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Esquetes de Walden Luiz

Sumário

Foi em 1973 que começamos a ministrar cursos 
e oficinas de teatro para pessoas que queriam se 
iniciar no fazer teatral. De início contamos com 
a colaboração do excelente ator e diretor Marcus 
Miranda que muito me incentivou a tocar as au-
las para a frente. Depois contamos com a ajuda 
dos alunos  que se destacavam na própria oficina 
como Danielle Amaral, Wagner Pereira e Ale-
xandre Santos, que me auxiliavam e assumiam 
as turmas das crianças, isso no Teatro do Colé-
gio Marista Cearense. Depois, quando a oficina 
já funcionava no Teatro Antonieta Noronha, e 
tivemos que aumentar o número de turmas de-
vido a procura por vagas, contamos ainda com a 
colaboração, além dos três já citados, de Emídio 
Tavares,  Rafael Simino e Sandra Coelho, que 
muito colaboraram para o êxito da Oficina de 

INTRODUÇÃO
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Esquetes de Walden Luiz

Preparação de Atores Garimpo de Talentos. Des-
de o início, a nossa maior dificuldade foi encon-
trar textos  para encenar com os aluno e que aten-
dessem às nossas necessidades. Por esta razão, 
passamos a escrever os nossos próprios esque-
tes de acordo com o número de atores de cada 
equipe e com temas compatíveis com as idades. 
Atendemos, também, a sugestões e pedidos de 
amigos que tinham a mesma dificuldade. Foi as-
sim que escrevemos vários esquetes para a Ofici-
na ministrada pelo professor Wagner Pereira no 
Colégio Cientista, o qual promovia anualmente 
um Festival de Teatro com os seus alunos. Ou-
tros foram escritos para o Grupo de Teatro dos 
Correios, Encenarte, a pedido da Coordenado-
ra Francisca Amélia, e alguns para a Oficina de 
Teatro do PAI a pedido da atriz Mazé Figueire-
do. E, assim, foi se formando um acervo de mais 
de cem pequenos textos que a atriz Helenira Lei-
te sugeriu juntar e publicar, pois, segundo ela, 
o mesmo poderia ajudar a professores, atores e 
estudantes. Optei por organizar tudo em ordem 
alfabética e depois selecionar as já montadas e 
promover uma variedade temática e datas em 
que foram escritas. Algumas delas vão aparecer 
sem data e outras sem o elenco da primeira mon-
tagem por culpa do descuido ou da memória do 
autor. Alguns desses escritos estão preservados 
em pré-históricos disquetes e outros se perderam 
nos traslados da vida ou serviram de banquete 
para gulosas traças,  sendo, de todo, impossível 
a sua reconstituição. Do que aqui foi agrupado, 
nessas Pequenas Histórias, espero que gostem e 
transformem em grandes espetáculos.

Walden Luiz

9
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Narcélio Sobreira Limaverde 
Radialista e escritor

Sinceramente eu nunca pensei que seria merecedor de semelhante honraria. 
Uma figura importante dos meios teatrais, do mundo artístico Cearense, achou 
por bem me convidar para escrever o prefácio de seu livro “Pequenas histó-
rias, Grandes Espetáculos”. De princípio, fiquei preocupado. Será que terei 
condições de cumprir essa missão tão relevante? Não poderia faltar ao amigo. 
Assim, após ler os originais de seu trabalho, me dispus a  atender a convoca-
ção. Conheci Wallden Luiz há muitos anos. Eu era um menino véio de calças 
curtas. Recordo que, todos os anos, ficava aguardando a Semana Santa. Não 
somente como católico praticante, mas porque iria comparecer diariamente 
ao Teatro José de Alencar, acompanhando meu pai, José Limaverde, o Pilatos 
do Martir do Gólgota. E tinha um local privilegiado. E, em condições de falar 
em inconveniências que assisti, e ainda recordo.Uma delas, acontecida após 
o final da Santa Ceia. É que o pessoal aproveitava para quebrar o jejum, e ao 
fechar a cortina no final do ato, havia uma verdadeira  corrida dos figurantes 

PREFÁCIO
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e da capatazia em direção à mesa de Jesus para 
aproveitar as sobras do pão de coco da Santa 
Ceia. Mas, aqui, o nosso assunto é sobre o livro 
do nosso escritor. Um extraordinário trabalho 
que nos faz relembrar as história do teatro cea-
rense. Depois de muito tempo, voltei a acompa-
nhar o seu trabalho, desta feita numa instituição 
que reúne aposentados, funcionários estaduais, 
em sadios encontros e apresentações da arte de 
Talma. O livro merece ser lido por todos aqueles 
que admiram o teatro e precisam saber da exis-
tência de um teatrólogo que tem uma grande ex-
periência de quem começou  o fazer teatral em 
1962, no Conjunto Teatral Cearense, dirigido 
por J. Cabral. De lá para cá, Wallden continuou a 
luta ensinando teatro. Já ganhou vários prêmios.

É professor aposentado e  pode ser encon-
trado  no PAI, comandando sua equipe, consti-
tuída de pessoas dedicadas ao teatro.

Por  enquanto,  eu vou lendo o que o Wal-
den escreveu e relembrando toda  a sua luta para 
que o nosso teatro, que já revelou  tantos nomes 
de importância, não só para o teatro, mas, tam-
bém, para a televisão e cinema brasileiros, con-
tinue a sua trajetória e que nós possamos tomar 
conhecimento do passado, revigorados por um 
presente tão útil para as artes cearenses e, princi-
palmente, sentindo a importância do que foi feito 
e continua sendo. Quem gosta de teatro, deve ler  
“Pequenas histórias, grandes espetáculos”.
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PERSONAGENS

INES
EDUARDO
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(CENÁRIO. SALA DO APARTAMENTO 
DE INES DECORADO COM BALÕES 
EM FORMA DE GENITÁLIA E OUTROS 
ADEREÇOS COMUNS EM FESTAS DE 
DESPEDIDA DE SOLTEIRA)

(ENTRA EDUARDO E ENCONTRA INES DE 
COSTAS, DANDO OS ÚLTIMOS RETOQUES 
NA DECORAÇÃO.)

EDUARDO – (ENTRANDO) Boa noite.

INES – (DE COSTAS SEM OLHAR PARA 
ELE) Boa noite.

Pode entrar. Pode tirar a sua roupa e jogar 
aí mesmo na cadeira. O banheiro é logo ali, à 
primeira porta à direita.

EDUARDO – Tirar a roupa? Mas eu não estou 
com vontade de tomar banho.

PERSONAGENS

INES
EDUARDO
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INES – Não me diga que você é um daqueles...”dorme-sujo”?

EDUARDO – Não, o que é isso? Eu até que tomo muito banho.

INES – Pois então vai tirando logo a roupa.

EDUARDO – Eu prefiro ficar assim mesmo, como eu estou.

INES – Se quiser beber alguma coisa, para quebrar o gelo,  pode se servir.

EDUARDO – Posso tomar um vinho?

INES – Pode se servir do que quiser.

EDUARDO – Engraçado.

INES – O que é que é engraçado?

EDUARDO – É a primeira vez que me deparo com uma situação dessas.

INES –Ah, é novato na arte. É a sua primeira vez?

EDUARDO – Não. Eu até já fiz algumas visitas aqui mesmo na freguesia. 
Mas, nestas circunstâncias, é a primeira vez.

INES – Na sua profissão já devia ter se acostumado com tudo. Você vai 
encontrar gente de toda qualidade.

EDUARDO – Lá isso é verdade.

INES – Você me parece muito tímido.

EDUARDO – Confesso que a senhora tem um pouco de razão. Eu sou um 
pouco acanhado.

INES – Eu estava esperando alguém mais experiente. Com mais iniciativa. A 
maioria de vocês, quando chega, vai logo tirando a roupa.

EDUARDO – É verdade? Eu não sabia disso.



15

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

INES – Lá não lhe falaram disso não?

EDUARDO – Para ser franco, não. Me falaram uma porção de coisas, menos 
isso.

INES – Será que eu vou ter que lhe ensinar todo o Be A Bá?

EDUARDO – Eu sou bom aluno.

INES – As meninas estão para chegar.

EDUARDO – As meninas?

INES – As meninas é um modo de dizer. É a minha sobrinha adotiva que vai 
casar e alguma amigas. Você sozinho dá conta de todas?

EDUARDO – São quantas?

INES – Umas oito ou dez.

EDUARDO – Acho que vai dar tempo.

INES – Pois então vamos nos preparar. (VIRA-SE PARA EDUARDO. 
QUANDO INES SE VIRA E TIRA O ROUPÃO PRETO,  É QUE EDUARDO 
E O PÚBLICO VÊ QUE ELA ESTÁ VESTIDA COM UM ESPARTILHO 
VERMELHO DESSES COMPRADOS EM SEX SHOP ) Vamos esquentar 
as baterias.

EDUARDO – Mas o que é isso?

INES – Minha fantasia. Não está vendo?

EDUARDO – Fantasia? Mas não é nem carnaval.

INES – A maioria das pessoas têm fantasias. Não é carnaval, mas podemos 
fazer um. Taí! Gostei de você! Agora eu queria ver o seu material. Quero saber 
se valeu a pena o investimento.

EDUARDO – Material?
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INES – Sim. O material. O Instrumento. Foi eu que entrei em contato com a 
agência, portanto, tenho o direito de saber se o material presta. Você está bem 
diferente da fotografia, mas, mesmo assim, eu gostei de você de cara. O tipo 
tímido, discreto que você faz me deixa excitada. Louca. 

(AVANÇA PARA EDUARDO)

EDUARDO – Por favor, senhora. Contenha-se.

INES – Você trouxe algum instrumento, algum brinquedinho?

EDUARDO – Brinquedinho?

INES – Sim, uns objetos. Umas algemas, uma máscara, um chicote.

EDUARDO – Mas por que eu iria andar com esses objetos?

INES – Pensei que fizesse parte da sua profissão. Para realizar certas fantasias.

EDUARDO  –  Fantasias?

INES – (PEGA UM MINÚSCULO TAPA-SEXO COM ESTAMPA DE 
TIGRE E JOGA NA CARA DE EDUARDO) Vá vestindo isso aí enquanto 
esperamos as meninas.

EDUARDO – (PEGA O FIO DENTAL QUE INES JOGOU SOBRE ELE E 
EXAMINA)  O que é isso?

INES – A sua roupa de leopardo.

EDUARDO – Roupa de leopardo? Deve estar havendo um engano.

INES – Se você preferir um uniforme de bombeiro, ou médico, fique à vontade. 
Mas para mim esse sunga de leopardo lhe cai muito bem. Fica mais sexy.

EDUARDO – Senhorita, eu sou padre.

INES – Padre? Que boa idéia! Você trouxe a batina? Eu nunca havia pensado 
nisso.
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EDUARDO – Claro que não!

INES – E onde é que eu vou arranjar  uma fantasia de padre uma hora dessas? 
Você devia ter trazido a batina e um crucifixo. Sendo assim, vá vestindo logo 
essa sunga de leopardo mesmo. Quando elas chegarem eu já quero que você 
esteja pronto.

EDUARDO – Vai haver alguma festa a fantasia?

INES – Você é doido, meu filho? Afinal, para que você foi contratado?

EDUARDO – Para dar uma benção na casa.

INES – Mas você não trouxe nada. Se pelo menos tivesse trazido uma estola, 
uma mitra, uma batina vermelha, um crucifixo...

EDUARDO – Eu trouxe água benta.

INES – Ora água benta! Água tem em toda parte, até no deserto. Aqui tem 
muita água, inclusive, água que passarinho não bebe. Whisky de primeira.

EDUARDO – O máximo que eu tomo é um vinho.

INES – Pois fique à vontade. Vá ali e sirva-se do que quiser, tem vinho tinto, 
branco e rosê. Olha, toma uma dose bem generosa para ver se perde essa 
timidez. Uma pessoa tímida como você deveria mudar de profissão.

EDUARDO – Sabe que eu já pensei nisso. (OLHA VÁRIAS GARRAFAS E 
TOMA UMA DOSE DE VINHO)

INES – Eu vou colocar uma música. (DIRIGE-SE AO APARELHO DE SOM 
E POE A MÚSICA: “I WILL SURVIVE”.) Pode ser que assim você se anime 
e tome uma atitude. Não sei como é que essas agência está selecionando esses 
modelos?  Vem cá, meu bem. Deixa a titia te ajudar.  (PUXA A CAMISA DE 
EDUARDO E A TIRA COM RAPIDEZ, SEM DAR CHANCE DE DEFESA.) 
Ah, assim ficou melhor.

EDUARDO – Não, não faça isso.
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INES – Espera aí, rapazinho. ( PARA A MÚSICA) Você é gay?

EDUARDO – Não. 

INES – Então o que é que está acontecendo? Você é doente?

EDUARDO – Não. De onde a senhora tirou essa idéia?

INES – Olha aqui, meu caro. Você está com nojo de mim?

EDUARDO – Não. Pelo amor de Deus.

INES – Está me achando com cara de palhaça?

EDUARDO – Absolutamente.

INES – Eu contratei você através da agência “STRIP BOYS”, para fazer a 
despedida de solteira da minha sobrinha. Tive boas referências da sua agência, 
e chega aqui você me vem cheio de pudores, fazendo cu doce. Quem você está 
pensando que é? O príncipe herdeiro da Inglaterra? Eu vou ter ainda que lhe 
cantar para ver se você cai? Eu estou é pagando, não é pedindo por favor, não. 
O que é que você quer? Que eu caia de joelhos aos seus pés fazendo juras de 
amor eterno? Ora, tenha a santa paciência! É muita falta de profissionalismo.

EDUARDO – Senhora, me escute.

INES – “Me escute”, você, que eu é a quem estou pagando. E não adianta 
fazer essa carinha de inocente. Eu vou já telefonar para a agência e devolver o 
produto. Como é mesmo o seu nome?

EDUARDO – Eduardo.

INES – Pois bem, Eduardo. É o código de defesa do consumidor. Se o cliente 
não ficar satisfeito, devolve a mercadoria sem ser usada e recebe o dinheiro 
de volta.

EDUARDO – Mas, senhora. Deixe eu me explicar...

INES – Explicar coisa nenhuma. De que vão me adiantar as suas explicações? 
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Onde é que eu vou conseguir um outro gogo boy a esta altura do campeonato? 
E as meninas estão para chegar. (PROCURANDO)  Onde foi que eu coloquei 
o telefone da agência para solicitar a sua substituição?

EDUARDO – Senhora, eu não faço parte de agência nenhuma.

INES – Que irresponsabilidade. Ainda me mandam um freelancer. Com 
certeza é um amador estreante, sem nenhuma experiência na profissão.

EDUARDO – Não. Eu não sou freelancer.

INES – Então você é brocha. Se for por isso, não é nada que um azulzinho não 
possa resolver.

EDUARDO – Não se trata disso.

INES – E de que se trata então? O problema sou eu? Será que eu sou assim tão 
desprezível? Não desperto mais interesse em ninguém? Nem pagando?

EDUARDO – Senhora, deixe eu lhe explicar.

INES – Explica logo de uma vez, porra.

EDUARDO – Calma. Vamos conversar como duas pessoas adultas e 
civilizadas.

INES – Vocês homens são todos iguais. Quando querem enrolar a gente, vêm 
com essa conversa mole de “vamos conversar”.

EDUARDO – Mas é conversando que a gente se entende. Nada como uma 
boa conversa para se esclarecer um mal-entendido.

INES – Que mal-entendido?

EDUARDO – Desde que eu cheguei aqui que eu tento lhe dizer que eu não 
sou quem a senhora está pensando.

INES – Isso eu já percebi. Eu estava esperando um garanhão e me mandaram 
um bestalhão.
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EDUARDO – Eu entrei aqui por engano.

INES – Engano? Que engano? Você não estava com o meu endereço na mão?

EDUARDO – Sim, mas deve ter sido algum engano. Aqui é a Rua das Violetas, 
número 96?

INES – Não. Aqui é a Rua das Verbenas, número 69.

EDUARDO – Está explicado! Eu sou mesmo um tonto! Vai ver que eu me 
distraí e olhei o papel de cabeça para baixo.

INES – Então você não é o gogo boy que eu contratei?

EDUARDO – De forma alguma. Eu sou um padre. Um servo de Deus que foi 
chamado para abençoar uma casa e afastar os maus espíritos.

INES – Um servo de Deus não me serve para nada. Era só o que me faltava 
acontecer.

EDUARDO – Nada acontece por acaso. Vai ver que foi Deus que me enviou 
ao encontro da senhora.

INES – Ou então algum espírito zombeteiro.

EDUARDO – Eu posso tomar mais um pouco de vinho?

INES – Claro. Tome o quanto quiser. Aproveite e me sirva uma dose bem 
generosa de whisky sem gelo. Eu estou precisando, depois desse vexame.

EDUARDO – (OS DRINQUES SÃO SERVIDOS E EDUARDO PROPÕE 
ENTREGANDO A TAÇA.) Façamos um brinde.

INES – Um brinde a quê? Nós não temos nada para brindar.

EDUARDO – Temos sim. Ao meu engano. (BATE AS TAÇAS)À nossa 
amizade.

INES – (BRINDANDO)  Ao nosso encontro.
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EDUARDO – Sabe que eu gostei muito de ter conhecido você.

INES – É mesmo? (ENTUSIASMANDO-SE E SE CHEGANDO A 
EDUARDO) Que bom.

EDUARDO – A senhora lembra a minha mãe.

INES – (SE AFASTANDO INDIGNADA) A sua mãe?

EDUARDO – Sim. A minha saudosa mãezinha, de quem eu sinto muita falta. 
Ela era muito parecida com a senhora. Decidida, independente, corajosa e 
cheia de vida.

INES – E você acha que eu sou assim?

EDUARDO – Exatamente. Sem tirar nem pôr. Igual a minha mãe. No jeito de 
vestir, até o jeito de falar.

INES –  (PEGA A CAMISA DE EDUARDO , CHEIRA E ATIRA SOBRE 
ELE.) Veste a tua roupa, garoto.

EDUARDO – Não. Depois daquele vinho, eu fiquei foi com calor. (TIRA OS 
SAPATOS) Posso ficar à vontade?

INES – É melhor que não. E se as meninas chegarem?

EDUARDO – Não tem nada demais. Nós não estamos fazendo nada demais. 
(VAI ATÉ O BAR E ENCHE NOVAMENTE OS COPOS) Ponha aquela 
música novamente, por favor.

(INES COLOCA A MÚSICA E COMEÇA A DANÇAR. EDUARDO 
COMEÇA A DANÇAR TAMBÉM. INES SENTA E FICA OLHANDO. 
EDUARDO COMEÇA A TIRAR A CALÇA DURANTE A DANÇA E FICA 
SÓ DE CUECA.)

INES – O que é isso?

EDUARDO – As tentações são muitas e a carne é fraca. (LEVANTA-SE, 
ABRAÇA INES POR TRÁS DANÇANDO)
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INES – Que nada. A carne é muito é forte.

(A MÚSICA AUMENTA E EDUARDO VAI CONDUZINDO INES, 
DANÇANDO, PARA OS BASTIDORES COMO SE FOSSE PARA O 
QUARTO.)

FIM
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PERSONAGENS

VELHA
PEDRO
JOÃO
TEREZA
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(ENTRA UMA VELHA COM UM 
CANDEEIRO ILUMINANDO O AMBIENTE 
QUE ESTÁ POUCO ILUMINADO, SEGUIDA 
POR PEDRO)

VELHA – (ENTRANDO) Pode entrar, meu 
filho, eu sou velha, feia, mas amiga.

PEDRO – Desculpe incomodar a estas horas, 
mas é que eu vinha por essa estrada, e logo ali, 
depois da curva, naquela passagem molhada, no 
pequeno riacho, quando eu estava atravessando, 
o carro morreu.

VELHA – Eu sei...

PEDRO – Nessa escuridão não deu para avaliar 
a profundidade nem o tamanho do buraco.

VELHA – É, tem caído muita água por aqui, 

PERSONAGENS

VELHA
PEDRO
JOÃO
TEREZA
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ultimamente. As estradas estão cheias de lama.

PEDRO – E além da chuva, a escuridão.

VELHA – Eu sei como é.

PEDRO – Como não está muito distante do vilarejo, eu resolvi ir caminhando 
até lá para buscar socorro. Mas, infelizmente, tropecei numa raiz, caí, e bati 
com o joelho numa pedra. Eu pensei que a cidade estivesse mais perto, mas 
com fome, com frio e nessa escuridão, vi que fiz besteira. Devia ter aguardado 
o dia amanhecer dentro do carro. Felizmente eu avistei um pouco de claridade 
e me encaminhei para cá.

VELHA  - No que fez muito bem. Você não conseguiria ir muito longe nessas 
condições com essa perna machucada.

PEDRO – Pois é. Foi o que eu pensei. A perna está incomodando muito.

VELHA – Sente aí neste tamborete para descansar um pouco.

PEDRO – Olhe, eu nem sei como lhe agradecer.

VELHA – (PEGA UMA COXA DE RETALHOS) Pegue essa coberta. Se 
agasalhe.

PEDRO – Muito obrigado. A senhora é muito boa.

VELHA – Uns acham que sim, outros, não. Alguns me chamam de mãe. 
Outros dizem que sou madrasta. (RI) Mas isso não importa. O importante é 
que eu venho procurando cumprir o meu papel desde que o mundo é mundo.

PEDRO – A senhora mora aqui sozinha?

VELHA – Sozinha.

PEDRO – E não tem medo?

VELHA – Ora, medo de que?
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PEDRO – Medo dessa escuridão, de bichos, de alma do outro mundo.

VELHA – (DÁ UMA SONORA GARGALHADA) Ora, escuridão? Por que 
temer a escuridão se eu sei que logo vai clarear? É sempre assim. A escuridão 
não dura para sempre. Logo surgirá o sol iluminando tudo, fazendo as flores se 
abrirem, as sementes germinarem e os pássaros  cantarem novamente. Então 
para que eu vou ter medo da noite?

PEDRO – Sei lá. De algum bicho. Das onças. Nas furnas, no meio dessa mata 
deve ter muita onça. Cobras...

VELHA – Tudo criatura de Deus. Assim que nem nós.

PEDRO – E de alma do outro mundo? A senhora deve ter escutado muitas 
histórias de almas penadas, botijas, lobisomem...

VELHA – São histórias de trancoso. Lendas, mitos, imaginação das pessoas. 
Muitas dessas histórias são inventadas pelos humanos para ocultar alguma 
coisa que eles não querem que descubram. Para evitar que as pessoas saiam 
por aí fazendo danações altas horas da noite. Outras são para prender os 
meninos em casa para eles não saírem por aí malinando, armando arapucas, 
matando os pássaros, destruindo ninhos...Aí inventam que tem curupira, cuca, 
saci, caipora para eles ficarem com medo e não acabarem com os bichos de 
vez. 

PEDRO – A senhora tem razão.

VELHA – Tem um cafezim no bule, foi passado há pouco tempo. Ainda tá 
quentim. (VAI PEGAR)

PEDRO – É bom. Ajuda a esquentar por dentro.

VELHA – Às vezes inventam histórias de enforcados que aparecem na 
parede dos açudes, redemoinhos nos rios, cobra-grande, mãe d’água, Iara, pra 
ninguém ir pescar os peixes. E às vezes é só sem vergonhice mesmo.

PEDRO – Quer dizer que a senhora não acredita em nada disso?
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VELHA – (ENTREGANDO UMA CANECA COM CAFÉ) Acredito. Eu 
acredito em tudo. Alma do outro mundo, bicho-papão, assombração. Tudo 
isso existe.

PEDRO – Mas a senhora não disse...

VELHA – Você perguntou se eu tinha medo. Medo não. Medo eu não tenho. 
Como pode uma velha como eu,  que já viu de tudo, ter medo de alguma coisa?

