Expira). 

Assim que ele constata que a mãe está morta, levanta-se e dá uma gargalhada. Várvara olha para 

ele aterrorizada. 

- Amiga – ... Wolfgang! 

Ele vai se aproximando dela sem dizer uma palavra. Ela recua. 

- Amiga – ... Wolfgang, o que é isso? ... Pare com isso, que brincadeira. Respei-

te o cadáver de sua mãe... 

Wolfgang abre a boca exibindo dois grandes incisivos. Várvara fica petrificada. Ele então apro-

xima-se de seu pescoço e lhe dá uma dentada, chupa-lhe o sangue até ela cair sem vida no chão. 

- Wolfgang – Agora todos saberão quem é Wolfgang Essenfelder! 

Relâmpago. As luzes se apagam bruscamente com o ruído de vidro quebrado e 

porta arrombada. Houve uma forte interferência. Alguém entrou no consultório. 

No consultório 

A doutora Neme, assustada, cobre rapidamente Pompeu com o lençol. 

- Drª Neme – ... Liléli, os fundos! Alguém está lá! 

Liléli, apavorado, apaga a luz. Ouve-se ruídos e passos de gente aproximando-se. Surge um 

homem com lanterna. Põe o foco na cara de Liléli e na da doutora, que acende a luz. 

- Drª Neme – Quem é o senhor? 

- Homem – Polícia Federal, inspetor Walter. 

- Drª Neme – E estão procurando o que, aqui no meu... depósito? 

- Homem – (Olhando para a maca com Pompeu coberto) Secos e molhados, 

hein? 

Vai se aproximando do corpo para levantar o lençol. 

- Drª Neme – ... Não toque nisso, o senhor tem mandato de busca? Que é isso? 

Uma invasão de domicilio? Eu posso processar o senhor, hein? 

- Homem – A senhora está falando com a polícia federal. 
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Puxa o lençol. Wolfgang pula encima dele e crava-lhe os dentes na jugular. Chupa-lhe o sangue. 

A doutora e Lilélli apavorados, correndo de um lado para outro. 

- Liléli - ... Doutora Neme, e agora? ... E agora, doutora? 

- Drª Neme – ... Essa interferência maldita extrapolou o processo, Liléli. O es-

pírito saiu fora da conexão. Ele está possuído. 

Wolfgang já chupou o sangue do policial, que jaz desacordado e agora ameaça avançar sobre 

eles. 

- Drª Neme – (Tentando manter a calma, fingindo que a situação está sob con-

trole) Cuidado Liléli. Disfarçadamente pegue o alho e um crucifixo. Faça o si-

nal da cruz... 

Liléli vai se afastando. Os dois de olhos no vampiro. 

- Drª Neme – Em nome do pai... do filho... (O vampiro dá uma ligeira recuada) 

... do espírito santo! 

Liléli consegue pegar um crucifixo e vem com um potinho. 

- Drª Neme – Cadê o alho, Liléli? O alho? 

- Liléli – Não tem alho. Só tem ‘saralho’. 

- Drª Neme – ‘Saralho’? Isso é tempero, Liléli. 

- Liléli – ... é só que tem, doutora. 

- Drª Neme – Seja o que Deus quiser. Me dá aqui. 

Pega, abre o potinho. Liléli segura o crucifixo. Ela tira um pouquinho do tempero e joga no 

vampiro. 

- Drª Neme – ... pra lá satanás. 

O vampiro recua, mas não tanto. Ela joga mais uma pitada. 

- Drª Neme – ... Liléli, aproveita agora que eu estou distraindo ele e pega aque-

la rede que tem ali, de pescar. Quando eu falar ‘já’, você joga a rede e amarre 

bem com a corda. 

Neme fica encurralando o vampiro com o ‘saralho’ enquanto Liléli pega a rede e a corda, até 

que Neme grita. 

- Drª Neme – Já. 

Liléli apavorado, joga a rede em cima do vampiro, que se debate, conseguem finalmente imobi-

liza-lo num canto. Liléli nesse tempo todo, toma cuidado, aliás como sempre, em não sujar seu 

imaculado uniforme branco. 

- Drª Neme – (Fazendo um balanço da situação) Que bode, meu Deus. O que 

temia aconteceu, o refluxo! 

- Liléli – (Atarantado) ... E agora, doutora? E agora? 

- Drª Neme – Agora? Vamos esconder esse corpo, por enquanto... (Pegam o 

corpo e vão arrastando para um armário, ela reclama) Eu e minha eterna rixa 
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com a polícia federal... 

- Liléli – ... Está morto? 

- Drª Neme – Sei lá. Depois a gente cuida dele. Oh, meu Deus, será que a gente 

vai ter que usar a estaca? Bom... de qualquer jeito temos coisas mais impor-

tantes pra pensar. Tal como... despachar de novo esse vampiro de volta para 

Transilvânia. 

- Liléli – Mas, como, doutora? Foi um processo de materialização. 

- Drª Neme – Só há um jeito, vamos ter que pedir ajuda à Ana Mediusa. 

- Liléli – (Com medo) ... à Ana Mediusa? 

- Drª Neme – Que isso, Liléli? Tenha medo dos vivos. Dos vivos. Larga de ser 

medroso e me ajuda a concentrar. (Respira fundo) Vamos estabelecer uma 

corrente telepática. Onde estará Ana Mediusa, hein? Pelos meus cálculos... 

você se lembra quando ela morreu? 

- Liléli – ... acho que dois ou três anos, mais ou menos. 

- Drª Neme – Então ainda deve estar no ‘Kamaloca’. 

- Liléli – ... em qual? Primeiro, segundo? 

- Drª Neme – Não sei. Vamos tentar localiza-la... mas antes vou tentar mandar 

uma mensagem para seu Pompeu, esteja onde ele estiver. (Fecha os olhos, 

mentaliza com as duas mão nas têmporas) Seu Pompeu, estamos ouvindo? 

Ouve-se pancadas num determinado lugar. Liléli e Neme fazem cara de alívio. 

- Drª Neme – ... Senhor Pompeu, o senhor corre o perigo de ser lançado para 

fora do cosmo. Houve um refluxo na corrente. O senhor está me ouvindo? 

Pancadas em outra direção. Neme e Liléli estão satisfeitos com a vivência. 

- Drª Neme – Muito bem, seu Pompeu, não se preocupe. Vamos tentar conser-

tar. E ouça... isso foge à minha alçada. Infelizmente é terreno de puro espiri-

tismo, vou tentar entrar em contato com entidades desencarnadas. Vamos pe-

dir ajuda à uma amiga nossa que sempre nos ajuda nessas emergências. Fique 

calmo e confie em mim. (Pancadas concordando) Liléli, vamos mentalizar o 

‘Kamaloca’. 

Vão mentalizando. Iluminação transcendental. Num canto vai se materializando Ana Mediusa 

cantando o número musical: “Kamaloca, a morada do desejo”. 

Ao final da canção ela está inteiramente presente. É uma colegial, de uniforme, livros escolares, 

etc. 

- Drª Neme – ... Ana? Ana Mediusa? Estamos numa enrascada. Pode ajudar? 

Ana concorda com a cabeça. 

- Drª Neme – Liléli, acenda o charuto. E dá pra ela senão ela sobe de volta. 

Liléli providencia. 
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- Drª Neme – ...Ana? estávamos fazendo uma experiência de regressão quando, 

a polícia... a polícia de novo, Ana, nos interrompeu causando um grande pro-

blema. Um baita refluxo! (Aponta o vampiro na rede) 

- Ana – (Docemente) Soltem o rapaz. 

- Drª Neme – ... Rapaz, Ana? Ele é um vampiro. 

- Ana – (De olhos fechados) Não tenham medo. Soltem o rapaz. 

- Drª Neme – Liléli. 

Liléli não obedece. Ela repete. 

- Drª Neme – Liléli, tire a rede do rapaz. 

Ele vai aterrorizado com o crucifixo e o saralho. Tira a rede e corre. O vampiro vem se aproxi-

mando de Ana Mediusa. 

- Drª Neme – ... Ana, veja lá o que está fazendo, hein? 

Número musical: Ana espanta vampiro. 

- Drª Neme – ... Foi embora? 

Olham ao redor, apreensivos. 

- Liléli - ... sumiu? 

Olham para a maca, vê-se um corpo coberto com o lençol. Eles vão se aproximando pé ante pé. 

A doutora manda Liléli espiar. Ele não quer ir, ela empurra-o, ele vai, tremendo e puxa vagaro-

samente o lençol. Suspiram de alívio: É Pompeu quem está ali. Neme e Liléli se abraçam. 

- Drª Neme – (Aliviada) Obrigada, Ana. Não sei o que faria sem você. Muito 

obrigada. 

Ana começa a tossir e a seguir fica em silêncio, pausa. 

- Drª Neme – Mais alguma coisa, Ana? 

Ana não responde, estranhamente compenetrada. 

- Drª Neme – Quer dizer mais alguma coisa, Ana? 

- Ana – (Em transe) Correrá muito sangue! 

- Pompeu – (Delirando na maca) ... Sangue! ... Sangue! 

- Drª Neme – Que pessimismo é esse Ana? 

- Ana – ... Morri com dezoito anos. Tinha só dezoito anos, incompletos... Morri 

de inanição, de fome! 

- Drª Neme – Oh, meu Deus... Ela vai contar isso tudo de novo? Ela sempre 

conta isso. Ana, estou com um paciente. Você está assustando meu paciente. 

- Ana – De que vale viver ou morrer? Vejam eu: No purgatório, até agora. 

- Drª Neme – Ana, vá embora. Você está atrapalhando o processo. (Olha para o 

alto) Chamem Ana de volta. Ela está falando besteira aqui na terra. 

- Ana – Têm medo de ouvir porque sabem que eu falo a verdade. Nada acaba. 

Quando se morre tudo continua, na mesma... Ser efêmero é fácil. Difícil é ser 
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eterno! Merda! 

A doutora Neme olha para o alto exigindo providências. Ouve-se um som divino. Ana fica as-

sustada e recompõe-se imediatamente. 

- Ana – ... Desculpe-me, acho que me excedi! ... Já vou. Até outra oportunidade 

. 

Fica estática e some ao som da canção “Kamaloca, a morada do desejo”. 

- Drª Neme – (Suspirando) Arre... em cada uma que a gente se mete à procura 

da verdade... 

Voltam ao paciente. 

- Drª Neme – Liléli, ele que me perdoe, mas pra Transilvânia eu não volto, va-

mos em frente. 

Liléli verifica que Pompeu está passando mal. 

- Liléli – Doutora Neme, a temperatura dele está caindo vertiginosamente. 

- Drª Neme – (Pegando na mão dele) Nossa... que fria! Depressa, Liléli, vamos 

por ele na máquina. 

- Liléli – Na máquina? 

- Drª Neme – Não há outro jeito. Se a temperatura continuar a cair desse jeito, 

ele vai virar gelo. E desta vez, será o fim. 

Liléli providencia. 

- Liléli – Pronto, doutora. 

- Drª Neme – Confira aí, Liléli. Verifique bem. Vê se está vazio, se não tem 

nenhuma mosca aí, nenhum inseto ai dentro. lembra-se daquele caso? 

- Liléli – ... A mosca da cabeça branca? Como é que eu ia me esquecer? 

- Drª Neme – Pois é. Não vamos repetir aquela tragédia. 

- Liléli – (Verificando) Está tudo OK. 

- Drª Neme – Então, lá vai. 

Colocam Pompeu dentro de uma espécie de tubo, um aparelho cheio de fios e luzinhas. 

- Drª Neme – Ligue, Liléli. 

Liléli liga, o aparelho começa a funcionar. A doutora e Liléli acompanham através de uma espé-

cie de tela. 

- Drª Neme – (Mexendo nos botões) Não estou conseguindo sintonizar. A gente 

precisa mandar colocar mais uma antena no telhado, tem muita interferência 

por causa do Pão-de-Açúcar. Tá boa a imagem? 

- Liléli – Está meio riscada, não está muito boa, não. 

- Drª Neme – (Mexendo) Melhorou? 

- Liléli – Está melhor. 

- Drª Neme – Está vendo aquele pontinho ali, saltitante? É o espírito dele. 
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- Liléli – É inacreditável! 

- Drª Neme – Contando ninguém acredita. Vou entrar em contato. Preste aten-

ção, Liléli, para o dia que eu faltar... 

- Liléli – Não diga isso, doutora. 

- Drª Neme – Não se esqueça, você aperta esse botão. É o microfone. 

Aperta o botão, pega o microfone e fala. 

- Drª Neme – Seu Pompeu, o senhor está me ouvindo? 

- Pompeu – (Em off) Sim... 

Começa o canto gregoriano. 

- Drª Neme – ... Liléli, você está ouvindo? 

- Liléli – Estou. É música de igreja. 

- Drª Neme – (Iluminando-se) Acho que captamos algo divino. Anote, Liléli. 

O consultório vai sumindo, o canto gregoriano vai aumentando. 

Cena IV – No Vaticano 

O Papa cochila no trono de Pedro. Vários cardeais conversam em voz baixa. Entra um sacerdote 

e anuncia: 

- Sua eminência, o Cardeal Arco-Verde. 

Surge o Cardeal Arco-Verde. Veste-se todo em verde. Dirige-se ao Papa 

- Arco-Verde – Demorei? 

- Papa – (Acordando, meio sem graça) ... Oi, Arco-Verde. 

- Cardeal I – (Ao Papa) Santidade, podemos começar? 

- Papa – Sim. 

- Cardeal I – O assunto em pauta... (Pigarreia, olha para os outros cardeais e 

para o Papa). 

- Papa – Vá direto ao assunto. 

- Cardeal I – (Olhando para o Arco-Verde) Trata-se do senhor, eminência. 

- Arco-Verde – ... Eu? 

- Cardeal II – O senhor tem que parar de perseguir tanto as artes. 

- -Verde – Odeio as artes. 

- Cardeal I – Mas... são manifestações divinas. 

- Arco-Verde – Faz-me rir. Desde quando mulher nua, bacanal e cálculos heré-

ticos são manifestações divinas? 

- Cardeal II – (Ao Papa) Ele condenou Giordano Bruno. 

- Cardeal III – (Ao Papa) Agora quer condenar Galileu. 

- Cardeal I – Odeia Da Vinci, Rafael e Miguelangelo. Nunca vi tanto ódio num 

só cardeal. 

- Cardeal II – No meu palácio ele não entra mais. Senão vai querer por folhi-
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nha de parreira nas minhas estátuas. 

- Cardeal III – E ele põe mesmo. Isso quando não destrói. Diz que a moral está 

acima da propriedade privada. 

- Cardeal I – (Ao Papa) Ainda bem que sua santidade é amante das artes. 

- Cardeal II – Ainda bem mesmo, senão o Renascimento estava fodido. 

- Arco-Verde – Ora... vê se eu não tenho razão, Santidade. Esse cientista que 

anda dizendo que a terra é, com o perdão da palavra, imagine redonda. 

- Papa – (Assustado) ... E é verdade, Arco-Verde? A terra é redonda? 

- Arco-Verde – Não, Santidade. A terra não é redonda. (Solene) A terra é as-

sim. 

Exibe um mapa onde se vê uma outra concepção do formato da terra. 

- Arco-Verde – Um grande platô suspenso por duas espirais apoiadas numa 

grande casca de tartaruga em forma de trapézio. 

O Papa respira aliviado. 

- Papa – Graças a Deus. Por um instante pensei que o mundo estaria de pernas 

pro ar. (Apontando o mapa, intrigado) E isso aí o que é? 

- Arco-Verde – Ah, são losângulos circunspectos e duas colunas de granito, 

mas isso são suposições. 

- Papa – Ah... são suposições... 

- Arco-Verde – Gostaria de ter sua benção para queimar o herege. (Olha para 

os cardeais) Que além de nos reduzir à uma simples circunferência disse ainda 

que giramos ao redor do sol. 

- Papa – (Levantando-se, ficando tonto e quase caindo) ... O que??? 

- Arco-Verde – É um drogado, santidade. Posso queima-lo? 

- Papa – Espere um pouco, Arco, vamos com calma... estou te achando muito 

rancoroso. Que rancor é esse, Arco-Verde? Não persiga tanto as artes, a ciên-

cia... persiga, isso sim, os homossexuais, os que fizeram aborto, os que têm re-

lações fora do casamento... 

- Arco-Verde – E não é isso precisamente que eu faço, santo padre, da hora que 

levanto à hora que me deito? Leonardo Da Vinci, todo mundo sabe, dá. 

- Papa – (Perplexo) ... Dá? ... Dá o que, Arco-Verde? 

- Arco-Verde – (Sem saber o que dizer) ... É fruta. 

- Papa – (Estranhado) ... Fruta? Mas, que fruta? Que eu saiba, Da Vinci é um 

arquiteto, um pintor, um artista... não estou entendo. 

- Arco-Verde – (Em tom médio) Dá o rabo, Papa. 

- Papa – ... O rabo? 

- Arco-Verde – E Miguelangelo também. 
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- Papa – (Passado) ... Miguelangelo? 

- Arco-Verde – É tudo viado, Papa. Rafael não tenho certeza, mas há fortes in-

dícios. (Aos cardeais) Vocês vêm como ele põe as mãozinhas das virgens nas 

pinturas? Assim, ó. 

- Cardeal III – E os pezinhos? Assim, ó. 

Todos riem. 

- Papa – Vocês estão rindo, estão rindo, mas esses quadros valem uma fortuna. 

É o maior patrimônio da Santa Fé. 

- Arco-Verde – E a Gioconda? (Seu rosto transforma-se) A Gioconda... 

- Cardeal II – Que é que tem ela? 

- Arco-Verde – É separada do marido. Tem vários amantes e já fez aborto. 

- Todos - ... O que?!? 

- Arco-Verde – E tem mais. A depravada está atualmente de caso, sabem com 

que? Com a Primavera de Boticcelli. 

- Todos - ... Oh!?! 

- Arco-Verde – Estão vendo? A Inquisição anda excessivamente branda. 

- Cardeal I – Mas não podemos viver sem arte. 

Os cardeais concordam. 

- Cardeal II – A vida seria vazia. Não podemos ficar perseguindo os artistas. 

Vocês sabem que os machões não criam. (Ao Cardeal Arco-Verde) Você por 

exemplo, eminência: Sabe fazer alguma coisa com as mãos, a não ser estran-

gular, bater, apertar, espremer, beliscar, hein? 

- Cardeal I – (Ao ouvido do Papa) Ele quebrou a Lira de Petrarca. 

- Cardeal II – (Ao outro ouvido Papa) Rasgou a Divina Comédia em mil peda-

cinhos. 

- Cardeal III – (Na falta de ouvido, pois todos estão ocupados, fala na cara do 

Papa) Mandou apagar os afrescos das abóbadas da Capela Sistina. 

- Papa – (Profundamente abalado) ... Oh, não! Outra vez? Outra vez? Eu não te 

proibi? 

- Arco-Verde – Esse Miguelangelo é um imoral. Vai lá ver, tá todo mundo nu. 

É a maior sacanagem no teto da igreja. E ele diz que é a “criação do mundo”. 

Criação do mundo porra nenhuma. Já disse uma vez e agora repito: Recebi a 

missão divina de deter o Renascimento. 

- Todos - ... O que?!? 

- Arco-Verde – Sim, me foi revelado que era meu papel dar fim a esse movi-

mento que está destruindo a igreja e vai acabar destruindo o mundo. 

- Cardeal II – Você que destrua as obras de arte alheias, mas as minhas não, 
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entendeu? 

- Cardeal I – E por falar nisso, onde estão as estátuas e os quadros que você 

roubou do Vaticano? 

- Arco-Verde – ... Eu ia devolver. 

- Cardeal I – (Ao ouvido do Papa) Devolver nada, ia vender. Soubemos, Santi-

dade, que ele programou para amanhã uma grande queima, após o leilão, evi-

dentemente. 

- Cardeal II – (Ao outro ouvido do Papa) O canalha está precisando de dinhei-

ro para sustentar suas inúmeras concubinas. 

- Cardeal III – (Como não lhe sobra ouvidos, fala na cara do Papa) E o que so-

brar vai queimar tudo. 

- Papa – (Limpando os ouvidos) Como vocês cospem! Não sabem falar sem 

cuspir? Até parece que eu dei um mergulho... 

- Cardeal I – O Davi. 

- Papa – (Alarmado) ... O Davi? 

- Cardeal II – Disse que vai reduzi-lo a pó. 

- Arco-Verde – É mentira, estou lustrando ele. Passando óleo... 

- Papa – ... Passando óleo? Arco-Verde, se você não fossse tão poderoso, tão 

rico e tão influente eu te excomungava. Te excomungava agora, imediatamen-

te. Mas, infelizmente você é um tradicionalista e eu, ai, um inovador... 

- Arco-Verde – Tratem de respeitar, ando achando essa Santa Inquisição que, 

diga-se de passagem, eu inventei, um mar de rosas. 

- Cardeal II – ... Mar de rosas? 

- Arco-Verde – Mar de rosas, sim senhor. Há quanto tempo não queimam nin-

guém? 

- Cardeal I – Há poucas horas, mais exatamente duas. 

- Cardeal II – Queimamos um cientista ao meio-dia. 

- Cardeal III – Ontem foi um dia cheio. 

- Cardeal I – Tivemos sete poetas... 

- Cardeal II – Dois pintores... 

- Cardeal III – Três músicos, quatro feiticeiros... 

- Cardeal I – Um químico, dois físicos... 

- Cardeal II – E outros profissionais liberais. O carrasco está cansado. 

- Arco-Verde – Ele é pago pelo estado para trabalhar. 

- Cardeal I – (Ao Papa) O fato, Santidade, é que ninguém fez nada desde o 

meio-dia até agora. 

- Arco-Verde – (Indignado) ... Ninguém fez nada? Que ingenuidade... a igreja 
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não vai durar com essa falta de planejamento. Não vai durar, e, por acaso, não 

pensam? Do pensamento ao ato é um passo. (Faz uma expressão de ódio) Eu, 

por exemplo, estou pensando numa piranha. 

- Papa – (Estranhando) ... Piranha? 

- Arco-Verde – A tal de Gioconda. Quero tortura-la até a morte. 

- Papa – Credo... mas, por que, Arco-Verde? 

- Arco-Verde – Odeio ela. 

- Papa – Mas, por que, homem? Que que ela te fez? 

- Arco-Verde – Desconfio que ri, é de mim. 

Entra um criado trazendo uma bandeija e taças. 

- Arco-Verde – (Animando-se) Ah, chegou o vinho que eu quero delicia-los, 

oferecer a vocês, à sua Santidade. Quero que experimentem esse delicioso vi-

nho que eu espremi com meus próprios pés. 

Serve as taças. Ergue a sua fazendo um brinde. 

- Arco-Verde – Ao _hom/bom____st___! 