PEDRO – Eu devo estar atrapalhando a senhora.

VELHA – Atrapalhando o quê?

PEDRO – Atrapalhando os seus afazeres, o seu sono.

VELHA – Ah, eu não durmo, meu filho. E depois, não é todo dia que aparece 
uma pessoa por aqui para conversar. Só nas noites de lua cheia ou numa noite 
escura e chuvosa como essa. Eu chego e fico esperando...  Já estou acostumada. 
Em noite de lua cheia, as pessoas aparecem aos bandos. São grupos de jovens 
que saem por aí a fazer farra com o carro cheio de bebidas e a cabeça cheia de 
sexo. (RI) Coitados...

PEDRO – E vem muita gente aqui?

VELHA – Não. Só de vez em quando. Alguém que erra o caminho, se perde, 
cai do cavalo, o carro dá o prego, vira, essas coisas que acontecem. Eu não sei 
se deu para você ver, mas logo depois da curva, assim, na descida, é cheio de 
cruzes.

PEDRO – Não, eu não vi.

VELHA – Ali é um local muito perigoso. As pessoas passam por ali na maior 
velocidade, sem prestar a mínima atenção.

(OUVE-SE UM BARULHO DE LATAS CAINDO.)

PEDRO – (ASSUSTADO) O que foi isso?
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VELHA – Foram só os gatos. Devem estar à procura de algum cassaco. Tem 
muito cassaco aqui por essas bandas.

PEDRO – Eu acho melhor eu ir embora.

VELHA – (RI) Embora? Com essa perna machucada?

Desse jeito você não vai muito longe. É melhor você ficar aqui, pernoitar, 
amanhã com o dia claro, você segue a sua viagem.

PEDRO – Quer dizer que eu posso ficar aqui?

VELHA – Não só pode, como deve. A casa é sua. Eu sei que não é muito 
confortável e eu não tenho nenhuma rede para lhe oferecer, mas se você não 
se incomodar, pode pegar essa esteira e se estirar aí mesmo pelo chão.

PEDRO – Essa esteira e essa manta já está bom demais. A senhora já fez muita 
coisa por mim.

VELHA – Meu dever é acolher qualquer um que chegue por aqui. Pode 
escolher o lugar. Eu vou deixar você sossegar. Deve estar muito cansado.

PEDRO – Muito obrigado.

VELHA – E a perna? Como é que está?

PEDRO – Meio dormente.

VELHA – Se estiver doendo muito, eu posso preparar um unguento com umas 
ervas que eu tenho plantadas aqui atrás.

PEDRO – Não precisa se incomodar. Pode deixar. Amanhã eu já vou amanhecer 
melhor. Capaz de caminhar até à vila para buscar socorro.

VELHA – Pois então, boa noite. (VAI SAINDO COM O LAMPIÃO)

PEDRO – Boa noite. E mais uma vez, muito obrigado. (PEGA A ESTEIRA E 
ESTENDE NO CHÃO.)
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VELHA – De nada. (VAI SAINDO)(A LUZ VAI DIMINUINDO EM CENA 
ATÉ FICAR TOTALMENTE ESCURA.) (CORTE DE LUZ)

(A CENA SEGUINTE SE PASSA NUM BOTECO MUITO POBRE.)

(JOÃO LAVA UNS COPOS NUMA BACIA E TEREZA VARRE O 
RECINTO. OS DOIS CONVERSAM. PEDRO  ENTRA MANCANDO A 
TEMPO DE OUVIR OS COMENTÁRIOS DE JOÃO.)

JOÃO – Você viu, Tereza? Os comboieiros disseram que houve outro acidente 
lá na curva da Casa da Terra.

TEREZA – Toda noite sem lua é a mesma coisa. Triste é quem se aventura 
passar por aquele lugar altas horas da noite, deve ter sido arte da velha.

PEDRO – De que velha vocês estão falando?

TEREZA – Da velha da Casa da Terra.

JOÃO – Besteira mulher.Desse jeito você assusta todos os visitantes que 
chegam por aqui. Vai acabar com a freguesia.

PEDRO – Não. Deixe ela falar. Eu me interesso pela história.

JOÃO – Não é nada não. É só superstição dessa gente.

PEDRO – Mesmo assim eu gostaria de escutar a história.

JOÃO – Deixe pra lá. Você que veio de fora sabe me dizer alguma coisa do 
jogo de ontem?

PEDRO – Não. O rádio do carro estava ruim e eu vinha ouvindo músicas. Mas 
eu estou mesmo muito interessado em ouvir essa história da Casa da Terra.

JOÃO – Eu já lhe disse que tudo isso não passa de invencionice dessa gente.

TEREZA – Invencionice coisa nenhuma. Toda vez que a velha aparece morre 
gente.
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PEDRO – Como é que é?

JOÃO – Pura coincidência.

TEREZA – Coincidência ou não, é só a velha aparecer para morrer alguém.

(OUVE-SE UM GRANDE BARULHO DE LATAS CAINDO)

PEDRO – (ASSUSTADO) O que foi isso?

TEREZA – Foram os gatos. Devem estar a procura de cassaco. Tem muito 
cassaco aqui por estas bandas. 

JOÃO – O senhor está indo para onde, que eu mal lhe pergunte?

PEDRO – A senhora estava dizendo que toda vez que a velha aparece, morre 
alguém. Que velha é essa que aparece?

TEREZA – Dizem que é a Mãe Terra. Dizem que ela mora perto da curva, bem 
na descida onde tem aquele riacho. E quando é noite sem lua ou na lua cheia, 
ela vem buscar os seus filhos que se afoitam em perturbar o seu sossego para 
transformar novamente em pó. 

PEDRO – E como é essa velha?

TEREZA – Eu não sei não. (SE BENZENDO) Eu nunca vi, graças a Deus.

JOÃO – Se tivesse visto não estaria aqui para contar a história.

TEREZA – Diz o povo dessa região que, quando a noite é chuvosa, muito 
escura, ou então quando é uma noite de lua cheia, muito clara, a Mãe Terra 
aparece para levar alguns filhos de volta para o seio da terra. Aquele que a 
velha acolher na sua casa, está com os dias contados. Pode até escapar na hora, 
mas depois de poucos dias morre.

JOÃO – Alguns dizem que foi esse povo mais antigo, dono de fazenda, que 
inventou essa história para os filhos não saírem por aí de noite, embuchando 
as escravas ou as filhas dos sitiantes.
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TEREZA – Invenção ou não, toda vez que alguém fala que viu a velha, no 
outro dia, bate as botas.

JOÃO – Pura coincidência.

TEREZA – Pelo sim ou pelo não, foi assim com o finado Joaquim Cavaco, 
com o filho do coronel Cristiano. Com o Zuzinha da Madalena. Com aquele 
vaqueiro do Zé Coió. Quantos eu já falei?

JOÃO – Bem meia-dúzia.

TEREZA – Isso só que eu estou me lembrando. Fora os que morreram de 
desastre lá mesmo na curva. Aí morre logo de ruma. As cruzes tão lá mesmo, 
fincadas no chão para contar a história. Eu posso até mentir, mas as cruzes tão 
lá de testemunha.

PEDRO – (ASSUSTADO) Mas isso é alguma maldição?

JOÃO – Que maldição que nada! Aquele trecho da estrada é perigoso mesmo. 
O prefeito já devia ter ajeitado aquilo.

TEREZA – Ah, bom, basta. O prefeito vai bem ligar para uma estrada dessas  
num distrito perdido no meio do tempo que só tem um punhado de votos. 
Ele só vai se lembrar de ajeitar aquilo lá no dia que alguém da família dele 
se encontrar com a casa da velha. Aí, num instante ele toma as providências.

PEDRO – Mas já tiveram notícias de alguém que se encontrou com a velha e 
escapou?

TEREZA – Que eu me lembre não.

(OUTRO BARULHO, PEDRO SE ASSUSTA E SE LEVANTA)

JOÃO  – Estes teus gatos hoje parecem que estão possuídos. 

TEREZA – É bom mesmo que eles espantem essas pestes desses cassacos. 
Essas desgraças mexem em tudo e deixam tudo mijado, fedendo. Não tem 
quem aguente com esses pestes.
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JOÃO – E dizem que tem gente que mata e come essas porcarias.

TEREZA – Tem gente para tudo e ainda sobram dez.

JOÃO – Mas o que foi que aconteceu com a sua perna?

PEDRO – Nada não. Foi só uma queda. Eu caí e bati com o joelho numa pedra.

TEREZA – Deixa ver.

PEDRO – Daqui eu vou direto procurar o médico para fazer um curativo.

TEREZA – (EXAMINANDO) Isso aqui tá feio.

JOÃO – É melhor cuidar logo para não infeccionar.

PEDRO – O médico fica perto daqui?

TEREZA – Não é muito perto não.

JOÃO – Tem um porém. Ele estava viajando para a capital e acho que não 
chegou ainda não.

PEDRO – E farmácia, tem?

TEREZA – O farmacêutico foi um dos que morreu depois de ter visto a velha.

JOÃO – Eu acho bom o senhor limpar logo isso antes que piore.

PEDRO – Não é nada demais não.

JOÃO – Não é nada? O senhor não está podendo nem andar direito. O senhor 
está com febre?

PEDRO – Não.

TEREZA – É melhor eu preparar um unguento com uma ervas que eu tenho 
plantadas aqui atrás.

JOÃO – Médico aqui é muito difícil. Se o senhor ainda for esperar que ele 
volte da capital, isso aí pode gangrenar.
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TEREZA – Venha comigo que eu faço um curativo.

JOÃO – É remédio simples, caseiro.

TEREZA – Tudo da terra. Mas eu acredito é em remédio que a Mãe Natureza 
dá. É muito melhor que remédio de farmácia. Vamos, eu já curei gente em pior 
estado do que isso, só com remédio do mato.

(PEDRO VAI SAINDO APOIADO POR JOÃO E TEREZA)

FIM
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Fortaleza, 17 de abril de 2020
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1 – E então?

2 – E então o quê?

1 – Diga alguma coisa.

2 – Tudo que eu tinha para dizer já foi dito.

1 – Foi . Ele vai ficar comigo?

2 – Que jeito?... É melhor assim.

1 – Já sabe para onde vai?

2 - Sim

1 – Para onde?

2 – Que importa?

1 – É sempre bom saber.

PERSONAGENS

UM
DOIS
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2 – Para quê?

1 – Curiosidade.

2 – Faz alguma diferença?

1 – Não.

2 – Pois então?

1 – Perguntei por perguntar.

2 – Falta de assunto?

1 – Talvez.

2 – Quanto menos souber de mim, melhor.

1 – Tá bem.

2 – Não resta mesmo nada a dizer.

1 – Pois é. (PAUSA) Às vezes eu fico pensando...

2 – O quê?

1 – Tudo poderia ter sido bem diferente.

2 – Mas não foi.

1 – Culpa de quem?

2 – Quer bem dizer que foi minha.

1 – E de quem mais?

2 – Nossa.

1 – Talvez eu também tenha um pouco de culpa.
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2 – Um pouco é?

1 – Um pouco.

2 – Você continua na mesma.

1 – Como assim?

2 – Nunca vai admitir.

1 – Admitir o quê?

2 – Que também tem culpa.

1 – Mas eu não já admiti?

2 – Só um pouco.

1 – Já é alguma coisa.

2 – Mas não basta.

1 – E você quer que eu assuma a culpa de tudo?

2 – De tudo não. Mas pelo menos boa parte.

1 – Pronto. A culpa é toda minha. Minha culpa, minha culpa, minha máxima 
culpa.

2 – Com ironia não vale.

2 – Não estou ironizando nada. Só admitindo.

1 – Te conheço.

2 – Claro que conhece.

1 – Não. Ninguém conhece ninguém.

2 – Não?
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1 – Não totalmente.

2 – Ninguém conhece os outros totalmente.

1 – É mesmo?

2 -  Elas estão sempre nos surpreendendo.

1 – Porque as pessoas são dissimuladas.

2 – Não. Porque ninguém é de pedra.

1 – É, as pessoas mudam.

2 - Mudam de temperamento.

1 - Mudam de opinião...

2 – Mudam de paixão. Perdem o tesão.

1 – Exatamente. Perdem o tesão.

2 – Tesão não é tudo na vida.

1 – Pelo contrário. Tesão é vida. Não se faz nada na vida sem tesão.

2 – Se fosse assim não havia prostituição.

1 – Mesmo na prostituição existe tesão. Pelo menos de uma parte.

2 – Vamos mudar de assunto.

1 – Tá bom. Vai buscar ele quando?

2 – Assim que ajeitar tudo.

1 – Ainda falta muito?

2 – Tá quase no fim.
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1 – No fim?

2 – No fim.

1 – Que bom.

2 – É.

1 – E depois?

2 – Sei lá.

1 – Como não sabe?

2 – Sei lá, porra.

1 – Precisa falar assim?

2 – Você pergunta demais.

1 – É natural.

2 – É natural o quê?

1 – Que eu me preocupe.

2 – Não vai adiantar nada.

1 – Mas o que eu posso fazer?

2 – Deixar para lá.

1 – Não é tão fácil assim.

2 – Eu sei.

1 – Sabe nada.  Você.  Não sabe. De nada.

2 – Combinado.
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1 – Quanto menos você souber, melhor.

2 – Se você pensa assim.

1 – Eu não penso assim.

2 – Não pensa?

1 – Não penso. Assim é que é.

2 – E agora?

1 – É dar tempo ao tempo.

2 – Foi muita falta de sorte.

1 – De sorte não.

2 – De que então?

1 – De competência.

2 – Pois quem não tem competência não se estabelece.

1 – Era tudo ou nada.

2 – Prefiro o nada.

1 – Ainda pode dar em nada.

2 – Não seja pessimista.

1  – (GRITA)  Pessimista é uma ova. Realista.

2 – Calma, calma.

1 – Calma é o caralho.

2 – Calma. Não está nada perdido.
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1 – Mas podia ter sido melhor.

2 – Lá que podia, podia.

1 – Mas não foi.

2 – Mas já foi.

1 – É já foi.

2 – Agora só resta esperar.

1 – Isso é o que me irrita.

2 – E de que adianta?

1 – Eu posso ao menos me irritar?

2 – Pode sim. Mas de que vai adiantar?

1 – Pelo menos alivia.

2 – Grande alívio.

1 – É como dar um peido.

2 – Para quem já fez uma cagada, um peido realmente é muito pouco.

1 – Ouviu algum barulho?

2 – Não ouvi nada.

1 – Merda...

2 – Segura na ponta desse cordão.

1 – Ainda mais essa. Para que isso agora?

2 – Para ter o que fazer. É só dar um nó na ponta.
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1 – E depois?

2 – Dá outro nó.

1- E depois?

2 – Quando estiver cheio de nós você tenta desmanchar um por um.

1- Você não acha melhor enfiar... peido num cordão?

2 – E o que é que você acha que eu estou fazendo? É a mesma coisa.

1 – Belo passatempo...

2 – Melhor que nada.

1 – Prefiro o nada.

2 – E ficar pensando. Pensando... Pronto. Achei a solução.

1 – E qual é?

2 – Pensar em porra nenhuma.

1 – Ora...

2 – Pensar em nada. Esvaziar a mente.

1 – Para você é fácil. Não tem nada dentro da cabeça mesmo. Prefiro continuar 
pensando.

2 –Pois então pensa. Mas depois não reclama.

1 – Nem reclamar eu posso mais?

2 – Reclamar pode. Mas é igual ao DECOM. Você reclama, reclama, e é 
mesmo que nada.

1 – Mas pelo menos reclama.



45

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

2 – Mas reclamar para quê?

1 – Para desabafar. Não é um direito?

2 – Então reclama. Mete a boca no megafone e solta o verbo.

1 – Mesmo que não resolva eu reclamo.

2 – Então esteja à vontade.

1 – Essa espera fode o juízo de qualquer um.

2 – É foda mesmo.  (PAUSA) Se pelo menos dessem notícias.

1 – Você ligou?

2 – Deram o calado como resposta.

1 – Liga novamente.

2 – Não dá.

1 – Liga, não custa nada.

2 – A porra descarregou.

1 – Estamos incomunicáveis?

2 – Estamos.(RI) Melhor assim.

1– E você ainda acha graça?

2 – Fazer o quê? Chorar é que eu não vou.

1 – No meio do nada sem comunicação nenhuma.

2 – Pelo menos ninguém perturba.

1 – A estas alturas eu preferia a perturbação.
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2 – Quando eu liguei estava fora de área ou desligado.

1 – Devem ter se mandado.

2 – Não fariam isso sem antes cumprir com o trato.

1 – Assim espero. (PAUSA) Esse silêncio...

2 – Tá bom assim.

1 – Para você.

2- Para nós.

1 – Prefiro muito barulho.

2 – Muito barulho é sinal de confusão. Não podemos chamar atenção.

1 – Atenção de quem? Nesse cu de mundo que você nos meteu.

2 – Não obriguei ninguém. Entrou porque quis.

1 – Não. Porque precisava.

2 – Nem vem com esse papo. 

1 – Se não fosse, não teria aceito.

2 – Conheço essa história. Todos dizem a mesma coisa.

1 – Nem água tem nessa chibata. (JOGA A GARRAFA LONGE)

2 – Porra. Tu reclama de tudo.

1 – E tem outra coisa para fazer?

2 – Esperar.

1 – Esperar cansa.
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2 – Senta e descansa.

1 – Cansa o juízo.

2 – Senta ele também.

1 – Para você é muito fácil. A sua parte é maior...

2 – Tanto faz um como dez. O barco é o mesmo.

1 – Barco furado.

2 – Furado ou não, estamos nele. É melhor que não vaze.

1 – E se vazar?

2 – Vira essa boca para lá.

1 – Pode dar errado. Não pode?

2 – Não tem como dar errado. O que tinha de dar errado já deu. O pior já foi 
feito.

1 – Foi.

2 – Não deu tudo certo até aqui?

1 – Até aqui...

2 – Pois então? Otimismo. O pior já passou.

1 – Espero que ninguém roa a corda.

2 – Não vão roer.

1 – Sei lá.

2 – Não vão.

1 – Como saber? 
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2 – Não vai haver furo.

1- Já furaram com o tempo.

2 – Algum imprevisto.

1 – Ou alguma pilantragem.

2 – Que nada. Todo mundo é de responsa.

1 – Sei não. Só falo por mim.

2 – Tudo profissional competente.

1 – Não conheço os outros.

2 – Nem eu.

2 – Então. Que garantia nós temos?

1 – A cumplicidade. Todo mundo está envolvido.

2 – Sei lá até que ponto.

2 – Tá tudo de rabo preso.

1 – Sempre há a possibilidade de um nó mal feito.

2 – É, tudo é possível. Tá com medo?

1 – Nem sei o que é isso.

2- Pois parece.

1 – Nunca tive medo.

2 – Sempre ouvi dizer que: Quem tem cu, tem medo.

1 – Eu não tenho.
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2 – Cu?

1 – Medo. Nunca tive e não é agora que vou ter.

2 – Que bom.

1 – Bom para quem?

2 – Para nós. Sem medo tudo fica mais fácil.

1 – Para você tudo é fácil.

2 – Uma questão de otimismo.

1 – Fácil até demais.

2 – Não deu tudo certo?

1 – Ainda não sei. Me diga você.

2 – Estamos na reta final.

1 – É o pior.

2 – Que nada. É a melhor parte.

1 – É, né?

2 – Agora não resta mais nada a fazer. É só esperar.

1 – Porra, porra, porra...

2 – Que foi?

1 – Deixei o meu relógio lá.

2 – Liga não. Compra um Rolex.

1 – Aquele foi presente.
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2 – Deixa prá lá.

1 – O seu mau é que tudo você deixa para lá.

2 – Assim não me aborreço.

1 – O que você pretende com isso?

2 – Viver cem anos.

1 – Se não levar um tiro.

2 – Só fala merda.

1 – Tem mais balas perdidas aí pelo meio da rua que pássaros e borboletas.  
Acidentes acontecem

2 – Não com quem sabe se precaver.

1 – Mas em bala perdida você já ouviu falar?

2 – Já. Mas graças a Deus nunca achei uma. Também não ando procurando.

1 – Nunca se sabe o dia de amanhã.

2 – Tá me secando, porra?

1 – Não. To frescando.

2 – Pois vai frescar com a puta que te pariu.

1 – Que é isso? Saiu do sério?

2 – Você tem a capacidade de tirar qualquer um do sério.

1 – Você gosta de desenho animado?

2 – Que porra de papo é esse agora?

1 – Não é nada.
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2 – Como não é nada? De repente, assim do nada, você vem com um papo 
mincha de desenho animado, que não tem nada a ver...

1 – Foi só para mudar o assunto. (PAUSA)  Você ainda concorda que ele fique 
comigo?

2 – Ao contrário de você eu não tenho para onde levar.

1 – Até quando?

2 – Até eu saber o que fazer com ele.

1 – Não pode demorar muito.

2 –Por quê?

1 – Eu pretendo viajar,

2 – Viajar? Cuidado para não dar na vista.

1 – Sou besta não.

2 -  Não pode demorar muito.

1 – Não pretendo.

2 – Como você vai fazer?

1 – Ainda não sei.

2 – Já devia ter pensado nisso.

1 – Não deu tempo.

2 – Eu me planejei.

1 - Você chegou primeiro.

2 – Não era uma questão de tempo.
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1 – De que então?

2 – De estratégia.

1 – É, foi bobeira.

2 – Foi burrice.

1 – Você é muito inteligente, né?

2 – Sou mesmo.

1 – É, eu que o diga.

2 – Sem deboche.

1 – E quem está debochando? Eu estou constatando. (PAUSA) Há quanto 
tempo nós estamos aqui jogando conversa fora?

2 – Sei lá. Perdi a noção do tempo.

1 – E eu fui esquecer a porra do relógio... (PAUSA) Mas já está perto de isso 
tudo ter um fim.

2 – Ou melhor. Um começo.

1 – Começo? Como assim?

2- Depois de isso tudo é vida nova. Pelo menos eu pretendo começar uma vida 
nova. Não sei se você pretende continuar.

1 – Continuar para quê?

2 – Nem vai ser preciso.

1 – E se a gente cair?

2 – Porra. Só fala merda.

1 – Não pode acontecer?



53

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

2 – Não. Não pode e nem vai.

1 – Mas vai que por azar...

2 – Para. Isso atrai.

1 – Sim, mas...

2 – Não. Nem pense. Essa possibilidade não existe na minha cabeça. Agora 
para. Para de pensar merda.

1 – Só pensei

2 – Pois não pensa, porra. Caralho. Parece que está desejando. Torcendo para 
que tudo dê errado.

1 – Não, não. É que a gente tem que pensar em tudo.

2 – Menos em merda. Quem pensa em merda é limpa fossa.

1 – Mas já atolou o pé na merda?

2 – Já, já. Lá em casa eu criava um cachorro.

1 – Não. Eu tô falando é quando a gente mete os pés pelas mãos e tudo acaba 
em merda.

2 – Não. Isso nunca aconteceu comigo.

1 – É. Pau mole, dinheiro e chulé, quem tem, não diz.

2 – Nunca. Mas nunca comigo nada deu errado.

1 – Só teu nascimento. (RI)

2 – Ah, vai frescar com a cara do cão.

1 – Prefiro a tua. Ainda falta muito tempo para eu dar de cara com o tinhoso. 

2 – Agora sou eu quem diz: Nunca se sabe.
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1 – E depois, quem garante que eu tenha audiência marcada com o coisa ruim?

2 – E com quem mais?

1 – Eu posso passar direto para a portaria do paraíso e dar de cara com São 
Pedro.

2 – É. Pelo número de bondades que você já praticou... Passa a mão aí nas 
costas.

1 – Para quê? Tem alguma sujeira aqui?

2 – Não. É somente para ver se as asinhas já estão crescendo.

1 – É bem capaz. Eu não duvido de nada. (PAUSA) Você ouviu alguma coisa?

2 – Não.

1 – Eu tive a impressão de ter escutado um barulho estranho.

2 – Barulho estranho? Deve ser das suas asinhas batendo.

1 – Não fresca. Cala a boca e escuta. (PAUSA)

2 – Não estou ouvindo nada.

1 – Fica quieto. (NOVA PAUSA) Agora eu escutei.

2 – Acho que eles estão chegando.

1 – Até que enfim.

2 – Eu não te falei que ia dar certo?

1 – Já era tempo.

2 – Agora é pegar tudo, relaxar e gozar...

1 – 1 – Não vejo a hora de botar as minhas mãos em cima.
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2 – Olha a recomendação. Nada de muito entusiasmo. Tem que dar um tempo.

1 – Eu sei.

2 – Pois é. Muita prudência nessa hora.

1 – Sim. Mas quanto tempo?

2 – Sei lá, porra. O suficiente. Só até a poeira baixar. Cuidado. Não vá estragar 
tudo por besteira.

1 – Pode deixar. Não vou vacilar. (OUVE-SE UM PIADO DE CORUJA)

2 – O sinal. São eles. (CAEM DO TETO DOIS GRANDES SACOS DE 
ESTOPA OU MALOTES DE DINHEIRO) Eu não falei que eles vinham?

1 – Já não era sem tempo.

2 – Demorou, mas chegou.

1 – Já estava pensando em dar com os burros n’água.

2 – Tá doido? Depois de tanto esforço...

1 – Mas, finalmente valeu a pena.

2 – Te falei? Agora é agir como o combinado. (OUVE-SE FORA BARULHO 
DE SIRENE DA POLÍCIA, TIROS, E VOZES.)

VOZ – A casa caiu. 

                                                                

FIM
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PERSONAGENS

NEIDE
EVANGELISTA
JACK
ARIEL
THEO
PÁMELA

2016
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Sinopse

Moça pobre do interior vem para a capital em 
busca da realização do sonho de se tornar modelo, 
seguindo um anúncio que leu nos classificados 
de um jornal.

Elenco

Apresentada pela primeira vez no Teatro 
Antonieta Noronha em 2016 pelos alunos da 
Oficina de Iniciação Teatral Garimpo de Talentos 
com o seguinte elenco:

Thayanna (Neide), Daril (Evangelista), Bruno 
(Jack), Douglas (Ariel), Gabriel (Theo) e 
Ariadne (Pâmela).

PERSONAGENS

NEIDE
EVANGELISTA
JACK
ARIEL
THEO
PÁMELA
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(AO ABRIR O PANO ENTRAM NEIDE, EVANGELISTA E JACK)

NEIDE - É, deve ser aqui. Pelo endereço só pode ser aqui.

EVANGELISTA – Neide, eu tô achando esse lugar tão esquisito...

NEIDE – Deixa de ser besta, Evangelista. O endereço que está aqui no jornal 
é esse mesmo.

JACK – Se o negócio for bom eu também quero. Se tudo der certo tu arranja 
um lugar pra mim também?

EVANGELISTA – Imagina?! Um jegue desse. Ainda se fosse bonito que nem 
eu. Além do mais é preciso ter talento.

JACK – Eu tenho. Agora tu, num sei, não.

NEIDE – Já vão começar é? Vocês querem que eu perca meu emprego antes 
mesmo de começar?

JACK – Foi ele quem começou. Eu só disse que se tivesse vaga eu também 
ficava.

EVANGELISTA – Fazendo o quê? Se tu não sabe fazer nada? Se tivesse vaga, 
eu é que seria o escolhido

JACK – Olha aí!... Por que tu é mais merecido que eu?

EVANGELISTA – Muito simples. Eu sou mais velho que tu. Sou muito mais 
bonito. Sou mais inteligente.

NEIDE – Eu bem que não queria trazer vocês. Mas a mamãe com as besteiras 
dela, insistiu… com a história de que moça decente não deve viajar sozinha, 
me atrelou a esses dois jumentos.

JACK – Nós só vei pra ajudar.

NEIDE – Grande ajuda...Mas antes só, do que mal acompanhada. Vê se vocês 
dois não atrapalham na hora da entrevista. É melhor não abrir a boca.
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JACK – Eu vou ficar é de boca fechada mesmo. Num tô nem no dentista pra 
ficar de boca aberta.

NEIDE – É melhor mesmo. Lembre do que a mãe sempre diz: Em boca 
fechada, não entra mosca.

EVANGELISTA – Tá bom, tá bom. Mas se houver precisão, nos fala.

NEIDE – Não vai haver precisão nenhuma. Eu trouxe aqui o meu certificado 
de conclusão de curso e tudo quanto é documento necessário. Não precisa 
vocês meterem o bedelho em nada.

EVANGELISTA – Nem para ajudar?

NEIDE – Ajudar?...Vocês dois só fazem é atrapalhar.

EVANGELISTA – Nós podemos elogiar você. Dizer que você é a moça mais 
bonita lá do sítio.

JACK – Também… só tem ela.

NEIDE – Vocês podem aumentar um pouco tudo que eu disser. Por exemplo: 
Se eu falar que só vim trabalhar porque eu quero ser uma estrela, pois eu não 
tenho necessidade que minha mãe tem umas terrinhas, um sitiozinho. Aí vocês 
podem dizer que a mãe tem é uma fazenda enorme. Assim vocês podem me 
ajudar.

JACK – Pode deixar comigo.

EVANGELISTA – Parece que aqui num tem ninguém para atender nois.

NEIDE – Bate aí nessa campainha. 

(JACK BATE NUMA CAMPAINHA QUE ESTÁ SOBRE UMA MESA OU 
UM BALCÃO)

EVANGELISTA – Bate de novo, Jack, que o corredor é comprido. (JACK 
BATE NOVAMENTE COM INSISTÊNCIA E ARIEL GRITA DE FORA DA 
CENA.)
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ARIEL – Já vai, já vai. Que desespero é esse? Parece que tá com o pai na 
forca. 

NEIDE – E vocês dois já sabem. Bico calado.

JACK – Pode deixar.

( ENTRA ARIEL )

ARIEL – Pois não? Vocês desejam um quarto?

NEIDE – Quarto? Não. Eu vim por causa do anúncio do jornal.

ARIEL – Ah, sim. Isso não é comigo não. É com o seu Theo. (GRITA PARA 
FORA DE CENA) Seu Theo. Tem gente aqui procurando vaga.

NAIDE – Tem muitas candidatas?

ARIEL – Sempre há lugar para mais uma. A agência vive de novidades. 
Quanto mais caras novas, melhor. Os clientes são muito exigentes.

NEIDE – São produtores de moda? Diretores de cinema e de TV?

ARIEL – Aqui aparece gente de todo tipo. Ninguém seleciona cliente não. O 
importante é que tenha dinheiro para gastar.

NEIDE – E o salário é bom?

ARIEL – Eu não tenho do que me queixar. Sabendo agradar os clientes, dá 
para descolar uma boa grana.

(ENTRA THEO)

THEO – Então, menina? Você veio por causa do anúncio?

NEIDE – Foi.

THEO – E o que você topa fazer? Qual a sua especialidade?

NEIDE – Eu trouxe aqui um certificado de conclusão de curso.



61

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

ARIEL – Esse negócio de certificado aqui não tem o menor valor.

THEO - O que importa mesmo é saber fazer o trabalho. O que você faz?

NEIDE – Eu sei fazer um pouquinho de cada coisa.

JACK – Que nada. Ela sabe fazer é de tudo.

EVANGELISTA – E é bem feito.

ARIEL – Você faz lá e Lô?

JACK – Essa aí? Essa aí faz lá, lé, li, lô e lú. É com ela mesmo.

THEO – E há quanto tempo você já trabalha na praça?

NEIDE – Eu tenho pouca experiência. Comecei há pouco tempo.

JACK- Que nada. Ela começou desde pequenininha.

EVANGELISTA – É. Desde menina que ela ajuda a mãe.

ARIEL – Hum... Tem gente escondendo o jogo.

THEO – Aqui eu não gosto de gente cheia de frescura.

(NEIDE TOSSE)

THEO – Você está gripada?

NEIDE – Não, não. Eu me engasguei.

JACK – Lá em casa ela passa a noite toda tossindo.. Num deixa ninguém 
dormir direito.

ARIEL – É bom procurar um médico. 

THEO – As meninas daqui são muito limpas e sadias. Você vai sempre ao 
ginecologista?

NEIDE – Eu vou no posto médico lá perto de casa.
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JECK – Quase todo dia ela vai no posto de saúde procurar o médico.

ARIEL – Cruzes.

THEO – Dê uma rodadinha aí para eu ver. (NEIDE CAMINHA COMO NUMA 
PASSARELA. AO PASSAR POR THEO, ESTE DÁ UMA PALMADA NO 
SEU TRASEIRO) É, dá para o gasto.

NEIDE – O que é isso?

EVANGELISTA – Mais respeito com a nossa irmã.

THEO – Eu estou apenas verificando a mercadoria. Quem são esses dois 
Manés aí?

JACK – Nós vei acompanhando ela. Se tiver trabalho pra nois, nois fica.

THEO – A agência aqui só trabalha com mulheres. 

NEIDE – E quando eu vou fazer o teste de Câmera?

THEO – Aqui não precisa fazer teste de câmera não.

ARIEL -  Aqui o teste é de cama.

EVANGELISTA – De cama?

NEIDE – Como de cama?

THEO - Peraí que eu vou chamar a Pámela para te explicar melhor.(GRITA 
PARA FORA DE CENA) Pámela, vem até aqui. 

(ENTRA PÁMELA E COM ROUPAS CURTAS E SENSUAIS.)

PÁMELA – O senhor chamou?

THEO – Explica aí para a novata o que é o teste de cama.

PÁMELA – É muito simples: Você vai com o cliente para o quarto e faz de 
tudo para agradar.
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ARIEL – Se o cliente sair satisfeito, você está aprovada e fica trabalhando na 
casa.

PÁMELA – Dá para ganhar uma boa grana.

ARIEL – Só depende do número de clientes que você receber.

PÁMELA – Tem cliente aqui que é generoso e paga muito bem.

NEIDE – Pera aí. Eu não tô entendendo.

THEO- Como não está entendendo? Você não disse que era experiente e desde 
pequena que tá na vida se virando para ajudar a sua mãe?

NEIDE – Por quem o senhor me toma?

THEO – Eu não lhe tomo por nada. Foi você que veio na minha agência pedir 
emprego. Agora tá se fazendo de inocente?

NEIDE – Mas aqui no jornal o senhor colocou que estava precisando de 
dançarina e modelo.

THEO – E o que era que você queria que eu colocasse no jornal? Precisa-se 
de prostituta?

EVANGELISTA – Mais respeito com a minha irmã.

ARIEL – Eu pensei que você fosse do babado.

JACK – Ela é do babado, do franzido e do costurado. Ela costura para fora.

EVANGELISTA – Cala a boca, seu burro.

NEIDE – Eu pensei que aqui fosse uma agência de modelos.

THEO – E é. Uma agência de modelos de mulher. Veja por exemplo a Pámela. 
É ou não é um modelo de mulher?

EVANGELISTA – Nossa mãe do céu.
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JACK – Êta mulherão.

EVANGELISTA – Isso é que é mulher, mas não a Tonha lá do sítio.

JACK – Muito mais melhor que a cabrita.

NEIDE – O senhor me desculpe, seu Theo. Foi tudo um grande engano.

PÁMELA – Tem certeza de que não quer ficar?

NEIDE – Não, muito obrigada. Vamos embora, meninos.

JACK – Vai você. Eu vou é ficar  aqui.

EVENGELISTA – Vamos embora que tu não tem dinheiro para isso não, seu 
jumento.

PAMELA E ARIEL – Jumento?

ARIEL – Se você quiser pode ficar aqui por uns dias para se divertir na cidade.

PAMELA – Casa, comida e roupa lavada.

NEIDE – Agradecida, moça. (PUXANDO OS DOIS ) Vamos embora, se não 
eu vou contar tudo para a mamãe, quando chegar lá.

JACK – Ah se eu tivesse dinheiro. (NEIDE SAI PUXANDO OS DOIS)

FIM
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PERSONAGENS

HELENA
TÚLIO
MARGARIDA
ENFERMEIRO (A) CHEFE
ENFERMEIRO 1
ENFERMEIRO 2
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Sinopse

Um cidadão vê, repentinamente, a sua casa 
invadida por uma desconhecida a qual ele supõe 
se tratar de uma louca.

O que fazer numa situação como essa, agravada 
pela intervenção de uma doméstica que lhe 
inferniza a existência?

Elenco

Esse esquete foi dirigido por Wagner Pereira 
com os alunos da Oficina de Iniciação Teatral 
Garimpo de Talentos, no Teatro Antonieta 
Noronha.

Catarina Studart (Helena), Antonio Viana 
(Túlio), Rayssa Morais (Margarida), Manoel 
Henrique Ferreira (Enfermeiro chefe), Thalis 
Paz Oliveira (Enfermeiro 1) e Emanuel Victor 
(Enfermeiro 2).

PERSONAGENS

HELENA
TÚLIO
MARGARIDA
ENFERMEIRO (A) CHEFE
ENFERMEIRO 1
ENFERMEIRO 2
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(O CENÁRIO REPRESENTA A SALA DE UMA RESIDÊNCIA. TÚLIO 
ESTÁ SENTADO QUANDO HELENA ENTRA SUBITAMENTE, VESTIDA 
COM UMA CAMISOLA)

HELENA – Oi.

TÚLIO – Como foi que você entrou aqui?

HELENA – Pela porta. Você queria que eu pulasse a janela? Encontrei a porta 
aberta e fui entrando.

TÚLIO – Não se deve entrar assim na casa dos outros sem bater. Isso é falta 
de educação.

HELENA – Desculpa.

TÚLIO – Sabia que podia ter levado um tiro?

HELENA – O que para mim não faria diferença alguma.

TÚLIO – O que é que você deseja?

HELANA – Conversar. Faz muito tempo que eu não converso com ninguém.

HELENA  - Eu queria apenas ajudar.

TÚLIO – Agradeço, mas eu não estou precisando de ajuda. 

HELENA – Pense bem.

TÚLIO – Às vezes a gente pensa que está ajudando e na verdade está é 
atrapalhando. Eu prefiro ficar sozinho com os meus pensamentos. Retire-se, 
por favor.

HELENA – Ah, isso é que não. Eu fiz um esforço tão grande para chegar 
até aqui. Eu precisava de alguém com quem eu pudesse desabafar. Viajei no 
tempo, atravessei portais, corredores intermináveis para chegar até aqui. Não 
é sempre que a gente tem uma oportunidade como essa.
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TÚLIO – Você fugiu do hospital?

HELENA – Não. Eu consegui uma permissão.

TÚLIO – Já vi tudo. (GRITANDO PARA OS BASTIDORES) Margarida... 
Margarida...ENQUANTO TÚLIO SE VIRA PARA CHAMAR A 
EMPREGADA, HELENA SAI DE CENA E MARGARIDA ENTRA) 
Quantas vezes eu já lhe pedi para você não deixar a porta aberta? Ponha essa 
mulher para fora.

MARGARIDA – Que mulher, seu Túlio?

TÚLIO – A mulher que estava nesse instante aqui falando comigo.

MARGARIDA – Eu não vi mulher alguma quando eu entrei.

TÚLIO – Feche a porta. (MARGARIDA SAI DE CENA PARA FECHAR A 
PORTA) Se ela entrar aqui novamente você a trate muito bem. Ofereça um 
cafezinho. Concorde com tudo que ela disser. Parece que é uma louca que 
fugiu do manicômio. E com loucos a gente não deve discutir. Depois você 
sai discretamente e telefona para o Hospital Psiquiátrico informando que aqui 
tem uma louca que fugiu de lá.

MARGARIDA – Está bem. Mas eu não vi mulher nenhuma aqui.

TÚLIO – Dê mais uma olhada por aí. Com loucos não se deve facilitar.

MARGARIDA – Seu Túlio, com todo o respeito. (SE BENZE)  O senhor não 
terá visto a alma da sua falecida?

TÚLIO – Deixa de dizer besteira, criatura, então eu não ia conhecer a minha 
própria mulher?

MARGARIDA – Olhe, eu nunca vi uma. Mas dizem que alma muda muito 
depois de morte

TÚLIO – Ah, deixe de sandice. Além do mais, almas não existem.

MARGARIDA – Existem sim. Olhe, perto lá de casa tem uma castanholeira...
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TÚLIO – Para. Pode parar. Agora vem você me contar lenda urbana. Chega 
de folclore. Vá cuidar da sua vida que é o melhor que você faz. Garanto que lá 
dentro tem muito o que fazer.

MARGARIDA – E como tem. Olhe, se o senhor vê mais alguma alma, pode 
me chamar que eu venho correndo.

TÚLIO – Pode deixar.

MARGARIDA – Seu Túlio. Não é melhor chamar um padre para benzer a 
casa?

TÚLIO – Vai, vai, vai. Vai procurar o que fazer. (EMPURRA A EMPREGADA 
PARA FORA DE CENA. QUANDO SE VIRA, HELENA ESTÁ SENTADA 
NA SUA POLTRONA.) Ah, você voltou?

HELENA – Eu nunca saí daqui.

TÚLIO – (A PARTE) Como eu disse: Com os loucos não se deve discutir. 
(PARA HELENA) Ah, é verdade. Você some mais rápido do que dinheiro na 
mão de trabalhador no final do mês. Como é que você faz isso? Me ensina.

HELENA – É muito fácil. Mas é preciso morrer primeiro.

TÚLIO – Não. Pode deixar. Prefiro não aprender esse truque. Pelo menos por 
enquanto.

HELENA – Pois é. É tão simples. Eu não sei porque vocês têm medo da 
morte. Eu,por exemplo, já desencarnei três vezes.

TÚLIO – Já sei. Deixa eu adivinhar. Na outra encarnação você foi Cleópatra, 
a Rainha do Nilo.

HELENA – Não.

TÚLIO – Não?... Porque todo mundo que eu conheço já foi Cleópatra, Júlio 
Cesar ou outro  imperador romano qualquer. Ninguém  foi um escravo que 
morreu na construção das pirâmides ou que juntava o coco dos animais na 
arena.
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HELENA – Pois eu fui simplesmente Helena.

TÚLIO – Helena? Só?

HELENE – Helena de Tróia.

TÚLIO – Ah. Eu sabia. Tinha que ser alguém importante da história antiga.

HELENA – É. A gente não pode escolher. Eu pedi tanto para voltar. Mas eles 
só deixam sair quando é para a gente resgatar alguma coisa.  

TÚLIO – Ah, sim. Entendi. (VIRA-SE PARA OS BASTIDORES E CHAMA 
A EMPREGADA) Margarida. Temos visita. Sirva um cafezinho para a 
gente. (DURANTE ESTA FALA, HELENA SAI NOVAMENTE DE CENA) 
Margarida. (MARGARIDA ENTRA TRAZENDO UMA BANDEJA COM 
UM BULE E DUAS XÍCARAS)

MARGARIDA – Cadê a visita?

TÚLIO – Deve estar por aí.

MARGARIDA – (A PARTE) É melhor não contrariar. (DIRIGE-SE A 
CADEIRA) A senhora aceita um cafezinho? (PAUSA) Com açúcar ou com 
adoçante?

TÚLIO – Você tá vendo ela, Margarida?

MARGARIDA – Não. Mas é melhor não contrariar. E o senhor? Aceita um 
cafezinho?

TÚLIO – Não. Muito obrigado.

MARGARIDA – É melhor mesmo não. Talvez seja melhor um chazinho de 
Camomila ou um copo d’água. Café faz mal aos nervos.

TÚLIO – Ah. Sai daqui. (EMPURRA MARGARIDA PARA FORA DE 
CENA) Eu não quero nada.

MARGARIDA – (VOLTANDO) E um copo d’água com açúcar, o senhor 
aceita?
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TÚLIO – Fora. (QUANDO SE VIRA, HELENA ESTÁ NAS SUAS COSTAS 
E ELE DÁ DE CARA COM ELA) Você é cheia de truques.

HELENA – São os ócios do ofício. É o costume. Lá a gente vive assim. É 
como uma energia, uma lâmpada. Apagando e acendendo.

TÚLIO – Lá aonde? 

HELENA – Na colônia, onde a gente mora.

TÚLIO – Parece que andou assistindo o “Nosso Lar”.

HELENA – É exatamente assim, sem tirar nem pôr. A gente pode até escolher 
o que quer ser.

TÚLIO – E o que você escolheu ser? Um político famoso?

HELENA – Não. Só os marginais recebem a oportunidade para se redimir. 
Mas a maioria prefere permanecer no erro.

TÚLIO – E professor?

HELENA – Quem vem como professor é porque precisa pagar alguma dívida. 
É carma.

TÚLIO – E como foi que você acertou logo aqui?

HELENA – Sei lá. Tem coisa que a gente não escolhe. É como descer num 
tobogã, com luzes piscando, cheio de nuvens e de fumaça. A descida demora 
nove meses.

TÚLIO – Qual é o nome do seu médico?

HELENA – Eu não sei. Eu dei entrada na emergência. Só me lembro mesmo 
quando botaram aquela máscara na minha cara.

TÚLIO – Não lhe deram uma injeção “Sossega Leão”?

Helena – Pois é. Deram uma injeção, mas foi errada. É por isso que eu vim 
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bater aqui. Foi por engano. Ainda não havia chegado a minha hora. Agora eu 
tenho que esperar que o meu mentor venha me buscar.

TÚLIO -  Ah, sim. (GRITA PARA OS BASTIDORES)  Margarida... 
(MARGARIDA APARECE) 

MARGARIDA – O senhor chamou?

TÚLIO – Não. Chamei não.

MARGARIDA -  (VAI SAINDO) Ah, sim.

TÚLIO – É claro que chamei, idiota. Telefona para o além e informa para o 
mentor da dona Helena, que ela está aqui esperando por ele.

MARGARIDA – Telefonar para quem?

TÚLIO – Para o mentor espiritual da dona Helena. (FAZ GESTO DE GIRAR 
O DEDO NO OUVIDO)

MARGARIDA  - E como é o nome dele?

TÚLIO - Sei lá. Chama o plantonista. Deve ter algum mentor lá de plantão. 
Vai.

MARGARIDA – (SAINDO) Tá bom. Eu já telefonei. (VOLTA) O senhor 
quer que  eu ligue novamente?

TÚLIO – Diga que é um caso de urgência.

MARGARIDA – ( A PARTE) Seu Túlio ta tão esquisito. Nunca ele me tratou 
desse jeito. (SAI)

TÚLIO – (PARA HELENA) E agora? O que é que você vai fazer?

HELENA – Não sei. Acho que vou ficar aqui e esperar.

TÚLIO – Esperar? E essas esperas demoram muito tempo?
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HELENA – De outra vez foi de imediato. Mas também, eu nunca morri pelo 
SUS. Foi a primeira vez. Por isso é que foi antes do tempo. Eles são uns 
fornecedores muito eficientes, é tão rápido, que não dá nem tempo o pessoal 
lá de cima recolher. Aí, a gente vai ficando por aqui mesmo. Até que apareça 
alguém para nos resgatar.

TÚLIO – É, eu também estou esperando alguém para vir  buscar.

HELENA – Você também vai partir desta para melhor?

TÚLIO – Não. Deus me livre. Eu estou esperando uns carregadores para pegar 
uma mercadoria.

HELENA – Uma mercadoria é?

TÚLIO – É. Uma mercadoria sem nota.

HELENA – Como assim?

TÚLIO – É uma maneira de dizer. É uma mala sem alça

(TOCA A CAMPAINHA)

TÚLIO – (GRITA) Margarida... (HELENA SAI E MARGARIDA ENTRA) 
Quem diabos mandou você fechar essa porta?