- Papa – (Devolvendo a taça) O médico me proibiu de beber... 

- Cardeal I – Eu também não posso, as hemorróidas... 

- Cardeal II – (Depondo a taça na bandeija) Úlcera... 

- Cardeal III – Eu idem. Idem... 

- Arco-Verde – (Furioso) ... Que? Por acaso pensam que está envenenado? 

- Todos – Não. Oh, imagine. 

- Arco-Verde – Chamem o provador mór. 

- Papa – Não, não precisa. 

- Arco-Verde – Não, eu exijo. Minha honra está em jogo. Eu faço questão. 

(Chama) Gioto! 

Surge o provador. Está desesperado, o Papa abraça-o comovido. 

- Papa – Mio capo Gioto... te voglio molto bene... 

Gioto chora abraçando o Papa, beija o anel, o Papa dá-lhe a extrema unção. Gioto bebe e morre. 

- Arco-Verde – (Indignado) É uma cilada, malditos. Só merecem beber das vi-

nhas da ira. (Levantando-se) Sou o Cardeal Arco-Verde. 

- Papa – Estamos vendo, meu filho, estamos vendo... 

- Arco-Verde – Quero as cabeças de Miguelângelo, Leonardo Da Vinci e Rafa-

el. Quero, quero e quero. Quero acabar com essa arte sacra, com esse mau 

gosto moderno. (Grita) Viva o latim, viva o latim. Rerum novarum! Alia jacta 

est! Mater et magistra! Secolum seculorum... 

- Todos – Pare, Arco-Verde. 

Arco-Verde olha todos com ódio e sai pisando quente. Entra número músical “Querem deter o 
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Renascimento”, ou “O novo, o velho e o arbítrio”, ou “Intoleranza” ou qualquer coisa do gêne-

ro. As luzes vão caindo em resistência e quando se acendem surge Gioconda fugindo. Parados 

estão Davi, Vênus de Milo, Perseu e Primavera de Boticcelli. Assim que a vê, Primavera corre a 

seu encontro. 

- Primavera – Gioconda! 

- Gioconda – Primavera! 

Abraçam-se e beijam-se. 

- Primavera – Graças a Deus você está viva. 

- Davi – Pensávamos que ele tinha pego você. 

- Vênus – É, pensamos que nessa hora você estava sendo mutilada, como eu... 

Vênus está, claro, sem os dois braços. 

- Gioconda – Consegui escapar. 

- Davi – Temos pouco tempo, corremos perigo, daqui a pouco ele estará de vol-

ta, façamos o seguinte... (Cochicham) 

- Primavera – Ih, lá vem ele. 

Todos retomam seus lugares e ficam imóveis. Gioconda se esconde, Arco-Verde chega e retira 

um pano que cobre uma tela inacabada. Dá umas pinceladas, fica desanimado. 

- Arco-Verde – Não consigo dar forma ao que penso... minha mão é pesada. 

Vejam, que Sílfides. Verdadeiras vacas (rabisca o quadro todo), mas ninguém 

jamais saberá (quebra a tela), jamais! 

Contempla a alisa Davi. 

- Arco-Verde – Miguelângelo pode ser viado, mas tem talento... que formas... 

até parece música. 

Olha o rosto de Davi. 

- Arco-Verde – É perfeito, só falta falar. Fala Davi. Fala 

A estátua mexe a boca. Arco-Verde fica pasmo. 

- Arco-Verde – ... Que? Não pode ser. 

Davi permanece imóvel. 

- Arco-Verde – Vou acabar com essas obras de arte. 

Pega um pincel e faz um bigode na Vênus de Milo. Pega um martelo e aproxima-se do pau de 

Davi. 

- Arco-Verde – Eu não resisto... 

Quando vai dar a martelada, Davi mexe-se mudando de posição. Arco-Verde fica intrigado. Não 

entende. Vai dar de novo a martelada, mas a estátua muda de posição. Arco-Verde esfrega os 

olhos, belisca-se, vai dar outra martelada quando a estátua toma-lhe o martelo de dá-lhe uma 

martelada na cabeça. Ele cai nocauteado. As estátuas tomam vida. Perseu asovia e surgem então 

Gioconda e Primavera. 
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- Gioconda – Está morto? 

- Perseu – Sem julgamento? Não! 

Joga um balde d’água fria nele. 

- Arco-Verde – ... Onde estou? (Vendo-os) ... O que? Vocês? Não! Não pode 

ser. É impossivel. Gioconda! ... Primavera! Davi! Afastem-se. 

- Davi – Chegou a hora do seu julgamento, déspota. 

Vão amarrando-o. 

- Vênus – Sim, você nos perseguiu, maltratou, humilhou, mutilou... 

- Perseu – Vai pagar. 

- Arco-Verde – (Morrendo de medo)... Que vão fazer comigo? 

- Davi – Morrerá pelo próprio veneno. 

- Perseu – Mas antes verá o que inultimente tentou impedir. 

- Arco-Verde – ... O que? 

- Vênus – O amor. 

Primavera e Gioconda beijam-se e abraçam-se na frente dele. 

- Arco-Verde – (Gritando enquanto é amordaçado) Nãããooooo! 

Perseu e Davi também se beijam na frente dele. 

- Vênus – A Terra é redonda. A Terra é redonda. 

- Arco-Verde – Nããããããooooooooooooo! 

As luzes se apagam nessa cena, acendendo-se no canto do palco. 

- Ouvi gritos. Deve ser sua Eminência. Sua Eminência. Sua Eminência. 

Vai correndo até o local. A luz se acende. Lá estão as estátuas e os quadros e numa cruz, o Car-

deal Arco-Verde, crucificado, nu, com uma folhinha de parreira no lugar do sexo e um sorriso 

maroto na face. Entra número musical “A Terra é redonda”. As luzes vão se apagando, vai sur-

gindo o laboratório. Pompeu está agitado. A Drª Neme e Liléli tentam acalma-lo. 

- Drª Neme – Acalme-se, seu Pompeu, acalma-se. Está tudo bem. Liléli, me 

ajude. 

Começa a dar massagem nele que vai aos poucos se acalmando. 

- Pompeu – Pra mim chega. Só Deus sabe o que passei... já é suficiente. 

- Drª Neme – Que nada, seu Pompeu. O senhor teve o que nós costumávamos 

chamar, em linguagem psicanalítica retroativa uma “Revelation” ou seja uma 

revelação! 

- Pompeu – ... Revelação? 

- Drª Neme – Vamos, tome um pouco d’água. 

Batem à porta. 

- Liléli – Doutora Neme, estão batendo. 

- Drª Neme – (Preocupada) Já sei, Liléli. Eu ouvi. 
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Pausa grave. Clima. 

- Pompeu – ... Que foi, agora? De que estão com medo? 

- Drª Neme – Da repressão. 

- Pompeu – (Irônico) Ué, mas a experiência não foi um ‘sucesso’? Eu sou a 

prova! 

- Drª Neme – (Não percebendo a ironia) Como se isso adiantasse... Nesse as-

pecto o mundo nada mudou dos Médicis até hoje. Ainda existe muita intole-

rância. Abra o armário, Liléli. 

Liléli estremece e recua. 

- Pompeu – ... O que foi? Que está havendo? 

- Liléli – Não se lembra? 

- Drª Neme – (Repreendendo-o) Cale-se, Liléli. Ele não teve culpa. 

- Pompeu – ... Culpa? Eu? De que? 

Batem à porta com força. 

- Pompeu – É melhor abrir antes que arrebentem a porta. O que está aconte-

cendo? 

- Liléli – Você chupou o sangue do policial! 

- Drª Neme – Liléli! (À Pompeu, tranqüilizando-o) Você não teve culpa. 

- Pompeu – ... Que? Então... não foi sonho? 

- Drª Neme – (A Liléli) Abra o armário. Vamos confrontar o fato. 

Liléli abre o armário. Não há ninguém lá. 

- Liléli – (Perplexo) ... Sumiu! 

A porta é arrombada. Entra o inspetor, o mesmo da cena anterior. 

- Drª Neme – ... Quem é o senhor? 

- Homem – Polícia Federal. Inspetor Walter. 

- Drª Neme – E estão procurando o que aqui no meu... depósito? 

- Homem – (Examinando o ambiente) Secos e molhados, é? 

- Drª Neme – O senhor tem mandado de busca? O que é isso? Invasão de domi-

cilio? Eu posso processar o senhor, hein? 

- Homem – O senhor está falando com a Polícia Federal! 

Abre a boca mostrando dois enormes incisivos. Eles se assustam. Gritam. Liléli, mais que de-

pressa pega o pote de ‘saralho’ e despeja encima dele. Ele começa a se debater e sai correndo 

uivando. Eles correm para a porta e fecham-na encostando um pesado móvel nela. 

- Drª Neme – (Suspirando) ... Ufff! Só espero que, se tiver que espalhar, ele que 

espalhe essa praga no quartel. (Ri) Que coisa estranha... 

- Pompeu – É. É tudo muito estranho, mesmo... 

Faz menção de ir embora. Neme e Liléli não impedem, apenas olham-no em silêncio. Pompeu 
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veste o paletó olhando-os com o rabo do olho. Ajeita-se, dir-se-ia que não está com pressa. Vai 

até a porta, olha para eles que vêm ajuda-lo a afastar o móvel da porta. Estão meio tristes porque 

Pompeu vai embora assim sem uma palavra de agradecimento. Liléli dá uma espiada para ver 

ser o vampiro não está mais lá fora. Pompeu estranhamente não consegue se mover. Olha para 

Neme e finalmente decide sair. 

- Pompeu – (Estendendo a mão à doutora) Bem... até logo. 

Neme, sem se alterar abre a bolsa e devolve-lhe o revolver. Ele pega e imediatamente cai em si. 

Joga a arma encima de algum móvel e diz, emocionado. 

- Pompeu – Sabe, doutora... quero que saibam que valeu a pena. Descobri uma 

coisa muito importante nessa viagem pelo passado. (Com convicção) Eu posso 

mudar minha vida! 

- Drª Neme – Brilhante conclusão. 

- Pompeu – Vi que tudo depende de mim. Daqui pra frente vou encarar a vida 

com mais confiança. 

Neme e Liléli se descontraem. Abraçam-se e cumprimentam-se pelo êxito da experiência. A 

seguir cumprimentam Pompeu. 

- Drª Neme – Muito bem. 

- Liléli – Meus parabéns. 

- Pompeu – E quando penso que quase me matei... ia me matar, se não fosse a 

senhora, por uma coisa à toa... Agora o Ministério não é mais um bicho de se-

te cabeças. 

- Drª Neme – São provações, são obstáculos que devem ser vencidos. 

- Pompeu – Essa vida, o sofrimento, o prazer, o Ministério, tudo é nada compa-

rado a grandeza da criação. 

- Drª Neme – A única verdade que existe, seu Pompeu, é a eternidade. 

- Pompeu – Obrigado, Doutora. (Beija-lhe as mãos) Como posso lhe agrade-

cer? 

- Drª Neme – Seu Pompeu, sua felicidade é minha maior recompensa. 

Liléli chora, emocionado, abraçando-se a Neme. 

- Pompeu – Amo a senhora. (Beija-lhe) Amo você também, Liléli (Beija-lhe). 

Amo todo mundo! 

Música. 

- Drª Neme – (Entusiasmada) Não tenha vergonha de ser feliz, Pompeu. Ser 

amargo só para estar na moda. A dor é uma anomalia. A vida não é um pesa-

delo, é uma opção, pense sempre: “A doença é ilusão. A saúde é realidade!” 

Nós vivemos uma época em que o pessimismo e o negativismo mandam, não 

obedeça, reaja, pense em você, no que é bom para você, no que te faz bem. Só 
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assim você estará ajudando o próximo. Você é a pessoa mais importante que 

existe. Você! Não tenha medo de você. 

- Pompeu – Oh, doutora, descubro um mundo novo... 

- Drª Neme – É preciso, seu Pompeu, que tenhamos a coragem de amar a vida, 

de bendizer cada minuto de estarmos vivos e dizer: Obrigado senhor, por es-

tarmos vivos e podermos transformar o mundo. 

Cala-se, subitamente. 

- Drª Neme – Acho que me exaltei. Falei demais, mas é o que penso. 

- Pompeu – Oh, Doutora Neme, que será de mim sem a senhora? 

- Drª Neme – Que é isso, seu Pompeu? Vamos, seja independente... 

- Pompeu – Agüentaria qualquer Ministério se tivesse a senhora ao meu lado. 

(Pegando-lhe as mãos e pondo-as contra o peito) Acho que não foi por acaso 

que você, impediu que eu me matasse, Neme... 

Liléli fica nervoso com a paixão de Pompeu por Neme. Olha para a doutora que manda ele se 

afastar. Ele se afasta e esbarra na máquina que começa a funcionar. Liléli tenta mas não conse-

gue desliga-la. 

- Drª Neme – Vamos com calma, seu Pompeu. Não misturamos as coisas. É 

muito natural depois de uma “revelatio” dessas que o paciente fique “apaixo-

nado” pelo médico. Mas não nos iludamos, cada um de nós tem sua vida, um 

destino a cumprir, o meu é a ciência. (Relâmpago) E o do senhor... bem, creio 

que o senhor já sabe qual é, não? Está nas suas mãos. 

Pompeu tenta lutar contra seus sentimentos, mas acaba se resignando. 

- Pompeu – Está bem, seguirei meu caminho. 

- Drª Neme – Lembre-se seu Pompeu, que para mudar basta só estar vivo. Tudo 

que fazemos, todos nossos atos, toda nossa vida é em direção ao futuro. (O ar 

começa a se encher de música suave) Estamos sempre preparando o terreno 

para o futuro. É por isso que nascemos, crescemos e envelhecemos: para mor-

rer e renascer segundo nossos méritos. (A música vai aumentando, entidades 

começam a se materializar saindo da máquina que Liléli não consegue desli-

gar. A doutora continua, exaltada) É como se enchêssemos um copo com água 

cada vez mais cristalina. Pense sempre assim. É possível modificar a vida. É 

possível viver melhor. A felicidade somos nós mesmos que fazemos. (Conti-

nuando) ... na verdade, Pompeu, tudo na vida é criação. O que a gente não in-

venta não existe! 

As entidades começam a dançar por todo o palco e no ar, se possível. Elas são sereias, silfos, 

salamandras, duendes, anjos, fadas, estrelas, etc, etc. Neme e Pompeu abraçam-se e dão um 

grande beijo. 
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Fim 
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A receita do sucesso 

Mauro Rasi 

“Abertura”: Miss Dalva e Turistas 

“Viva a ciência”: Carmem, Elisa e Enéias 

“A Libertária”: Nívea Maria, Dandara, Pequeno Glayson e Glayson 

“A dentadura da vida”: Vida e Doutor Zoltan 

 

“Abertura” 

Mauro Rasi 

 

Os turistas, guiados pela guia (Miss Dalva) visitam a casa de um escritor maldito. Em primeiro 

plano, sobre a mesa, a máquina de escrever. 

Miss Dalva – Vamos entrar. Por favor, não toquem em nada. Podem fotografar à vontade. (Os 

turistas batem fotos) Foi aqui que ele escreveu suas piores histórias. Histórias malditas, de um 

autor maldito. (Troveja) A maioria inacabada... (Pega uma pilha de papéis ao lado da máquina 

e lê os títulos) “A espertinha da cova 13... De amargo basta a vida... Os mortos também 

amam...O belo Lauro... Áurea.. e outras. (Faz uma cara de desdém e limpa a mão na saia. Pega 

um osso no chão) Aqui, neste cubículo vivia ele com seu cão, o feroz “Sprong”, uma vida de 

prazeres e dissipação. Dizem até que ele e o cachorro ... 

Os turistas exclamam admirados 

Missa Dalva – Vejam! Ali ainda está o sanduíche de mortadela, meio comido, cheio de formiga 

que ele deixou ao desaparecer misteriosamente, sem deixar vestígios. Até hoje não há nenhuma 

pista. Teria morrido? Teria enlouquecido? (Comenta, a si mesma) Sim, porque louco ele já era... 

Turista –... Olhem! O cigarro ainda está aceso. 

Miss Dalva – (Examinando-o e a seguir dizendo)... Reparem no pão, amassado, sabe-se lá por 

Quem... (Benze-se) A janela aberta... (Uma leve brisa faz balançar as cortinas. Miss Dalva tem 

um arrepio de pavor mas controla-se. Súbito, dá uma grito, pois uma turista, não resistindo, 

toca com os dedos a máquina de escrever) Pare! Não faça isso. Não toque nela. (A turista fica 

apavorada. Olha para a mão) Dizem que dá azar. Dá um azar terrível. 

(A turista fica nervosíssima. Limpa os dedos. O marido fica bravo com ela. Miss Dalva procura 

acalmá-la, dizendo) 

Miss Dalva – É lenda, né... mas pra que facilitar? (Olha para o retrato do autor e continua dis-

sertar) Temperamento instável... (O retrato cai. Ela fica grilada mas continua) sujeito à crises e 

depressões... (Não cai nada. Ela fica mais tranquila e continua) foi considerado pela maioria 

dos críticos como “fôlego curto... (Alguma coisa, tipo lustre ou viga de madeira, cai do teto 

quase na cabeça dela, que mesmo assim, conclue)... e não possuidor de carpintaria teatral!” 

(Black-out seguido imediatamente de relâmpago. Todos entram em pânico) 
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Turistas – A luz! Desligaram a luz! Cadê a luz... etc 

(Miss Dalva risca um fósforo, assustadíssima mas tentando manter a calma) 

Miss Dalva –... Fiquem calmos. Vem vindo tempestade. É melhor irmos antes que a estrada 

fique intransitável e tenhamos que passar a noite aqui. 

(Todos se assustam com a perspectiva e apressam-se em sair) 

Turistas – Eu, hein? Que isso, vamos embora. Vou me mandar daqui. Cruz credo. Vamos sair 

daqui. Depressa. 

(Os relâmpagos clareiam as trevas e o cenário vazio. O vento faz bater as portas e voar as cor-

tinas. A máquina de escrever começa lentamente a iluminar-se, uma luz azulada e... a bater 

sozinha!) 

Tem início a primeira história: 

“Não estamos sós...” 

“Viva a ciência” – Mauro Rasi 

Carmem – Elisa, seu pai anda tão estranho... 

Elisa – Que é que ele tem? 

Carmem – Não sei. Mas hoje ele saiu muito cedo e estava muito esquisito. Não quis te dizer 

para não te assustar. 

(Surge uma mulher) 

Carmem –... Enéias!!! 

Elisa –... Papai!!! 

Enéias – Carmem, Elisa... fiz a operação! 

Carmem – Enéias... 

Enéias – Sinto muito, Carmem. Já não agüentava mais. Desde pequeno rezava para virar meni-

na. Minha constituição física e psíquica sempre foi feminina. E você sabe disso. Nunca te enga-

nei. 

Carmem – Vai lavar o rosto, Enéias. Vai limpar um pouco essa maquiagem, botar um vestido 

mais discreto. Seja mulher mas seja uma mulher discreta, Enéias. 

Enéias – (À filha) E você querida, é bom ir se acostumando a ter uma mulher como pai. Sere-

mos boas amigas. 

Elisa – Papai, o senhor ficou louco? 

Enéias – Ah, estou tão animada. Graças a Deus tudo deu certo. A operação é irreversível. E 

olhem, pensei que ia ser bem mais difícil. Saí do hospital, já passei pelo cartório, falei com o 

advogado e já estamos providenciando tudo. Vou me chamar Scarlet, como minha mãe. 

Carmem – Scarlet... 

Elisa – Por que você fez isso, papai? Por quê? 

Enéias – Já disse. Sempre tive vontade. Não pude mais lutar contra meus impulsos. 

Carmem – Mas você podia ter esperado eu morrer, né, Enéias? Não pensou na nossa filha, em 
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Elisa? (Abraça a filha) Pobre Elisa... Mas eu te ... digo uma coisa, Enéias. Ouça bem o que eu 

falo. Não queria destruir o futuro de nossa filha. Não queria transformá-la em objeto de mofo e 

galhofa. Elisa tem direito à felicidade. 

Elisa – (Chorando) Tenho direito! Tenho direito! 

Enéias – E eu, não tenho direito? (Começa arrumar as malas) Não tenho nenhuma calça com-

prida... (À mulher) Você me empresta uma? 

Carmem – Um momento, Enéias. Onde você vai? 

Enéias – Prum lugar bem longe onde possa recomeçar a vida com privacy. 

Elisa –... Com que? 

Carmem – Você não vai à parte alguma. Não vai nos envergonhar ainda mais. Elisa, segura ela. 

Enéias – Me soltem. Me larguem. 

Elisa – Papai, pelo amor de Deus... 

Carmem – O que dirão? O que dirão? O que dirá o comendador Galvão? 

(Batem à porta) 

Carmem – Oh. Meu Deus. Elisa, estão batendo. Deve ser gente para ver o Enéias. Enéias, es-

conda-se. 

Voz de homem – Ó de casa! 

As duas –... O comendador Galvão! 

Enéias – Eu vou abrir. Quero só ver se ele me reconhece. 

As duas – (Agarrando- o)... Não! 

Elisa – Papai, pelo amor de Deus... 

Carmem – Pense em Elisa, Enéias. Elisa é uma moça. 

Elisa – Pense em mim, papai... 

Carmem – Enéias, nós te suplicamos... 

(A porta se abre. Surge o comendador Galvão) 

Comendador – A porta estava aberta. Fui entrando... 

As duas –... Comendador! 

Elisa – A benção, comendador. 

Comendador – Deus te abençoe. (Olha intrigado para Enéias) 

Carmem –... Essa é uma amiga nossa, Scarlet. 

Comendador – Ela é a cara do Enéias... 

Enéias – (Cumprimentado-o) Como vai, comendador? 

Comendador –... A voz de Enéias! 

(Observa-o bem) 

Comendador – O jeito do Enéias... 

(Olha para as duas que não conseguem mais esconder e descobre a verdade) 

Comendador -... Enéias!!! 
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Enéias – Sim, Galvão. Queria te fazer uma surpresa. Agora não precisamos mais nos esconder. 

(Dá o braço pra ele) Vamos embora? 

(Saem os dois felizes) (Carmem e Elisa caem duras para trás) 

Entra música: Eduardo Dusek 

O que dirá/ o que dirão / o que dirá o comendador Galvão 

A vida é curta 

A morte é certa 

Viva feliz 

Escolha bem o SEU SEXO! 

 

“Libertária” – Mauro Rasi 

(Nívea Maria está em casa. Já tomou seu banho, está toda arrumadinha, com um pretinho e 

colar de pérolas e enquanto espera o marido dá de mamar para o pequeno Glayson. Depois 

põe ele no bercinho e cantarola para ele dormir) 

Nívea Maria – "Bicho papão/ vem pegar o neném... Dorme filhinho/ do meu coração... Vai 

embora bicho papão... etc" 

(Vai cantarolando, feliz até à janela regas as plantinhas numa jardineira. De repente olha para 

baixo. Parece ter visto alguém. Fica intrigada, tenta lembrar-se de quem se trata mas acaba 

desistindo e continua a cantarolar. Nisso, o dia que estava claro e luminoso começa a ficar 

escuro... Ameaça chover. Troveja. Nívea estranha. Fecha a janela. A campainha toca. Ela vai 

abrir. Surge uma mulher, meio hippie, bolsa de espelhinho a tiracolo, cabelo de trancinha com 

conchas, vestidão compridão estampadinho, sandália de couro ou alpargata, pêlos debaixo do 

braço. Nívea estaca, meio apreensiva) 

Mulher – Nívea Maria? 

Nívea Maria –... Sim? 

Mulher – Não está me reconhecendo? Da quarta série do ginásio estadual Euclides da Cunha? 

Estava passando te vi, lá de baixo, aí na janela regando essas. (Olha para as plantas que imedia-

tamente murcham) 

Nívea Maria – (Reconhecendo-a e dando um passo atrás)... Dandara! 

Dandara – Resolvi subir porque estou péssima. Estou voltando do Miguel Couto. (Mostra os 

pulsos) 

Nívea Maria –... O que foi isso? 

Dandara – (Sorrindo) Cortei. (Nívea vira o rosto, horrorizada) 

Nívea Maria – Mas... como foi que você me reconheceu depois de tanto tempo? Faz mais de... 

dez anos que estudamos juntas no ginásio... 

Dandara – Você não mudou nada. Está a mesma cara. Essa carinha de... (Olha a casa) Hum, 

mas que casinha mais arrumadinha, toda enfeitadinha... Igual a você. Hum... que cheiro. É você 
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que está toda cheirosa? 

Nívea Maria – (Também sentindo um cheiro, só que um mau cheiro) Você também está cheiro-

sa... (Abana-se discretamente) 

Dandara – Só que o meu cheiro é natural. Cheiro de gente. (Esfrega o suvaco na cara dela que 

quase desmaia) Eu não uso desodorante, não, Nívea Maria. Eu tenho orgulho do meu próprio 

cheiro. 

Nívea Maria –... Você sabia que eu casei? Tenho um filhinho... (Vão até o berço. A criança 

começa a chorar. Nívea pega-o no colo) 

Dandara – Casou, é? É, você tinha que casar mesmo. Casou com quem? 

Nívea Maria – Você não conhece. Ele é da Força Aérea. 

Dandara – (Horrorizada)... Ele é militar? 

Nívea Maria – Da Aeronáutica. 

Dandara – E você não tem medo dele? 

Nívea Maria –... Medo? Ele é meu marido. 

Dandara – Mas ele sabe que você já puxou fumo? Que já tomou ácido? 

Nívea Maria – (Pondo o bebê no berço) Escuta aqui, Dandara... Isso foi há muito tempo. Eu até 

já me esqueci. E depois, foi por causa das más companhias, de gente como você... 

Dandara –... Eu? 

Nívea Maria – Você, sim. Que me obrigava a subir no Borel, no Santa Marta,na ladeira do 

Ascurra, atrás de tóxicos. E eu ia, né. Era boba. Ia, pra não ficar desenturmada, pra você não me 

chamar de careta. Aí, quando eu me lembro que quase não voltei mais daquela viagem... 

Dandara – (Olhando-a, séria) Eu não voltei. 

Nívea Maria – Eu sei, 

Dandara – (Olhando para o infinito) Ainda estou lá... 

Nívea Maria – (Perturbada) Mas vamos mudar de assunto. Não quero relembrar o passado. 

(Ouve-se barulho de avião) Ah, deve ser ele. (Corre para a janela e acena para o céu) É ele. O 

Glayson. (Acena, gritando) Glayson! (Uma nuvem de fumaça entra pela janela após o avião 

dar um rasante. Elas tossem)... Ele é da “Esquadrilha da Fumaça”... Olha lá o que ele escreveu 

lá no céu... 

Dandara – (Lendo, com desdém, despeitada) “Nívea Maria, eu te amo...” (Despeitada) Hum... 

quer dizer que ele fica gastando a fumaça do povo pra escrever besteira? Ah, eles estão no po-

der, né, fazem o que querem... Posso ir ao banheiro? 

Nívea Maria – É ali em frente... 

(Dandara vai ao banheiro e deixa a porta aberta. Senta-se na privada. Nívea fica incomodada. 

Vai à janela, olha para o alto. Pega o pequeno Glayson e por fim diz) 

Nívea Maria – Por favor, Dandara... O Glayson está para chegar. Não faça cocô de porta aberta. 

Dandara – (Indignada)... Cocô? Eu não faço cocô, não senhora. Quem faz cocô é você, Nívea 
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Maria, que é uma babaca. Eu cago Nívea Maria, eu cago. 

Nívea Maria – (Horrorizada) Dandara... (Quase deixa cair o pequeno Glayson) 

Dandara – Você faz cocô, Nívea Maria. Você, que é uma mulher objeto, uma boneca da Es-

trela, que fala papai, mamãe e faz cocô. Sai umas bostinhas assim, ó, de plástico. Eu não. Venha 

ver. 

Nívea Maria – Pelo amor de Deus... 

(Dandara puxa ela até a privada e obriga-a a ver) 

Dandara – Eu não tenho vergonha do que é meu, não, da minha bosta. Ouviu? Eu sou gente. 

Gente! 

(O pequeno Glayson cai dentro da privada) 

Nívea Maria – (Gritando) Glaysinho... Glaysinho... (Limpa ele) Olha o que você fez, Dandara. 

É isso, que você quer? Causar uma desgraça? 

Dandara – Não, Nívea. Foi bom eu ter vindo aqui pra dar uma sacudida em você. 

Nívea Maria –... Me sacudir? 

Dandara – Sim. Te dar uns toques, que você está precisando. Pra ver se você sai desse maras-

mo. Você é muito reprimida, Nívea Maria. Você tem que se liberar. 

Nívea Maria – Mas eu sou feliz assim. 

Dandara – Feliz, nada. Não fala bobagem. Você tem que se expor mais. Se assumir. Tirar esse 

verniz que te impede de respirar... Respire, Nívea Maria. Deixe o ar entrar...  

(Vai até a janela e mostra os peitos. Começam a jogar coisas nelas. A assobiar. Latas, pedras 

são atiradas pra dentro da casa) 

Nívea Maria – Acertaram no pequeno Glayson.. Pelo amor de Deus, Dandara. Feche a janela. 

Oh, meu Deus, ele desmaiou. (Tentando reanimá-lo) Glaysinho, Glaysinho... Fale com a ma-

mãe... 

(A criança começa a chorar) 

Dandara – Aí, ta chorando. Tá bom. Nossa, como chora essa criança. Isso é vida, Nívea Maria? 

Como você deve sofrer. 

(Dandara peida. Nívea olha para ela. Ela dá outro peido. Nívea pergunta) 

Nívea Maria – Você está com algum problema? 

Dandara – Problema? Não. Por quê? 

Nívea Maria – Não, porque você está soltando gases. 

Dandara – (Quase caindo pra trás)... Que? O QUE??? Soltando gases? Eu??? Há, há, há, há... 

Como você é fina, Nívea Maria. Como é metida à besta. Fique sabendo que eu não solto gás, 

não senhora, que não sou aquecedor à gás nem botijão. Eu peido, ouviu bem? Que não tenho 

vergonha do meu próprio peido. Peido,peido e peido. (Peida várias vezes. O pequeno Glayson 

começa a chorar) Que eu não sou mulher de peidar escondida, como se peidar fosse crime. 

Quem peida escondida é você, Nívea Maria. Eu peido abertamente, quando quero, a hora que eu 
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quero. Entendeu? 

Nívea Maria – Entendi... 

Dandara – E não me proíba de peidar, Nívea Maria, aqui nessa sua casinha de boneca. (Olha a 

casa) Como essa sua casa é careta, Nívea Maria. Eu me sinto até mal. Nossa, eu, hein? Tá tudo 

muito limpinho, muito direitinho. Tem de ficar mais sujo, menos equilibrado. Suja um pouco 

aqui essa parede... (Vai sujando) Põe um pouco de vermelho, preto... Escreve umas frases... (Vai 

mexendo e mudando tudo de lugar) 

Nívea Maria – (Apavorada)... Pare, Dandara. A casa é minha. 

Dandara – (Imitando-a) “A casa é minha...” Como você é pequeno-burguesa, Nívea Maria. A 

casinha dela, ai, ai... Que é isso aqui? 

Nívea Maria – É lembrança de mamãe. Deixe aí. 

Dandara – Jogue fora. Que coisa cafona, mórbida... (Joga fora) E isso aqui? O que é isso aqui? 

Nívea Maria – Dá aqui. Dá aqui. Olha aí, quebrou (Chora) Pare, Dandara. 

(O pequeno Glayson começa a chorar) 

Dandara – Ai, que criança chata. Puxou a mãe. (À criança) Que que sê quer, hein? 

(Pega a criança e joga pela janela. Nívea Maria desmaia. Nisso, a porta se abre e surge 

Glayson, o marido, de uniforme de piloto, trazendo o filho nos braços) 

Glayson – (Com sotaque do sul)... Nívea, que se passa? Peguei o menino caindo da janela. 

(Nívea acorda e corre para abraçar o filho, chorando) 

Nívea Maria –... Glaysinho! Glaysinho... 

Glayson – (Olha intrigado para Dandara) O que aconteceu? 

Nívea Maria – (Pondo o filhinho no berço) Glayson, esta é Dandara... (A criança começa a 

chorar) Estudamos juntas há muito, muito tempo, no ginásio... 

Dandara – (Coçando a xoxota) A Nívea nunca te contou o que aprontávamos? 

Glayson – (Esquece o nome dela e pergunta) Qual é mesmo a sua graça? 

Dandara – Dandara! 

(O pequeno Glayson começa a chorar) 

Nívea Maria – (Desvencilhando-se dele) Glayson me solta. Deixa eu ir lá ver o que o pequeno 

Glayson... 

(Ela dá uma palmada nela. Ela fica meio constrangida e sorri, amarelo. Vai até o berço, tensa, 

sempre de Olho em Dandara) 

Glayson – Eu também tenho saudade do meu tempo de estudante, lá no sul. Conheces o sul? 

Dandara – Não. Todo mundo lá é igual a você? Assim grandão, bonitão hein? Nívea fala muito 

de você... 

(Pega no pau dele. Nívea deixa o bebê cair no chão, mas imediatamente pega-o de volta 

Glayson não sabe o que dizer, diz...) 

Glayson – Êêêêê... êêêê... êêêê 
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Dandara – Você já deu o cú? 

Glayson – Eu vou quebrar a cara dela. 

Nívea Maria – Pare, Glayson. Não faça isso. Ela é liberada. 

Glayson – Ela... o quê? 

Dandara – (Saindo nua do banheiro) Eu sou liberada. Não tenho mais problemas. Já me liberei. 

Sou analisada. Fiz análise cinco anos. Tive alta. (À Nívea) Nívea, acho que estou com chato. 

Você tem Neocid, aí? Devo ter pego lá no Miguel Couto... (Olha para os dois que estão perple-

xos, e diz) Tive uma ideia. Por que não transamos os três? 

Os dois –... O quê!? 

Dandara – É. Eu, você e a Nívea. 

Glayson – Você é uma louca! 

Dandara – (Transfigurando-se)... Que? Quem que é louca? Quem? (Avança pra cima dele) 

Glayson – (Pondo o paletó do uniforme num gesto automático, para dar mais autoridade) Vá 

embora daqui. 

Nívea Maria – Vai embora, Dandara. Vai. 

Glayson – Pare de importunar a minha mulher. Que é que você quer com ela? Sua louca! 

Dandara – (Fora de si, avançando pra cima dele, derrubando coisas) Quem é louca? Quem? 

Nívea Maria –... Dandara pare, pelo amor de Deus! 

Dandara – (Gritando) Eu não sou louca, não. Entendeu? Eu não sou louca, não. Eu sou uma 

enviada! 

Glayson – Uma... o quê? 

Dandara – Uma arauta do Apocalipse! O mundo vai acabar, seus babacas. Vai acabar. Vocês 

vão tudo morrer. Vai vir uma onda... 

Nívea Maria – (Assustada) Será que é verdade, Glayson? 

Glayson – Na Escola Superior de Guerra não me disseram nada. Eu vou ligar pro Pinel. 

Dandara – (Gritando) Não. Eu não quero ir pro Pinel! Eu não quero ir pro Pinel. Eu faço uns 

artesanatos, pago o aluguel... Deixa eu ficar aqui. Eu fico lá no quartinho dos fundos... 

Glayson – (Continuando) Eu acabo com você. Te entrego pro Esquadrão da Morte, hein? Se 

manda, se manda... 

(Nisso o pequeno Glayson começa a falar) 

Pequeno Glayson –... Papai! ... Mamãe! Eu estou falando! Ouçam. “Papai... Mamãe...” 

Nívea Maria –... Glayson, você ouviu? O Glaysinho está falando! 

Glayson –... Que? ...O Glaysinho? Está falando? (Corre para o filho) Glaysinho! Glaysinho! 

Nívea Maria – (Comovida, pegando o filho nos braços e olhando para Dandara)... Ele está 

falando! 

Dandara – (Com desprezo) Uma família... (Faz que vomita) Buéééé... Adeus, Nívea Maria. Até 

o Apocalipse. 
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Nívea Maria – (Com pena dela) Onde você vai? 

Dandara – Pela estrada... (E vai saindo) 

Nívea Maria – (Murmurando) Vá com Deus, Dandara. Adeus... (E volta para junto do filho e 

do marido) 
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A dentadura da vida 

Comédia trágica de Mauro Rasi 

Vida vai fazer uma visitinha ao doutor Zoltan. 

Vida – Oi, doutor Zoltan. Como tem passado? 

Doutor – Vida, que satisfação. 

Vida – Estava passando por aqui, daí pensei: deixa eu dar uma entradinha rápida lá só 

pra ver como ele está passando. 

Dando uma olhada no consultório, que é sofisticadíssimo. 

Vida – Hum, mas o consultório ficou uma beleza. Aquele aquário é de peixes... Linda 

aquela girafa alí, doutor. É de feltro? 

Doutor – É, feltro do bom. 

Vida – Uma perfeição, parece viva... 

Doutor – É para distrair as crianças. Dão um trabalho... 

Vida – Eu imagino... Bem, doutor, ter de ir andando. 

Doutor – Mas, já? Tome ao menos um whiskynho, ou um cafezinho, um suco de laran-

ja... 

Vida (Olhando o relógio de pulso) – Não, não dá. Fica pra próxima. Tá na minha hora. 

Doutor (Impedindo-a de sair) – Não senhora. É tão raro a senhora vir aqui que eu não 

vou deixá-la sair sem antes ver como está essa boca. 

Vida – Mas ela está ótima doutor... 

Doutor – Sente-se na cadeira. 

Vida (Sentando-se) – Oh, meu Deus, doutor... 

Doutor – Eu faço questão. É só um instantinho. 

Doutor (Fala pelo interfone) – Dona Dulce, não estou para ninguém. 

Doutor (À Vida) – Vamos ver essa dentadura. 

Começa a examinar. 

Doutor – Beleza de arcada. Você deve mastigar bem. 

Vida – ... mastigo sim. 

Doutor – Dentes grandes, fortes... 

Vida – É de família... 

Doutor Zoltan faz uma careta. 

Vida – Que foi, doutor? 

Doutor – Uma manchinha. 

Vida – Deve ser de cigarro. 

Doutor – Vamos tirar, já! 

Vida – Mas não vai demorar, doutor? Eu posso passar aqui outra hora pra fazer uma 

limpeza completa... 

Doutor – Nada disso. Onde já se viu deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? Va-

mos tirar essa manchinha já! 

Vida (Vendo o dente pelo espelho que ele exibe) – Mas é tão pequenininha, doutor... 

Não dá nem pra notar... 

Doutor – É só um instantinho. Aguente um pouco aí. Não vai demorar... 

Liga o motor. Vida olha desconsolada o relógio de pulso. Doutor Zoltan passa o motor no den-

te dela. Ela começa a sofrer, geme, mexe-se na cadeira. Finalmente, não aguentando mais, 

segura o braço dele. 

Doutor (Censurando-a) – Não faça isso! Não segure a minha mão. Isso é um perigo. 

Nunca faça isso. Se estiver doendo, faça um gesto, um sinal, levante a mão. Mas não puxe o 

meu braço desse jeito. 

Vida – Ai, que dor horrível, doutor. Está doendo horrivelmente. O senhor falou que ia 

só tirar uma manchinha... 

Doutor – Houve um pequeno acidente. Vamos ter que abrir um puquinho o dente. 

Fala pelo interfone. 

Doutor – Dona Dulce, desmarque o cliente das seis. 

Vida – Mas, doutor... Eu não vim aqui tratar. Estou só de passagem... 

Doutor – Infelizmente temos de tratar. O dente está quebrado. O nervo está exposto. 
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Vida – ... quebrado? ... exposto? 

Doutor – A cabecinha de diamante da broca soltou-se dentro da gengiva. 

Vida (Levantando-se da cadeira) – ... soltou-se? Dentro da gengiva???? 

Doutor – E agora está obstruindo o canal. 

Vida – ... obstruindo o canal? (Grita) Doutor Zoltan, eu só vim aqui para uma visitinha 

rápida. Veja o que o senhor fez. Eu estou com hóspedes em casa, tem gente me esperando... e 

agora? E agora? 

Doutor – ... não faça disso um demônio de sete cabeças. 

Vida – Oh, meu Deus. Bem que algo me dizia pra passar reto, pra não entrar nesse mal-

dito consultório. (Chora) Mas eu não ouço. Não ouço a minha intuição... 

Doutor – Calma, Vida. Calma. Eu sou um profissional. Você está em minhas mãos. 

Vamos dar uma anestesia e pronto. 

Vida – Eu não posso tomar anestesia, doutor Zoltan. Já se esqueceu? Sou alérgica. Pro-

duz reação. Lembra daquela vez que o senhor me aplicou sei lá o que me caiu as sobrancelhas? 

Doutor – Mas você vai aguentar sem anestesia? Vou ter que puxar o nervo... 

Vida – Oh, meu Deus. Vai. Dá logo de uma vez essa... Mas, se cair alguma coisa, dou-

tor Zoltan, eu te mato, hein? Te mato! Ouviu? 

Doutor – Também, se você já fica nessa predisposição... 

Vida – Ai, meu Deus, que situação... Que ódio! Que ódio! 

Doutor (Com a injeção de anestesia) – Relaxe. Se você ficar dura desse jeito, não vou 

conseguir aplicar. 

Ela relaxa com dificuldade. Ele aplica a injeção. Ela vai se acalmando. 

Doutor – Viu? Está fazendo efeito? 

Doutor Zoltan não consegue tirar a agulha. Ela nada sente, mas ele começa a puxar a seringa 

com força, quase enfiando os dedos nos olhos dela. Ela reclama. 

Vida – Ai, meus olhos... Que é isso, doutor? 

Doutor – Desculpe... 

Puxa novamente, a seringa sai, mas a agulha fica... 

Doutor – Quebrou a agulha... 

Vida, mal podendo articular direito as palavras devido à fortíssima anestesia. 

Vida – ... lá ... den ... tro??? 

Doutor Zoltan fala pelo interfone. 

Doutor – Dona Dulce, ligue para o Rocha Maia e reserve um leito. 

Doutor (À Vida) – Você tem I.N.P.S? Vamos ter que fazer uma pequena cirurgia. 

Vida (Saltando da cadeira) – ... Cirurgia? 

Doutor – Temos de ir para o hospital. 

Dando-lhe a bolsa e o casaco. 

Doutor – E rápido, antes que a agulha atinja o cérebro. 

Vida – ... o cérebro? Quer dizer que poderei ficar paralítica? Poderei ficar inválida? 

Histérica, mas articulando mal as palavras devido à anestesia. 

Vida – Poderei ficar uma morta-viva? Que nem aquela americana, a Karen Ann-

Quinlan? É isso, doutor? É isso? 

Tenta agredi-lo. Ele segura-a e diz pelo interfone. 

Doutor – Dona Dulce, chame uma ambulância. 

À Vida. 

Doutor – Pare de se excitar para evitar uma hemorragia. 

Vida – O senhor é um louco, doutor Zoltan. Um incompetente... 

Doutor (Pondo um punhado de algodão na boca de Vida) – Tome, enfie esse algodão 

na bochecha para estancar o sangue. 

Vida (Com o algodão na boca) – ... Punição! Punição para os crimes médicos! 

Tentando agredi-lo. 

Vida – Punição! Punição! 

Sirene da ambulância chegando. Paternalista e compreensivo diz... 

Doutor – Vamos indo, Vida. Vamos indo... 

Luz e sirene de ambulância. 
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Fim 
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Cabaret S. A. 
De Oswald de Andrade, Mauro Rasi, Grande Othelo, Flávio São Thiago, Angela Leal, 

Heloisa Arruda, Cláudio MacDowell, Antônio Pedro e Jorge Laclette. 

A Vedete que não era Leviana 

Blackout. Luz no proscênio. Entra a vedete que não era leviana
1
. A vedete vem chegando num 

sumarérrimo biquíni ou então nua, com dois leques e vai logo se explicando. 

Vedete – Gente, um momentinho só, por favor. Pode parar a música, por favor? Só um 

instantinho... Eu acho que eu devo uma explicação, principalmente pra quem não me conhece e 

está me vendo assim, pela primeira vez, gostaria de dizer umas palavrinhas. 

Pausa. 

Vedete (Continuando) – Olha, o negócio é o seguinte: eu estou fazendo isso porque sou 

uma atriz, preciso trabalhar e o diretor deste cabaré quer que eu faça isso, que venha aqui assim 

e faça isso... 

Faz umas poses e evoluções eróticas. 

Vedete – ... assim, assim e isso. 

Continua. 

Vedete – Eu, por mim não faria isso, mas eu não mando. Se eu mandasse faria coisas 

com mais conteúdo, com mensagem. Mas eu não mando nada aqui, e preciso trabalhar. Por isso 

que eu quero explicar, deixar bem claro que eu não sou nenhuma leviana. Eu não vou dizer que 

vim do nordeste, não, que meu pai está pensando que eu sou professora, que não é verdade. Eu 

sou daqui mesmo, de família fina, rica, sempre tive tudo que quis: amor, compreensão, fui tre-

mendamente educada, estudei nos mais rígidos colégios não só daqui como do exterior, falo 

vários idiomas, voltei recentemente de Nova Iorque onde vi peças, filmes, shows, comprei rou-

pa, videocassete... Aliás, vi o Homem elefante antes de vir pra cá, fiquei arrasada. Acho que é 

por isso que eu estou meio deprimida... 

Controlando-se. 