MARGARIDA – Foi o diabo do senhor mesmo.

TÚLIO – Quando não é necessário você deixa a porcaria da porta aberta para 
entrar qualquer alma penada. Quando precisa que a porta esteja aberta, você 
deixa a porta fechada.

MARGARIDA – Mas foi o senhor mesmo que mandou eu fechar.

TÚLIO – Pois agora eu estou mandando você abrir... Abre logo essa porta.

MARGARIDA – Já vai. Já vai. Parece que tá doido...

TÚLIO – Deixe de tanta conversa e faça o que eu estou mandando.
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(MARGARIDA SAI E VOLTA COM QUATRO ENFERMEIROS)

ENFERMEIRO CHEFE – Quem é o paciente?

TÚLIO – E ela. Podem levar.

(ENFERMEIROS AGARRAM MARGARIDA) 

MARGARIDA – Eu mesmo não.

TÚLIO – Essa não. (APONTA PARA A CADEIRA VAZIA) A outra.

ENFERMEIRO CHEFE – Que outra?

TÚLIO – A Helena de Tróia, que estava agora mesmo aqui.

ENFERMEIRO CHEFE – Isso é alguma espécie de piada, é?

TÚLIO – Ela estava neste instante sentada aqui.

ENFERMEIRO 2 – Ela quem, senhor?

TÚLIO – A Helena de Tróia. Ela estava neste instante, antes de vocês 
chegarem, sentada bem aqui. Não foi, Margarida?

MARGARIDA – Eu não vi ninguém aqui, não senhor.

(OS ENFERMEIROS TROCAM OLHARES SIGNIFICATIVOS. 
MARGARIDA FAZ SINAL GIRANDO O INDICADOR NO SEU OUVIDO. 
TÚLIO FICA PROCURANDO)

TÚLIO – Mas eu juro que ela estava aqui.

MARGARIDA – Desde cedo que ele está assim. Falando sozinho e agressivo. 
Eu acho que o seu Túlio tá tendo um colapso nervoso. Também, coitado, 
trabalha demais. Não sai para canto nenhum. Olhe. Eu não sou médica não, 
mas, eu acho que ele tá com estresse.

(ENFERMEIROS VÃO SE APROXIMANDO LENTAMENTE DE TÚLIO)
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ENFERMEIRO CHEFE – O senhor está se sentindo bem?

TÚLIO – Claro que estou. Que papo é esse agora?

MARGARIDA – Tá nada. Não está mesmo.

TÚLIO – A Helena de Tróia estava bem aqui. Fugiu quando vocês chegaram.

ENFERMEIRO CHEFE – Eu sei. Eu compreendo. (VAI SE APROXIMANDO 
LENTAMENTE.) O senhor conversa sempre com ela?

TÚLIO – Com ela quem?

ENFERMEIRO CHEFE – Com a Helena de Tróia?

TÚLIO – Não. Hoje foi a primeira vez.

ENFERMEIRO  CHEFE – e com Maria Madalena, Joana D’arc, Salomé?

TÚLIO – Não. O senhor está me debochando?

ENFERMEIRO CHEFE – Não, absolutamente. O senhor gostaria de me 
acompanhar até o hospital para conversar sobre a Helena?

TÚLIO – Eu não vou para canto nenhum.

MARGARIDA – Síndrome do Pânico.

ENFERMEIRO 2  - É só para fazer uns exames. (APROXIMANDO)

TÚLIO – Não toque em mim. (É GARRADO) Tirem as mãos de cima de 
mim. Vocês pensam que eu estou louco? Eu não estou louco não.

ENFERMEIRO 3 – Todos dizem a mesma coisa.

TÚLIO – Me larguem.

ENFERMEIRO CHEFE – Aplique a injeção.

TÚLIO – (RESISTINDO) Me soltem. Eu não estou doido. (APLICAM A 
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INJEÇÃO) O que é que vocês estão fazendo?

ENFERMEIRO 3 – Não é nada demais.

ENFERMEIRO 4 – É só para o senhor se acalmar.

MARGARIDA – É para o seu próprio bem.

ENFERMEIRO 4 – Agora o senhor vai relaxar um pouquinho.

TÚLIO – (VAI AMOLECENDO)  - Me soltem... Me...soltem... Eu não... 
(DESMAIA)

MARGARIDA – Coitado do seu Túlio. Parecia um homem tão sadio. Tão 
normal. (ENFERMEIROS CARREGAM TÚLIO DE CENA) Eu posso fazer 
uma visita a ele amanhã?

ENFERMEIRO CHEFE – Pode sim. A partir das nove horas. (SAI)

(ENTRA HELENA E FICA NAS COSTAS DE MARGARIDA QUE ESTÁ 
ACENANDO PARA OS ENFERMEIROS, QUANDO SE VIRA DÁ DE 
CARA COM HELENA.)

MARGARIDA – A senhora também é enfermeira?

HELENA – Não.

MARGARIDA – Quem é a senhora?

HELENA – Eu sou Helena. Helena de Tróia.

MARGARIDA – (SAI CORRENDO ATRÁS DOS ENFERMEIROS QUE JÁ 
SAÍRAM DE CENA.) Hei. Esperem por mim. Não me deixem só aqui. 

FIM
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PERSONAGENS

ZÉ
ROSA
VITÓRIA
JESSIGLEISON

2010
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PERSONAGENS

ZÉ
ROSA
VITÓRIA
JESSIGLEISON

Sinopse

Criadas numa favela próxima ao lixão, crianças 
catam materiais recicláveis para ajudar no 
sustento da família. No meio da dura realidade, 
sonham como toda criança.

Elenco

Esquete apresentado no Teatro Antonieta 
Noronha, dirigido por Wagner Pereira com o 
elenco da Oficina Garimpo de Talentos: Fabrício 
Souza (Zé), Tamires Rodrigues (Rosa), Luana 
Dantas (Vitória) e David Craveiro (Jessigleison).
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(A CENA SE PASSA NUM LIXÃO ONDE CRIANÇAS CATAM LIXO)

ZÉ – (MOSTRA UMA BONECA) Olha o que eu encontrei.

ROSA – Que legal. Eu também encontrei uma coisa.

ZÉ – Mostra o que é.

ROSA – Se eu mostrar você vai querer.

ZÉ – Deixa de besteira, mostra logo.

ROSA – Comida. (MOSTRA UM BANDEJA DE IORGUTE)

ZÉ – Me dá um.

ROSA – Eu troco.

ZÉ – Troca por quê?

ROSA – Pela sua boneca.

ZÉ – De jeito nenhum.

ROSA – Mas para que você vai querer essa boneca velha, suja e sem braços?

ZÉ – Eu achei. Ela é minha.

ROSA – Você agora vai brincar de boneca, é?

ZÉ – Vou. O que é que tem?

ROSA – O pessoal vai achar que tu é veado.

ZÉ – E daí? Eu dou umas porradas no primeiro que frescar comigo.

ROSA – Dá ela pra mim. Eu te dou esses iogurte tudim.

ZÉ – Iogurte a gente acha todo dia. Agora uma boneca como essa... É coisa 
difícil de se vê.
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ROSA – Boneca velha toda quebrada.

ZÉ – Só faltam os braços.

ROSA – Toda suja.

ZÉ – É só botar na bica e dar um banho.

ROSA – Toda desgrenhada.

ZÉ – É só passar o pente que fica igual a Xuxa.

ROSA – A Xuxa? Isso ai ta mais pra bruxa.

ZÉ – Se ela tá toda suja, quebrada, pra que tu quer ela?

ROSA – Quem disse que eu quero?

ZÉ – Num tava pedindo?

ROSA – Pedi por pedir. Só isso.

ZÉ – Então tá. Que bom que você não quer. Assim ela é só minha, sem 
ninguém para invejar e botar olho grande.

ROSA – Eu não tava com inveja e nem tenho olho grande.

ZÉ – Olho grande. Gordo. De secar pimenteira.

ROSA – Ah, não enche. Eu vou é comer iogurte.

ZÉ – Pode comer. É teu, tu achou.

ROSA – Pois é.

ZÉ – Pois é...

ROSA – É melhor voltar a catar se não o único saco que você vai encher é o 
meu.
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ZÉ – E tu? Já juntou muita coisa? Quero ver é o berreiro quando tu chegar lá 
sem nada no saco.

ROSA – Você fica só me atrapalhando.

ZÉ – Esse pessoal suja muito.

ROSA – Ainda bem. Eu só não gosto é que eles colocam tudo misturado. O 
iogurte tava junto duma fralda toda suja.

ZÉ – Eca!

ROSA – Se colocasse cada coisa num saco diferente.

ZÉ – Tu queria bem que eles colocassem uma coisa em cada saco? É mole, 
eles gasta dinheiro separando lixo?

ROSA – Mas eles podia botar comida tudo num saco só. Fralda suja e papel 
cagado noutro. Não misturar comida com merda.

ZÉ – Pra eles tudo é merda. Eles num vai mais comer mesmo. Pra que 
separar?

ROSA – Pra facilitar pra gente.

ZÉ – Pra eles a gente é merda também. Eles nem sabe que nós existe.

ROSA – Um dia vai sabê.

ZÉ – É melhor mesmo que não saiba. Se soube, mandam tirar nós daqui, e 
adeus ganha pão. O lixo é ruim mas é bom.

ROSA – Se não fedesse tanto...

ZÉ – Eu nem sinto. Só quando tá podre demais. Como no dia que acharam 
aquela mulher morta.

ROSA – Gente fede, né?
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ZÉ – Pior que cachorro ou gato.

ROSA – Rato também fede muito.

ZÉ – É, mas gente ninguém pode nem chegar perto. Num viu os home do 
rabecão tudo de luva e máscara, morrendo de nojo.

ROSA – Você já morreu alguma vez?

ZÉ – Que besteira é essa? A gente só morre uma vez.

ROSA – Tem gente que diz que já morreu e nasceu de novo.

ZÉ – Eu não acredito nisso.

ROSA – A mulhé lá, tava dizendo que na outra vida o homem só podia 
ter sido galo, porque ela nunca viu gostar tanto de galinha. Eles tava lá 
brigando. Eu saí foi de perto, antes que sobrasse para mim.

VITÓRIA – (SE APROXIMANDO) Eita, hoje tem gente que vai levar 
uns sopapo. (ZÉ ESCONDE A BONECA NO SACO) O que foi que vocês 
acharam aí?

ZÉ – Só porcaria.

ROSA – O mesmo de sempre. Nada de valor.

VITÓRIA – Para a gente tudo aqui tem valor.

ZÉ – Até essa fralda cagada? (JOGA A FRALDA EM CIMA DE VITÓRIA)

VITÓRIA – (SE ESQUIVANDO) Não fresca não.

ZÉ – Pega essa aí. Aqui tudo num é bom? Leva ela pra ti.

VITÓRIA – Não tem a menor graça.

ROSA – Outro dia uma menina achou uma pulseira de ouro bem ali.
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VITÓRIA – E a mulhé que achou um celular e tudo? Ela só achou porque o 
bicho tocou.

ZÉ – E ela ficou usando?

VITÓRIA – Que nada. Fez foi vender. Parece que trocou por um litro de 
cachaça.

ROSA – Outro dia eu achei mas foi só uma bateria.

ZÉ – E prestava?

ROSA – Num sei. Acho que não.

VITÓRIA – Dizem que esse negócio de pilha e bateria é muito perigoso. 
Dizem que tem um negócio dentro que faz mal.

ZÉ – Eu sei. É ácido. Dizem que queima a gente.

ROSA – Vixe. Lá vem aquele tal de Jessigleison.

VITÓRIA – Oh bicho vei enxerido. Eu não gosto dele...

ROSA – Só quer sê o bichão.

JESSIGLEISON – (DE LONGE) E aí, garela? (JOGA O SACO) Algum de 
vocês já ajuntou o tanto que eu já ajuntei? Aposto que os sacos de vocês três 
num dá a metade do meu saco.

ZÉ – É em encher o saco você é bom.

JESSIGLEISON – E sou mesmo. Toda vida eu ajunto mais coisa do que 
vocês três. Eu não faço corpo mole. Comigo não tem dia ruim. Com chuva 
ou sem chuva eu arrebento mesmo.

ROSA – Vocês já viram que lua grande?

JESSIGLEISON – Que nada, meu. Eu lá ando olhando para cima. Vou bem 
perder tempo.
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RASA – Quem não olha pra cima, perde de ver a lua, as estrelas...

JESSIGLEISON – E quem fica de papo para o ar, perde de ajuntar as coisa e 
volta com o saco vazio, como vocês.

VITÓRIA – A vida não é só lixo não.

JESSIGLEISON – E o que é? Se não for o lixo, tu não come. Se tu não 
come, num fica de pé. Vai encher o saco de estrela é?

ROSA – Às vezes dá vontade. 

JESSIGLEISON – Acorda, menina. Num trabalha não que tu vai encher a 
boca de formiga. Comigo não tem moleza. Eu não faço corpo mole como 
vocês. Só querem saber de brincadeira

ZÉ – Lá vai. Quem é que tá com brincadeira aqui?

JESSIGLEISON – Eu sei de mim. Eu é que não sou. Se o home pergunta eu 
num sei de nada. Só sei que o meu saco num volta vazio não. Quem mais 
ajunta aqui sou eu.

ZÉ – Pois é. Cada um sabe de si.

VITÓRIA – Cada um pega o que pode.

JESSIGLEISON – O home lá falou que se continuar desse jeito eu vou 
acabar sendo promovido.

ROSA – Eu num vou mais lá. Dá ultima vez ele me olhou esquisito. Fica 
todo tempo pegando em mim, no meu cabelo, nas minhas pernas, Perguntou 
se eu não queria trabalhar lá, morar com ele.

VITÓRIA – E tu?

ROS – Eu fiquei foi com medo dele.

VITÓRIA – Ele vei com o mesmo papo pra cima de mim. Me oferecendo 
doce.
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JESSIGLEISON – Vocês é que chegam lá toda se oferecendo, depois vem 
com esse papo de medo.

ROSA – Eu só fui lá uma vez para nunca mais.

VITÓRIA – Nem eu.

ROSA – Bicho véi nojento...

JESSIGLEISON – Ainda outro dia ele perguntou por tu.

ROSA – Por mim? Ele num sabe nem meu nome.

JESSIGLEISON – Ele perguntou, eu disse...

ROSA – Num sei serve de resposta pra tudo.

JESSIGLEISON – Ele me prometeu uma grana pra eu te levar lá.

ROSA – Demoim é quem vai.

ZÉ – Deixa ela.

JESSIGLEISON – E eu vou ficar no preju?

ZÉ – Ninguém é obrigado a fazer o que não quer.

JESSIGLEISON – Não te mete que o jogo aqui é apostado.

ZÉ – Eu também tô no jogo.

JESSIGLEISON – Tô fora.

ROSA – Gente, a lua se mexeu.

Vitória – Vai ver foi o cavalo.

ROSA – Que cavalo?

VITÓRIA – O cavalo de Ogum. Você nunca ouviu falar que Ogum passeia 
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na lua com seu cavalo branco?

ROSA – Não.

VITÓRIA – Foi a Zefa macumbeira que me contou.

JESSIGLEISON – Tudo isso é besteira. Invenção daquela macumbeira 
velha. Onde já se viu, cavalo na lua?

ROSA – Ora, se até o homem já pisou na lua, avalie um cavalo.

JESSIGLEISON – Como você é abestada..

R0OSA – Abestada coisa nenhuma. Se você olhá direito, vai vê que ele tá lá.

JESSIGLEISON – Não dá mais. Isso é léro para ingrupi os besta.

ROSA – Eu gosto de olhar pro céu. De vez em quando a gente vê uma 
estrela caindo.

JESSIGLEISON – Acorda lesada. Se tu não olha pro chão quem vai cair é 
tu. Para de sonhar e olha pro chão. Tu vive voando.

ROSA – Que é que tem? Num sou eu?

JESSIGLEISON - Presta atenção na vida que tu não é Passarim não. Só vive 
no mundo da lua.

ROSA – A lua tá em toda parte. Não é preciso tá de cara prá cima pra vê a 
lua. Às vezes ela desce do céu e vai morar dentro do canal. Aí ela aparece 
mais linda ainda. Outra vez ela brilha na lama da coxia. Na poça d’água da 
rua. Aí ela vem bem pra perto da gente. Quase dá para pegar ela.

JESSIGLEISON – Só mesmo uma tonta.

ZÉ – Deixa ela sonhá.

VITÓRIA – Falou bonito feito gente grande.
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JESSIGLEISON – Falou feito uma otária.Feito aquela mulhé do abrigo. 
Com fala macia querendo ganhar a gente no papo.

VITÓRIA – Eu conheci uma tia que era legal. Eu só não gostava do cheiro 
dela.

JESSIGLEISON – As mulhé do abrigo cheirava tudo a mofo.

VITÓRIA – Essa tia contava tanta história bonita...

ROSA – História bonita eu ouvia da Zéfa Macumbeira.

JESSIGLEISON – História bonita não enche barriga de ninguém. É tudo 
mentira. Só para enganar os besta.

ZÉ – E tu? Num sonha não?

JESSIGLEISON – Sonho sim. Mas sonho acordado. Trabalhando. Com os 
pés no chão.

ROSA – E tu sonha com quê?

JESSIGLEISO – Eu sonho conseguir um berro. Sonho tomar um carrão de 
algum otário. Um carrão bacana, todo prateado, encher de mulhé e sair por aí 
fazendo doideira, dando uns olé. Bebendo, cantando e gritando. Como eu vi 
num filme.

ZÉ – E o que mais?

JESSIGLEISON – Que mais o quê?

ZÉ – O final do sonho?

JESSIGLEISON – Arrudia a praça com o carro a toda velocidade, chamando 
atenção de todo mundo. Todo mundo com inveja. Aí a gente vai para uma 
casa bem grande com piscina.

ZÉ – E depois?
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JESSIGLEISON – A gente fica ali, na beira da piscina tomando cerveja.

ZÉ – E a polícia? Tu não sonha com a polícia chegando não? Ou tu acorda 
com sirene da polícia? 

JESSIGLEISON – Vai pra puta que pariu.

ZÉ – Tu acha que ia fazê tudo isso e ia ficar por isso mesmo? Tu não é nem 
um filhinho de papai...

JESSIGLEISON – Vai te lascar.

ZÉ – Lascado é nós tudim.

JESSIGLEISON – Não é porque eu nasci na merda que eu vou morrer na 
merda.

ZÉ – Que diferença faz morrer na merda ou na beira de uma piscina? Num é 
a mesma merda? O negócio é ir limpando a merda do pé divagazim. Até ele 
ficar todo limpo. E não se arriscar a se atola na merda de uma vez.

JESSIGLEISON – Eu não nasci pra otário. Tudo é papo. Tudo é merda.

ZÉ – Mas tem merda que fede menos e merda que fade mais.

JESSIGLEISON – De merda tu entende.

ZÉ – Claro. Nasci nela.

JESSIGLEISON – Quem nasceu para vive na merda foi otário.

VITÓRIA – Vocês só falam merda.

JESSIGLEISON – Num te mete não.

VITÓRIA – Me meto sim. Só quer sê o bichão.

JESSIGLEISON – E sou mesmo.. Quem manda aqui no pedaço sou eu.
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ZÉ – Ninguém manda em mim.

JESSIGLEISO – Eu tenho orde de vigiá todos vocês.

ROSA – Vigiá prá quê?

JESSIGLEISON – Pra vocês juntá as coisa. Num ficá ai brincando de 
bobeira.

ZÉ – Pera aí. Orde de quem?

JESSIGLEISON – Orde do home.

ZÉ – Eu não sou empregado de ninguém.

JESSIGLEISON – Mas o homem é que compra tudo.

ZÉ – Compra se a gente ajuntá. Se a gente num ajuntá nada, ele num vai 
comprá porra nenhuma.

JESSIGLEISON – Pois é isso mesmo que ele num qué. Se você num qué 
ajunta, larga o saco e vai pedir esmola no sinal.

ZÉ – Num sô nem alejado.

JESSIGLEISON – Pois parece. Cadê teu saco? (PEGA O SACO DO ZÉ,) 
Num juntô nada até essa hora.

ZÉ – (AVANÇANDO) Larga do meu saco.

JESSIGLEISON – (DEFENDENDO PARA ZÉ NÃO PEGAR O SACO) 
Num largo. Que é que tem aqui dentro que tu ficou tão nervoso?

ZÉ – (AVANÇA NOVAMENTE) Já disse pra largá.

JESSIGLEISON – Vai encará? Aqui dentro tem comida? Dinheiro? Agora eu 
quero vê... 

ZÉ – Já mandei soltar essa merda.
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JESSIGLEISON – (OLHANDO NO SACO) Mas olha o que eu achei aqui 
dentro. (TIRA A BONECA DO SACO) Tá brincando de boneca, é bichinha?

ROSA – É minha boneca.

JESSIGLEISON – A bichinha brinca de boneca. 

ROSA – (TENTA PEGAR A BONECA) Me dá.

JESSIGLEISON – Deixa que a boneca é do Zé. Zé menina. Zé mulhe.

VITÓRIA – Pára com essa brincadeira. (TENTA TOMAR A BONECA)

JESSIGLEISON – Não. Deixa a mulherzinha, a Zezinha, vir tomar a boneca 
dela.

ZÉ – (AVANÇA E TENTA TOMAR) Me dá isso.

JESSIGLEISON – Toma. (DÁ UM MURRO NO ROSTO DE ZÉ) Agora tu 
sabe quem é que manda aqui nessa merda.

ZÉ – Tu não manda em nada.

VITORIA - Tu não manda nem em tu. Quem manda em tu é o home.

JESSIGLEISON – (DÁ UM EMPURRÃO EM VITÓRIA QUE CAI SOBRE 
OS SACOS) Cala a boca sua cachorra.

ZÉ – Tu não vai largar a boneca não?

JESSIGLEISON – Não. Vem tumá se tu fô home.

(ZÉ PEGA UMA FAQUINHA E INVESTE CONTRA JESSIGLEISON. 
ROSA CORRE E SE COLOCA NA FRENTE DE JESSIGLEISON 
RECEBENDO A FACADA)

JESSIGLEISON – Sujou. Vamo embora. ( SAi CORRENDO PUXANDO  
VITÓRIA)
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ZÉ – (AMPARANDO ROSA) Desculpa. Foi sem querê.

ROSA – Eu sei.

ZÉ – (PEGA A BONECA) Era para tu.(ENTREGA A  A ROSA)

ROSA – Legal.

ZÉ – Aguenta aí que eu vou chamar um médico.

ROSA – Não. Não me deixá aqui sozinha.

ZÉ – Se tu não fô pro hospital, tu vai morrê.

ROSA – Espera. Deixa eu vê a lua.

(APARECE LUA COM SÃO JORGE,  PROJETADA .)

ZÉ – Me solta que eu vou chamar alguém.

ROSA – Ele tá vindo. Ele tá me vendo e tá vindo pra cá no cavalo branco. 
É tão bonito o cavalo dele. Ele desceu lá da lua e ta vindo a toda carreira no 
cavalo. Pode deixar que ele vai me levar pro médico.

ZÉ – Tu tá sonhando. Não tem ninguém aqui. Só nós.

ROSA – A Zefa tinha razão. Ele mora na lua.

ZÉ – (BAIXINHO) Rosa. Rosa. Acorda, Rosa. Fala comigo.

VITÓRIA – (ENTRANDO) Corre, Zé!

ZÉ – Ela montou na garupa do cavalo branco e foi embora.

VITÓRIA – Tá pirando, Zé? Se manda daqui. Vamo embora. (SAI 
PUXANDO ZÉ.)