Vedete – Bem, isso não importa. O que eu queria dizer era pra quem não me conhece, 

não me confundir, que eu não sou fácil, não. Hiii, pelo contrário, sou dificílima. Ontem mesmo 

disse “não” a um japonês. 

Diz, em japonês. 

Vedete – No. No. Karacotai. 

Continua. 

Vedete – Quando vejo já estou dizendo “não”. 

Olha para um freguês e diz, séria. 

Vedete – Não. 

Ameaçadora. 

Vedete – Não. 

Dá-lhe um tapa. 

Vedete – Quantas vezes preciso dizer “não”? 

Continua. 

Vedete – Bem, dito isso, agora eu vou fazer o meu trabalho senão eu vou pra rua tam-

bém. Vocês me dão licença, tá, que eu vou provocar vocês, vou excitá-los, vou falar assim bem 

macio, roçando meus lábios nos seus ouvidos com uma vozinha bem rouquinha... 

Adverte. 

Vedete – Mas, ó, não é pra levar a sério, não, hein? Isso tudo está no texto. E é um tra-

balho como qualquer outro. Eu não estou aqui me divertindo, não. Tá? Eu faço o meu trabalho e 

vocês fiquem na de vocês. Que eu não quero confusão. Eu tenho aqui um canivete... e... qual-

quer coisa eu meto o canivete, hein? Que eu sou doida, hein? Não brinquem comigo não, hein? 

Que vocês não me conhecem. 

Continua. 

Vedete – Agora que eu já coloquei tudo isso, que é extensivo também às minhas cole-

gas, que, como eu, são todas moças finérrimas, eu vou fazer o número que o diretor mandou. 

Mas, ó, o canivete tá aqui, hein, gente? 

                                                      
1
 Primeiro texto de Mauro Rasi. 
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Continua. 

Vedete (À um freguês) – Dá licença? Eu vou sentar ao seu colo. 

Senta no colo dele. 

Vedete – É tudo de brincadeira, viu? Não vá pensar que é sério. Agora deixa eu passar a 

mão aqui em você. Assim... Isso... Dá licença? Deixa eu fazer uma coisa aqui agora... 

Acaricia-o, etc. De repente. 

Vedete – Epa. 

Sempre no colo dele. 

Vedete – Que é isso? Hein? Que é isso? Pode me dizer o que é isso? Olha eu vou pegar 

o canivete, hein? Ponha as mãos para cima. Suas mãos já estão em cima? Então, o que é que 

está aí embaixo? Hein? Pode me dizer ou não sabe? Hein? Escute aqui, mocinho: eu faço isso 

porque sou obrigada, viu? Porque sou uma atriz, e preciso trabalhar. Quantas vezes eu tenho de 

dizer isso? Ai, às vezes tenho vontade de largar tudo e casar, viu? Casar, logo de uma vez pra 

acabar com tudo. 

Continua. 

Vedete – Eu estou aqui trabalhando. Não estou fazendo gandaia, não. Que eu não saio 

daqui e vou pro Amarelinho, não. Vou pra casa, ler. Pra me informar. Viu? 

Levantando-se. 

Vedete (Aos bastidores) – Que? Acabou? 

Ao freguês. 

Vedete – Graças a Deus, acabou o número. 

Levantando-se e olhando para o colo do homem. 

Vedete – O senhor não tem vergonha, não? Escute. Agora eu vou me levantar do seu 

colo, você põe um guardanapo aí em cima... E não me segue, não, hein? Não me segue que eu 

passo o canivete. 

Vai saindo, dizendo. 

Vedete – Que eu estou aqui trabalhando, tra-ba-lhan-do. 

Sai, mas volta e diz. 

Vedete – Ah, com tudo isso ia me esquecendo de agradecer. 

Abre os braços e agradece numa pose tipicamente de vedete, deixando cair os leques ou o bi-

quíni, mandando beijos à plateia. Música de encerramento do 1º show. 
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Cabaret S. A. 
De Oswald de Andrade, Mauro Rasi, Grande Othelo, Flávio São Thiago, Angela Leal, 

Heloisa Arruda, Cláudio MacDowell, Antônio Pedro e Jorge Laclette. 

 

Valdirene, a Paranormal 

 

Elas descem até a pista e se oferecem. O blue funde com música gravada que será a música do 

dancing. Os casais dançam (ou não) por alguns minutos até que Valdirene começa a ter um 

ataque. As pessoas levam-na até o proscênio onde acontece “A primeira aventura de Valdirene, 

a paranormal”
2
. 

Valdirene – ... Santo Deus. Está acontecendo de novo. Estou prevendo o futuro. 

Fundo musical sobrenatural. Ela fecha os olhos e cai em transe. Prevê. 

Valdirene – ... Dentro de um minuto um tijolo cairá sobre a minha cabeça. 

Desperta, assustada, abre os olhos, nervosa. 

Valdirene – ... Oh, meu Deus. Por que não sou como as outras? Por que sou diferente? 

Por que tenho esse estranho dom? 

Um tijolo cai sobre a sua cabeça. Ela ainda consegue murmurar, com ódio. 

Valdirene – ... Oh, como odeio meus super-poderes... 

Assim que Valdirene leva a pancada, ouve-se uma discussão abafada nos bastidores. 

Dona Rosa (Voz em Off, baixo) – Não admito! Já disse! Zorra não! Ordem, ordem... 

Você... 

Corista (Voz em Off, gritando) – Porra, Dona Rosa. Qual é... Tá de marcação comigo. 

Dona Rosa (Voz em Off, baixo, irritado) – Fala baixo, menina. Isso é de foro íntimo. 

Olha o público externo. Aqui é bastidor, lugar de disciplina, silêncio e ordem... 

Corista (baixo, zombeteira) – E o progresso? 

A resposta de Dona Rosa é interrompida pela abertura da cortina, duas coristas avançam e 

arrastam Valdirene do proscênio para a cena. As coristas e Dona Rosa no palco diante do co-

modim fechado, Valdirene ainda tonta. 

Dona Rosa (fazendo sinal para uma corista e indicando o comodim) – Dá uma olhada 

lá no povão. 

A corista olha. 

Dona Rosa – Tão rindo? 

Sinal afirmativo com a cabeça. 

Dona Rosa – Tão bebendo? 

Sinal afirmativo com a cabeça. 

Dona Rosa – Tão sarrando pra valer? 

Três sinais afirmativos e gesto com as duas mãos “de montão”. 

Dona Rosa – Tudo bem. 

Volta-se para as coristas e escolhe um bode- expiatório. 

Dona Rosa – Você! Logo você que só tem mordomia aqui no michetório, dá uma por-

rada na Valdirene... 

Corista – Não vem que não tem, minha irmã... Tô com muito tempo na vida e em vá-

rios michetórios... Se tivesse que te sacanear, o Robertão tá bem aí em muito a fim... 

Dona Rosa esbofeteia a corista com violência. A corista tem uma crise de choro, uma das cole-

gas interrompe timidamente. 

Corista (Respeitosa) – Dona Rosa, mas isso é uma injustiça... 

Dona Rosa (De mão nas cadeiras) – Ants a injustiça que a desordem. 

Tempo. 

Dona Rosa – Não gostei. Mas não gostei mesmo do primeiro show. Já ajudei a botar 

ordem nesta casa, há 17 anos, e não quero usar os mesmos métodos. Teve uma aqui que só vol-

tou pro palco depois de três meses de barra pesada e quatro plantando bananeira. Para vocês que 

não me conhecem, saibam que ajudei a construir a reputação desta casa. 

Dirigindo-se a corista. 

                                                      
2
 Segundo texto de Mauro Rasi. 
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Dona Rosa – Tô há muito mais que você na vida. Já ouviu falar de Pinto de Azevedo, 

Correia Dutra, Conde Lage? Não é nome de freguês não. É nome de rua, rua onde tinham as 

escolas da vida onde eu estudei. Tem gente que estudou introdução ao direito. A mamãe aqui 

não: aprendeu foi mesmo introdução, anos e anos. Muita introdução, sem ter direito de nada. 

Nada. É uma ciência... 

Dona Rosa dá uma pausa, passa a mão na cabeça de Valdirene. 

Dona Rosa – Não admito que toquem na Valdirene. Quando esta casa estava ameaçan-

do de falir, foi uma premonição a Valdirene: correção monetária na conta dos clientes, que foi a 

salvação da lavoura. Um verdadeira milagre! 

Pausa. 

Dona Rosa – Chega de papo. Vamos corrigir os defeitos deste michetório. 

Dirige-se para o centro do palco. 

Dona Rosa – Vamos para um exercício de centro. Nada de tendências. Você! 

Aponta para uma corista. 

Dona Rosa – Você! Posições. Primeira posição. 

Corista faz a primeira posição, “En dedans”. 

Dona Rosa – Como é o nome desta posição? 

Corista – Primeira posição, “en dedans”. 

Dona Rosa – O quêeeeee? Influência estrangeira neste michetório nacional, verde-

amarelo? (Faz uma ponúncia em francês) ‘Jamais’. Tem nada de “en dedans”. É fechadura 

mesmo! 

Pausa. 

Dona Rosa – Eu sei que não é uma coisa muito bonita de se ver, falta ar, movimento, 

não se vê nada... 

Corista faz a posição “en dehors”. 

Corista – Assim tá melhor? “En dehors”? 

Dona Rosa – A – ber – tu – ra. 

Corista – Tá bem. Abertura. Pode abrir? 

As coristas imitam os movimentos. 

Dona Rosa – Poder, pode. Mas é melhor não exagerar, senão já é arreganhamento. 

Faz um movimento caricato. 

Dona Rosa – Vamos tentar uma posição central, legal, liberal sem nenhum extremismo. 

Faz o movimento. 

Dona Rosa – Assim uma descompreensãozinha... 

Faz um ‘pliée’. 

Dona Rosa – Sem curvaturas pra não parecer submissão. 

Faz uma atitude imitando a saudação. 

Dona Rosa – Mas também não sendo rígidos demais, senão vão fazer paralelismos... 

Hesita. 

Dona Rosa – Eróticos. É isso, eróticos! 

Bate palmas interrompendo os exercícios. 

Dona Rosa – Borboleta. 

As coristas começam o exercício. Dona Rosa muda de tom, confidencial. 

Dona Rosa – Olha minhas filhas, isso é ótimo pra evitar que o freguês pense que man-

da. Não manda nada. Assim quando ele pensa que está abrindo, fecha. Quando pensa que está 

fechando, abre. 

Levanta-se e vai para o centro do palco. 

Dona Rosa – O ideal seria fazer o “grand-écart”. 

Faz. 

Dona Rosa – ... mas isso não é pra o bico de vocês. Só eu posso fazer, na hora, que eu 

acabar que está todo muito bem comportado, cada um no seu lugar... 

Dona Rosa faz sinal para a corista que fez o número da Vedete que não era leviana. 

Dona Rosa – Você aí. 

A corista avança de cabeça baixa. O diálogo entre a Dona Rosa e a corista deverá ser improvi-

sado por será em cima da realidade da representação. O diálogo será interrompido pelo caba-
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retier que enfia a cabeça pelo comodim. 

Cabaretier – Fim de papo. Vai começar. 

O comodim se abre. Dona Rosa desce para a plateia e as coristas se disporem para a abertura 

do segundo show. Música de abertura do segundo show. 
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Cabaret S. A. 
De Oswald de Andrade, Mauro Rasi, Grande Othelo, Flávio São Thiago, Angela Leal, 

Heloisa Arruda, Cláudio MacDowell, Antônio Pedro e Jorge Laclette. 

 

Segundo show 

Josephine canta “Na batucada da vida” de Ary Barro e Peixoto. Ao final da música, luz no 

proscênio. Entra Omar. Surgindo na frente de uma cortina onde se vê desenhada a figura, quer 

dizer, a cabeça de “Uirapuancy, a cabeça que fala”
3
. 

Omar – Muitos são os mistérios que envolvem o oriente, mas certamente nenhum é 

maior que este. Ela foi descoberta nas selvas da Birmânia, causou sensação em Bombaim, Tó-

quio e Madagascar. Senhoras e senhores é chegado o momento de apresenta, vinda diretamente 

de Java, Uirapuancy, a cabeça que fala! 

Abre a cortina. Sobre uma mesa coberta de negro está uma cabeça. A cabeça de Uirapuancy, a 

cabeça que fala. Uirapuancy usa uma peruquinha platino-bonde, é toda catita, muito branca, 

com a boquinha pintada de batom. Pode até ter uns brincos de pingentes. É simpática e muito 

distinta. Está com os olhos fechados, parecendo dormir. Omar continua. 

Omar – Tem alguma dúvida? Alguma questão ou dilema? Impasse? Pergunta sem res-

posta? Uirapuancy resolve. Por favor, façam silêncio. 

Inclina-se para ela, respeitoso e chama, suavemente, para despertá-la. 

Omar – Uirapuancy... 

Ela abre lentamente os olhos que parecem fixados no infinito. Ele pergunta. 

Omar – Uirapuancy, está me escutando? 

Ela mexe ligeiramente a cabeça. 

Omar – Temos aqui uma consulente. 

Faz sinal para a consulente se aproximar. Uma mulher levanta-se da mesa e vai até lá. 

Omar – Sua graça, por gentileza? 

Adalgisa (Meio nervosa) – Adalgisa... 

Omar (Suavemente) – Uirapuancy, a amiga Adalgisa está aqui... 

Omar, fazendo sinal para que Adalgisa se aproxime. Adalgisa está nervosa e com um pouco de 

medo. O fundo musical pode ser Ravi Shankar. Adalgisa aproxima-se, receosa e também com 

um pouco de nojo... 

Adalgisa – ... Como vai, Uirapuancy? 

Uirapuancy mexe levemente a cabeça, cumprimentando-a. 

Omar – Ela quer fazer uma pergunta, Uirapuancy. Pode responder? 

Pausa. Uirapuancy balança afirmativamente a cabeça. Está de olhos fechados, concentrada. 

Omar (À Adalgisa) – Pode falar. 

Adalgisa hesita. 

Omar – Fale, sem medo. 

Adalgisa (Nervosa) – Uirapuancy? ... eu queria saber se vou arrumar um emprego? 

Uirapuancy balança negativamente a cabeça. 

Adalgisa (Passada) – ... Não, Uirapuancy? E a Teresinha, vai sarar da broncopneumo-

nia? 

Uirapuancy balança negativamente a cabeça. 

Adalgisa – ... Não, Uirapuancy? E o papai? Vai ser readmitido na FIAT? 

Uirapuancy faz que não, com a cabeça. 

Adalgisa – ... Não, Uirapuancy? 

A Omar. 

Adalgisa – Posso fazer só mais uma pergunta? 

Omar – Pois não. 

Adalgisa (Apreensiva) – Uirapuancy, eu vou casar? 

Pausa. Uirapuancy fica de olhos fechados e não diz nada. Adalgisa olha para Omar. 

Omar – Uirapuancy, ouviu a pergunta? A nossa amiga Adalgisa, né? 

Adalgisa nervosa. 

                                                      
3
 Terceiro texto de Mauro Rasi. 
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Omar – É, Adalgisa... quer saber se vai casar. 

Olham para Uirapuancy. Uirapuancy abre os olhos e mede Adalgisa de cima abaixo e balança 

negativamente a cabeça. Adalgisa começa a chorar. 

Adalgisa – ... Não, Uirapuancy? Quer dizer que não vou arrumar nem um homem? Eu 

não tenho sorte, mesmo. Não tenho sorte... 

Omar (Tentando consolá-la) – Paciência, eleve seus pensamentos para o alto, quem sa-

be... 

Assim que ela sai, ele se dirige à Uirapuancy, rude. 

Omar – Precisava dizer que não? 

Uirapuancy – Não gostei dela. 

Omar – Não tem nada que gostar. Já te falei mil vezes que é para dizer sempre sim. 

Uirapuancy – Quem manda na minha boca sou eu. (Reclamando) Eu quero ir ao cabe-

lereiro, quero passar batom... 

Omar – Vaidosa, frívola. Só pensa em futilidade, em besteira... 

Omar arranca os brincos de Uirapuancy. 

Uirapuancy – ... Meus brincos! 

Omar – Trate de satisfazer os clientes. Essa aí não volta nunca mais. Não sei que prazer 

você tem, Uirapuancy. Precisava desiludir a moça assim? 

Uirapuancy ri, debochadamente. 

Omar – Você é ruim, Uirapuancy. Você é ruim. 

Uirapuancy ri, Omar fica furioso. 

Omar – Você tem que me obedecer. 

Omar dá um croque em Uirapuancy que cospe nele. 

Omar – ... Que? Miserável! 

Omar dá-lhe uma bofetada. Uirapuancy morde a mão de Omar. 

Omar – ... Cachorra. Me mordeu. Agora vai ver... 

Pega um pau e vai dar uma paulada em Uirapuancy quando surge uma grã-fina, Stella Maris. 

Stella Maris – Ai, Uirapuancy, me tire uma dúvida. 

Omar e Uirapuancy imediatamente disfarçam. Uirapuancy fecha os olhos e faz cara de mística 

concentrada. 

Omar – Pois não. Em que podemos servir-lhe? 

Stella Maris – Ela aceita cheque? 

Omar – Aceita, sim. 

Stella Maris (Preenchendo um cheque) – Eu só preciso de uma confirmação... 

Dá o cheque a Omar. 

Omar – Oh, a senhora é muito generosa... 

Põe o cheque na cara de Uirapuancy, que arregala os olhos, ávida. 

Omar – Veja, Uirapuancy. 

Puxando uma cadeira para Stella Maris. 

Omar – Não quer sentar-se? 

Stella Maris – Obrigado. (À Omar) Posso fumar? 

Omar – À vontade. 

Uirapuancy arregala os olhos, pois tem horror de cigarro. 

Stella Maris – Estou tão excitada... 

Stella Maris fuma e joga displicentemente a fumaça na cara de Uirapuancy que vai ficando 

sufocada. Stella Maris tem um cinzeirinho de bolsa onde bate as cinzas. 

Omar (Dirigindo-se à Uirapuancy) – Uirapuancy, a amiga... 

Stella Maris – Stella Maris. 

Omar – ... Stella Maris está aqui e quer fazer uma pergunta. Pode respondê-la? 

Uirapuancy tem um acesso de asma provocado pela fumaça. Omar abana-a, tentando disfar-

çar. 

Stella Maris – ... Ela está doente? 

Omar – Por favor, minha senhora, faça a pergunta... 

Stella Maris – Uirapuancy, meu marido tem outra? 

Uirapuancy balança afirmativamente a cabeça. 
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Stella Maris – E quem é, Uirapuancy? Pode me dizer? 

Pausa. Stella Maris preenche outro cheque. Uirapuancy arregala os olhos, cobiçosa. Murmura 

algo para Omar que diz à Stella Maris. 

Omar – É sua melhor amiga. 

Stella Maris (Pasma) – ... Andréa Dória? 

Mudando de tom, ficando subitamente alegre. 

Stella Maris – Ótimo. 

Dá dois beijinhos em Uirapuancy. 

Stella Maris – Obrigada, Uirapuancy... 

Omar (Espantado) – Mas... a senhora ficou satisfeita? 

Stella Maris – Claro. Porque eu também tenho outro. E aqui entre nós, hein, sabem 

quem é? O Eugênio C., o melhor amigo de meu marido. Tchau. 

Stella Maris sai. 

Uirapuancy – Ninguém mais presta neste mundo... 

Omar (Sacodindo a grana, satisfeito) – Bem, Uirapuancy, acho que já podemos fe-

char... 

Uirapuancy – Já vai beber, Omar? Já vai beber? 

Um bêbado da plateia. 

Bêbado – Ei, ô Uirapuancy... 

Uirapuancy – Hi... 

Bêbado – Quero fazer uma pergunta. 

Omar – Pois não... 

Bêbado – Quem é que vai ganhar a eleição pra governador do estado do Rio? 

Uirapuancy (Fulminando-o) – Minha amiga, Sandra! 

Uirapuancy dá uma gargalhada. 

Omar – Bem, senhoras e senhores, foi um prazer. Boa noite. Uirapuancy está cansada, 

precisa descansar... 

Uirapuancy – Boa noite a todos. 

A Omar, melosa. 

Uirapuancy – Omar... 

Omar – Que é? 

Uirapuancy – Estou com vontade... 

Omar – Outra vez? Você está ficando mal acostumada. Essa semana já foram três ve-

zes, hein? 

Apanha uma escova de dente e escova os dentes dela. Blackout. Pano, luz na cortina. 

Fim 
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A mente capta 

Mauro Rasi 

Cenário: 

O consultório da Dra. Rosa Cruz 

– dividido em sala de espera e sala de sessão 

– na porta que divide os dois ambientes a inscrição: “Doutora Rosa Cruz, Antipsiquiatria de 

Apoio” 

– e mais abaixo: “FAVOR AGUARDAR” 

– um grande quadro, uma ampliação da famosa tela de Rembrandt, “Aula de Anatomia”, decora 

a sala de espera 

– a sala de espera é também o vestiário, onde os analisandos trocam de roupa, vestindo um ki-

mono que leva nas costas o texto: “TERAPIA DE APOIO” 

– decoram a sala de terapia, uma quadro de Freud e um Tatame. 

 

Autor: Mauro Rasi 

Diretor: Wolf Maya 

Cenário e Figurino: Maria Carmen 

Elenco: Marlene, Claudia Jimenez, Louise Cardoso, Cininha de Paula, Cristina Pereira, Betty 

Erthal, Diogo Vilela, Anselmo Vasconcelos, Chico Tenreiro e Rafael Ponzi. 

 

Local: Teatro da Praia – Rio de Janeiro – RJ. Outubro de 1982. 

 

Na sala do espera, sob o quadro de Rembrandt, os analisandos aguardam o início da sessão. A 

aparência deles é péssima. Parecem doentes, cansados, abatidos. Uns vestem o kimono, outro 

espirra, outro leva um lenço à boca, tosse. O clima é de absoluta desolação. 

Entra uma analisanda de macacão dourado, sandálias douradas de salto, peruca loira e óculos 

escuros, trazendo flores. 

Os que estão na sala olham espantados para ela. Ela tira os óculos e diz: 

 

Dora – Oi, turma. Já começou? 

Todos – ... Dora!! 

Dora – Tive do vir disfarçada. Meu marido está desconfiado. Se ele descobre que eu estou fa-

zendo “terapia de apoio” me dá o maior cacete. (Vai até à janela, espiar) Deixa eu ver se ele 

não está lá embaixo. Tive de andar tanto por aí despistando, tava morrendo de medo de chegar 

atrasada. Pensei que ele estivesse me seguindo, pensei até que ia perder a sessão. (Beijando as 

amigas) Tá boa? Tudo bem? Oi, Caio, está melhor? 

Caio – (Tipo intelectual, maltratado, suéter puído, certo ar de cinismo, falando como se esti-



67 

 

vesse dizendo algo extremamente significativo) Os ratos roem o labirinto... 

Dora – (Cortando, rapidamente e voltando-se para outra amiga) Nossa, como você está abati-

da... 

Lindalva – Pois é. Eu estava boa mas mal entrei aqui, menina, começou a me dar uma dor de 

cabeça, comecei a suar frio, a tremer, a pressão foi quase a zero. 

Analisando – Eu também estou espirrando tanto ... (espirrando) Não sei o que é. Não consigo 

parar de espirrar... (espirra) Hi, eu também estou com uma coriza, uma sinusite, uma dor de 

cabeça, tá me dando um enjoo... 

Dora – Credo, gente, nossa... Eu estou achando vocês muito pra baixo. Isso está parecendo um 

hospital. 

Analisando – Você é que está ótima, Dora. 

Dora – Ah, eu estou, sim. Estou animadíssima. Estou, louca pra dizer pra Drª. Rosa o que eu 

descobri. Vocês nem imaginam o que eu descobri. Gente, eu acho que tive uma cognição! 

Todos – Jura? 

Analisando – (perguntando a outro, baixinho) Que que é cognição? 

Outro – É uma “iluminação”, um saque. 

Dora – Eu descobri uma coisa tão importante, mas tão importante pra mim, que estou doida pra 

dizer pra ela. 

Todos – Mas diz pra nós também, Dora. 

Dora – Sabem o que eu descobri? Descobri que o meu problema é: meu pai, minha mãe e eu! 

Todos – ... Não! 

Dora – Não, eu fiquei até tonta quando descobri. Gente, vocês vêem, a coisa estava na minha 

cara e eu não estava vendo? 

Analisando – E você nunca tinha descoberto isso antes? 

Dora – Não. Se bem que agora, depois que eu me casei, eu também incluiria o meu marido, né? 

“Meu pai, minha mãe, eu e meu marido”. Ai, estou louca pra falar pra ela. 

Analisando – Ah, não adianta. Ela não ouve. 

Dora – Como, não ouve? 

Sônia – Olha, aproveite pra dizer tudo hoje que quarta-feira ela vai pra Recife, vai ser júri da-

quele concurso de fantasia. 

Analisando – E a semana que vem ela já avisou que vai pra Arraial D’Ajuda passar quinze dias. 

Dora – Peraí, gente, vem cá, é verdade esse coisa que andam dizendo por aí que ela ouve o que 

a gente está pensando? Que ela LÊ o diálogo interior da gente. 

Analisando – Dizem que é, né? Ela fez um curso em Ohio... 

Dora – Ai, gente, eu fico com tanto medo. Eu penso tanta bobagem. 

Analisando – Vocês não viram ela domingo na televisão falando sobre culpa? 

Analisando – ... Sobre Cuba? 
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Analisando – Não, sobre “culpa”, CULPA! 

Caio – Na televisão? Ela se vendeu ao sistema. 

Lindalva – Ah, você odeia quem faz sucesso. Você é um invejoso. 

Alguns – Hi, não dá corda pra ele, não. 

Caio – Ela se vendeu ao sistema. É uma vendida. (Gritando) Vendida! Vendida! 

Fica um clima. Todos se calam. 

Analisando – Está vendo? A coisa vem vindo num pique e quando você fala, pesa. Ainda bem, 

que a gente decidiu que a gente não vai mais deixar você falar. Cala a boca! 

(Ele fica resmungando num canto) 

Dora – Pera aí, gente. Vamos mudar de assunto. Ela quer que a gente vá no “FANTÁSTICO”, 

né? 

Analisando – Ah, eu não... 

Outro – Nem eu. 

Dora – Já pensou contar a minha vida, soltar o inconsciente no Fantástico? E depois eu não 

posso ir mesmo, que se o Jorge me vê ele me mata. (Vai apreensiva ate à janela, espiar) Ai, 

estou tão preocupada. 

Lindalva – Por quê? 

Dora – Estou desconfiada que saí e deixei o gás aberto. Eu tenho tanto medo do Jorge descobrir 

que sempre que venho pra análise é assim. Fico achando que esqueci alguma coisa, que não 

fechei a torneira, que deixei a janela aberta... 

Entra Analisanda agitada. 

Analisando – A Amaracy foi assaltada quando vinha pra cá. 

Amaracy – ... Um trombadinha! 

Uma “Mendiga”, toda coberta de andrajos e arrastando um saco imundo, diz assim. 

“Mendiga” (A Amaracy) – Você tem que fazer como eu. (Vai tirando os andrajos e está chi-

quíssima por baixo. vai falando enquanto põe as joias, passa perfume e retoca a maquiagem.) 

Eu solucionei o problema de assalto. Aqui dentro eu tiro esses trapos, e, ó, estou pronta pra a 

análise. (Exibe-se, chiquérrima). 

“Mendiga” – Ah, eu trouxe o livro, viu, o que você pediu. “A comunicação da angústia entre 

filho e pai”. Vê se lê, hein, Caio. 

(Dá o livro pra ele). 

Lindalva – Você não trouxe o meu, não? Eu te pedi tanto... 

“Mendiga” – Qual? 

Lindalva – “Neurose e razão”, de Lambisomen. 

“Mendiga” – Ah, esqueci. Sabia que tinha esquecido alguma coisa. 

Analisando – Vem cá, mas você já leu “Sem perspectiva”, de Smitson? 

Lindalva – Não. Ainda estou no meio de “Mecanismos da depressão”. Eu gosto de ler devagar. 
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Eu só leio à noite, antes de dormir, pra pegar no sono... 

Outro – Ai, eu estou louco pra ler “Esquizofrenia, minha irmã”, de Bernardine Hartman... 

Vai aos poucos começando um troca-troca de livros. 

Outro – Eu tenho. 

Outra – Então vamos trocar! Eu te empresto a “Esquizofrenia” e você me dá a “Dor per-

sistente”... 

Outro – Dou, não. Te empresto. Olha, vai e volta, hein? 

Outra – Gente, eu achei “Medo de pirar”, num sebo.... 

Outra – Que é que você tem mais aí? 

Analisando – Tenho “Menstruação e loucura”, “Tratado sobre a agressividade oral dos esqui-

mós”, “Timidez, muro intransponível”... 

Outra (Encantada) – “As auto-mutilações”, de Menningerll. 

Analisando (Continuando) - “Meu irmão é filho único”... 

Outra – Pelo amor de Deus, gente. Quem tem “Casos sem solução”? Estou desesperada atrás 

dele. 

Analisando – Não, esse eu não tenho. Mas tenho: “Querida neurose”, de Jeffers; tenho “Mar-

xismo e psicose”, de Lambisomen; tenho “O seio fantasma”, de Fritz...  Tenho até “Catarse não 

é blá-blá-blá” de Fritz. 

Analisando – Mas, que maravilha! Você tem tudo. Parabéns. 

Outra – E isso aqui? 

Outra (Puxando o livro) – Tire a mão. 

Analisanda – Que que você tá escondendo aí? Deixa eu ver. 

Analisando – Ah, esse eu não empresto. Esse não sai daqui. 

Analisanda – Deixa eu ver. 

Puxando o livro e arregalando os olhos, admirada. 

Analisanda – “A psicopatologia do feio” de Kanplan!! 

Analisando (Corrigindo a pronúncia) – “Kan-pli-rran...” 

Analisanda (Tentando pronunciar corretamente) – Kan-plónn... 

Analisando – Não. Ó. Põe a língua aqui em cima, é, e vai girando: Kan-pli-rránnnn. Kan-pli-

rrrrrááááááánnnn. Isso. Você está fazendo alguma pesquisa? 

Analisanda – Não, é porque eu estou em busca de mim mesma. Quero saber tudo sobre mim. 

(E sorri). 

Analisando – O que você precisar você me diz. Eu faço coleção. Tenho uma estante só sobre 

fobia; outra só sobre libido; outra só sobre fixação; outra só sobre transferência, sobre fetichis-

mo, ansiedade, histeria, trauma... Sobre dor... Tudo importado, que do original pra tradução 

perde muito. 

Dora – Vem cá, gente. Deixa eu interromper um pouco essa conversa intelectual. Vamos falar 
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um pouco da vulgaridade? Vocês leram “Tessa, a gata”, da Cassandra Rios? 

(Todos protestam) 

Dora – Gente, é uma loucura!!! 

Entra uma analisanda arrasada. Eles se calam e olham pra ela. 

Analisanda (Categórica) – Eu não venho mais! 

Todos (Admirados) – ... O quê? Não vem mais? 

Outro – Não faça isso. Você vai ficar completamente desenturmada no Rio de Janeiro. 

Analisanda – ... Não suporto mais esse “método” dela de “despedaçar o ego viciado para cons-

truir um novo”. Eu me olho e vejo a minha cabeça lá, o meu corpo lá, o meu pé lá, o meu pesco-

ço lá. 

(Desesperada) 

Analisanda – Afinal, onde é que EU estou, realmente? 

Dora – Fique calma. Você está aqui. Segura a minha mão. 

Analisanda – Eu não me sinto. Eu não me sinto... 

Outra – Belisca ela. 

Analisanda – ... Faz SEIS MESES que eu estou para dizer para ela que não venho mais. Só que 

eu não tenho coragem.  Tenho medo que ela faça alguma coisa, que ela se vingue. 

Analisando – Se eu fosse você não falava nada. 

Analisanda (Nervosa) – ... Mas eu tenho de dizer. Chega de tapar o sol com a peneira. Não 

posso mais ficar calada. Estou me sentindo cada vez mais insegura... Eu estou piorando!! (Ten-

do uma crise) Tenho medo de morrer e ser enterrada viva!... De ficar presa no elevador de um 

edifício em chamas!! 

Dora – Vamos fazer o que a doutora ensinou: sacode ela que essa menina está louca. 

(Sacodem ela pelos ombros). 

Analisanda (Gritando enquanto é sacudida) – ... Eu acho um absurdo o nosso grupo ter QUA-

RENTA E CINCO PESSOAS! A gente mal cabe na sala. E ela faz isso por ganância. Está cons-

truindo uma mansão na Barra com uma piscina em forma de peito. E vocês, trouxas, pagando. 

Não sei como vocês toleram. Só porque é chique, dá status? Como vocês são fúteis... 

Analisando – Quem você pensa que é, hein. Pra vir aqui jogar isso na cara da gente? Você faz 

terapia há DOZE ANOS! 

Analisanda (Furiosa, tentando se arremessar contra a porta da sala de sessão, porém sendo 

contida pelos colegas) – Eu não era assim. Foi ela! Foi ELA, com sua terapia maldita! 

A porta da sala de sessão abre-se misteriosamente. Eles se calam. Entram na sala, como se 

fossem para o matadouro. Não há ninguém. De repente, a doutora sai de detrás da porta, fe-

chando-a violentamente com o pé e diz, mal humoradíssima. 

Doutora – Vocês melhoraram, não é? (Eles se assustam) 

Analisando – Ai, doutora... Sempre brincando de nos assustar... 
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Outro – Ai, meu coração. Ó, disparou. 

Doutora – Vocês são muito molengas. Levam cada susto. Quero só ver quando vocês morre-

rem. 

Analisando – Credo, doutora. 

Analisando – Doutora Rosa, eu tive um sonho tão estranho... 

Doutora – Claro, com essa cabeça você queria sonhar o quê? (O Analisando fica constrangido) 

Desculpe, eu estava só brincando. Vai, conta o seu sonho. Espero que eu não durma. 

Analisando – Sonhei que... Sabe, era uma coisa tão esquisita... 

(Enquanto ele conta a Doutora está fazendo mil coisas). 

Doutora – Olha, depois eu preciso falar com você. Me lembra que... 

Analisando – A senhora está prestando atenção? 

Doutora – Conta logo esse sonho. 

Analisando (Continuando) – Tinha uma casa. Não era bem uma casa. 

Doutora (Impaciente) – Era uma casa ou não era uma casa? Decida-se. 

Analisando – Não sei. Era um lugar ermo, abandonado... 

Doutora (Impaciente) – Sei... 

Analisando – Tinha uma cerquinha quebrada, logo atrás uma moitazinha. E não era bem eu, Era 

eu e não era eu... 

Doutora (Impaciente) – Era você ou não era você? 

Analisando – Não sei. Não dava pra ver. Eu não sei se eu morava lá ou não. Só sei que eu tinha 

tanto medo daquela casa... E tinha um caminhozinho perto de um precipício, uma jaula, uns... 

Doutora (Matando a charada) – Pode parar. Pode parar. 

Analisando – O que significa esse sonho, doutora? 

Doutora – Significa que você, quando era bebezinho tinha medo de ter irmãos. 

Analisando – Medo de ter irmãos? 

Doutora – Não queria que sua mãe tivesse mais filhos que disputassem com você o coração 

materno. Você amava sua mãe. 

Analisando – Claro que amava. Ainda amo. 

Doutora (Completando) – ... Sexualmente. 

Analisando – Credo, doutora! Como é que a senhora pode dizer uma coisa dessas? 

Doutora – Sabe que às vezes eu também me pergunto? “Como? Como?” Mas eu digo: você 

sempre quis ter relações sexuais com sua mãe. E não só com sua mãe mas também com seu pai. 

Analisando – Com meu pai? Mas, isso é um absurdo! 

Doutora – Não discuta comigo. Quem é que é a doutora aqui? Se acha que sabe muito que eu, o 

que é que está fazendo aqui? E te digo mais: a cerquinha quebrada significa que suas tendências 

homossexuais já eram latentes na sua tenra idade. 

Analisando – ... O quê!? 
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Doutora – E a jaula que você odiava, o bico do seio da sua mãe e aplicava-lhe, sistematicamen-

te, mordidinhas. 

Analisando – ... O quê!? 

Doutora – E o precipício que você temia, é que ela não te desse mais leite, e o guardasse tudo 

pra ela. 

Analisando – Ah, essa não. Vai plantar batata, sua doida varrida, sua insana, sua charlatã... (Sai, 

pisando quente. Os outros tentam detê-lo). 

Doutora – Deixa. Deixa ele ir que ele volta. Ele volta. Se não fosse verdade ele não reagiria 

desse jeito. Querem prova maior? Alguém mais sonhou alguma coisa, ou tiveram pesadelos? 

Todos – Não... Não! Hi, há tanto tempo que eu não sonho... 

Dora – Doutora Rosa, eu trouxe umas flores pro padrinho. 

(Vai indo em direção ao retrato de Freud). 

Doutora (Dando-lhe um beliscão) – Já disse mil vezes que ele não é santo. Não existe santo na 

psicanálise. 

Dora – Ah, doutora Rosa, deixa. Eu gosto. Olha lá a cara do padrinho, ó, que bonitinho... 

Doutora – Mas não vai acender vela, hein? 

Dora – Ah, só uma, doutora. 

Doutora – Isso aqui não é macumba. Não me venha aqui fazer despacho. 

Dora – É que eu fiz uma promessa e consegui uma graça. Tava com um trauma terrível. Agora 

tenho que pagar. 

Doutora – Foi bom você tocar no assunto. (A todos) – Vocês têm que me pagar. 

Todos (Surpresos) – Mas nós já pagamos. 

Doutora – Não, não pagaram não. 

Todos – Pagamos, sim, dona Rosa. 

Doutora (Perguntando a um) – Você pagou? 

Analisando – ... Paguei! 

Doutora (Perguntando a outro) – Você pagou? 

Analisando – Paguei... 

Doutora (A outro) Você pagou? 

Analisando – Paguei... 

Doutora – Oh, meu Deus. Eu estou dizendo que vocês não pagaram. Quem é que está mentin-

do? 

(Eles não respondem. A Analisanda que diz que quer sair, diz, ousadamente). 

Analisanda – Aliás, doutora Rosa, se a senhora me permite uma observação, nós pagamos um 

preço altíssimo. 

Doutora – Vocês pagam o justo. E este mês é mês de reajuste. 

Todos – ... Outro reajuste? 
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Doutora – Reajuste, sim! Todo mundo vem aqui me pedir apoio. Apoio pra isso, apoio pra 

aquilo. E eu, quem é que me apóia? Tenho que me apoiar na porta, comprar uma bengala ou 

então me apoiar no dinheiro mesmo, né, gente? E é onde eu me apóio. 

(A Analisanda que diz que quer sair pensa em off, enquanto uma luz mais forte a destaca dos 

demais). 

Analisanda (Pensando em off) – “Capitalista nojenta!” 

Doutora (Captando imediatamente o pensamento) – ... Quê? Quem pensou isso? (Ninguém se 

manifesta. Ela continua, desconfiada). 

Doutora – ... As regras do pagamento continuam as mesmas de antes. Cada um paga conforme 

a renda que ganha. Eu quero ver o espelho do imposto de renda. Apoio é luxo. É coisa de quem 

pode. Quem não pode se apóia no poste. 

Analisanda – Doutora, posso por o “obelisco” na cabeça? Estou com uma angústia que não 

passa. 

O “obelisco” é um pedaço de pedra lascada, cheia de hieróglifos, em forma aproximada de 

obelisco. Ela põe, com muita dificuldade sobre a cabeça e começa a afundar com o peso. 

Doutora (A Analisanda) – Só cinco minutinhos, hein? 

Analisanda (Quase esmagada) – ... Quanto tempo já passou? 

Doutora – Ainda não passou quase nada. Agüenta aí. (Aos outros) O efeito disso, sabem, é que 

quando tira a gente se sente tão bem. Passa tudo. Mas não vão ficar toda hora que têm dorzinha 

pôr o obelisco na cabeça. “Ai, tô com angustia”, põe o obelisco. “Ai, tô com não sei o que...”, 

põe o obelisco. Tem de vencer por vocês mesmos. Senão gera dependência. Pronto. Ajudem a 

tirar. Isso, com cuidado. Não me deixa cair, pelo amor de Deus que me faz um rombo no chão. 

Analisanda (Saindo fora) – Ai, que alívio. Ai, que alívio! 

Doutora – Quem é que vai hoje pro tatame? 

Analisando – É a Amaracy. 

Doutora – A Amaracy? 

Amaracy – Sou eu, doutora. 

Doutora – É a primeira vez que você vai pro tatame? 

Amaracy – É. A primeira... 

Doutora – Você pagou? 

Amaracy – ... Paguei, doutora. Olha aqui o carnê. 

Doutora – Depois a gente vê isso. (Lendo o nome dela no “carnê”). 

Doutora – “A-ma-ra-cy”. Quem é o relator do problema dela? 

Analisando (Apresentando-se com uma papeleta e lento) – “Ela tem medo que lhe roubem o 

namorado”. 

Doutora (Quase caindo pra trás) – ... O quê?!? 

Amaracy (Justificando-se, depressa) – É que ele é muito bonito, sabe, doutora... 
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Doutora (Não conseguindo acreditar) – O que eu sou obrigada a escutar. 

Analisando – Mas é que pra ela é sério, né doutora? 

Amaracy – Pra mim é sério. É muito sério. 

Doutora – Sério? (Tentando conter-se) – Com tanta gente morrendo de fome, que não tem aon-

de morar e você me aparece aqui com um probleminha desses? Ah, eu dava logo umas bordoa-

das mas, infelizmente, a ciência nos proíbe de bater. 

(A Analisanda que diz que quer sair, pensa, em off). 

Analisanda (Em off – destacada por uma luz mais forte sobre ela) – “... A senhora é bruta, dou-

tora. É bruta!” 

Doutora (Captando imediatamente o pensamento) – Quê? Quem pensou isso? Quem é que 

anda pensando essas coisas de mim, hein? Pensa e não tem coragem de se apresentar? Já disse 

que eu capto. Eu capto. Não adianta pensar que eu capto. Estou em pleno controle de tudo que 

se passa aqui dentro. 

(A Analisanda que pensou mistura-se rapidamente entre os outros. A Doutora diz, a Amaracy). 

Doutora – Eu não sou bruta, não, minha filha. É que eu sou das antigas, viu? No meu tempo 

não tinha disso, não. A gente mandava logo “ariar” umas panelas, lavar e passar roupa que é um 

santo remédio pra curar dor de cotovelo. Mas, já que você ta pagando, vai, minha filha, vai logo 

pro tatame. (Enquanto Amaracy se afasta. Ela comenta, impressionada) 

Doutora – É incrível! Os cientes vêm aqui já sabendo tudo sobre a própria doença: “Ai, a se-

nhora não acha que a minha mania tem muito a ver com aquele ensaio com Lambisomen?”, “Ai, 

eu acho que o meu caso está muito bem classificado por Kanplan...” 

Amaracy (Indignada) – De fato. (Orgulhosa) – Eu sei TUDO sobre a minha própria doença. Eu 

me interesso por ela, leio tudo sobre ela, procuro me atualizar, me manter informada. 

Doutora (Nervosa) – Pois se tomasse um bom banho frio, pegasse numa enxada, ia ver como 

passava. Ficava boazinha. (Amaracy fica ofendida. A Doutora continua). Garanto que a sua casa 

está uma bagunça. Se você arrumasse a sua casa você ia ver como arrumava a sua cabeça. (Tom) 

– Antes de ir pro tatame vamos “Esvaziar a mente”. Todos vocês já conhecem o exercício, não 

é? Então vamos fazer. 

Amaracy (Procurando algo que não consegue encontrar) – Gente, eu perdi meu lenço. Alguém 

viu um lencinho xadrezinho. Acho que “perdi...”. (Desconfiadíssima) É, devo ter “perdido”... 

Analisando – O trombadinha não levou? 

Amaracy – Imagine. Tava com ele na cabeça. 

Doutora – Silêncio! Todo mundo bem extrovertido, olhando ao redor, se localizando, se tocan-

do, se sentindo... Sinta o seu companheiro, a sua companheira e NÃO PENSE. (Dando uns ta-

pas nas costas de um). Extroverte! Tá muito pra dentro. (Continuando. Dando uns tapas em 

outro) Você também. Saia pra fora. Ai, meu Deus. Só batendo pra vocês extroverterem, hein? 

Doutora (Ameaçando-os) – Se eu pegar alguém introvertido aqui dentro, remoendo coisas eu 
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dou uns bons tapas, hein? Depois não vão reclamar, dizer: “Ai, a doutora me bateu, a doutora é 

bruta, a doutora é isso, é aquilo...”. A doutora faz o que pode. E, muitas vezes, o que não pode. 

Mas os meios, aqui no caso, justificam os fins. (A si mesma) – Mesmo que não se saiba bem 

qual é o fim... 

Doutora (A eles) – Não pensem em nada. Simplesmente estejam aqui e mais nada. 

Doutora (A um analisando) – Você está pensando! 

Analisando – Não estou. Juro, doutora. 

Doutora (Desconfiada) – Tem alguém pensando aqui. Tem alguém pensando aqui... 

(Tentando localizar). 

Voz off – “... Vou pôr uma cortina laranja no canto esquerdo, um puff à direita. Não posso es-

quecer de passar no marceneiro e encomendar um sarrafo de vinte e duas polegadas de diâme-

tro...” 