FIM
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PERSONAGENS

ASTROF
PI
BAILARINA
ZEBRA

Fortaleza, Agosto de 2010
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(O CENÁRIO REPRESENTA UM CIRCO)

ASTROF – (ENTRA PROCURANDO PI) 
Pirralho... Onde se terá metido esse moleque? 
Pirralho...

PI – (ENTRANDO) Pronto, Seu Astrof.

ASTROF – Onde você estava metido?

PI – Em lugar nenhum não, senhor. Eu estava 
por aqui mesmo.

ASTROF – Por aqui mesmo!... Faz meia hora 
que eu lhe procuro e ninguém sabe por onde 
você anda.

PI – É que eu num tava andando não, senhor. Eu 
estava parado.

PERSONAGENS

ASTROF
PI
BAILARINA
ZEBRA
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ASTROF – Parado? E desde quando eu lhe pago para ficar parado? Aqui 
ninguém fica parado. Eu quero todo mundo trabalhando.

PI – Pois é. Eu estava trabalhando parado. E não andando.

ASTROF – E o que é que você estava fazendo?

PI – Penteando macaco.

ASTROF – Penteando macaco? Eu não quero você perdendo tempo penteando 
macaco. Pode deixar os macacos assanhados mesmo. Tanto faz eles estarem 
penteados ou assanhados são feios do mesmo jeito.

PI – Mas penteados eles ficam um pouco mais bonitinhos.

ASTROF – Não discuta comigo.  Eu não quero que você perca tempo 
penteando macaco e ponto final. Ou você quer que eu lhe ponha no olho da 
rua?

PI – Quero não, patrão. Eu amo o meu trabalho. Adoro o circo e sou louco 
pelos animais.

ASTROF – Pois trate de limpar a jaula do tigre de bengala, banhar a zebra, e 
escovar os dentes da hiena.

PI – Sim senhor, patrão.

ASTROF – E assim que terminar tudo, é preparar todo o material para seguir 
para a próxima cidade.

PI – Para a próxima cidade?

ASTROF – Sim. O espetáculo não pode parar. O vapor está à nossa espera no 
cais do porto. Assim que terminar o espetáculo de hoje, mãos à obra. Nada 
de corpo mole. Vamos ter que desmontar tudo bem rápido para poder pegar 
a maré baixa e embarcar todos os animais. Ao trabalho. Ao trabalho. Pois o 
trabalho dignifica o homem.

PI – Seu Astrof, a cidade que a gente vai é longe?
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ASTROF – Sim, Pirralho. Temos que levar cultura e diversão a todos os 
lugares.

PI – Até as mais distantes?

ASTROF – Sim. Até as mais distantes. Essas são as mais carentes de diversão.

PI – Seu Astrof, por que o senhor não aproveita e solta os animais no mato 
para viver a vida deles?

ASTROF – Você está doido? Nunca mais repita isso. Está ouvindo?

PI – Por que? O senhor acha justo os bichinhos trabalharem de graça para o 
senhor?

ASTROF – De graça não, senhor. Esses animais comem feito uns bichos. 
Dão uma despesa medonha. Eles que trabalhem para se sustentar, como todo 
mundo.

PI – Mas eu não acho justo.

ASTROF – O mundo nem sempre é justo, meu rapaz.

PI – O senhor perguntou a eles se eles queriam trabalhar por um prato de 
comida?

ASTROF – Um prato não, uma tina.

PI – Isso é escravidão.

ASTROF – Bobagem. Eles deviam era dar graças a Deus. Eu sou o grande 
benfeitor dos animais. Transformei todos eles em grandes astros do picadeiro. 
(CANTA)

Bichos são apena bichos

Por mais que lambam a sua mão
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Tanto faz ser um jacaré

Uma zebra ou mico leão

Vejam a onça pintada

Todos querem preservar

Mas coitadinha da onça

Ninguém a quer adotar

Adote um elefante

Rinoceronte ou jacaré

Muitos acham bonitinho

Mas adotar ninguém quer

E a lesada da zebra?

Só arruma confusão

Já perdeu foi seu emprego

Na loto e na televisão

O tal macaco prego

Que vive a pular janela
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Quase que levava um tiro

Devido a febre amarela

Criar gatinho ou cachorro

Todos acham bem melhor

Pois ninguém quer sustentar

Um burro a pão de ló

Defender os animais

É a nossa obrigação

Quero ver quem vai pagar

A sua alimentação.

PI – Mas, seu Astrof...

ASTROF – Eu sou um grande benfeitor dos animais. Se não fosse eu, esse tigre 
capenga estaria perdido numa savana qualquer. Ou então, teria virado troféu 
de um caçador, ou bolsa, ou um casaco de peles para um desfile elegante. Fui 
eu quem lhe ensinou a andar de bengala.

PI – Com todos esses perigos talvez ele fosse mais feliz na savana, lá na terra 
dele. 

ASTROF – A tonta da zebra? A estas horas já teria virado tapete na sala do 
apartamento de uma dondoca qualquer. No meu circo não. Aqui todo mundo 
paga ingresso para ver os grandes artistas em que eles se transformaram. 
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Aqui eles são as verdadeiras estrelas do picadeiro. Aqui eles são admirados e 
aplaudidos.

PI – Ninguém vive só de aplausos não. De que adianta tudo isso? Se os bichos 
não tem liberdade e só quem lucra é o senhor?

ASTROF – Uma mincharia. Esses bichos comem demais. O dinheiro 
arrecadado na bilheteria só dá para comprar comida e nada mais.

PI – Pois se prepare que a bailarina vai lhe pedir um aumento.

ASTROF – Aumento? Só se for de trabalho.

PI – Mas a malha dela está toda remendada e a sapatilha toda furada.

ASTROF – Isso é assim mesmo. Até nos maiores espetáculos da terra é assim. 
Para que malha nova? Ninguém vai ver de perto. De longe o público nem nota 
se o meião está remendado ou se a sapatilha está furada.

PI – Mas fica incomodando. 

ASTROF – Mais incomodado fico eu quando ela tropeça e só falta cair.

PI – Só pode é tropeçar mesmo. Com a sapatilha furada... O senhor já pisou 
numa pedrinha com a sapatilha furada?

ASTROF – Nem furada nem sem furo. Tinha graça. Eu, andar por aí de 
sapatilhas. Eu ando é de botas. E botas de couro cru.

PI – Pois é. Cada um é que sabe onde é que a sapatilha aperta.

ASTROF – E eu é que sei onde é que o meu bolso aperta. Uma malha nova 
deve custar uma nota azul e uma sapatilha então...

BAILARINA – (ENTRANDO) Uma sapatilha. É exatamente o que eu estou 
precisando.

ASTROF – Bobagem. Você dança muito bem, com ou sem sapatilhas.
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BAILARINA – Mas com sapatilhas furadas não tem que consiga dançar 
direito.

ASTROF – As suas sapatilhas ainda aguentam mais um ano de uso.

BAILARINA – Não adianta querer me enrolar. Não adianta elogiar. Sem 
sapatilhas novas eu não entro hoje em cena.

ASTROF – Mas hoje é o nosso último espetáculo nesta cidade. Na próxima eu 
compro um par de sapatilhas novas para você.

ZEBRA – (ENTRANDO) Na próxima cidade? No meio dos matos? Quero ver 
onde o senhor vai encontrar sapatilha de balé para comprar.

PI – Xiii… Deu zebra.

ASTROF – Não piora mais as coisa. Você só aparece para complicar.

ZEBRA – Complicar coisa nenhuma. Essa menina dança nas minhas costas 
e só falta quebrar o pescoço dando cambalhotas com essa meia rasgada e a 
sapatilha furada.

ASTROF – Um furinho de nada, Ninguém nem nota.

BAILARINA – Mas eu noto.

ZEBRA – E se ela cair ainda vão colocar a culpa em mim. Vão dizer que fui 
eu que derrubei.

ASTROF – E é mesmo. Por que você  não trota como qualquer cavalo?

ZEBRA – Porque eu não sou burra. Eu sou uma zebra.

ASTROF – O público nem vai saber se ela está de meia ou não. Se a sapatilha 
está furada ou inteira. O público quer ver é um bom espetáculo.

ZEBRA – Exatamente. E um bom espetáculo só vai acontecer se tiver bons 
artistas e um bom figurino.
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ASTROF – Cale-se, sua mula metida.

ZEBRA - Mula não, Zebra.

ASTROF – Desde quando você entende de espetáculo?

ZEBRA – Desde que nasci. Desde que eu me entendo por zebra que eu trabalho 
no circo. Desde quando o circo ainda era do seu pai.

ASTROF – Pois já devia saber quem é que manda no circo, sua besta.

ZEBRA – Besta não, Zebra. Se o senhor me chamar outra vez de mula, besta 
ou jumenta, eu perco o respeito, e o senhor vai levar um coice que vai furar a 
empanada do circo.

PI – Calma, Dona Zebra.

ZEBRA – Calma coisa nenhuma. Eu já tive muita calma. Eu já tive calma 
até demais. Se a bailarina não entrar no picadeiro, eu é que não vou entrar 
sozinha. Eu não vou nem fazer papel de besta.

ASTROF – Não tem importância. Eu visto o Pi de bailarina e ele faz o número 
com você.

PI – Eu mesmo, não.

ASTROF – Mas o espetáculo não pode parar.

PI – Pois vista o senhor mesmo a roupa de bailarina e entre o senhor no 
picadeiro.

ASTROF – Mas Pi você não queria ser um astro do circo?

PI – Eu queria ser qualquer coisa: mágico, trapezista, domador, palhaço. Mas 
bailarina? Tô fora.

ASTROF – O que é que tem fazer o papel de bailarina? O artista faz qualquer 
papel.
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PI – Pois se não tem nada, por que não entra o senhor mesmo vestido de 
bailarina, dançando em cima da zebra? 

ASTROF – Eu não posso. Quem é que ia anunciar os números do circo?

BAILARINA – Então só tem um jeito.

ZEBRA – E qual é?

BAILARINA – O senhor mandar comprar umas sapatilhas novas.

TIGRE – (ENTRANDO) E um bambolê novo para mim. Aquele esta todo 
remendado com durex. Não aguenta mais um salto.

ASTROF – Está vendo porque eu não posso comprar uma sapatilha nova para 
você?

BAILARINA – E por que é mesmo que o senhor não quer comprar uma 
sapatilha nova para mim?

ASTROF – Não é que eu não queira. É que se eu comprar um par de sapatilha 
nova para você, o Tigre vai querer que eu compre  um bambolê novo para ele 
pular por dentro, o Palhaço vai querer um nariz novo, o Mágico vai querer 
uma cartola e uma capa nova, a Foca vai querer uma corneta nova, a Zebra 
também vai querer uma cela e umas ferraduras novas...

ZEBRA – E vou querer mesmo.

ASTROF – E depois o Domador vai exigir um chicote novo. O atirador de 
facas vai querer facas novas. A equilibrista vai querer uma corda nova. E eu 
vou acabar tendo que comprar uma empanada nova.

PI – Era bom mesmo. Essa daí está toda furada.

BAILARINA – No dia da apresentação eu fico torcendo para que não chova.

TIGRE – E por falar no mágico, eu quero avisar que o coelho desapareceu.

BAILARINA – O Coelho desapareceu?
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TIGRE – Desapareceu. E o Mágico já falou que sem o coelho ele não faz o 
espetáculo.

ASTROF – Se o coelho desapareceu, ele que trate de fazer o coelho aparecer. 
Ele não é o Mágico?

ZEBRA – Gente. É melhor cancelar a apresentação de hoje.

ASTROF – De jeito nenhum. O espetáculo tem que continuar. Nem que o 
Mágico tenha que tirar a Zebra da cartola.

ZEBRA – Não conte comigo.

ASTROF – Vai ser um sucesso. Já pensou, todo mundo esperando o Mágico 
tirar um coelho da cartola, e de repente ele tira uma zebra?

ZEBRA – Mais emocionante ainda é o Mágico tirar o dono do circo da cartola.

TIGRE – Gente, não tem jeito. Sem o Coelho, o Mágico não entra em cena.

PI – (CHAMANDO ASTOF Á PARTE) É, Seu Astrof, o negócio está difícil. 
Como é que vamos nos apresentar sem a Bailarina, sem tigre, sem zebra, sem 
coelho e, consequentemente, sem o Mágico?

ASTROF – A gente tem que dar um jeito. Eu só sei que o espetáculo não pode 
parar.

TIGRE – Por mim, já parou. Como é que eu vou pular numa roda quadrada, 
toda remendada com fita isolante, esparadrapo, durex? Sem falar da jaula toda 
emendada de cabo de vassoura.

ASTROF – Já vi que a apresentação de hoje vai dar zebra.

ZEBRA – Não, senhor. Eu não sei dançar como a Bailarina. Não sei atirar 
facas. Não consigo andar no arame. Não passo por dentro do bambolê e nunca 
tirei nada da cartola.

ASTROF – Tudo tem a primeira vez. Você, Pi, trate logo de vestir a roupa de 
bailarina e vá treinando andar na corda bamba.
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PI – Não senhor. Aqui quem está na corda bamba é o senhor.

ASTROF – Quem sabe, ao invés de pendurar a dançarina pelo cabelo, a gente 
dependurar a Zebra pelo rabo?

ZEBRA – De jeito nenhum. O meu rabo não é para fuxico.

ASTROF – E você, Pi? Que tal a gente dependurar você rodando pela orelha?

PI – Nem pensar. É muito melhor dependurar o senhor pelo bigode.

ASTROF – Ah… então é greve geral?

TIGRE – O senhor precisa tomar as providências para melhorar as nossas 
condições de trabalho.

BAILARINA – A gente trabalha aqui arriscando a vida. Cada espetáculo é um 
risco de acidente.

ASTROF – Mas é isso que faz o circo fascinante. Isso é que é emocionante. 
Vocês não entendem? O público ama o perigo. Todos ficam esperando que o 
trapezista erre o salto e despenque do trapézio. Que a bailarina caia do cavalo.

ZEBRA – Da zebra, o senhor quer dizer…

ASTROF – Todos esperam que dê uma zebra e a bailarina quebre o pé.

BAILARINA – Que horror...

ASTROF – Que o tigre se solte e engula uma duas ou três pessoas da plateia...

TIGRE – Deus me livre!

ASTROF – Ou, no mínimo, tome o chicote do domador e o faça saltar pelos 
arcos. O povo quer ver é tragédia. Emoção. Todos querem ver o atirador de 
facas acertar uma tramontina bem no coração da sua amada. O povo quer ver 
é o circo pegar fogo.

ZEBRA – Pois se é só isso que o povo quer, é muito simples. E só a gente tocar 
fogo no circo.
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ASTROF – O que? Você ficou maluca, sua mula sem cabeça? Eu estava 
falando no sentido figurado. Estou falando de emoção.

ZEBRA – Pois então? O senhor já pensou na sua emoção vendo o seu circo 
pegar fogo?

ASTROF – Cala essa boca, sua besta.

ZEBRA – Besta não, ZE-BRA!

ASTROF – Toda vez que você abre a boca só sai asneira.

ZEBRA – Asneira não, zebreira!

ASTROF – Pois que seja. A zebra calada ainda está errada.

TIGRE – Nós não temos a menor condição de apresentar esse espetáculo hoje.

ZEBRA – Além do mais, eu ouvi a previsão do tempo na televisão dizer que 
vai cair o maior temporal.

ASTROF – Temporal?

BAILARINA – Sim. Eu também ouvi. Com rajadas de vento e chuva forte.

ASTROF – Vocês têm certeza que vai haver temporal?

PI – Certeza, certeza, a gente não tem não. Mas já começou a respingar.

TIGRE – E depois essa lona velha não aguenta nem um chuvisco.

ZEBRA – Cai mais água no picadeiro do que do lado de fora do circo.

BAILARINA – Da próxima vez, o senhor contrate uma baleia e uns golfinhos.

ASTROF – Bela ideia! O espetáculo não pode parar. Eu posso vestir o Pi de 
golfinho e a zebra de baleia.

ZEBRA – Olhe aqui, Baleia é a sua vovozinha. Eu sou uma zebra.
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PI – Seu Astrof, o senhor está se sentindo bem?

ASTROF – Estou. Eu estou muito bem.

PI – Pois eu acho que o senhor não está com o juízo certo não.

ASTROF – Que é isso, Pirralho? Mais respeito com o seu patrão. Ou você 
quer que a sua carreira artística termine aqui?

PI – Com todo respeito, Seu Astrof. Mas eu acho que o senhor está ficando 
doido.

ASTROF – (ESTALA O CHICOTE) Olha lá como fala comigo, seu pirralho.

PI – Porque só tando doido mesmo para ter umas ideias dessas. Eu penso que 
essa história toda mexeu com o seu juízo.

BAILARINA – Mexeu com todos nós. Todos nós ficamos abalados com a 
situação precária do nosso circo. 

TIGRE – Todos  nós só queremos é o bem do circo. Ou o senhor pensa que eu 
acho bom me apresentar numa jaula toda quebrada?

BAILARINA – Eu detesto dançar em cima da zebra com o dedão de fora da 
sapatilha. O senhor pensa que o público não vê?

TIGRE – Todo mundo nota logo.

BAILARINA – Outro dia eu estava me apresentando quando ouvi um menino 
gritar da platéia: “Olha o dedão dela”.

ZEBRA – E eu tenho que andar bem devagar com medo que a bailarina caia.

PI – E eu só não entrei no picadeiro como palhaço Piriri, porque ainda não 
tenho roupa, nem nariz, nem peruca.

TIGRE – O senhor tem que tomar uma providência. Como o senhor mesmo 
diz: “O espetáculo não pode parar”.



108

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

ZEBRA – E do jeito que está não pode ficar.

BAILARINA – Desse jeito o circo vai acabar.

TIGRE – Outra coisa. O senhor tem que parar com essa história de botar os 
animais para trabalhar para o senhor.

ZEBRA – Isso é crime.

ASTROF –  Que crime pode ter? Eu estou tratando de vocês. Dando 
oportunidade de vocês se apresentarem. Eu faço com que vocês fiquem 
conhecidos. Eu levo o meu circo para os lugares mais distantes. Tem muita 
cidadezinha por aí que não tem zoológico. Tem muita criança que nunca viu 
uma zebra, um camelo, um tigre. E eu dou essa oportunidade. As crianças 
ficam amando os animais.

TIGRE – O senhor bate na gente com o chicote. A gente tem que comer 
somente a ração que o senhor dá. A gente não tem escolha, tem que comer o 
que o senhor nos dá, na hora que o senhor quiser. Não podemos sair por aí para 
escolher a nossa própria refeição.

ASTROF – Aqui vocês comem ração balanceada da melhor qualidade. Vocês 
pensam que é barata?

ZEBRA – Outra coisa. A gente não tem liberdade para ir para onde a gente 
quiser.

ASTROF – Eu livro vocês de serem atropelados no meio da rodovia.

ZEBRA – Temos que acordar no horário que o senhor quiser. Trabalhar no 
horário que o senhor mandar. Tomar banho faça sol ou faça frio, esteja ou não 
com vontade...

ASTROF – Para vocês ficarem sempre limpinhos.

TIGRE – E de que adianta estar banhadinho, cheirozinho, escovadinho, 
arrumadinho, se a gente não tem nem com quem namorar?
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ZEBRA – É isso mesmo.

BAILARINA – Vai ver que foi por isso que o Coelho fugiu.

PI – Olhe aqui, patrão. O senhor não tem escolha. Para o espetáculo continuar, 
o seu circo vai ter que mudar.

TIGRE – Ninguém quer mais saber de bicho preso não.

ZEBRA – Ninguém veste mais casaco de pele de animais não.

BAILARINA – Ninguém, hoje em dia, calça sapatos ou usa bolsa de couro 
de jacaré.

PI – Todo mundo tem consciência ecológica.

ZEBRA – Menino não atira mais pedra de baladeira nos passarinhos.

TIGRE – Hoje quem quer ver uma arara ou um tucano faz um turismo 
ecológico e vê os bichos soltos na natureza.

ZEBRA – Eu tenho certeza que o seu circo vai fazer muito mais sucesso se 
contratar bons artistas.

TIGRE – E tem a vantagem de não precisar mais comprar ração.

BAILARINA – Eu conheço um monte de artistas que gostaria de fazer parte 
do seu espetáculo.

PI – Com música ao vivo.

TIGRE – Bons acrobatas.

ZEBRA – Boas equilibristas.

BAILARINA – A cada semana a gente faria um show diferente.

PI – Ia encher de gente.
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ZEBRA – Pense nas filas que se formariam nas bilheterias.

ASTROF – Chega! Chega de falatórios! (ESTALA O CHICOTE) Eu não 
quero ouvir mais nada. Onde já se viu? Eu seguir conselhos de uma burra.

ZEBRA – Burra não, zebra! Zebra! Eu sou uma zebra!

ASTROF – Pois recolha-se à sua ignorância. Onde já se viu? Um bando de 
bichos cheios de ideias. Aqui quem toma as decisões sou eu. Quem tem as 
boas ideias sou eu também. Eu sou o dono deste circo. Vocês não são pagos 
para ter ideias. Aqui só eu tenho ideias. E todas essas ideias fui eu quem tive. 
Como poderia sair alguma ideia de umas cabeças ocas como a de vocês?

TIGRE – Podem ser ocas, mas não são duras.

ASTROF – Calado que eu estou tendo umas ideias. A primeira delas é que eu 
vou me livrar de todos vocês animais. (ESTALA O CHICOTE)

ZEBRA – E o que é que o senhor pretende fazer com a gente?!

ASTROF – Soltar no meio da mata é que eu não vou poder. Primeiro vocês 
não saberiam comer. Iam todos morrer de fome.

PI – E o que é que o senhor pretende fazer com os bichos?

ASTROOF – Se eu soltar os bicho, eles podem ser vítimas de algum caçador. 
Eu vou mandar vocês para um instituto, uma ONG, que cuida da recuperação 
de animais, Eles é que sabem cuidar e vão fazer o que for melhor para vocês.

ZEBRA – Oba!

PI – Viva, Seu Astrof!

BAILARINA – E nós?

ASTROF – Vocês, se quiserem, podem continuar no circo. Nós vamos ensaiar 
novos espetáculos e renovar o figurino.

PI – E eu?
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ASTROF – Bem… Você... A você eu vou entregar este pacote (ENTREGA 
UM PACOTE) e depois você segue para viver as suas aventuras.

PI – (ABRINDO O PACOTE) O que é isso?

ASTROF – Abra.

PI – Uma roupa de palhaço e um nariz de palhaço...

ASTROF – (APRESENTANDO) Atenção, senhoras e senhores... respeitável 
público.  O Gran Circus Astrof tem o prazer de apresentar o Palhaço Piriri. E 
vai começar o ensaio do novo circo Astrof, completamente renovado. Música, 
Maestro!

(TODOS CANTAM)

Respeitável público

Faça o favor de levantar

Desocupem os seus lugares

Que o espetáculo já vai terminar (Bis)

Convidem os seus amigos

E os inimigos, também

Quem gostou, que bata palmas

E venha dançar que faz bem. (Bis.)

TIGRE – Parou, parou, parou.

ASTROF – O que foi agora?
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Tigre – Eu quero fazer uma pergunta ao Pi.

PI – Pode perguntar, camarada.

TIGRE- Quer dizer que a história teve um final feliz?

PI – Acho que sim. Vai depender de cada um de nós, pois a felicidade está em 
acreditar naquilo que a gente sonha.

ASTROF – Continua a música, Maestro. O espetáculo não pode parar.

(TODOS CANTAM)

Terminou o espetáculo

Todo mundo aplaudiu

Quem não gostou, vá para casa

E diga que nem nos viu

Divulguem nosso trabalho

Se gostou, pode voltar

Pois como diz Seu Astrof

Nós não podemos parar.

FIM
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PERSONAGENS

PAPAI NOEL
ELVIRA
MARGARIDA

2015
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PERSONAGENS

PAPAI NOEL
ELVIRA
MARGARIDA

Sinopse

Senhora de idade avançada recebe a visita do 
Papai Noel.