Doutora (Identificando a autora do pensamento) – ... Dora! 

Dora (Acordando) – Quê? 

Doutora – Não adianta negar, Eu ouvi! 

Dora – ... Desculpe, doutora. É que estou reformando o apartamento, fico com a cabeça cheia 

de idéias... 

Doutora – Assim você não vai, pro tatame, não. Trate de esvaziar todas essas preocupações. 

Lembre-se que o segredo da capacidade é... (Perguntando a eles) – Qual é o segredo da capaci-

dade? (Pausa – Ninguém sabe) – Eu já disse pra vocês mil vezes, vamos lá, “é a gente fazer o 

que está fazendo QUANDO ESTÁ FAZENDO”. (Perguntando) – E o que é que nós estamos 

fazendo. (Ninguém responde. Ela grita) – Nada! Nada! Nada! 

Dora – Eu não vou mais pensar em nada, doutora. Prometo. 

Doutora – Quero só ver. Todo mundo pensando em nada. Quero OUVIR todo mundo pensando 

em nada. 

Aos poucos vai se ouvindo a voz off do pensamento coletivo pensando. 

Voz off (Do pensamento) – “... Nada. Na-da. Nós estamos pensando em nada. Em nada. Em 

NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDAAAAAAA!! 

Doutora – Ótimo. (Colocando a mão em concha sobre o ouvido para “captar” melhor). Todo 

mundo pensando em nada. 

Doutora – Então, atenção. A analisanda já conhece as regras do sistema, de reconstituição e 

desmistificação do trauma, né? Então vamos todos do grupo colaborar e recriar a situação dolo-

rosa da nossa amiga aqui, para que ela, mais uma vez, a vítima, viva os horrores daquela situa-

ção passada, na esperança de que, vendo onde marcou, pare de marcar, esqueça e parta pra ou-

tra. (Tom) Eu quero avisar que aqui a gente só vive a situação dolorosa passada UMA VEZ! 

Depois, se precisar recriar de novo tem que pagar uma taxa extra. Eu não vou ficar aqui toda 

hora alimentando sofrimento alheio: “Ai, eu quero relembrar aquela situação de dez anos 
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atrás...”, “aquela coisa pavorosa que me aconteceu quando eu tinha seis anos...”. (Categórica) – 

Quer sofrer, tem que pagar! Vou mandar pôr uma tabuleta aqui: “Sofrimento é lucro”. (Olhando 

para todos) – Eu estou desconfiada que vocês andam fazendo do sofrimento, uma carreira! 

Eles (Indignados) – ... Nós??? 

Doutora – Vocês, sim. Não sejam cínicos. (Tom) Atenção, todos os postos no tatame. Luz na 

poltrona. (Grita) – Ação! 

Amaracy está de kimono no centro do tatame. 

Amaracy (Contando seu caso) – Dany era tão encantador, tão bonitinho... 

Surge Dany atrás dela, no tatame. 

Amaracy (Continuando) – Eu morria de medo que me roubassem o Dany... 

Doutora (Sentada numa cadeira tipo diretor de cinema onde lê-se atrás “Doutora Rosa Cruz”) 

– Você sempre se sentiu roubada? 

Amaracy – Sempre. Desde pequena. Achava que tinha perdido, que tinha esquecido em algum 

lugar. Mas não, era roubada mesmo. Roubada pelos meus amiguinhos, pelos colegas, pelas em-

pregadas e até pelos meus irmãos. Fui assaltada por um trombadinha, doutora, quando vinha 

para o consultório. E agora há pouco, aqui no consultório eu “perdi” o lenço... 

Doutora – Quando foi que achou que te “roubaram” o primeiro namorado? 

Amaracy (Corrigindo) – ... Nos anos oitenta. Desde então eu fiquei tão traumatizada, que não 

namoro mais em paz. Namoro sempre sobressaltada, tensa, atenta ao menor ruído, no menor 

movimento suspeito pois SEI QUE SEREI ROUBADA! Então, eu entrego, sabe, eu largo, eu 

deixo... 

Doutora (Estupefata) – ... Você, o quê??? 

Amaracy – É, eu mesma dou. Eu sei que vou perder mesmo, mais cedo ou mais tarde... 

(Continuando) – E isso é terrível, sabe, doutora? A senhora sabe o que é estar apaixonada e ter 

que deixar, que largar pois será roubada? (Chorando) Por isso estou aqui, doutora, para me tra-

tar. (Diabólica) – Mas devo confessar que adoro reconstituir a cena do primeiro roubo, quando 

fui roubada pela primeira vez... nos anos sessenta! 

Ilumina-se o tatame. Ao som do hit parade dos “Anos 60”, está acontecendo um baile. Amaracy 

despe o kimono e está com uma roupa da época. A Doutora dirige tudo da cadeira, como se 

estivesse dirigindo um filme: manda um fazer uma coisa, outro fazer outra, o sonoplasta mudar 

de música, etc. 

Amaracy – Fomos à uma festa no Tênis Clube. Antes não tivéssemos ido. Todos não tiravam 

os olhos de Dany. Eu fingia que não estava vendo mas não perdia nada, nenhum detalhe. Che-

gava até a medir a linha dos olhos de um com os olhos de outro, para ver se estavam olhando no 

olho. (Pega uma fita métrica e mede) – Minhas amigas, “amigas”... se aproximavam de mim só 

para estar perto de Dany, para tocá-lo, cheirá-lo, pegá-lo... 

Vai acontecendo tudo conforme ela conta: as amigas se aproximam e fazem exatamente o que 
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ela diz. Antes, contudo, cumprimentam-na. 

Amigas – Oi, Amaracy, tá boa? 

(E tocam em Dany, cheiram-no, pegam-no). 

Amaracy – Eu fingia naturalidade, sorria, mas por dentro estava fervendo. Era um vulcão pres-

tes a “erupir”. Minha cabeça não parava de pensar: elas vão roubar o Dany. Queria avisá-lo: 

cuidado Dany. Elas vão te roubar. Queria gritar: pega ladrão! Pega ladrão! 

Dany, enquanto isso sorri, encantadoramente para todas, fazendo o maior charme. Nisso, entra 

um rock daqueles de jogar pra cima. Na dança todos querem “roubar” o Dany. Amaracy luta 

desesperadamente por ele enquanto descreve a cena que está acontecendo. 

Amaracy – Uma hora eu olhei e Angela estava quase pondo as mãos nele para roubá-lo. Daí eu 

fulminei ela com os olhos e ela recuou. Mas logo a seguir, Margô atacou. Nisso, aconteceu uma 

coisa horrível: faltou luz! (Há um black out. Gritos) E quando as luzes se acenderam, Dany não 

estava mais lá. Havia sido roubado. 

A luz no tatame vai caindo, lentamente em resistência, assim como os balões coloridos que 

enfeitam o “Salão do tênis clube” vão se soltando e caindo ao chão, compondo com amaracy 

um clima de desolação. Ela vem se aproximando da Doutora, já em tempo presente, vestindo o 

kimono. 

Amaracy – Acho que sempre fui uma perdedora, doutora. Nasci para perder. (Espirrando) 

Amaracy – Vou ficar gripada. Sempre que perco alguma coisa fico gripada. Eu somatizo tudo... 

Doutora – E eu, que fico ouvindo isso? Já pensou se eu somatizasse que doença horrível eu não 

teria? 

Amaracy – ... O quê? Mas, doutora... O sentimento de perda, segundo Lambisomen e mesmo 

segundo Jeffers e Kanplan... 

Doutora (Furiosa) – Eu não estudei em Viena, não, Amaracy. Nem sou amiga da Karen Hor-

ney, da Ana Freud e da Melanie Klein. Eu sou neta de escravos. Minha avó ia pro tronco. Eu 

sou de Jacarepaguá. Por isso não me venha com fita! 

Amaracy (Indignada) – Mas, doutora... A senhora não acha que o meu caso se configura um 

caso típico de distorção do ego, um trauma cumulativo e que seria necessário rever o papel dos 

mecanismos fóbicos e contrafóbicos? Quem sabe também dar uma olhada na transferência... 

Doutora (Gritando) – Eu vou transferir é VOCÊ daqui, Amaracy! Perder, perder, perder... E eu, 

que fico aqui ouvindo você dizer que perdeu isso, que perdeu aquilo, não estou perdendo tem-

po? Eu volto a dizer que no meu tempo, remédio para isso era “ariar” panelas. 

Amaracy fica horrorizada. Ela continua. 

Doutora – Eu tinha uma amiga que sempre que perdia alguma coisa ela ariava, ariava. As pane-

las dela eram verdadeiros espelhos. Você entrava na cozinha dela parecia um toucador. Dava até 

para se pintar nas frigideiras. E ela era fe-li-cí-ssi-ma!! Felicíssima. A única coisa que perdeu 

foram às unhas. (Continuando). 
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Doutora – Agora, ela só teve um problema, que isso acentuou demais o narcisismo dela. Ficava 

o dia inteiro se olhando nas panelas. Bem, mas isso já é outra história. Quem tiver problema 

levante a mão. (Todos levantam ao mesmo tempo. Aflitos) Nossa por que eu fui perguntar? Um 

de cada vez, senão vou ter de escolher pela preferência. Deixa eu ver, de quem eu gosto mais. 

Escolhendo. 

Doutora – Você, não. Você é chato. Você é doente. (Escolhendo um) – Você!! 

Analisando – Sabe o que é, doutora? Eu acho todo mundo bobo... Eu acho todo mundo tão 

bobo. Ninguém cria nada, ninguém presta... 

Doutora (Cinicamente) – Você não está generalizando, não, meu bem? 

Analisando – Será doutora? Às vezes fico pensando, será que não estou projetando? Não será 

EU que sou o bobo? Não será tudo uma grande projeção? 

Doutora – Por falar em projeção, projeta aí! (É projetado um slide dela mesma, desses de iden-

tificação policial.) 

Doutora – Olhem bem para essa pessoa. Gravem bem a sua fisionomia. Se encontrarem com 

ela, fujam! (Os analisandos se olham, desconcertados) Não caiam em suas mãos. Ela é perigo-

síssima! Já levou muita gente para o beleléu. Eu avisei, hein? Agora é com vocês. 

Sai, abruptamente da sala. Os analisandos ficam preocupados. 

Um – ... Ela saiu. 

Outro (Sentindo-se culpado) – ... Será que foi por minha causa? 

Outro – Onde será que ela foi? 

Outro – Alguém fez alguma coisa pra ela? 

Outro – Será que ela foi dar alguma entrevista? 

Começam a sentir medo, a entrar em pânico. 

Dora (Indo até a janela) – Aquele guarda de trânsito tá olhando tanto pra cá... Será que é o Jor-

ge, disfarçado? 

Afasta-se, temerosa. A Doutora entra. Olha para eles e torna a sair por outra porta. 

Analisandos (Sem entender) – ... Mas, o que está acontecendo? 

Analisanda (A que diz que quer sair) – Meu Deus, como eu me identifico com ela. Eu me SIN-

TO ela! 

Analisanda (Aos outros) – Olhem para mim. Eu sou a doutora! 

Analisando – Você pirou? 

Analisanda (A que diz que quer sair) – Eu Sou a doutora! E você vai ser expulso do grupo. Vou 

pôr ordem nisso. Ordem! Ordem! 

A Doutora surge novamente. Olha para eles e torna a desaparecer. Eles estão cada vez mais 

agitados. Sem entender. 

Analisando – Eu estou com medo. 

Outro – ... O que está acontecendo? 
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Outra – Porque ela está entrando e saindo? O que significa isso? 

Analisanda (A que diz que quer sair) – Tenho medo de ficar decepcionada com ela, de ser 

abandonada por ela... Acho que tem algo a ver com alguma ocorrência da minha infância... Mas, 

se ela me deixar eu mato ela. 

Todos olham assustados para ela. 

Na ante sala um analisando prepara- se para entrar. Está sem coragem... 

Esponjinha (Falando consigo mesmo, como se fosse outra pessoa) – Agora tu vais... (Hesitan-

do) Agora tu vais... Tu tens de entrar. Já que chegaste até aqui tens de ir adiante. (Decidindo-se) 

Tu vais ver. Tu vais entrar e NINGUÉM vai te cumprimentar. 

Entra. Todos olham para ele, pensando ser a Doutora mas, quando veem que não é, viram o 

rosto. 

Esponjinha (Sempre falando a si mesmo como se fosse outro) – Viste?  Ninguém te cumpri-

mentou. Tu e nada é a mesma coisa. Ninguém liga pra ti. (De repente) Tuas pernas! O que acon-

teceu às tuas pernas? Não te obedecem?! Parecem de chumbo. Será que alguém está notando? 

Tens de disfarçar. Disfarce. Quê??? Achas que vais desmaiar? Não!!! Não podes desmaiar. Tens 

de controlar-te. Controla-te!! (Olha para o grupo que está agitado com a ausência da Doutora) 

Falam de ti. 

Desce um cartaz escrito: “O que ele pensa que eles estão falando”. 

– Ele é horrível, credo. 

– Dá até arrepio... 

– Uii! Eu não transaria com ele nem se fosse o último homem do mundo. 

– Ai, eu me sinto tão mal quando ele chega perto... 

Esponjinha (Arrasado) – ... Viste?Todos tem nojo de ti. Tu és horrível. Meu Deus, és horrí-

vel!!! 

Desce outro cartaz escrito: “O que eles estavam realmente falando”. 

– Eu sei que foi por minha causa. Eu sei. 

– Não foi, não. É impressão sua. 

– Foi, sim. Ela leu meu pensamento. 

– Diz que você não teve culpa. Que o pensamento pintou sem você querer! 

– Que quê pensou dela, hein? Conta, conta pra gente, conta... 

Esponjinha (Todos falam) – Falam de ti. O que pensavas ser um delírio, uma alucinação é uma 

triste verdade: és o assunto. Todos falam de ti. Pobre de ti! Pobre de ti!! 

Como se fosse delírio o grupo põe-se a falar dele. 

Uma – “Olhe a camisa dele, que cafona...” 

Outro – “Olha o sapato dele...” 

Outra – “Ele deve usar cuécona...” 

Uma outra – “Vocês não acham ele afeminado, não? Ele tem um jeitinho...” 
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Esponjinha (Alarmado) – Agora sim que tu ficaste arrasado, hein? Todo esse tempo e tu nem 

desconfiavas que te achavam um maricas, um florzinha ... Será que tu desmunhecas? Dás pinta? 

Tens de ficar bem duro. Não conseguirás chegar ao teu lugar. Vais cair. Não vais conseguir ficar 

de pé. Não vais. (Remoendo) Vais cair!!! (Ele cai) Caíste. Agora terás de ir te arrastando até à 

cadeira. (Vai se arrastando) Tomara que ninguém note, que ninguém perceba. Ah, ninguém te 

nota, mesmo. Nunca te notaram. (Desconfiado) Será que agora que tu te estás arrastando é que 

vão te notar? Vai te arrastando bem discretamente. Vai! 

As pessoas passam por cima dele, sem vê-lo. Ele se arrasta até o seu lugar. Nisso a Doutora 

entra. Olha pra ele e grita. 

Doutora – ... Esponjinha. 

Esponjinha – ... Boa tarde, doutora. 

Analisandos (Só agora notando a presença dele) – Hi, gente, chegou o Esponjinha. 

Doutora (Sacundindo-o pelos ombros) – Qualquer um pode fazer qualquer coisa para sempre a 

menos que começa a pará-la. Pare de dar espetáculo! (Baixo, ao grupo) Muito cuidado com o 

que falam com ele, hein? Que com ele a gente tem, que ficar pisando em ovos. Tudo ele pensa 

que é contra ele. 

Um analisando aproxima-se dela. Ela pergunta, brutona. 

Doutora – Que é que você quer? 

Analisandos – ... Doutora Rosa, eu queria saber uma coisa, como amanhã é feriado... 

Esponjinha (Fulminando) – Chamaram-te de viado! (Gritando, fora de si) Viado é você. É 

você que é viado! 

Doutora – Mas, o que é isso, Esponjinha? Tá pensando que é a casa da sogra? 

Esponjinha – ... Mas não estavam falando de mim? 

Analisando – Eu disse que amanhã é feriado. Feriado! Feriado!! 

Esponjinha (Arrasado) – ... Feriado? 

Doutora – Mas que pretensão, que vaidade... Então você acha que todo mundo não tem mais o 

que fazer a não ser ficar falando de você? Você é muito doido, Esponjinha. (Lembrando e le-

vando imediatamente a mão na boca para calar-se) Ai, meu Deus. Esqueci e falei que ele é 

doido. Tarde demais. E agora? 

Esponjinha vai ficando colorido. 

Esponjinha (A si mesmo) – ... Doido? Doido? E quando tu saíres na rua TODOS gritarão: Doi-

do! Doido! Lá vai o doido! Doooooooooido! 

Doutora – Nossa Senhora, vai explodir. Agora provocou, mesmo. Apertou o botão. Sai da fren-

te, gente. Ai, meu Deus, por que que eu fui me meter com essas coisas? Por quê? (A ele, que 

está roxo) Sapateia! 

Esponjinha sapateia, de ódio. 

Logo após... 
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Doutora – Qualquer hora eu vendo tudo, deixo tudo e me mando para o interior. 

Analisanda (Intrigada) – ... Pro interior? Mas, que interior? 

Doutora – Você não tem um globinho? Veja no globinho, idiota. Vem cá, Esponjinha. Deita 

aqui no meu colo. (Esponjinha vem se arrastando. Ela fica impressionada) Como vocês sofrem! 

Analisanda (A que diz que quer sair, meio atrevidamente) – Mas o sofrimento não é um dos 

caminhos que levam a Deus? 

Cai um raio. a seguir ouve-se a voz de deus, possante, projetada em eco por todo o teatro. 

Voz de Deus – “É MENTIRA!!!” 

Pausa grave. Eles se olham, aterrorizados. 

Doutora – ... Viram? Até “ELE” se manifestou. Viu tanta frescura que não aguentou. (Suspi-

rando) Ah, isso me faz lembrar o Élcio. (À Esponjinha) Vocês são iguaizinhos. 

Esponjinha – Ele também ouve vozes? 

Doutora – Ouve. Ele ouve a voz de Cely Campelo. (Descrevendo-o) O Élcio é  carentíssimo. 

Carente de tudo. De atenção, de afeto. Ele teve uma educação que, francamente, a gente não 

deseja ao pior inimigo. Só que não somatiza, né? 

Esponjinha – O que já é uma grande coisa, né, doutora? 

Doutora – Se ficar me interrompendo te ponho no chão. (Continuando) Fica só  olhando as 

pessoas no olho, bem no olho, coitado, como se quisesse enxergar uma nesga de atenção, um si-

nal de aprovação, uma força. Mas não adianta, tadinho, as pessoas sentem-se mal... 

Analisando (Baixinho) – Doutora, ele está aí atrás. 

A Doutora se vira. 

Élcio (Olhando-a, penetrantemente no olho) – Oi, mamãe. 

Doutora – Já te disse que não sou sua mãe. 

Ele dirige-se as pessoas, sempre olhando-as penetrantemente no olho. É como se ele quisesse 

olhar dentro do olho. Umas abaixam a cabeça mas ele mesmo assim dá um jeito de olhar no 

olho. Elas, por sua vez, procuram fazer o possível para serem simpáticas e atenciosas. 

Grupo – ... Oi, Élcio. 

Ele, em vez de sentar-se na cadeira, prefere sentar-se no chão, para continuar olhando-as no 

olho, em posição subalterna, de súplica, olhando as com admiração. Elas começam a sentir-se 

mal. 

Élcio (Pensando em off) – “Será que estou sendo agradável? Ou terei de demonstrar mais? Vou 

fazer uma cara de interessado no que elas estão falando. 

Todos se calam, incomodados pela cara dele) 

Élcio – ... Pararam. Por quê pararam. Será que a cara que eu fiz não agradou? 

Esponjinha (No colo da Doutora) – Não agradou, não. Faz outra. Manda ele fazer outra, douto-

ra. 

Doutora (Dando-lhe um beliscão e dizendo ao grupo) – Vêm que loucura? Um pensa e o outro 
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responde. Contando ninguém acredita... 

Élcio (Sempre em off) – “... Será que eu devo piscar?” Vou piscar, quem sabe ajuda. (Pisca) Já 

está surtindo algum efeito. Sinto que estão me aceitando mais. Será que devo sorrir? (Dá um 

belo sorriso. Todos olham espantados) Vou balançar a cabeça, fazer aquela cara que eu vi outro 

dia naquela revista... (Faz a cara) Acho que pegará bem. (Faz outra) Vão gostar de mim. Vão 

me adorar. Porque eu quero que gostem do mim. Eu preciso que gostem de mim, se elas não 

gostarem de mim eu morro. Eu morro! 

Esponjinha se diverte no colo da doutora, sacando tudo. 

Doutora – Pare quieto, Esponjinha, senão te ponho no chão. 

Élcio (Em off) – “Acho que vou levantar. Vou levantar. Quem sabe não gostarão mais de mim 

se eu levantar? 

Analisanda (Baixinho, à Doutora) – Doutora, eu não estou agüentando mais ele me olhar desse 

jeito. Estou ficando hipnotizada. A Amaracy já está, ó. 

Doutora (Baixinho) – Ele só quer aprovação. Mostre que você aprova ele. Dá uma força pra ele. 

(A Analisanda sorrí para ele) Isso. Demonstre que você gosta dele. 

A Analisanda procura demonstrar que gosta dele. Ele fica entusiasmado e pega no pé dela. 

Analisanda (Apavorada) – ... Pegou no meu pé, doutora. 

Doutora (Temerosa) – Hi... 

Analisanda (Procurando ser delicada) – Solta, Élcio. Solta o meu pé. (Ele não solta. Ela grita, 

empurrando-o) Solta o meu péééééééééé!!! 

Ele fica magoadíssimo. A Doutora intervém. 

Doutora – Vem cá meu carente. Deite aqui que a Doutora faz carinho em você. Vai pra lá, Es-

ponjinha, deixa ele vir também. Quer o colo só pra você? Egoísta. 

Esponjinha (Olhando feio pra ele) – Ela é minha. (Agarra-se à Doutora). 

Doutora (Com os dois no colo) – Não, vão brigar, hein? 

Élcio toma-lhe o seio e tenta mamar. Ela derruba-o no chão. 

Doutora – ... Que é isso, menino? Que é isso? Não pode dar corda que abusa. Vou te dar uma 

coisa pra você fazer; todo dia de manhã, ao acordar, você diz assim... (Cantando) “Cada manhã 

é um renascer. Todo passado foi purificado?” 

Élcio (Tentando decorar) – “Cada manhã é o quê? 

Doutora – Repita isso vinte, trinta, cinqüenta vezes. Quanto mais vezes você repetir, melhor. E 

bem alto, hein? Encha o peito e diga. (Cantando) “Cada manhã é um renascer...” 

Élcio – Mas não vão pensar que eu estou louco? 

Doutora – E agora eles pensam o quê? Que você está o quê? 

Élcio (Abaixando a cabeça, envergonhado) – Eu vou tentar. Mas isso resolverá mesmo, douto-

ra? 

Doutora – Mal não faz, né? Se não ajudar, pior do que você está... Faça isso, depois você me 
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conta. (À Esponjinha) E você aí pode começar a dizer: (Canta) “O mundo é um espelho. Ele re-

flete apenas o que está em sua mente”. Repita isso cinco mil vezes. Vão os dois ali pro canto e 

fiquem repetindo. (Eles vão) De costas, com a cara na parede. E alto. Eu não estou ouvindo. 

(Eles ficam repetindo) 

Ouve-se rumor de multidão. A Doutora consulta o relógio de pulso. 

Doutora – ... Será que já é a turma das sete? (Batida na porta. Gritos) Eu digo  que não tenho 

hora, que estou lotada, que não cabe mais ninguém, mas eles não desistem. Insistem, imploram, 

tentam me comprar... (A porta ameaça vir abaixo. Os analisandos tentam escorá-la.) Vocês vão 

ter que me dar licença. Mas eu serei obrigada a atender umas pessoas que estão lá fora.  Eu 

queria ajudar todo mundo, mas tenho de dizer a mim mesma que não sou de ferro. (Dizendo, a 

si mesma) “Não queira salvar o mundo, Rosa Cruz. Você não é de ferro”. (Aos analisandos) 

Podem entrar. 

A porta é rapidamente aberta e rapidamente entram duas gêmeas. São do tipo suecas, altas, es-

guias, vamps. 

Gêmeas – Boa tarde. Somos as irmãs Villa-Lobas! 

Doutora – E qual é o probleminha de vocês? 

Gêmeas – Apesar de sermos parecidíssimas, somos profundamente diferente do caráter. 

Lidinha – Eu não ligo. Ela liga. 

Mindinha – Eu ligo, sim. Ah, eu ligo. Eu não perdôo. Fez comigo, faz uma vez só. Eu anoto no 

meu caderninho. (Tira da bolsa um caderninho de capa preta bastante volumoso) Ponho na 

minha lista negra. Taquí, ó; marco o dia e a hora que me fez a desfeita. Antigamente eu não 

marcava. Daí sentia umas coisas, uma perturbação e pensava; o que será que tinha acontecido há 

uma semana, um mês, um ano, às vezes até há vinte anos atrás e eu não me lembrava? Por isso, 

pra não esquecer eu anoto. Anoto tudo. Porque me faziam demais de boba. Às vezes diziam 

assim pra mim: “Aparece lá em casa...”. Eu dizia, tá, né, e ia. Chegava lá não tinha ninguém. 

Nem um bilhete na porta me deixavam. Eu ficava com aquela cara de tacho. Ou então me dizi-

am assim: “Te telefono, tá?”. E eu ficava esperando. Às vezes nem dormia esperando até tarde e 

ninguém ligava. E um dia, então, que me disseram: “Um beijo”. Eu fiquei com a boca aberta, 

esperando. E nada. E eu com a boca aberta. Entrou cada coisa na minha boca. Mas, o pior mes-

mo foi quando me disseram, eu tenho até aqui o nome, ó, “Mário”, anotado. Foi numa quinta 

feira, dia 27 de abril de 1969, às nove horas: “Amanhã a gente se vê na praia. Depois a gente 

toma um chopp...”. Eu fui, conforme o combinado. Tava chovendo. Não tinha viv’alma na 

praia. Cada onda, um vento, uma coisa. E eu lá, esperando. Só sei que esperei, esperei, esperei e 

daí pensei assim: “Bem, vou lá tomar o chopp. Quem sabe ele aparece”. Fui. Tomei. Tomei um, 

tomei outro, tomei um porre de chopp e eu não estou acostumada a beber. Daí o que fizeram 

comigo, eu bebada, a senhora nem imagina. Agora, vê se a senhora não me dá razão? Dá pra 

esquecer? Dá pra perdoar? Por isso que agora eu anoto mesmo. (Olha para alguma coisa e ano-
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ta no caderninho). 

Lidinha (Sorrindo, simpática) – Eu já sou o contrário, sabe, doutora? Não me esquento. Hi, sou 

tão desligada pra essas coisas, que fez, que deixou de fazer... Acho que a vida é tão curta, né, 

pra gente ficar se preocupando com besteiras. Eu falo para ela: “Boba, perdoa, Perdoa, boba. Pra 

que ficar anotando?” Mas não adianta. Agora, então, se quer ficar anotando, então anote, né? 

Que é que eu posso fazer? Eu respeito. Agora, só tem uma coisa. 

Vai ficando séria. Suas feições vão se transformando. 

Lidinha – Eu vou logo avisando: não mexam com o Amaral. 

Mindinha (À doutora, baixinho) – Amaral é o marido dela. 

Lidinha (Ficando com a expressão cada vez mais dura) – Se querem mexer, mexam comigo. 

Mas deixem o Amaral em paz. O Amaral é sagrado. (Transtornada) Não mexam com o Amaral. 

(Fora de si) Não mexam com o Amaral!!! 

Lidinha abre a bolsa e tira a cabeça decepada de uma mulher. 

Mindinha (Apontando a cabeça) – Ela mexeu com o Amaral! 

Todos recuam, horrorizados. 

Lidinha – Eu disse pra ela: Não mexa com o Amaral! 

Doutora (Levando-as, com habilidade e sangue-frio, até a porta) – Vocês vão me desculpar, 

mas eu estou sem horário... Infelizmente não vou poder pegar vocês. 

Lidinha (Guardando a cabeça na bolsa) – A gente queria mais pra passar o tempo, sabe, douto-

ra... 

Mindinha – A gente fica sem fazer nada... 

Saem, a porta é imediatamente trancada. A Doutora cai sentada. 

Doutora – ... Paz! Depois dessas assassinas, um pouco de introjeção, transferência, esquizofre-

nia, trauma-infantil é um verdadeiro alívio. (Notando algo) Mas que zum-zum-zum é esse? Vo-

cês não sossegam? 

Analisanda (Nervosíssima) – ... Sabe, doutora, eu mudei. A Elieide, que me conhece há muito 

tempo pode dizer. Eu não mudei, Elieide? 

Voz de Elieide – “Mudou!” 

Analisanda – Mudei completamente. Mas o meu EU antigo não me larga, não me deixa em 

paz. 

Doutora (Não entendendo) – ... Seu, o quê? 

Analisanda – Meu OUTRO EU, o EU OCULTO, aquela minha outra natureza antissocial... 

Desconfio, doutora, que se trata do famoso “retorno do reprimido”!! 

Doutora (Baixinho, a si mesma) – Eu não estou entendendo nada. Quantos EUS será que tem 

essa menina? E que história é essa de “retorno do reprimido”? Que será isso? Será que é algum 

filme? Mas que situação a minha. Não posso demonstrar ignorância. Tenho de fingir. (Alto, 

fingindo que sabe) Ah, sei. 
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Analisanda – Pois é, EU não me deixo em paz. Fica me ligando dizendo: “EU voltei! EU vol-

tei...” 

Doutora – Mas, onde é que EU estava? 

Analisanda – Sei lá. Pensei que tivesse ido embora, que tivesse morrido, que eu tivesse matado 

EU... 

Doutora (Perdendo a paciência) – Escute aqui, Ella... 

Analisanda – Também, que ideia dos meus pais de me darem esse nome: Ella. Foi sacanagem 

deles. Só para homenagear a Ella Fitzgerald? (Lamentando-se) Me chamavam de Ella, eu olha-

va pra ela e era EU. Agora taí o resultado. 

Batem à porta. 

Analisanda (Nervosa) – Sou EU, doutora. Pelo amor de Deus, não deixe entrar. Tá aí fora, me 

chamando. 

Voz off – “Deixa eu entrar. Eu quero entrar”. 

Doutora – Deixe comigo. 

À porta. 

Doutora – Quem é? 

Voz off – Sou Ella. 

Doutora – ... Ela, quem? 

Analisanda – ... Sou eu, doutora. 

Doutora – Deixa de ser boba. Se você está aqui dentro, como é que pode estar lá fora? 

Analisanda – Mas sou EU, doutora. Como eu ERA antigamente. Essa era a minha voz. Não 

está reconhecendo? 

Voz off – “Eu vou entrar, hein?” 

Doutora – Você não me pira, não, Ella. Entendeu? Não me pira, Ella, você não me conhece, 

Ella. Quando eu fico louca. Não queira, Ella, conhecer esse meu OUTRO EU, Ella, que é terrí-

vel!!! 

Cada vez que a Doutora fala “Ella”, Ella olha para a outra. A Doutora sacode-a. 

Doutora – É com você, Ella, que eu estou falando. Olhe para mim! (Decidida) E EU não vai 

entrar aqui, não. Marque encontro com ela lá fora. Elle. (Corrigindo) Desculpe, Ella... 

Analisanda – ... Eu? Encontrar-me com EU? Deus me livre. Estou ótima assim. Mudei tanto, 

sou outra pessoa. (Perguntando) Eu não mudei Elieide? 

Voz de Elieide – “Mudou!” 

Analisanda (À porta) – Vá embora. Suma daqui. Eu mudei, ouviu bem? Sou outra pessoa. Você 

nem me conhece mais. Estou ótima. Ótima. Óti... (Começa a chorar) Eu estava tão bem. Por 

quê EU tinha que voltar? Por que EU voltou, doutora. 

Doutora (Desconcertada) – Não sei, Ella... 

Analisanda – Preciso ser forte e me convencer que eu mudei. 
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Tentando se convencer. 

Analisanda – Eu mudei. Eu mudei. EU não vou mais me levar pro mal caminho. Eu mudei... 

Analisando (Pondo o ouvido na porta) – Hi, tá dizendo que tá te esperando lá embaixo. 

Analisanda – Ai, meu Deus, doutora. Que que eu faço? Eu não vou mais sair daqui. Vou ficar 

aqui pra sempre. A senhora deixa eu ficar aqui pra sempre? (Suplicando, de joelhos) Deixa, 

hein? Deixa? 

Doutora – Levante-se daí, Ella! 

Ouve-se assovios do “EU” chamando Ella, todos correm até a janela. 

Um – É aquela lá? 

Analisanda, indo temerosa ver e confirmando. 

Analisanda – É... 

Vira o rosto, enojada. 

Outra – Como você mudou. É impressionante. 

Outro – Olha lá, tá dizendo que não adianta você fugir, não, que ela te pega. 

Outro – Tá fazendo gestos obscenos. 

Outro – Parece que tá bêbada... 

Analisanda – Eu bebia muito naquela época. Era viciada num xarope que deixava a gente doi-

da! (Com uma certa nostalgia) Na época do desbunde todo mundo tomava xarope Romilar... 

Tomava vidros dele e ficava completamente idiota. Ê, tempinho bom... 

Doutora – Vocês querem fazer o favor de sair daí e fechar essa janela? ... Ella!! 

Analisando – Hi, tá criando caso com aquele homem. 

Analisanda (Prevendo) – Tava demorando. EU é fogo!! 

Outro – Deu na cara dele. Pegou uma pedra. 

Analisanda – Só me metia em encrencas. Era peituda, sabe. EU já ia entrando, de sola, ó, aqui 

ó, só na moral. Que que é, hein? Que que tá olhando aí, hein? Qual é? É comigo? Vocês nem 

imaginam o que eu aprontava... 

Outra – Eu também estou com um problema semelhante; quero mudar mas o meu EU antigo 

não deixa. 

Outro – Eu também. 

Outro – Eu também. 

Doutora (Nervosa) – Ai, essa sinfonia do ego aqui dentro tá me deixando doida. Quem falar EU 

de novo aqui dentro leva um tapa. Eu, Eu, Eu, Eu... Que saco! 

Analisando – Hi, falou. Só que agora quem é que vai dar o tapa na doutora, hein? 

Doutora – Cala a boca!! Eu não quero frege aqui dentro, não. Vocês que não me tragam os 

outros EUS de vocês pra tumultuar a sessão, não. Senão eu cobro deles também. Ouviram bem? 

Vão ter que pagar dobrado, que eu já aturo vocês em UM, não vou ficar aturando vocês em 

DOIS, e eu desconfio que tem gente aqui que tem muito mais; tem uns CINCO ou SEIS 
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ÉGOS!! Eu, hein, ficar agora trabalhando para fantasma? Era só o que me faltava. Vou é abrir 

um pouquinho só essa porta que estou morrendo de curiosidade de dar uma olhadinha nesse 

EU... 

Analisanda (Desesperada) – Não, doutora. Não abra essa porta!! 

Doutora, abrindo uma frestazinha de nada e espiando. 

Doutora – Só um tiquinho... 

A Analisanda dá um berro. 

Analisanda – ... Entrou!!! 

E imediatamente “recebe” o outro “Eu”, transformando-se completamente. Começa a criar 

caso com os outros. 

Analisanda – Que é? Que que tá olhando? Quer levar porrada? (Grita) Porrada!! Eu quero be-

ber. Quero tomar xarope. 

Segurando um Analisando e ameaçando-o. 

Analisanda – Me dá Rivotril!! Eu quero Fluoxetina! 

Doutora – ... Isso tá me parecendo coisa de santo!!! 

Analisanda (Ameaçando a Doutora) – Me dá uma receita aí, sua pé-de-chinelo. Me dá uma 

receita se não eu te mato. 

Sacando um canivete. 

Doutora – ... Santo Deus! É a pomba-gira! Peguem o EU. Peguem o EU. 

Os Analisandos agarram a Doutora. 

Doutora – Me soltem. Eu disse pra pegarem Ella. Ella!! EU quer dizer ELA. Oh, meu Deus, 

que confusão... 

Analisando – Nós não estamos entendendo. Afinal, é pra pegar quem? 

Doutora (Apontando para Ella) – Peguem as duas. As DUAS!! 

Analisanda (Ameaçando-os com o canivete) – Qual é? Tão a fim de me enfrentar? Eu luto kara-

tê. 

Dá gritos de karatê e parte pra cima deles. Correria. Os Analisandos se defendem como podem. 

Analisanda – Vou dar porrada em todo mundo. Vou dar porrada em todo mundo... 

Voltando, repentinamente a ser “Ella”. 

Analisanda – ... O que está acontecendo? 

Volta por um momento a ser “Ella”) 

Analisanda – ... Estou com um gosto esquisito na boca. Parece que bebi. Aiiii, estou com uma 

ressaca... 

Incorporando o “Eu”, novamente. 

Analisanda – Eu quero jererê. Me dá jererê. Quero tomar um pico. Cadê a jéba? Cadê o “bri-

lho”? 

Voltando a ser “Ella”. Apontando, apavorada. 
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Analisanda – Olhem EU ali! Ali! Peguem EU. 

Eles agarram ela, ela reclama. 

Analisanda – Me soltem. Esta sou Ella, não sou EU. Olhem EU ali. Não deixem EU fugir. Não 

deixem EU fugir... 

Incorporando o “outro” Eu. 

Analisanda – Eu vou dar porrada. Eu tô avisando; vou dá porrada. Eu pago pra não sair de uma 

briga. 

Voltando a ser “Ella”. 

Analisanda – Socorro, doutora. Não sei mais quem sou Ella e quem é EU. 

Doutora – Nem eu, minha filha. Nem eu. 

A um analisando, desconfiada. 

Doutora – E você? É você ou sou Eu? 

Estabelece-se grande confusão com um perguntando pro outro se é você, ou Eu ou Ela. 

Doutora – Preciso fazer alguma coisa. 

Fazendo o sinal da cruz. 

Doutora – Vou ter que “entrar na loucura dela”. 

Analisando – Não faça isso, doutora, que depois a senhora não sai. 

Doutora – Então o jeito é amarrar as duas. (Pegando uma corda) Já pensou se sai Ella e fica EU 

aqui dentro? 

Analisando (Segurando Ella) – Acho que peguei EU, doutora. 

Doutora – Cadê Ella? 

Analisanda – Essa não é EU, é Ella. Acreditem. Eu sou Ella, não sou EU... 

Doutora (Amarrando-a) – Ou você prefere que eu te chame de NÓS? Hein? Sim, porque eu 

vou dar bastante nó em você, pra vocês nunca mais se soltarem. Isso, bem juntinhas; Eu com 

EU. E agora, rua!!! 

A Analisanda sai, aos pulinhos, toda amarrada. A Doutora bate a porta, suspira aliviada, enca-

ra os analisandos e diz, com gravidade. 

Doutora – Eu canso de dizer que isso aqui não é centro espírita. Que parem de ficar materiali-

zando esses monstros, mas não adianta. 

Continuando. 

Doutora – Vocês querem é galinha preta, bode e encruzilhada. Olha, eu vou dizer uma coisa pra 

vocês muito séria. Vocês não vão ficar chateados mas, eu estou observando que, de repente, as 

técnicas da antipsiquiatria não podem ser aplicadas em vocês. 

Eles protestam. 

Doutora – Agora ficam aí arrasados, né? O Exu já baixou, já se divertiram, já gritaram, já se 

jogaram no chão... 

A um analisando que a olha fixamente. 
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Doutora – Por que está me olhando desse jeito? 

Analisando – É que eu OLHO para uma coisa e VEJO outra... 

Doutora – Mas se você SABE que é uma coisa, por que VÊ outra? 

Analisando – Aí que está, doutora. Qual é o meu problema? 

Doutora (Olhando-o, meigamente) – O seu problema é... 

Começa a cantar, como se subitamente fosse possuída pelo espírito de Dóris Day. 

 

Olhar de soslaio 

com olhar oblíquo 

com segundas intenções... 

você é incapaz de ver o óbvio. 

 

Doutora (Continuando a admoestá-los) – Eu já estou com vocês até aqui, ó. Quando eu estiver 

por aqui... eu deixo vocês, largo tudo e vou me embora pro interior. 

Analisanda (A que diz que quer sair) – ... Por que o interior, doutora? 

Doutora – Já estou ficando de cabelo branco. Eu, hein? Eu quero sossego, quero gozar a vida. 

Aqui eu acabo ficando louca. 

Continuando a cantar. 

 

Olhe de frente 

confronte 

se você fugir 

prisioneiro será 

eternamente... 

 

Os analisandos vão aos poucos participando da “Canção” que começa suave e calma. Quando 

ela para de cantar, o ritmo cresce, se agita e vira um tremendo número de dança, com a douto-

ra subindo encima da mesa e sapateando, e os analisandos dando um surpreendente show de 

coreografia, aproveitando o tema do analisando que “não vê o óbvio...” Findo o número, tudo 

volta ao normal. Como se não tivesse acontecido nada. Surge um rosto estranho, sério, grave. 

Estaria disfarçado? 

Dora – Você é novo aqui? Nunca te vi antes. 

Ele não responde. Apenas olha para ela. Mantendo sempre uma das mãos sobre o ouvido. Es-

condendo-o completamente. 

Dora – É a primeira vez que você vem? Nossa, você deve estar pensando que somos todos lou-

cos... 

Ele olha significativamente para ela. 

Dora – Mas com o tempo você se acostuma. Eu também, no início achei isso tudo uma piração. 
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Mas agora estou adorando. 

Ele apenas olha para ela. Ela continua. 

Dora – Sabe, meu marido é contra. Ele é meio atrasadão, é daqueles que ainda acham que lugar 

de mulher é na cozinha, no tanque, só cuidando dos filhos... Agora, com a análise é que estou 

vendo como fiz bobagens na minha vida. 

Sorri, charmosa. 

Dora – Você não diz nada? Desculpe perguntar mas, você é mudo? 

Ele tira o disfarce e dá-lhe uma bofetada mas sempre mantendo a mão sobre o ouvido. 

Jorge – ... Sua irresponsável, sua... 

Dora (Reconhecendo o marido) – ... Jorge! 

Jorge (Dando-lhe uns supapos) – Enquanto você fica aqui na sua “terapia” o menino estava 

brincando com álcool!! 

Dora – ... O Zézinho? ... Com álcool? Oh, meu Deus! Ele se queimou? Fala, Jorge, pelo amor 

de Deus. 

Jorge – Cínica! Onde já se viu deixar o menino trancado, sozinho dentro de casa? Um menino 

de três anos... 

Dora – Não faça eu me sentir culpada... 

Jorge – A casa está uma bagunça, a louça do jantar ainda empilhada, o cinzeiro lotado assim, 

com toco de cigarro... 

Dora – A faxineira não apareceu? 

Jorge (Continuando) – As minhas camisas, tudo lá, jogadas, tudo amarrotadas... E você sabia 

que eu tinha um almoço no Supremo Tribunal!! Tive de ir com a camisa toda amarrotada... 

Dora – Jorge, pelo amor de Deus, não faça escândalo. Olhe a doutora. 

Jorge – Eu vou dar uma palavrinha com ela, dizer quem você é, a mãe que você é, a esposa que 

você é. Não liga pro seu marido, não liga pro seu filho, não cuida da casa. Pegue as suas coisas e 

vamos embora. 

Dora – Mas, Jorge... 

Jorge – Chega de terapia. “Terapia”... Eu te mostro o que é terapia lá em casa. 

Dora (Constrangidíssima) – Gente, eu nem sei o que dizer... Doutora... 

Jorge (Grosseiro) – Diz até logo. 

Dora – Até logo, gente... 

Todos – Até logo, Dora... 

Doutora – Dora, explique tudo aquilo que você aprendeu aqui, ouviu? Não deixe de aplicar. 

Dora – Eu vou tentar. Aiiii! 

É puxada pelo marido. Saem mas imediatamente voltam. 

Dora – Fala com ela, Jorge. Aproveita. 

Jorge – Não vai adiantar. Tenho isso há tanto tempo. É aquela ali a doutora? 
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Dora – É. Vai. Ela é compreensiva. É uma verdadeira mãe pra gente. Vai, não tenha medo. 

Jorge (À Doutora, sempre com a mão no ouvido) – Eu tenho um probleminha. 

Doutora – Quem não os tem, meu filho? Quem não os tem? 

Jorge – Já fui em milhões de médicos, já tornei tudo quanto é remédio. Fui até falar com o Chi-

co Xavier... 

Doutora – E é no ouvido, isso tudo? 

Jorge – É aqui, doutora. Um verdadeiro câncer. 

Dora – Jorge, não diz essa palavra! 

Doutora – Tire a mão. Deixe eu ver. Se for psíquico... (Ele hesita). 

Dora – Deixe ela ver, Jorge. Mostra pra ela. Confie nela, meu amor. 

Ele tira, lentamente a mão de sobre o ouvido. A Doutora arregala os olhos procurando enxer-

gar. 

Doutora – Não estou vendo nada. 

Jorge – Olhe bem. 