INÉDITA

(AO ABRIR O PANO A CENA ESTÁ NA 
PENUMBRA.  ENTRA UM HOMEM  COM 
UMA LANTERNA NA MÃO, VESTIDO 
DE PAPAI NOEL, E COMEÇA A ROUBAR 
TODOS OS PRESENTES QUE ESTÃO SOB A 
ÁRVORE DE NATAL E ALGUNS OBJETOS 
DE VALOR QUE ENCONTRA NA SALA).
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PAPAI NOEL – (PEGANDO UM OBJETO QUALQUER E EXAMINANDO) 
Oba. Isso deve valer  uma boa grana. (PEGA UM PRESENTE EMBAIXO 
DA ÁRVORE RASGA O PAPEL DE PRESENTE. É UMA CAIXA DE 
CAMISA.) Hum… essa aqui é de marca. E, por sorte, é o meu número. (A 
MEDIDA QUE VAI PEGANDO OS PRESENTES VAI ABRINDO PARA 
VER O QUE É) Um notebook, dá para vender por um bom preço. (ABRE UM 
SACO E RETIRA UMA BONECA DE PANO) Uma bruxa de pano?  Quem é 
que tem a coragem de dar uma bruxa de pano de presente? Isso não tem valor 
algum. (JOGA NOVAMENTE A BONECA NO LUGAR.) Um aparelho de 
som. Esse é dos bons. Dá para levantar um bom dinheiro. (A MEDIDA QUE 
VAI ESCOLHENDO VAI COLOCANDO AS CAIXAS DENTRO DE UM 
GRANDE SACO VERMELHO.) Talheres de prata! Esses aqui dão para tirar 
a barriga da miséria.

ELVIRA – (ENTRA DEVAGAR, SEM SER NOTADA, COLOCA A MÃO 
PARA OS BASTIDORES E ACENDE A LUZ.) Ah.. Te peguei!

PAPAI NOEL – (DE COSTAS PARA ELVIRA,  LEVANTA OS BRAÇOS.) 
Por favor, Dona. Não atire.

ELVIRA – Eu sabia que você existia. Vire-se para eu ver a sua cara.

PAPAI NOEL - (VIRANDO-SE) Não é o que a senhora está pensando.

ELVIRA – Do jeito que eu imaginava.

PAPAI NOEL – Eu sou um pobre pai de família.

ELVIRA – Um pai de família? O senhor não é São Nicolau, bispo da igreja 
católica?

PAPAI NOEL – Bispo? Eu nunca fui nem coroinha.

ELVIRA – Mas o senhor não é Papai Noel?

PAPAI NOEL – (ENTENDENDO QUE ELVIRA ACREDITA QUE ELE 
SEJA REALMENTE PAPAI NOEL.) Ah… sim. Sou eu mesmo. Muito prazer! 
(APERTA A MÃO DE ELVIRA.)
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ELVIRA – Eu sempre ouvi dizer que Papai Noel era São Nicolau. Um bispo 
da igreja católica que, com o falecimento dos seus pais, herdou uma grande 
fortuna e resolveu doar tudo aos pobres.

PAPAI NOEL - Pois é. Meus filhos são as criancinhas do orfanato e os duendes 
que me ajudam. A senhora acredita em duendes?

ELVIRA – Acreditar, eu acredito. Mas eu nunca vi um duende.

PAPAI NOEL – Felizes são os que acreditam sem ver. Parece que foi Cristo 
que disse isso.  Pois os duendes existem. Qualquer dia eu vou trazer um aqui 
para a senhora conhecer. São eles que me ajudam a fabricar os brinquedos que 
distribuo na noite de natal.

ELVIRA – Mas eu vi que o senhor não deixou nenhum presente aqui. Pelo 
contrário. O senhor está levando os presentes dos meus netos.

PAPAI NOEL – É a crise. Para a senhora ver, dona... Como é mesmo o seu 
nome?

ELVIRA – Elvira.

Papai Noel – Pois muito prazer, Dona Elvira. Vocês não precisam de presentes 
materiais. Vocês. A senhora, seus filhos e seus netos, já têm tudo. Portanto, 
eu estou trocando esses presentes que nada valem, por bens imateriais, como: 
saúde, alegria, coragem, amor, prosperidade. Estes sim. São os verdadeiros 
presentes.

ELVIRA – O senhor tem razão, Papai Noel. Sabe que desde pequena eu tenho 
vontade de lhe conhecer?  De falar com o senhor. Ver assim bem de perto.

PAPAI NOEL – E então? O que foi que a senhora achou?

ELVIRA - É do jeitinho que eu imaginava. Mas eu pensava que o senhor era 
mais gordo.

PAPAI NOEL – E eu era mesmo. Mas nesses tempos bicudos... E depois, a 
senhora sabe que, depois de uma certa idade, a gente tem que se cuidar. Então 
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eu resolvi fazer um regime. Assim fica até mais fácil passar pelas chaminés 
sem entalar. 

ELVIRA -  É. E o senhor ficou muito bem assim.

PAPAI NOEL – Obrigado. Olhe, Dona Elvira, a conversa está muito boa, mas 
eu ainda tenho que arrecadar muitas doações para as minhas criancinhas.

ELVIRA – Mas já? A conversa está tão boa...

PAPAI NOEL – É, mas as renas estão me esperando. Eu deixei as coitadas no 
meio da rua...

ELVIRA – O senhor nem pegou tudo.

PAPAI NOEL – Pois é. Eu comecei a conversar e me esqueci do serviço.

ELVIRA – O senhor ia deixando o principal. (PEGA A BONECA DE PANO.) 
Essa boneca é o brinquedo mais precioso que tem aqui.  Eu ganhei essa boneca 
de presente da minha mãe, quando eu tinha oito anos.

PAPAI NOEL – Puxa! Como está conservada! A senhora não brincou com ela 
não?

ELVIRA – Brinquei. Essa boneca foi a minha avó que fez para a minha mãe 
quando ela completou oito anos e a minha mãe guardou para me dar quando 
eu completasse oito anos também. Ela acompanha a família de geração em 
geração. Agora ela ia para a minha neta. 

PAPAI NOEL – É. Já não se fazem mais brinquedos como antigamente. Hoje 
em dia tudo é descartável. Mas já que essa boneca é tão importante para a 
família da senhora, eu acho que não vou levar. É melhor que ela permaneça 
com a sua família.

ELVIRA – Não. Pode levar. As crianças de hoje em dia já nem brincam mais 
de boneca. Só querem saber de brinquedos eletrônicos. Leve e dê para uma 
criança que não tem brinquedo algum. Eu vou ficar muito feliz fazendo a 
felicidade de uma criança no natal.
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PAPAI NOEL – Está bem. Sendo assim, eu vou levar também aquele carrinho 
de controle remoto. Posso?

ELVIRA – Pegue o que quiser.

PAPAI NOEL – Pois me ajuda. Abra aí a boca do saco que eu vou colocando os 
pacotes dentro. (ELVIRA ABRE O SACO E O PAPAI NOEL COLOCA MAIS 
ALGUMAS CAIXAS DENTRO.) Eu vou levar esse aqui. Esse aparelho de 
barbear, apesar de eu não fazer a barba, sempre tem alguém querendo comprar 
um. O que é que tem nessa caixa?

ELVIRA – Deve ser um par de tênis.

PAPAI NOEL – Será que dá no meu pé?

ELVIRA – Deve dar. Mas o senhor não só usa botas?

PAPAI NOEL – É para fazer as minhas caminhadas. De vez em quando eu 
jogo uma bolinha. Eu já fui até goleiro do time do presídio.

ELVIRA – Do time do presídio?

PAPAI NOEL – Sim, num jogo de caridade. Mas, pronto. Agora já chega. Eu 
estou conversando até demais. Atrapalhando o seu sono. Já tá bom. Eu vou 
embora antes que apareça mais alguém.

ELVIRA – De maneira alguma, eu não posso deixar o senhor ir embora assim.

PAPAI NOEL – Mas não foi a senhora mesma que doou os presentes?

ELVIRA – Eu não posso deixar o senhor ir embora sem provar do meu “bolo 
de reis”.

PAPAI NOEL – A senhora esqueceu que eu estou de regime?

ELVIRA – Ah. O senhor não vai me fazer essa desfeita. Esse bolo eu fiz 
especialmente para o natal. É uma receita da minha família. Além do mais, 
um pedacinho de bolo não vai torná-lo nem mais gordo nem mais magro.
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PAPAI NOEL – Mas eu já perdi muito tempo aqui com esse papo. Estou vendo 
a hora chegar alguém e me pegar aqui.

ELVIRA – Deixa chegar. É até bom que chegue, porque quando eu contar 
que o Papai Noel esteve aqui e conversou comigo, ninguém vai acreditar. Vão 
me chamar de esclerosada. Aliás, o senhor me deu uma boa ideia. (PEGA O 
CELULAR E VAI TIRAR UMA FOTO ABRAÇADA COM O PAPAI NOEL) 
Isso é para mostrar para a minha filha e os meus netos. Assim ninguém vai 
dizer que eu sonhei ou então que eu estou caducando.

PAPAI NOEL – (TAMPANDO A CARA COM O GORRO) Não. Foto não. Aí 
já é demais. Eu detesto fotografias.

ELVIRA – O que é que tem? Amanhã todas as minhas amigas vão morrer de 
inveja.

PAPAI NOEL – Por favor. Não publique essas fotos não. Vão me reconhecer 
e vai chover de gente atrás de mim.

ELVIRA – Ora, é até bom. Assim o senhor pode receber muitos outros 
donativos. Se o senhor quiser eu faço uma campanha entre as minhas amigas.

PAPAI NOEL – Não, não. Pode deixar. Eu não gosto de me expor. Detesto 
publicidade. Televisão, nome no jornal... Eu já vou indo.

ELVIRA – (PEGA UM BOLO SOBRE A MESA E COLOCA UMA FATIA 
NUM PRATINHO) Não antes de provar do meu bolo de reis. Eu quero a sua 
opinião. Se o senhor gostar, eu posso lhe passar a receita.

PAPAI NOEL – Não precisa. Fica para outra oportunidade. Eu estou vendo a 
hora chegar alguém.

ELVIRA – (PEGA O PAPAI NOEL PELO BRAÇO E O OBRIGA A SENTAR.) 
Eu faço questão. Garanto que o senhor nunca comeu um bolo de reis igual a 
esse.

PAPAI NOEL – Está bem. Mas depois eu vou embora.
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ELVIRA – Mas antes de ir diga ao menos se gostou do bolo.

PAPAI NOEL  - Claro. (PROVA DO BOLO) Hum. Realmente, está uma 
delícia, Dona Elvira, mas agora eu tenho mesmo que ir embora.

ELVIRA – Parece que não gostou. Nem comeu o bolo todo.

PAPAI NOEL – Gostei. Gostei muito mesmo. É que eu não posso comer muito 
doce por causa da diabete. Fica para um outro dia. Foi um prazer conhecer a 
senhora. Agora eu vou ter que ir. Abra a porta para que eu possa voltar aqui 
novamente.

(ELVIRA PEGA O CHAVEIRO E QUANDO SE DIRIGE PARA A SAÍDA. 
APARECE MARGARIDA.)

MARGARIDA – (ENTRANDO) O que é que está se passando aqui?

ELVIRA – Que bom, Margarida. Você chegou bem na hora. Venha conhecer 
o Papai Noel.

PAPAI NOEL – Xiii… Sujou.

MARGARIDA – Papai Noel? Que história é essa?

PAPAI  NOEL – Eu já estava de saída. Dona Elvira, foi mesmo um prazer, mas 
eu vou ter que ir embora agora.

MARGARIDA – Ir embora coisa nenhuma. O que é que o senhor está levando 
aí? 

PAPAI NOEL – Não é nada não. São apenas doações para as crianças pobres.

MARGARIDA – E onde estão os presentes que estavam aqui na árvore?

ELVIRA – Eu dei para o Papai Noel levar para as crianças pobres.

MARGARIDA – Que Papai Noel que nada! Se esse ai for papai Noel eu sou 
a Branca de Neve. Esse sujeito é o maior 171, que está roubando os nossos 
presentes de natal. A senhora não viu no noticiário da televisão?
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PAPAI NOEL – É por isso que eu não gosto de publicidade.

MARGARIDA – A senhora não ouviu que tinha um ladrão aplicando esse 
golpe? 

ELVIRA – Eu acho que cochilei durante o noticiário.

MARGARIDA -  Esse sujeito é um ladrão.

PAPAI NOEL – Ladrão, não. Eu estou apenas ajudando o governo a redistribuir 
as riquezas.

MARGARIDA – Mas é muito cara de pau. (PEGA UM PEDAÇO DE 
MADEIRA E BATE NO PAPAI NOEL QUE SE DEFENDE COMO PODE) 
Fora daqui, seu ladrão descarado. E pode deixar o saco com os presentes.

PAPAI NOEL – Doado não é roubado.

MARGARIDA – Fora daqui, descarado; Antes que eu telefone para a polícia 
para vir te buscar.

PAPAI NOEL – Abra a porta para eu poder voltar.

ELVIRA – Sai pela janela, como você entrou. E se ousar voltar aqui novamente, 
da próxima vez eu chamo a polícia.

PAPAI NOEL – Feliz natal, rô, rô, rô.

(PAPAI NOEL SAI POR ONDE ENTROU)

ELVIRA – Margarida. Como é que você tem coragem de fazer uma coisa 
dessa com o Papai Noel?

MARGARIDA – Aquele safado quase acaba com o nosso natal.  Ainda bem 
que eu cheguei a tempo.

ELVIRA – Ainda bem que deu tempo eu conhecer o Papai Noel.

MARGARIDA – É, hoje a senhora conheceu o Papai Noel. Depois eu lhe 
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apresento o Saci Pererê, a Mula sem Cabeça, a Perna Cabeluda, o Chupa 
Cabra, o Ali Babá e um Político Honesto. Agora vamos dormir.

FIM
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PERSONAGENS

OLAVO
ROSÁLIA
DELEGADO
POLICIAL I
POLICIAL II
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PERSONAGENS

OLAVO
ROSÁLIA
DELEGADO
POLICIAL I
POLICIAL II

(OLAVO ENTRA COM AS MALAS, NA 
PENUMBRA, E ACENDE A LUZ. ROSALIA 
ESTÁ SENTADA NUMA CADEIRA DE 
ESPALDAR ALTO , COM RODÍZIOS, DE 
COSTAS PARA O PÚBLICO.  QUANDO A 
LUZ ACENDE ELA VIRA LENTAMENTE A 
CADEIRA. ELA ESTÁ COM UM REVÓLVER 
NA MÃO E APONTA PARA OLAVO QUE 
LEVA UM SUSTO.)

OLAVO – O que é isso?

ROSALIA – Uma recepção de boas vindas. Eu 
estava lhe esperando.

OLAVO – Como você sabia que eu vinha?

ROSALIA – Intuição feminina. Eu sempre soube 
que você ia voltar.
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OLAVO – E para que essa arma?

ROSALIA – Adivinha.

OLAVO – A adivinhona aqui é você. Sabia o dia e até a hora que eu ia chegar.

ROSALIA – Eu não adivinhei nada. Era tudo muito previsível. Só você mesmo 
para imaginar que tudo ia dar certo.                                                                                      

OLAVO  - Não tinha como dar errado.

ROSALIA – Não tinha era como dar certo.

OLAVO – Estava tudo tão bem calculado, tudo planejado nos mínimos 
detalhes.

ROSALIA  - Os patifes sempre esquecem de alguma coisa. Pessoas são 
pessoas. Pessoas não são máquinas. Pessoas cometem erros. Pessoas mentem, 
traem. Não vê você?   

OLAVO – Você colocou detetive atrás de mim? Andou me espionando?

ROSALIA – Para quê? Eu ia bem perder meu tempo. Você é previsível. Nada 
original. Quando você dá um passo à frente,  a gente já sabe para onde você 
vai, Tudo em você é lugar comum. Até o que você pensa ou fala é requentado.

OLAVO – É, você é que é uma caixinha de surpresas mesmo.

ROSALIA – Falta a você talento e inteligência para ser original.

OLAVO – Como você pode prever que eu voltaria logo hoje? Precisamente a 
essa hora?

ROSALIA – Eu não previ nada. Simplesmente fiquei lhe esperando. 
Aguardando aqui sentada. Dia e noite, a hora de você chegar. 
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OLAVO – Você esperou durante todo esse tempo?

ROSALIA  - Todo esse tempo. E como o tempo parece longo quando 
se espera por alguém que não ficou de vir. Não marcou dia, nem tão pouco, 
hora para voltar. Nem sequer disse que  voltaria. Ah, como o tempo custa a 
passar... Cada pessoa que passa no corredor, cada barulho de passos, de chave 
na fechadura, cada ranger de dobradiça, faz disparar o coração. Lhe deixa sem 
fôlego. Lhe aperta o peito. Faz a respiração ficar ofegante. E você pensa uma 
porção de coisas.

OLAVO – Coisas?

ROSALIA – Sim, coisas.

OLAVO – Coisas de amor?

ROSALIA – Não. Se é melhor mirar o tiro bem no meio dos olhos. Do lado 
esquerdo do peito. No meio da barriga ou abaixo do umbigo, bem no saco.

 OLAVO – Eu conheço você. Você não teria coragem.
                                                
ROSALIA – Não conhece, não.

OLAVO – Você não seria capaz. Você é uma pessoa boa.

ROSALIA – (DÁ UMA GARGALHADA) Aí é que você se engana. As pessoas 
boas são as piores. Fuja das pessoas boas. Elas são capazes das piores coisas. 
Não vê os estupradores, os pedófilos, os esquartejadores ou os assassinos em 
série? Quando são apanhados, os vizinhos, parentes e amigos são unânimes 
em afirmar que nunca suspeitaram. Que era uma pessoa tão boa, tão calma, 
amiga de todos...

OLAVO – Mas você é diferente.

ROSALIA – Diferente por quê?
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OLAVO – Por que você me esperou todo esse tempo? Porque você me ama.

ROSALIA – O amor e o ódio são parentes muito próximos. Aliás, são irmãos 
gêmeos. Univitelinos. Xifópagos. Ninguém pode afirmar onde termina um e 
começa o outro.

OLAVO – Então você curtiu esse ódio durante todo esse tempo?

ROSALIA – Não se dê uma importância que na verdade você não tem.

OLAVO – E por que me esperou  todo esse tempo, então?

ROSALIA – Simplesmente por curiosidade. Porque tinha certeza que você 
voltaria. Como vê, eu tinha razão.

OLAVO – Quando se deseja profundamente uma coisa, qualquer desculpa é 
motivação.

ROSALIA – E você? Por que voltou?

OLAVO – Para onde mais eu iria?

ROSALIA – Para o inferno, sei lá... Um verme se dá bem em qualquer lugar.

OLAVO – E por que você não mudou a fechadura?

ROSALIA – E desperdiçar esse momento ímpar?

OLAVO – Está feliz? Está satisfeita?

ROSALIA – Com o quê?  
                                                                                            
OLAVO – Com a minha derrota.

ROSALIA – (GARGALHA) Você sempre foi um derrotado.
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OLAVO – Pode humilhar.

ROSALIA – Humilhar? Com o quê? Ah, deixa de drama, cara. Os teus dramas 
já não me comovem. Aliás, nunca me comoveram. Eu toda vida soube que 
era tudo fingimento. Você  sempre foi um péssimo ator.  E eu como boa  
espectadora fingia que me comovia.

OLAVO – Por quê?

ROSALIA – Por conveniência. Eu era conivente com a sua atuação porque me 
convinha. Mas você nunca me enganou.

OLAVO – Você sempre foi fria e calculista.

ROSALIA – Calculista sim, fria, não.

OLAVO – Você é maquiavélica.

ROSALIA – Isso pode ser considerado como um elogio?

OLAVO – Afinal, o que é que você quer de mim?

ROSALIA – Eu? Nada. Afinal, eu não fui atrás de você. Você é que veio 
até  mim depois de todo esse tempo. O que é que você esperava? Que eu lhe 
recebesse com vinhos e flores?  Você queria chegar aqui hoje e encontrar um 
jantar a luz de velas? O que é que eu poderia querer de você? Me responde. 
Olha para mim. Olha bem dentro dos meus olhos e responde. O que – é – que 
eu poderia querer de você?

OLAVO – Sei lá. Depois de tanto tempo. Você poderia pelo menos mostrar um 
pouco de consideração

ROSALIA – (MOSTRANDO A ARMA) Olha aqui o tamanho da consideração. 
Eu estou aqui me segurando para não demonstrar toda a minha consideração.
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OLAVO – Eu vou embora.

ROSALIA – E para que veio?

OLAVO – Nem sei. Saí assim. Sem destino, caminhando. Quando dei por 
mim, estava aqui. Aí pensei em lhe fazer uma surpresa.                                                        

ROSALIA – Não foi surpresa nenhuma. Eu sempre soube que você voltaria.

OLAVO  - Sempre soube ou sempre quis?

ROSALIA – Quis. Quis, sim. Tanto quis que me preparei. (MOSTRA O 
REVÓLVER) E fiquei te esperando. Aguardando ansiosamente a hora da tua 
volta. Mas me conte. Que fim levou a tua Jezebel?
 
OLAVO – O nome dela é Isabel.

ROSALIA – Isabel, Jezebel, Satanás... Qualquer alcunha serve para nominar 
aquela meretriz. O que foi feito dela?

OLAVO – Depois que eu vendi todas as joias que você me deu...

ROSALIA – Que eu te dei? Ou que você me roubou?

OLAVO – Depois que eu vendi a última joia que eu roubei de você e o dinheiro 
acabou, ela se mandou para fora do país com um rico industrial.

ROSALIA -  (GARGALHA) Um final perfeito para uma novela mexicana. 
Mas já era de se esperar. 

OLAVO – Até chegar aqui, eu vim como trazido, hipnotizado. Nem sei como 
cheguei aqui. Nem mesmo sei o que eu vim fazer aqui.

ROSALIA – Pois eu sempre soube que você viria e como eu ia lhe receber.
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OLAVO – Só depois que eu olhei para você bem nos olhos, foi que eu descobri  
por que eu havia voltado.

ROSALIA – E por que foi?

OLAVO – Para te pedir perdão.

ROSALIA – (DÁ UMA GARGALHADA) Me pedir perdão?

OLAVO – Sim. Te pedir não. Te implorar.

ROSALIA – Me implorar?

OLAVO – Sim. Te implorar.

ROSALIA – Como eu esperei este dia. Mas eu esperava que fosse logo. No 
dia seguinte, na semana seguinte. Meu Deus, como eu desejei. Depois eu perdi 
as esperanças. Mas eu sempre soube que você voltaria.

OLAVO – Pois bem. Eu voltei. Aqui estou implorando o teu perdão.

ROSALIA – Perdão?... A frase é chavão, mas só quem pode perdoar é Deus.

OLAVO – Pois pelo menos me desculpa. Eu te peço. Eu estou verdadeiramente 
arrependido.

ROSALIA – Não é assim que se demonstra arrependimento.

OLAVO – E como é?

ROSALIA – De joelhos!

OLAVO – De joelhos?                                                                                                   

ROSALIA – (GRITA) De joelhos, sim. Você não está arrependido? Então 
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demonstre. Ajoelha. (OLAVO FICA INDECISO E ELA GRITA:) De joelhos! 
(OLAVO AJOELHA E ROSALIA DÁ UMA SONORA GARGALHADA) O 
que é que um revólver não faz. (GARGALHA)

OLAVO – Não é por causa do revólver.

ROSALIA – E por que é, então?

OLAVO-  Você pode até me matar. O meu arrependimento é verdadeiro.

ROSALIA  - Que canastrão! (EMPURRA OLAVO COM O PÉ E ELE CAI 
SENTADO) 

OLAVO – (AINDA SENTADO NO CHÃO) É verdade. Eu estou arrependido.

ROSALIA – Pois muito bem. Agora eu acredito. Acredito em toda a sua 
sinceridade. Agora eu sei que você está dizendo a verdade. Que você está 
verdadeiramente arrependido.

OLAVO – Eu nunca menti para você.

ROSALIA – Eu estou vendo nos seus olhos que tudo que você falou é a mais 
pura verdade. E foi por isso que eu lhe esperei. Porque eu sempre soube. E 
queria ouvir toda a verdade  dos seus lábios.

OLAVO – Agora você crer em mim? Foi por isso que eu voltei. Juro.

ROSALIA  - Eu sei. Eu acredito. E para provar o quanto eu confio em você, 
tome. (ENTREGA O REVÓLVER A OLAVO)

OLAVO – (PEGANDO O REVÓLVER) Eu sabia. Eu sabia que você ia me 
perdoar. (DÁ UMA RISADA) Eu sempre soube que você era uma otária. Uma 
burra. Uma completa imbecil. Você pensou que eu voltei por quê? Por causa 
dos seus lindos olhos? Por você ser a pessoa maravilhosa que você pensa que 
é?  Idiota! Como uma criatura pode ser tão burra e escorregar na mesma casca 
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de banana duas vezes? É fácil a gente ser valente com uma arma na mão. 
Com um berro na mão qualquer um tem razão. Mas você tem razão. Eu nunca 
prestei. Mas de que adianta tudo isso agora, não é mesmo? O tempo é mesmo 
remédio para tudo. Foi só dar tempo ao tempo.

ROSALIA - O tempo só não é remédio para a falta de caráter e a burrice. Você 
nunca vai passar de um bandido pé de chinelo. Um fracassado.

OLAVO – Fracassado? Eu? Olha só quem fala de fracasso.                                         

ROSALIA – Você não passa de um bandidozinho de quinta categoria. Você 
não tem peito para nada. Você não tem inteligência para coisa nenhuma. Vai 
rastejar na lama pelo resto da vida.  Porque até para ser bandido, é preciso ter 
vocação. E você não tem vocação para nada.

OLAVO – (GRITA) Chega.  Cala a boca.

ROSALIA – Não calo. Não calo. Quem você pensa que é para me mandar 
calar a boca? Você é um borra botas. Estava se cagando de medo quando viu 
o revólver na minha mão.

OLAVO – Cala essa matraca, eu já falei.

ROSALIA – Você não passa de um inútil. Um imprestável de cérebro de 
minhoca que vai passar o resto da sua existência miserável rastejando.

OLAVO – (APONTANDO O REVÓLVER) Fecha essa latrina, sua vaca. 

ROSARIO – Latrina foi de onde tu saiu, dejeto. Nunca, mas nunca na tua vida 
tu vai ser alguma coisa. Vai ser essa ameba para o resto dos tempos. Tu não 
serve para coisa nenhuma porque te falta tutano, seu protozoário.

OLAVO – Cala a boca, sua vagabunda. Eu te meto uma bala nas fuças.

ROSARIO – Atira.  Vamos, atira. Atira, se tiver coragem. (GRITA) Atira.
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OLAVO – (SEGURA O REVÓLVER COM AS DUAS MÃOS E DISPARA 
SEIS VEZES)

ROSARIO – (DA UMA GRANDE GARGALHADA) Você é patético. Eu é 
que sou a burra. Achou bem que eu iria lhe entregar o revólver se ele estivesse 
carregado?  Eu tirei todas as balas do tambor, para não ter a tentação de lhe dar 
um tiro nas fuças assim que você  atravessasse  aquela porta. (GRITA PARA 
FORA DE CENA, INTERIOR DA CASA)  Senhores, entrem por favor. 
(ENTRAM O DELEGADO E OS DOIS POLICIAIS) Esta é a vantagem 
de ter um delegado como vizinho. O porteiro me avisou que você estava 
subindo, então eu preparei um comitê de recepção. Chamei o Delegado e duas 
testemunhas. Eu sabia que com um pouco de incentivo, você soltava a língua e 
confessaria tudo, Só não contava com a tentativa de feminicídio. O reencontro 
saiu melhor do que o esperado. Podem levá-lo.

(O DELEGADO E OS POLICIAIS  ALGEMAM OLAVO.)

DELEGADO – O criminoso sempre volta ao local do crime. O senhor está 
preso por roubo e tentativa de  homicídio. (SAEM LEVANDO OLAVO)

FIM
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PERSONAGENS

CARLÃO (MARIDO)
ANITA (ESPOSA)
ROMILDA (SOGRA)
MARCÃO (AMIGO)
CARLINHO OU CARLINHA  
     (FILHO/A)
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Sinopse

Numa tarde de descontração, Carlão recebe a 
visita nada agradável de Dona Romilda, sua sogra, 
que deseja ver o final da sua novela favorita no 
mesmo horário que seu time do coração entrará 
em campo para decidir o campeonato

Elenco

Esse esquete foi apresentado pela primeira vez 
no palco do Teatro Antonieta Noronha, sob a 
direção de Wagner Pereira com a participação dos 
seguintes alunos da Oficina Garimpo de Talentos: 
Rafael Nog (Carlão), Barbara Alves (Anita), 
Bruna Queiroz (Romilda), Erich Cardonha 
(Marcão) e Marcus Martins (Carlinhos).
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(OBSERVAÇÃO: O PERSONAGEM CARLINHOS PODE SER 
INTERPRETADO POR UMA MENINA )(O CENÁRIO REPRESENTA A 
SALA DE ESTAR DE UM CASAL DE CLASSE MÉDIA.)

CARLÃO – (FALANDO FORA DE CENA) Essa farofa de linguiça está 
cheirando... Só você mesmo sabe fazer uma farofa gostosa como essa.

ANITA – (FORA DE CENA) Ai, para, seu louco. Vai derrubar a farofa.

CARLÃO – A cerveja está no congelador?

ANITA – Tá no ponto. Do jeito que você gosta.

CARLÃO – (ENTRA EM CENA VESTIDO COM A CAMISA DO 
FLAMENGO) Hoje é o dia da decisão do campeonato. Eu vou só aqui chamar 
o Marcão e volto já. (SAI)

ANITA – (ENTRANDO COM UM PRATO DE FAROFA) Pronto. Está tudo 
do jeito que o Carlão gosta. (COLOCA O PRATO SOBRE A MESINHA 
E AJEITA AS ALMOFADAS NO SOFÁ EM FRENTE A TELEVISÃO. 
A TELEVISÃO DEVE ESTAR COM O VÍDEO VOLTADO PARA O 
INTERIOR DO PALCO, DE COSTAS PARA O PÚBLICO. A CAMPAINHA 
TOCA) Já vai. (VAI ATÉ OS BASTIDORES E VOLTA COM A MÃE.) Oh, 
mamãe, que surpresa.

ROMILDA – (ENTRANDO COM UMA PORÇÃO DE SACOLAS) Oi, 
minha filha. Vim assistir o final da novela aqui. O meu televisor pifou

Aí eu resolvi passar uns dias aqui com você. Até eu comprar um novo televisor. 
Hoje é assim, tudo é descartável. (COLOCA AS SACOLAS SOBRE UMA 
CADEIRA E SE SENTA NO SOFÁ NA FRENTE DA TELEVISÃO) Não 
vale a pena consertar nada. Quebrou, joga fora e compra logo outra. O conserto 
sai mais caro do que comprar uma nova. Antigamente, não. As coisas eram 
feitas para durar. Se queimasse, era só trocar uma válvula e pronto. Estava 
nova de novo. Hoje em dia esses televisores modernos nem válvula têm. 
(TIRA OS SAPATOS, AJEITA AS ALMOFADAS, SENTA E COLOCA OS 
PÉS SOBRE A MESINHA) Depois, até encontrar uma pessoa de confiança 
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para fazer o conserto... A gente manda ajeitar um aparelho e eles inventam 
uma porção de defeitos. Quando não roubam as peças originais e colocam 
outras velhas quengadas ou falsificadas.Ainda outro dia a Margarida, minha 
vizinha, mandou consertar o televisor dela, pois acredita que o sem vergonha 
do técnico trocou o tubo de imagem do televisor por outro. Oh, Anita, minha 
filha, eu to morrendo de sede. Eu vou pegar um copo d’água. (SAI)

ANITA – Ah, meu Deus, o que é que eu vou fazer?

ROMILDA – (VOLTA COM UMA LATA DE CERVEJA NA MÃO) Anita a 
água estava quente aí eu peguei essa cerveja que estava bem geladinha. E por 
falar em cerveja, onde é que anda o vagabundo do teu marido que eu ainda 
não vi?

ANITA – O Carlão foi... 

ROMILDA – Ainda bem que aquele desocupado não está em casa. Só assim 
a gente pode conversar sossegada... Minha filha, eu tenho tanta pena de 
você. Uma menina tão prendada, criada com tanto carinho, que estudou nos 
melhores colégios da cidade se casar com um sujeito sem eira nem beira. Um 
Zé ninguém. Tanto rapaz rico, formado, de boa família que você namorou, foi 
logo se casar com um traste como aquele.

ANITA – (CORTANDO O ASSUNTO) Mamãe, a senhora tem feito muito 
crochê?

ROMILDA – A vista está assim um pouco cansada, mas eu aprendi uns pontos 
novos, tô fazendo uns bicos para uns panos de pratos, que estão ficando um 
primor. A Dona Jandira quando viu pediu logo para eu ensinar para ela. Eu 
disse que ensinava, mas só depois que eu terminar o jogo que eu estou fazendo 
para dar de presente no chá-de-casa da Eufrasina, filha da Vilaní. Mas bonito 
mesmo é o macramê que eu aprendi nas aulas do SESI, eu estou fazendo uma 
cortina... uma sacola, dessas de levar para a feira. A coisa mais bonita do 
mundo. Toda de fio de rede. Porque eu vi na televisão que as sacolas plásticas 
levam mais de duzentos anos para se desmanchar na natureza. Engraçado, 
na natureza elas levam duzentos anos mas na mão da gente, essas porcarias 
de sacola se desmancham, Não dá tempo nem chegar em casa. Se não tiver 
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cuidado as compras caem todas no chão. Além do mais, as tartarugas marinhas 
engolem aquelas sacolas pensando que são águas-vivas, e acabam morrendo 
entupidas com os sacos plásticos. Mas eu resolvi que vou fazer uma amostra 
do bico de crochê que eu aprendi, e dar de modelo para a Jandira. Porque eu 
não tenho paciência de ensinar aquela mulher. Ela fala demais.Não para. A 
mulher é uma matraca, o tempo todo falando. Eu prefiro fazer uma amostra e 
dar para ela tirar o modelo. Mas mudando de assunto, minha filha, me fale um 
pouco mais do safado do seu marido.

ANITA – O Carlão...

ROMILDA – Eu sei. Aquele Carlão nunca me enganou. Aquilo não é flor que 
se cheire. Com essa história de ir ao estádio... ver o jogo na casa dos amigos... 
Para mim, aí tem coisa.

ANITA – Mamãe, o Carlão...

ROMILDA – Abra o olho, minha filha. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Depois 
não venha se queixar. O Carlão não é nenhum anjo. Você sabe como é homem. 
Chega em casa altas horas da noite, com a cara cheia de bebida… Sabe-se lá 
por onde andou e com quem andou. Quem fala é a voz da experiência. Onde 
tem bebida, tem mulher. E onde tem mulher, bebida e cigarro tem safadeza, 
Para mim este teu marido não passa de um tremendo safado. Te ajeita, criatura. 
Vai a um cabeleireiro. Encurta esse vestido. Parece uma evangélica com essa 
cara de Madalena arrependida. Sai de casa, vai a um cinema. Vai ao shopping 
fazer umas compras, mesmo que não esteja precisando de nada, mais vai. Vai 
comprar uns vestidos novos, coloridos. Passa um batom nessa boca de tristeza. 
Te ajeita, Quem não se ajeita por si se enjeita. Fica só chocando dentro de 
casa... Depois não diga que eu não avisei. Para mim tem mulher metida nessas 
jogadas do teu marido. Depois que embolar o meio de campo não tem mais 
jeito. Se eu fosse você, ou ele me levava também para o estádio, ou eu saia 
também para me divertir. Era ele sair para um lado, e eu sair para o outro. 
Esse tempo de Amélia já passou. Por que ele não te leva também?  Para mim 
aí tem coisa, Se não tivesse mulher nessa jogada, ele te levava junto com ele. 
Tem tanto homem que vai com a família para o estádio... (OUVE-SE FORA 
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O GRITO DE GUERRA DA TORCIDA DO FLAMENGO) Falou no diabo, 
o cão aparece.

CARLÃO – (ENTRANDO COM A BANDEIRA DO FLAMENGO, 
ABRAÇADA COM MARCÃO.) Men gô. Men gô. Mennn... (QUANDO 
VÊ ROMILDA, VAI PERDENDO O ENTUSIASMO E PARANDO DE 
GRITAR.) Oi, Dona Romilda. Que surpresa a senhora aqui.

ANITA – Meu filho, a mamãe veio passar uns dias aqui com a gente, enquanto 
ela compra um televisor novo... (ROMILDA SENTA NA FRENTE DO 
TELEVISOR E PEGA O PRATO DE FAROFA.)

CARLÃO – (PEGA ANITA PELO BRAÇO E PUXA PARA UM CANTO DO 
PALCO) Amor, que negócio é esse da tua mãe vir para cá logo hoje?

ANITA – Ela chegou de surpresa.

CARLÃO – Dá um jeito de tirar ela daqui. Eu convidei o Marcão para assistir 
a final do campeonato aqui em casa.

ANITA – Eu sei, amor. Mas o que é que você quer que eu faça? É minha mãe...

CARLÃO – Dá um jeito. Te vira.

MARCÃO – Como é, Carlão. Tá quase na hora do jogo.

CARLÃO – Pera ai, Marcão, que eu tô resolvendo um negócio aqui. Fala com 
ela. Chama ela pra cozinha.

ANITA – Fala você. Ela gosta muito de você.

CARLÃO – Dona Romilda, é que hoje é a final do campeonato, e eu convidei 
o Marcão para assistir o jogo aqui em casa.

ROMILDA – Futebol? Nem pensar. Hoje é o último capítulo da minha novela 
favorita, e eu vim para cá, justamente para ver o último capítulo da novela 
porque a minha televisão quebrou, e eu não posso perder o último capítulo. 
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Depois todas as minhas amigas vão querer comentar comigo e eu sem saber 
como foi o final.

CARLÃO – Ah, não. Essa não. Eu perder a final do campeonato por causa de 
uma porcaria de uma novela.

ROMILDA – Você escuta pelo rádio. É a mesmo coisa. No tempo que não 
tinha televisão, todo mundo assistia o jogo num radinho de pilhas. Depois 
você sabe o resultado no jornal.

CARLÃO – É mais fácil a senhora assistir o último capítulo da sua novela, 
quando ela passar novamente no “vale a pena ver de novo”.

ROMILDA – De jeito nenhum. Você acha que eu me larguei lá do sossego da 
minha casa, prá cá, e chegar aqui não ver o final da novela, por causa de uma 
pelada? Ta muito enganado. 

CARLÃO – Pelada?...

MARCÃO – Como é, Carlão? A gente vai ou não vai ver o jogo?

CARLÃO – Pera aí cara. Dá um tempo. Tô resolvendo aqui um problema de 
família.

MARCÃO – A gente vai acabar perdendo o início do jogo.

CARLÃO – Senta aqui que eu resolvo logo isso.(SENTA MARCÃO NO 
SOFÁ) Dona Romilda, a senhora tenha a santa paciência, mas nós vamos 
assistir a final do campeonato, quer a senhora goste ou não de futebol.

ROMILDA – Está vendo, Anita. Como é que seu marido trata a sua mãe?

ANITA – Mamãe, pelo amor de Deus. A senhora chega assim de repente, sem 
avisar...

ROMILDA – E agora para lhe fazer uma visita eu tenho que pedir licença ao 
seu marido?

ANITA – Mamãe, entenda. O Carlão passou a semana toda esperando pela 
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final desse campeonato...

ROMILDA – E eu também passei a semana toda esperando pelo final dessa 
novela. Nós vamos assistir à novela, quer o seu Carlão goste ou não de novela. 
(MUDA O CANAL PARA A NOVELA) 

CARLÃO – De jeito nenhum. Novela é tudo igual. Termina todo mundo 
se casando. Pronto. Contei o final da novela. Agora nós vamos ver o jogo.
(MUDA PARA O JOGO)

CARLINHOS – (ENTRA CANTANDO E SENTA ENTRE AS PESSOAS 
E O TELEVISOR E MUDA O CANAL DA TELEVISÃO) Chaves, Chaves, 
Chaves. Eu quero o Chaves, Chaves, Chaves...

ROMILDA – O que é isso, menino? O teu pai não te deu educação não? Cadê 
a benção da vovó?

CARLINHO – (DÁ O DEDO PARA ROMILDA) Hum...

ROMILDA – O que é isso, menino mal educado? Você tá vendo, Anita? O 
que é que o pai está ensinando para esta criança? Bote já a TV no outro canal.

CARLINHOS – Eu quero ver o Chaves.

CARLÃO – Carlinhos, o papai quer ver o jogo de futebol.

ROMILDA – E a vovó quer ver a novela dela.

CARLINHOS – Mas eu quero assistir o Chaves.

ROMILDA – No meu tempo menino não tinha querer.

CARLINHOS – A senhora é do tempo dos dinossauros. Não tinha nem 
televisão no seu tempo. Eu quero ver o Chaves. (MUDA O CANAL)

ROMILDA – Não tinha mesmo não. Mas hoje tem e hoje eu quero ver a 
novela. (MUDA O CANAL)

MARCÃO – O que é isso, Carlão? Tu não manda na tua casa não?
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CARLÃO- Nós vamos ver o jogo e não se mexe mais nesse controle. (MUDA 
DE CANAL)

CARLINHOS – É o Chaves. (MUDA)

ROMILDA – É a novela. (APERTO O BOTÃO  E A TELEVISÃO EXPLODE 
ENCHENDO A SALA DE FUMAÇA)

CARLÃO – Tá vendo o que a senhora fez?

ROMILDA – Eu coisa nenhuma. Você é que é o culpado. Se não fosse tão 
mandão, tão machista...

CARLINHOS – Eu quero ver o Chaves. Essa velha quebrou a televisão de 
propósito.

ROMILDA – De propósito o que, seu moleque mal criado. Foram vocês que 
quebraram a televisão.

MARCÃO – E agora, Carlão?

CARLÃO - E agora nós vamos assistir o jogo no telão lá no bar.

ROMILDA – Tá vendo? Tá vendo... Eu sabia, Você queria era um pretexto 
para ir beber no bar com as raparigas.

CARLÃO – Vamos embora Marcão. Se não a gente vai perder a entrada em 
campo.(VAI SAINDO)

ROMILDA – Vai. Vai pro bar encher a cara.

CARLÃO – (VOLTA) Ah, eu ia me esquecendo. (PEGA O PRATO COM 
FAROFA E SAI) Men gô, Men gô, Men gô...

ROMILDA – E você? Vai deixar aquele vagabundo ir assistir o jogo no bar 
arrudeado de mulheres?

ANITA – Mamãe, por favor, me poupe.
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ROMILDA – Quer saber de uma coisa? Eu vou é embora. Nunca mais eu 
venho assistir novela em sua casa. (PEGA AS SACOLAS E SAI)

CARLINHOS – Eu quero ver o Chaves...

ANITA – (TIRA O AVENTAL E ENXUGA UMA LÁGRIMA) Vamos, 
Carlinhos. Vamos ver se a gente assiste o Chaves na casa da vizinha. (SAI)

FIM
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PERSONAGENS

NEIDE
OTÁVIO
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(NEIDE ENTRA VAGAROSAMENTE E 
OLHA O QUE OTÁVIO ESTÁ FAZENDO NO 
NOTEBOOK.)

NEIDE – O que é que você está fazendo?

OTÁVIO – Você não já olhou? Que mania 
é essa de olhar o que eu estou fazendo no 
computador?!...

NEIDE  - Se não fosse algo impróprio, você não 
ficaria tão aborrecido.

OTÁVIO – Que impróprio? Impróprio é xeretar 
o que os outros estão fazendo.

NEIDE – Xereto. Xereto mesmo. Você não tem 
nada que ficar aí bisbilhotando esses sites de 
relacionamentos.
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OTÁVIO – Que site de relacionamento? Eu estou aqui pesquisando e você 
entra como um fantasma  para investigar o que eu estou fazendo. Chega me 
assustei.

NEIDE – Se se assustou é porque estava fazendo algo que não queria que eu 
soubesse.

OTÁVIO – E por que você tem que saber de tudo que eu faço ou deixo de 
fazer?

NEIDE – Porque eu sou sua mulher.

OTÁVIO – Isso não lhe dá o direito de vasculhar os meus bolsos, cheirar a 
minha roupa, abrir os meus e-mails, fiscalizar o meu celular...                                              

NEIDA – Dá, dá, sim. Porque você está cada dia mais esquisito. Fica aí até 
altas horas frescando nesse computador e eu não vejo nem a hora que você vai 
dormir. Quando vai se deitar eu já estou no terceiro sono.

OTÁVIO – Está bem. Agora toda vida que eu for me deitar eu lhe acordo, para 
você olhar o relógio e saber que hora eu estou me deitando.

NEIDE – Muito engraçadinho. Você sabe muito bem do que é que eu estou 
falando.

OTÁVIO – Não. Não sei, não. De que é mesmo que você está falando?

NEIDE – Não se faça de besta. Eu estou falando do nosso relacionamento. Há 
quanto tempo a gente não conversa? Há quanto tempo a gente não sai juntos, 
não vai a um restaurante, a um cinema, a um teatro?...

OTÁVIO – Realmente a gente não conversa. A gente briga. É impossível 
manter um diálogo civilizado com você.

NEIDE – O que é que você chama de diálogo civilizado?  É concordar com 
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tudo que você diz? É não ter opinião sobre coisa nenhuma? Não, meu filho. 
Eu também penso, logo, existo. E tenho as minhas opiniões como qualquer 
pessoa.

OTÁVIO – O que eu chamo de diálogo civilizado é respeito a opinião dos 
outros.

NEIDE – Respeito? Você quer dizer obediência. Não é? Eu não me chamo 
Amélia não. Aliás, eu não nasci para ser Amélia.

OTÁVIO – Que Amélia que nada.

NEIDE – Ultimamente a gente não tem saído para lugar nenhum. Eu tenho 
ficado dentro de casa, mofando.

OTÁVIO – Sair para quê?  Me responde.  Para passar vergonha no meio da 
rua? Para passar vexame nos restaurantes? Cada vez que a gente saía era uma 
briga. Qualquer besteira era motivo para uma discussão.

NEIDE – Porque você não me respeita. Está comigo dando em cima  de tudo 
que é mulher que vê.

OTÁVIO – Que dando em cima?!... Agora eu não posso olhar para ninguém.

NEIDE – Olhar é uma coisa. Paquerar é outra muito diferente. Você olha para 
os outros de uma maneira indecente. Todo mundo nota.
                                                                                                                                       
OTÁVIO – Que maneira indecente? Eu não posso olhar para ninguém, que 
você fecha o tempo.

NEIDE – O negócio não é olhar. É a forma como você olha.

OTÁVIO – Aliás, eu nem olho para ninguém.

NEIDE – Não olha? E naquele dia que eu taquei o filé a parmegiana na tua 
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cara? Tu não estava olhando para aquela perua loira siliconada  com cara de 
puta?

OTÁVIO – E não tava mesmo não. Ela é que estava dando mole para mim.

NEIDE – E você morrendo de achar bom. Por que não mudou de lugar? O 
negócio foi tão acintoso, tão desrespeitoso, que todo mundo notou.