Doutora – Peraí. Deixa eu pegar uma lupa. 

Pega uma lupa e examina. Após algum tempo, exclama. 

Doutora – ... Oh! É um brinco! 

Jorge (Tapando, rapidamente a orelha) – Eu fazia musculação e era moda, todo mundo usava... 

Pus. Mas a minha vida virou um inferno. 

Dora – Ele está prejudicando toda a sua carreira. Vai pro Fórum falar com o Juiz assim, ó, com 

a mão no ouvido. Fala com ele, doutora. Ele é um promotor público... 

Jorge – Outro dia tive que sair correndo do tribunal, no meio de um julgamento. A defesa des-

cobriu, começou a me gozar, abandonei a acusação, o réu, um esquartejador, foi absolvido. E o 

Estado ainda teve que pagar uma indenização! Jamais irei para o Supremo... Jamais!!! 

Dora – Que é que você está querendo provar, Jorge? Que é? 

Doutora – Mas é tão pequenininho, nem se nota... 

Jorge – Ah, mas eu sei que está aí, né, doutora? Eu sei! 

Dora – Esse é que é o problema, doutora. Ele é um ANTES e DEPOIS do brinco. Tornou-se 

irreconhecível. (Chorando) 

Dora – Odeio esse brinco. Odeio!! 

Jorge – A senhora vê alguma solução para o meu caso, doutora? Seja franca. Tem jeito? 

Ela avança lentamente pra cima dele. Ele vai recuando, murmurando. 

Jorge – ... Tem jeito? Tem jeito? 

Ela tira-lhe o brinco fora. Ele dá um grito e desmaia. Música triunfal. Ele imediatamente sente-

se melhor. 

Jorge – ... Sarei!!! Nem acredito. Sinto-me outro. Muito mais confiante. Estou livre. Livre!! 

Dá um beijo apaixonado na mulher. 
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Doutora (Interropendo o beijo) – Dora, você pagou? 

Jorge (À Mulher) – Hi, bem que eu não queria que você fizesse essas coisas... 

Dora – Mas, Jorge... 

Jorge – Quero saber quando você andou dando pra ela. Que hoje fui ao banco ver o saldo e não 

tinha quase nada. 

Jorge (À Doutora) – Mercenária! 

Dora (Constrangida) – Jorge, não seja mal-agradecido. Ela te curou. 

Jorge – “Terapia”... Lá em casa nós conversamos. 

Sai. Dora hesita mais sai correndo atrás dele. 

Doutora (Pondo o brinco, e olhando-se no espelho e gritando para ele) – Da próxima vez vê se 

põe um maior, que esse aqui nem se nota... 

Analisanda (A que diz que quer sair) – A senhora devia ter deixado ele somatizar uma otite 

infecciosa. 

Analisando – A Dora até esqueceu o livro dela. 

Sai correndo atrás. 

Analisando – Dora, o seu livro... 

Doutora – Que é que vocês pensam que eu faço quando saio daqui, hein? 

Faz pequena pausa e diz. 

Doutora – Vou pra casa e CHORO de RIR dessas histórias malucas que vocês me contam. 

Analisanda (A que diz que quer sair, indignada) – ... A senhora faz isso? 

Doutora – Claro, sou uma palhaça. Procuro me divertir. Enquanto que vocês estão aqui porque 

se levam muito a sério, sofrem. Por isso estão doentes. 

Analisanda – Mas eu sempre fui séria. Desde pequena... 

Doutora – Como é que você pode ser séria com esse nome; Elieide? Como é? Não tô vendo 

ninguém rir. Será que eu vou ter que bater em vocês para vocês rirem? 

Lindalva – Mas que absurdo, agora, tenho que rir. 

Desesperada. 

Lindalva – Rir de QUÊ? Rir de QUÊ? 

Doutora – Olhem um pra cara do outro e caiam na gargalhada. 

Lindalva (Tentando rir) – Não estou com a menor vontade de rir. Muito pelo contrário... 

Começa a chorar. Os demais tentam rir. 

Analisanda (A que diz que quer sair) – Vocês vão obedecer assim, sem questionar? 

Analisando – Você resiste demais à terapia. Por isso que não faz progresso. 

Analisanda (A que diz que quer sair) – E alguém aqui faz progresso? Faz. 

Analisanda – Eu continuo tão louca quanto antes. Só que agora, pelo menos tenho consciência 

da minha loucura. (E rí) 

Analisanda (A que diz que quer sair) – Eu não vou rir. Nem que ela me mate. Comigo ela vai 
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ter que penar. Ah, se vai... Vai mesmo! 

Doutora – Todo mundo rindo agora do Esponjinha. 

Esponjinha (Em pânico) – Se rirem dele. 

Apontando a sí próprio. 

Esponjinha – ... ELE morre, hein? ELE está avisando. 

A sí mesmo. 

Esponjinha – Fique atento. 

Doutora – Diz aí que perdeu alguma coisa, Amaracy. Diz: “Eu perdi, há, há, há, há...” 

Amaracy – Eu me atiro pela janela, hein? Olha que eu pulo. 

Analisanda (A que diz que quer sair) – ... Ela é monstruosa!! Invalida demais a gente. Mas, 

quanto mais ela invalida mais eu me sinto dependente dela... Oh, isso não pode ser bom. Não 

pode ser bom. 

Doutora – E agora, se vinguem. Vamos. Todo mundo olhando pra minha cara e rindo. Olhem 

como eu sou ridícula. 

Faz umas macaquices. Eles não acham graça. 

Doutora – Não conseguem ir. Por isso estão doentes. Olhe, eu vou dizer uma coisa “muito sé-

ria” prá vocês; a maior sabedoria que um homem pode alcançar é chegar a RIR DE SI MESMO! 

Analisando – O quê? Mas e se for uma desgraça? 

Outro – Chegar em casa, estão todos mortos, e rir? 

Outro – Alguém é atropelado, e rir? 

Outro – Uma pessoa com uma perna mais fina que a outra, ela deve rir disto? Você tem uma 

perna mais fina que a outra, há, há, há... É isso, doutora? É isso? 

Doutora (Preocupada) – Tenho de terminar a sessão antes que passe do ponto. Hi, já está pas-

sando... 

Consultando o relógio. 

Doutora – A turma das sete já deve estar histérica.  

Rumor de multidão na antessala, batidas na porta. Gritos. 

Doutora – Preciso da alguma coisa forte, de efeito, que cause impacto? 

Analisando (Com uma claquete, como se usa nas filmagens) – Cena um. Cenário: casa do paci-

ente. Personagens: ele e os pais? 

Doutora – Vamos para o tatame. Rápido! Ação!! 

Ilumina-se o tatame. A ação se passa na casa do analisando quando criança. Ele está num “chi-

queirinho”, no meio de muitos brinquedos, bolas e bichinhos, em tamanho proporcional a ele, de 

modo que ele pareça pequeno em relação a eles. No meio disso tudo ele é apenas mais um obje-

to e apesar de ser menino, esta de cor de rosa, com um lacinho de fita rosa na cabeça. 

Bebê – ... Xixi. “Nenê” fez xixi de novo. 

Mãe – Ai, que saco. Fez xixi outra vez. Eu não venço trocar fraldas. (Trocando a fralda). Você 
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puxou a seu pai. Não presta pra nada. 

Bebê, à Mãe, mas ela, obviamente não entende sua “linguagem infantil” e continua trocando-

lhe a fralda. 

Bebê – ... Não diga isso, mamãe. A senhora pensa que eu não entendo, mas eu entendo tudo. 

Tudo isso está sendo registrado, está sendo gravado no meu cérebro e irá refletir mais tarde. 

Terei problemas terríveis de afirmação no futuro. Essa frase não me sairá mais da cabeça. Daqui 

à trinta, quarenta anos estarei me lembrando dela. “Você não presta pra nada... Não presta pra 

nada!” 

Mãe (Observando-o) – Não devia ter tido filho. Agora estou aqui, amarrada a esse ser tão estra-

nho. 

Bebê – Oh, meu Deus. Não sei se sobreviverei a isso... 

Entra o Pai, bêbado. 

Bebê (Levantando os bracinhos) – Papá... Papá! 

Pai – Não enche. Mas que garganta irritante que tem esse menino. 

À mulher. 

Pai – Puxou de você. 

Bebê – Posso sair do “chiqueirinho”? 

Mãe – Pode. 

Pai – Não saia desse chiqueiro! 

Mãe – Eu disse que pode. 

Pai – Mas eu disse que não pode! 

Bebê – Oh, meu Deus... Papai e mamãe, decidam. Posso ou não posso? 

Mãe – Pode! 

Pai – Não! 

Bebê – Um não pode desautorizar o outro. Quando um diz uma coisa, o outro tem que concor-

dar, mesmo que discorde. Um diz que pode; o outro diz que não pode; já pensou que confusão 

eu vou fazer mais tarde? Serei uma pessoa indecisa, confusa, problemática, que não vai saber se 

vai pra lá ou pra cá; dividida, não saberei tomar decisões. Quando crescer me tornarei uma pete-

ca!! 

Pai – Como esse menino fala! Puxou de você, vagabunda... 

Mãe – Você está bêbado... 

Bebê – Papai, estou cansado de dizer: “Não chega bêbado em casa”. Isso me dará mal exemplo. 

Pai (Abrindo uma garrafa e oferecendo ao filho) – Tome aí um golinho. Já vai aprendendo a 

beber... 

Enfia o gargalo na boca do menino. 

Pai – Isso, que filho de peixe, peixinho é. 

Mãe (Tirando a garrafa) – Não me dê álcool pra menina! 
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Bebê (Examinando-se, desconcertado) – ... Menina? 

Pai (À mulher) – Então, que é que você ficou fazendo enquanto eu estava fora, hein? Galinhou 

muito? Galinha! 

Mãe – Não permito que me fale desse jeito. Este teu “ciúme” é ridículo. Eu nunca te dei moti-

vo... 

Pai – É galinha, sim. Pensa que eu não vi você se engraçando prá cima do vizinho? 

Mãe – Eu não aguento mais você. Se não fosse por causa da menina eu ia embora já! É por 

causa dela que eu te aguento. Mas eu me sinto sufocada. SUFOCADA... 

Pai – Ordinária! 

Bebê – Papai. Mamãe. Não briguem na minha frente, pelo amor de Deus. Os pais não devem 

discutir na frente dos filhos. Se querem brigar, esperem eu dormir e depois discutam. Mas, 

NUNCA na minha frente. Que isso pode me traumatizar, olhem aqui, já estou ficando traumati-

zado... Isso me trará problemas muito sérios mais tarde. 

Mãe – Não me encosta a mão! Olhe a menina!! A menina está olhando!!! 

Pai – Eu te mato, desgraçada. É por tua causa que eu bebo. 

Bebê – Gente, por favor, me ouçam “uma boa relação dos genitores entre si e uma atmosfera 

doméstica feliz, desempenham um papel vital na vida de uma criança. No entanto, por melhores 

que sejam os sentimentos da criança em relação a ambos os genitores, a agressividade e o ódio 

também se manifestam. Uma expressão disso é a rivalidade com o pai, que resulta dos desejos 

do menino em relação à mãe e todas as fantasias a ela ligadas”. 

Agarra o cabelo do pai. 

Pai – Ai, larga o meu cabelo!! Larga o meu cabelo!! 

Bebê (Continuando) – Contudo o menino se sente atraído pelo pai. 

Abraça-o. 

Bebê – ... e com ele se identifica. 

Pega no pau do pai. 

Bebê – ... e, portanto um elemento de homossexualidade entra no desenvolvimento normal. 

Beija-o na boca. 

Pai – ... Que quê você deu pra ele? Esse menino tá muito esquisito! Tá nervoso, taí se agitando 

todo. Vai ver que já tá todo cagado, todo mijado. Vai ver você nem limpou ele. 

Mãe – Limpei, sim. Eu troco a fralda dele toda hora. Que é você pensa que eu sou, hein? Uma 

das suas negas? 

Pai – Vou te dar tanta porrada que você não vai poder nem levantar... 

Bebê – Papai, não bata na mamãe! Mamãe, não bata no papai! Ficarei conflituado, terei de fazer 

análise, passarei a vida num divã de psiquiatria e vocês, ó, pagando. 

Pai – Cadê o seu amante? Vai chamar o seu amante. 

Mãe – Você pode fazer o que quiser mas a minha “filha” você não leva. 
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Abraça-se ao filho. 

Bebê – ... “Filha”? Mas, mamãe, eu sou menino. 

Examinando-se. 

Bebê – Eu sou homem! 

Pai – Não adianta se esconder atrás dele, não. Olha aí no que você reduziu o coitadinho, cheio 

de lacinhos. Você quer transformar o meu filho numa bichinha. Mas meu filho é homem!!! 

Mãe (Furiosa) – Não me diga isso! 

Acaricia o filho. 

Mãe – Sempre quis ter uma filha, uma companheirinha... 

Ao filho. 

Mãe – Mamãe vai te fazer uns vestidinhos, viu, filhinha? 

Bebê – Oh, meu Deus. Que dicotomia. No futuro não vou saber se sou homem ou mulher. Já 

nem sei agora...!!! 

Pai – Deixa ele decidir. 

Ao filho. 

Pai – Com quem você quer ficar? 

Bebê – Meu Deus, que dilema! 

Refletindo. 

Bebê – A mãe é o primeiro objeto que a criança inclui no seu mundo interno. Mas o pai é a for-

ça, o pulso, a segurança... 

Mãe – Vem com a mamãe. Mamãe te dá uma boneca... 

Pai – Vem com o papai. Papai te compra uma chuteira, uma luva de boxe... 

Mãe (Agarrando o filho) – É comigo que ele quer vir. 

Pai (Tomando o filho dela) – Você chantageou ele pra ele ficar com você. 

Bebê – Gente, mas que péssimo exemplo vocês estão me dando. Esta cena está sendo gravada 

no meu subconsciente. 

Pai – Cachorra! Vou te matar! Miserável! 

Mãe – Bate. Bate, se você for homem. Animal! 

Bebê – Os pais, devem demonstrar amor na frente dos filhos. O pai e a mãe são a referência da 

criança. Se essa referência falha... O que será de mim? Que vai ser do mim, no futuro, vivendo 

esta atmosfera hostil e viciosa? 

Mãe – Eu vou deixar você. Não aguento mais. Quero o divórcio. 

Pai – Já vai tarde. Some, desgraçada. Desaparece da minha frente. Eu vou contar até três. Se 

você ainda estiver aqui... um! Dois... 

Bebê – Papai, mamãe, vocês têm que se sacrificar por mim, mesmo que não se suportem. É para 

o meu bem. Não se separem. Eu vou sofrer muito com isso. Vou ser a principal vítima. Serei um 

revoltado. Pais separados geram os maiores problemas para os filhos. Serei um carente, um 
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desajustado. Todos os desajustados tem pais separados. Posso vir a me tornar até um play-boy. 

Eu vou tomar tanta droga... 

Mãe – Adeus! 

Pai – Adeus! 

Bebê – Papai, mamãe, reflitam. A família deve ser preservada custe o que custar! 

Chamando-os. 

Bebê – ... Papai! ... Mamãe! 

Mas eles não estão mais lá. A luz vai caindo em resistência enquanto a voz off dele continua a 

chamar pelos pais. Ele vai em direção a doutora, vestindo o kimono, já em tempo presente. 

Ex. Bebê – ... Mas foi inútil, doutora. Eles não me ouviram. Por isso estou aqui. 

Doutora (Emocionada) – Eu sei, meu filho. Eu sei. 

Veste o casaco como se fosse sair. 

Doutora – Até agora eu tenho controlado tudo aqui dentro. Tenho mantido vocês no cabresto 

curto. Mas agora vou soltar um pouco às rédeas, só pra ver o que acontece. 

Analisanda (A que diz que quer sair) – Não faça isso, doutora. Não solte às rédeas. É perigoso. 

Doutora – Afinal, nós, terapeutas, também temos a nossa margem de risco. Eu vou sair. Juízo, 

hein? 

Todos – Mas a senhora volta, não volta? Não volta, doutora? Não volta? 

Doutora – Ai, meu Deus, mas que dependência, que saco!!! Não sei se volto, não. Não sei. Eu 

vou pensar. 

Seriamente. 

Doutora – Agora tem só uma coisa. Prestem bem atenção. Não mexam na minha escrivaninha. 

Não abram a minha gaveta. Não vão fuçar no fichário, entenderam? Não vão lá ler o que eu 

escrevo de vocês, que as fichas são secretas. Eu só mostro pra polícia quando o caso é grave. 

Mas aqui entre nós não tem nenhum psicopata. Tem? 

Olha firme para eles. 

Doutora – Quero só ver como vocês se comportam. 

E sai rapidamente. Os analisandos sentem-se imediatamente desamparados. Sentem medo. A 

Analisanda “a que diz que quer sair” corre para a escrivaninha. 

Uma – ... Que é quê você vai fazer? 

Outra – Você vai ver as fichas? Ela falou pra não mexer. 

Analisanda (A que diz que quer sair) – Estou desconfiada. 

Outro – Não faça isso. Ela vai nos matar... 

Analisanda (A que diz que quer sair, forçando a gaveta) – Algo me diz que aqui tem coisa. 

Aqui tem coisa. 

Consegue abrir. Fuça. Acha um envelope. Abre. Examina uns papéis e diz. 

Analisanda (A que diz que quer sair, forçando a gaveta) – ... Ela vai nos abandonar! 
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Todos – ... O quê??? 

Analisanda (A que diz que quer sair) – Olhem aqui. Uma passagem para o interior de ida, no 

nome dela. 

Todos (Atônitos) – ... Para o interior? Mas, que interior? Será o interior de Minas, São Paulo, do 

Espírito Santo... 

Analisanda (A que diz que quer sair) – E aqui tem mais. Ela vai vender a mansão, vai vender a 

piscina, tudo. Isso aqui é uma procuração para o advogado dela cuidar dos negócios. Ela vai 

embora do Brasil!!! 

Ficam sem saber o que fazer, andando de lá pra cá. 

Um – Fiquei péssima, de repente... 

Outro – ... Estou entrando em pânico!! 

Outro – Tenho medo de regredir, de virar criança... 

Outro – O que faremos às tardes? Quem nos ouvirá? Onde iremos nos queixar? 

Outro – Ficaremos sem um ponto de referência, sem guarida... 

Outro – Ela vai nos deixar. Não gosta mais de nós. A nossa mãe vai nos abandonar... A nossa 

mãe!!! 

A Analisanda “a que diz que quer sair” começa a vestir as roupas da doutora, como se fosse um 

ritual. 

Outro – Por que está pondo a roupa dela? 

Analisanda (A que diz que quer sair) – Eu sabia. Tinha o maior medo de ficar decepcionada 

com ela, de ser abandonada por ela. E agora aconteceu. Acho que tem algo a ver com alguma 

ocorrência da minha infância. Acho não, tenho certeza! 

Abre a bolsa e tira um envelope. 

Analisando – ... Você anda armada? 

Analisanda (A que diz que quer sair, encarando-os) – Eu sou a doutora!! 

Ouve-se a voz da Doutora, cantando, se aproximando. 

Analisando – Guarda isso que ela vai entrar. 

A Doutora entra. 

Doutora – E sabe mais uma coisa que eu quero dizer a vocês? A seriedade endurece, embrute-

ce, envelhece, mata... 

Analisanda (A que diz que quer sair, encarando-os) – ... Doutora Rosa Cruz, eu te amo!!! 

E atira. Dá três tiros na Doutora. 

Doutora (Continuando a falar, ferida, porém de pé) – ... Uma das frases mais bonitas que eu já 

ouvi está nos SALMOS de Davi: “Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor!” 

E cai morta. 

Todos – ... Está morta? Por que você atirou nela? 

Analisanda (A que diz que quer sair, encarando-os) – ... Porque eu a amo. Eu a amo! Amo!!! 
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Analisando – ... Assassina! Você matou a doutora! Doutora... 

Todos (Saindo do estado de choque para o de raiva) – ... Assassina! Assassina!!! 

Uma – Ela matou a nossa terapeuta. Vamos linchar ela!!! 

Todos – Isso mesmo. Lincha! Lincha! Lin... 

Analisando – Parem! A doutora está rindo! 

Rodeiam a Doutora, meio aterrorizados. Uma luz sobrenatural cai sobre o corpo da Doutora. 

Ela se levanta e diz... 

Doutora – Entenderam o que eu queria dizer de vocês levarem tudo muito a sério? 

Serena, bem humorada. 

Doutora – Taí, ó, morri!!! 

Analisanda (A que diz que quer sair, arrasada) – ... Mas a senhora morreu mesmo, doutora? 

Doutora – Ué, você não me matou? 

Tomando-lhe o revólver. 

Doutora – E me dá cá isso pra não sair por aí matando gente. Sua esquizóide! 

Analisanda (A que diz que quer sair, arrasada) – ... Atirei porque te amava, doutora; porque 

sempre me identifiquei com a senhora; porque sempre quis ser a senhora; porque... 

Doutora – Porque, porque, porque... Não há explicação. Agora é tarde. Morri. Estou noutro 

estágio. Devo me despedir desse meu corpo que me acompanhou tão fielmente nesta jornada... 

Despedindo-se, emocionada, do próprio corpo. 

Doutora – Tchau, corpinho. Descanse em paz. 

Os analisandos estão chorando. Ela dá um tapa num deles, pisca e diz. 

Doutora – Eu não perco o bom humor nem morta!! 

O retrato de Freud cai da parede quando ela começa, lentamente a erguer-se do chão. 

Doutora – Lembrem-se que sofrer é burrice. Principalmente quando se sofre de barriga cheia. 

Vocês são uns privilegiados. Vão embora e construam suas vidas. 

Analisando – ... Vejam! Ela está levitando!!! 

Subindo envolta num facho de luz. 

Doutora – Nosso maior compromisso é com a vida. É com o sucesso, não com a derrota! 

Analisanda – Eu sabia! Ela não é da Terra. Ela não é deste planeta! 

Doutora – E lembrem-se: a missão da vida é vivê-la plenamente! 

Analisandos (Todos muito emocionados) –... Adeus, doutora! 

Doutora – E nunca se esqueçam que... “aquele que ri de si mesmo É MAIS FELIZ!!!” 

Música. Surgem os três doutores: Jeffers, Kanplan e Lambisomen, pendurados nas cortinas, 

como os Três Irmãos Marx, enquanto a Doutora vai sumindo. No alto, toda iluminada. Paz. 

FIM 


	A receita de sucesso do dramaturgo no Teatro Besteirol:O estudo da comicidade na obra dramatúrgica deMauro Rasi entre os anos de 1978 e 1985
	SUMÁRIO
	Se minha empregada falasse...
	As mil e uma encarnações de Pompeu Loredo
	A receita do sucesso
	A dentadura da vida
	A Vedete que não era Leviana
	Valdirene, a Paranormal
	Segundo show
	A mente capta