OTÁVIO – Desrespeitoso foi você jogar um prato de comida na minha cara..

NEIDE – Joguei e jogo, toda vez que você me faltar com o respeito. Eu só tive 
pena de ter sujado o vestido daquela senhora que estava atrás de você e que 
não tinha nada a ver com a história.

OTÁVIO – Que papelão. Que cena ridícula. Quase que eu morro de vergonha.

NEIDE – Ridículo é você, que parece um cachorro no cio, correndo atrás de 
tudo que é fêmea que passa pela frente. Não pode ver um rabo de saia, que 
imagina como é sem saia.

OTÁVIO – Sinceramente, Neide?  Não dá mais para aguentar esses seus 
ataques de histerismos. É por isso que eu prefiro não sair de casa.

NEIDE – Há, agora eu sou histérica, só porque não engulo a tua pouca 
vergonha, o teu cinismo, o teu descaramento? Olha aqui, meu filho. Se quiser 
me fazer de otária, vai ter resposta da histérica aqui.

OTÁVIO – Tá vendo? Tá vendo, porque é melhor não sair de casa?

NEIDE – Não dá mais para sair de casa porque fica aí procurando mulher em  
sites de relacionamentos. Quem busca outra nestes sites é porque não tem 
ninguém ou não está satisfeito com a mulher que tem dentro de casa. É quem 
está desesperado em busca de companhia.

OTÁVIO – Não. É quem está entediado e quer se divertir.
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NEIDE – Se divertir? É. Se diverte e se colar colou.

OTÁVIO – Você não sabe nem o que era que eu estava fazendo...                              
                              
NEIDE – Claro que eu não sei, Como é que eu vou saber, se quando eu vou 
chegando perto você muda logo de página, ou fecha essa porcaria?

OTÁVIO – Quer saber de uma coisa? Ninguém gosta de se sentir vigiado, 
observado,
bisbilhotado. Eu tenho horror a ser investigado.

NEIDE  - Eu não estava investigando nada.

OTÁVIO – Não. Tava não. Tava só espionando, para ver se descobria alguma 
coisa suspeita.

NEIDE – E que coisa mais suspeita do que fechar o notebook toda vez que 
alguém chega perto?

OTÁVIO – Pode até ser suspeito, mas o que eu detesto é alguém  xeretar a 
minha vida.

NEIDE – Que xeretar? Eu só queria compartilhar.

OTÁVIO – Compartilhar o que?

NEIDE – Sei lá. Você não me deixa saber o que é que você está fazendo. 

OTÁVIO – Eu fico metendo o bedelho quando você está no computador?

NEIDE – Eu nunca fico no computador quando você está em casa...

OTÁVIO – Está vendo? Só abre o computador quando eu não estou em casa. 
Isso é no mínimo suspeito.

NEIDE – Suspeito?
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OTÁVIO – Se você não abre o computador quando eu estou em casa é porque 
não quer que eu veja o que você tá fazendo no computador. É ou não é?

NEIDE – É não. Não é mesmo.

OTÁVIO – E por que é então?

NEIDE – Como é que eu vou pegar no computador quando você está em casa, 
se você fica o tempo todo agarrado com ele? Até para ir ao banheiro você leva 
essa porcaria de notebook?
                                                                                                                                        
OTÁVIO – É o único local que eu ainda consigo ter um pouco de privacidade.        
 
NEIDE – Tá vendo?  E eu pensando que você tá com prisão de ventre.

OTÁVIO – Bem se vê que você não me conhece. O meu intestino regula 
muito bem.

NEIDE – Conheço, sim. Conheço o suficiente para saber que você só faz 
merda.

OTÁVIO – Que merda, mulher?

NEIDE – Fica aí teclando em site de relacionamento com mulher, trancado 
dentro do banheiro.  O que é que você quer que eu fique pensando?

OTÁVIO – Que mulher? Quem lhe falou que eu fico teclando com mulher?...

NEIDE – Agora piorou. Se não é mulher… então? É homem.

OTÁVIO – Que é isso? Pirou, foi? Tá me desconhecendo?

NEIDE – Não. Tô te conhecendo agora que você saiu do armário.

OTÁVIO – Que armário? Tá ficando doida?
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NEIDE – Não foi você mesmo que disse, que ficava trancado, dentro do 
banheiro horas e horas em site de relacionamento, teclando com homem?
                                                                                                                                                                                                                                
OTÁVIO – Eu não disse isso coisa nenhuma. Não ponha palavras na minha 
boca.

NEIDE – E eu devo pôr o quê? Não foi você mesmo que disse que clicava com 
homens escondido, trancado no banheiro para eu não ver?

OTÁVIO – Não dá. Não dá.

NEIDE – Dá sim. Quem dá eu não sei. Mas que dá, dá.

OTÁVIO – Chega. Chega. Você tá querendo me enlouquecer. Agora deu para 
inventar histórias. Levantar suspeitas sobre a minha masculinidade...

NEIDE – E o que é que você quer? Não me procura mais. Não me dá a devida 
atenção. E ainda se tranca no banheiro para conversar com homens na internet? 
O que é que você acha que os outros vão ficar pensando?

OTÁVIO – Pouco me importa o que os outros  pensem ou não.

NEIDE – Ah, resolveu assumir de vez?

OTÁVIO – Eu não vou assumir coisa nenhuma.                                                         

NEIDE – É enrustido. Como é que eu pude me enganar tanto tempo, meu 
Deus? Eu estava cega.

OTÁVIO – Não. Você não está cega. Você está é doida.

NEIDE – Depois das novelas virou moda. E a otária aqui servindo de barriga 
de aluguel. Todo mundo sabia. Só a abestada aqui é que não sabia de nada. 
Bem que eu suspeitava daquelas peladas no final de semana, que eu não podia 
ir porque só iam homens. Só iam homens (DESMUNHECA) não é?
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OTÁVIO – Como você distorce tudo. Você está é doente.

NEIDE – Ah, agora eu estou doente? Olhe aqui, meu filho. Quem me parece 
doente aqui é você. E eu vou lhe levar para aquele pastor lhe curar. Você se 
tranca horas sem fim no banheiro com o notebook e depois eu é que estou 
louca, não é?

OTÁVIO – É. É mesmo. Você está louca, precisando de tratamento psiquiátrico. 
Vendo chifres na cabeça de ovelha.

NEIDE – Não. Eu estou vendo chifres é na cabeça de veado.

OTÁVIO – Chega, Neide.
                                                                                                                                      
NEIDE – Chega não, Otávio. Porque quem tem chifres aqui sou eu. Você tem 
é galhada. Uma galhada enorme.

OTÁVIO – Chega, chega. Agora você extrapolou. Passou dos limites.

NEIDE – Que limites? Que limites? Quais são os meus limites?

OTÁVIO – O limite do bom senso, da sensatez, da razão, do respeito, da 
estupidez, da insanidade mental. O limite da minha paciência.

NEIDE – E agora vem você querer me impor limites.

OTÁVIO – Tudo na vida tem um limite.

NEIDE - Menos o teu cinismo e o teu descaramento. 

OTÁVIO – Quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Enchi. Eu vou é 
sair, dar uma volta para esfriar a cabeça. 

NEIDE –  Para onde você pensa que vai?
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OTÁVIO – (PEGA A CARTEIRA E AS CHAVES) Se você ama alguém, 
deixe esse alguém livre. Se ele voltar é porque este amor é verdadeiro. Se não 
voltar...É porque esse amor nunca existiu. Fui.(SAI)

NEIDE –  Vai, vai. Vai te lascar. Vai procurar homem. Vai, mas vai logo que o 
produto  tá difícil de encontrar. E se encontrar dois, trás um para mim também. 
(CAI SENTADA NA POLTRONA) VAI. Vai caçar marido. VAI A MERDA. 
Vai a puta que pariu. (PAUSA, AJEITA OS CABELOS, SE LEVANTA, VAI 
ATÉ A COXIA E GRITA PARA FORA DE CENA) Otávio, Otávio. Não vai 
não.(VOLTA A SENTAR NA POLTRONA)  E se ele achar?

FIM
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Sinopse

Os cuidados que as pessoas da terceira idade 
devem ter com o uso do Cartão de Crédito 
ou Empréstimos, para beneficiar parentes ou 
pessoas próximas.

Elenco

Esse esquete foi montado pela primeira vez 
em primeiro de junho de 2015, com o elenco 
do Grupo de Teatro do PAI- Programa de Ação 
Integrada para o Aposentado, sob a direção do 
autor e apresentada na Escola de Saúde Pública 
do Estado e na Fundação Silvestre Gomes, com 
os seguintes atores: Sônia Frederico (Mariza) e 
Roberto Barboza (Saraiva).
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(MARIZA ESTÁ SENTADA NUMA CADEIRA DE BALANÇO. ENTRA 
SARAIVA VINDO DA RUA)

MARIZA – Você trouxe o meu remédio?

SARAIVA – Que remédio?

MARIZA – O remédio da minha pressão que eu pedi para você comprar.

SARAIVA – Se você tivesse me pedido eu teria comprado.

MARIZA – Eu pedi que quando você fosse à rua comprasse o meu remédio, 
que o último eu tomei hoje.

SARAIVA – Você pode ter tido a vontade de pedir. Quer agora que eu adivinhe 
quando o seu remédio está acabando? Mesmo que eu me lembrasse, como é 
que eu ia saber qual deles estava faltando?

MARIZA – Bastava olhar no papel que eu lhe dei.

SARAIVA - Que papel? Você não me deu nenhum papel.

MARIZA – E este papel que está aí no teu bolso, o que é?

SARAIVA – É o jogo do bicho que eu fiz.

MARIZA – (METE A MÃO NO BOLSO DA CAMISA DE SARAIVA E 
RETIRA UM PAPEL) Tá aqui a prova que eu te pedi para passar na farmácia. 

SARAIVA – Que hora você colocou esse papel no meu bolso, que eu não vi?

MARIZA – Como não viu? Como não viu? Você até perguntou quantas 
miligramas e eu disse que tava tudo aí no papel. Ainda bem que você não 
perdeu a receita.

SARAIVA- Eu não me lembro de ter colocado esta receita no meu bolso.

MARIZA – Você não se lembra mais de nada. Tá cada vez pior. Você tomou o 
remédio que o médico passou para o seu esquecimento?
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SARAIVA- Esqueci de tomar.

MARIZA – Tá vendo? Tá vendo? O que é que adianta comprar remédio para 
você se você esquece de tomar? Assim não vai melhorar nunca.

SARAIVA – Ah, esses médicos de hoje em dia lá sabem de nada. Meu pai 
morreu com noventa anos, e nunca tomou um remédio, nem para dor de 
cabeça.

MARISA – Morreu amassando merda. Poderia ter vivido mais e com melhor 
qualidade de vida se tivesse ido ao médico. Não adianta viver muito, prostrado 
no fundo de uma rede. O importante é a qualidade de vida que se leva. Num 
vê você.

SARAIVA – O que é que tem eu? Eu sou sadio.

MARIZA – É...Muito sadio. Se esquece de tudo. Quase não escuta e vive se 
cagando...

SARAIVA – Eu escuto muito bem.

MARIZA – Eu já desconfiava que você só não escuta quando não quer. Você 
só escuta o que lhe convêm.

SARAIVA – O quê?

MARIZA – Ta se fazendo de surdo? Depois dessa conversa, esse truque não 
cola mais. Você mesmo confirmou o que eu já desconfiava.

SARAIVA – O que?

MARIZA – Eu sei, que você se faz de surdo para melhor passar. Mas de surdo 
você não tem é nada.

SARAIVA – Você hoje está com a corda toda. Ta pior que a preta do leite.

MARIZA – E o seu colírio? Você comprou o seu colírio?

SARAIVA – Eu não passei na farmácia.



160

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

MARIZA – Passar, você passou. Passou bem na porta da farmácia. Agora, não 
fez foi entrar.

SARAIVA – Eu nem me lembrei que o colírio só tem um restinho.

MARIZA – Também só dá para hoje. A porcaria desses colírios custam uma 
fortuna, e o frasco só tem duas gotinhas dentro. A caixa é desse tamanho, 
parece uma caixa de xarope e o vidro é um frasquinho de nada com um fundo 
falso, lá para dentro. A gente pensa que tem muito líquido, quando vai usar, só 
dá para uma semana e olhe lá.

SARAIVA – E custa os olhos da cara.

MARIZA – Senta aí, que eu vou buscar o chá.

(SARAIVA SENTA, PEGA O JORNAL E OS ÓCULOS NA MESINHA E 
COMEÇA A LER. MARIZA ENTRA COM UMA BANDEJA  COM UM 
BULE, DUAS XÍCARAS, ADOÇANTE BISCOITOS E COLOCA SOBRE 
A MESINHA. SERVE O CHÁ, ADOÇA COM ADOÇANTE E ENTREGA 
A XÍCARA A SARAIVA. QUANDO VAI SE SERVIR APANHA UM 
ENVELOPE DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MESINHA, TOMA UM 
GOLE DE CHÁ E ABRE O ENVELOPE.)

MARIZA – O que é isso?

SARAIVA – Não é a fatura do cartão?

MARIZA – Eu estou perguntando é que despesas são essas? Oito mil reais, em 
doze vezes de oitocentos e noventa? Deve ser algum engano.

SARAIVA – São as prestações da moto.

MARIZA – Moto? Que moto? Não me diga que você agora vai andar de moto. 
Era só o que faltava. Você ficou doido?

SARAIVA – Foi a Terezinha que me pediu para eu comprar uma moto para o 
marido dela no meu cartão.
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MARIZA - Saraiva, eu não acredito não que tu deu uma moto praquele 
vagabundo amigado com a Terezinha.

SARAIVA – Não. Eu comprei para eles me pagarem as parcelas.

MARIZA – Sabe quando é que tu vai ver esse dinheiro de volta? Nunca. Por 
que tu não me contou que ia fazer uma besteira dessas?

SARAIVA – Porque a Terezinha pediu para eu não lhe contar.

MARIZA – Ela pediu para você não me contar porque ela sabia que eu não ia 
concordar com uma coisa dessas.

SARAIVA – A Terezinha disse que todo o mês ela me dá o dinheiro da 
prestação, não precisava nem você ficar sabendo. 

MARIZA – Dá o dinheiro da prestação como? Se aquele vagabundo está 
desempregado? De onde é que eles vão tirar oitocentos e noventa todo mês 
para te pagar?

SARAIVA – Aí é que está.  Ele vai trabalhar de mototáxi.

MARIZA – Trabalhar? Ele vai é farrear por aí com as raparigas e motorizado 
às tuas custas. Um drogado. Nunca quis nada com a vida. Já foi internado duas 
vezes e o que fez foi fugir da clínica.

SARAIVA – Ela disse que agora, trabalhando, ele se ajeita. É para o 
crescimento dele.

MARIZA – Aquele é um rabo de burro. Só cresce para baixo. Tu não vai ver 
mais nem o azul das cédulas de cem.

SARAIVA – A Terezinha me garantiu. Deu a palavra dela.

MARIZA – A palavra da Terezinha vale nada. Só se for para te. E essa despesa 
aqui, de dois mil setecentos e cinqüenta reais?

SARAIVA – Foi o fogão.
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MARIZA – Fogão? Que fogão?

SARAIVA – O fogão que a Terezinha pediu para eu comprar para ela.

MARIZA – Fogão para a Terezinha? O meu fogão velho aqui, caindo os 
pedaços. Eu não posso nem usar o forno e tu vai comprar um fogão para os 
outros de dois mil setecentos e cinquenta reais?

SARAIVA – É que a Terezinha estava precisando de um fogão porque ela 
vai cozinhar e vender o pratinho de baião, vatapá e farofa nas feirinhas, para 
ajudar o marido a pagar a moto.

MARIZA – Cozinhar para vender? Aquela lá não cozinha nem pra ela mesmo. 
Não sabe  fritar um ovo. Como é que ela vai fazer comida para vender?

SARAIVA – Ela vai fazer um curso no SENAT. Ela disse que já fez os cálculos 
e dá para tirar uns dois ou três mil por mês.

MARIZA – Tu é muito besta mesmo, Saraiva. Tu não sabe que aqueles dois 
são um par de vagabundos que não tem coragem de trabalhar. Ela só se levanta 
ao meio dia com a filha chorando de fome. Tu já viu quanto é o saldo da tua 
conta? Como é que tu vai comprar os teus remédios? Me diz. 

SARAIVA – Eles estão querendo mudar de vida.

MARIZA – Eles te deram foi um golpe, porque sabem que tu é besta. Tem o 
coração mole, e cai na cantada de qualquer espertalhão. Agora tu vai ter que 
te virar para comprar os teus remédios. E tu sabe que não pode ficar sem o teu 
Captopril, e se não botar o colírio para o Glaucoma  tu vai acabar cego.

SARAIVA – Ainda bem que o meu saldo não deu para comprar a bicicleta que 
ela queria que eu comprasse para a menina.

MARIZA - A bicicleta era o de menos. O estrago já foi feito. Você e sua mania 
de ser bonzinho. Bom para quem? Sabe de uma coisa? De hoje em diante, 
você não pode ficar mais com o cartão de crédito no bolso. Agora eu vou pegar 
a porqueira do cartão e esconder. Toda vez que você quiser fazer um gasto 
tem que ser comigo de lado, que é para ver se você não cai mais em conto de 
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vigário. Ou melhor, em conto de vigarista. (SAI)

SARAIVA – Mariza, espera. (PARA O PÚBLICO) Logo agora  que eu ia 
fazer um  empréstimo consignado para comprar o carro que eu prometi para 
o Luizinho?

FIM
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PERSONAGENS

TEREZINHA
ANA 
ZÉ MARIA
TIMÓ
ROBERTO
MARGARETE
MATILDE

Fortaleza, 01 de Junho de 2015
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(AO ABRIR O PANO, OUVE-SE A MÚSICA 
“Splish Splash” NA VOZ DE ROBERTO 
CARLOS. DUAS MENINAS BRINCAM 
PULANDO CORDA)

MATILDE – (DE FORA CHAMA) Terezinha... 
Entre. Quantas vezes eu preciso dizer que não 
quero você brincando no meio da rua? Passe já 
para dentro.

TEREZINHA – É a mamãe.

ANA – Eu sei.

TEREZINHA – Ela não quer que eu brinque 
mais com você.

ANA – Mas, por que?

TEREZINHA – Porque seu pai é comunista. 
Dizem que os comunistas comem criancinhas.
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ANA – Lá em casa a gente come o que todo mundo come. Galinha, carne de 
boi, ovos, arroz, feijão, pão...

TEREZINHA – Eu tenho medo do seu pai.

ANA – O meu pai é o melhor homem do mundo.

MATILDE – (VOZ DE FORA) Terezinha. Olha a palmatória...

TEREZINHA – Já vou, mamãe.

ANA – Vá logo. Meu pai nunca me bateu com palmatória.

TEREZINHA – E de cinturão?

ANA – Também não. Teu pai te bate de cinturão?

TEREZINHA – Não. Só ameaça. Mas a mamãe me bate com a palmatória.

ANA – Isto não está certo.

TEREZINHA – O papai sempre diz: “Quem come do meu pirão, leva do meu 
cinturão”.

ANA – São uns bárbaros.

TEREZINHA – Mas nunca passa de ameaça.

ANA – Mesmo assim. Não é certo ficar intimidando.

TEREZINHA – E como é que seu Zé Maria faz quando você apronta alguma 
traquinagem?

ANA – Tanto ele como a mamãe conversam seriamente comigo. Me dão cada 
sermão que dói muito mais que uma grande surra. Às vezes eu preferiria que 
eles me batessem. Eles olham nos meus olhos de um jeito que eu fico morta 
de vergonha.

TEREZINHA – Pois eu prefiro o carão.
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ANA – Não é bem um carão. É uma conversa.

TEREZINHA – Tenho certeza que é bem melhor que a palmatória. A palma da 
minha mão chega a ficar vermelha.

ANA – E se você fechar a mão?

TEREZINHA – Se fechar a mão é bem pior, porque bate nos ossos dos dedos 
e dói muito mais.

MATILDE – (DE FORA) Terezinha. Terezinha...

Terezinha – Já estou indo. Até logo Ana. Depois a gente conversa.

ANA – Se sua mãe deixar.

TEREZINHA – A gente conversa escondido. (SAI CORRENDO E DEIXA A 
CORDA.)

ANA – (CHAMANDO) Terezinha, a sua corda.

TEREZINHA – (VOLTA E PEGA A CORDA) É mesmo. (SAI)

(ANA VAI SAINDO LENTAMENTE. OUVE-SE A MÚSICA “CARCARÁ” 
NA VOZ DE MARIA BETHÂNIA. ENTRAM PELO LADO OPOSTO, 
TIMÓ E ZÉ MARIA CONVERSANDO.)

ZÉ MARIA – A greve foi declarada ilegal.

TIMÓ – Fascistas.

ZÉ MARIA – Agora são quatrocentos e vinte e cinco sindicatos colocados sob 
intervenção.

TIMÓ – Só nos resta o enfrentamento pela luta armada.

ZÉ MARIA – Você tá louco? Jango já viajou para o Rio Grande do Sul. O 
Congresso está fechado e os tanques de guerra ocupam os pontos estratégicos 
da capital. As forças golpistas controlam os quartéis e as ruas.
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TIMÓ – Eu sei manejar muito bem um revólver. Tenho uma larga experiência 
militar.

ZÉ MARIA – Mas a maioria não passa de simples estudantes  secundaristas e 
universitários. Eu estava na praça José de Alencar ouvindo a fala do Parangaba, 
incentivando a organização popular quando a praça foi invadida pelo exército 
montado a cavalo e a dispersão foi inevitável.

TIMÓ -  Um bando de frouxos. Se eu tivesse lá...

ZÉ MARIA – Teria corrido também. O que a gente podia fazer contra as 
baionetas e as metralhadoras? Alguns colegas se refugiaram na faculdade de 
Odontologia, pois o Teatro José de Alencar estava fechado. O exército invadiu 
a faculdade e os desalojou.

TIMÓ – Macacos. Invadiram o Campus Universitário. E qual foi a reação do 
reitor?

ZÉ MARIA – O doutor Antônio Martins Filho conseguiu evitar a prisão de 
vários líderes universitários. A UNE foi destruída e a UEE fechada. Para 
nós só resta a via da militância cultural, com canções de protesto e fazendo 
peças de teatro de conteúdo político social nas portas das fábricas a fim de 
conscientizar as classes populares.

TIMÓ – Não seja ingênuo Zé Maria. Quando foi que canções e peças de teatro 
derrubaram algum ditador?

ZÉ MARIA – Em lá France. Sairrá, sairrá, sairrá. Les aristocratas moreram...

TIMÓ – Você é mesmo um pacato sonhador. Derrubar um regime militar com 
teatro e canções... Você é mesmo um poeta. Acorda homem. Nós temos que 
partir para a luta armada.

ZÉ MARIA – Mas o golpe militar já foi consumado. O General Humberto de 
Alencar Castelo Branco assumiu a presidência da República.

TIMÓ – E a repressão passou dos limites. Os Centros Populares e de Cultura 
foram fechados. Acabou o sonho da Arte Revolucionária como instrumento a 
serviço da revolução social.
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ZÉ MARIA -  Estão perseguindo os nossos amigos e nossos familiares 
como se fossem criminosos. Estão prendendo e torturando inocentes e até os 
ameaçando de morte. 

TIMÓ - Queimaram os seios da Maria com pontas de cigarros. E agora estão 
à nossa procura. Basta um simples telefonema. Uma denúncia, uma suspeita 
qualquer para você ser preso como inimigo do regime. Você mesmo viu. 
Estava lá quando invadiram a faculdade.

ZÉ MARIA – E o que é que você quer que eu faça? Eu tenho família. Tenho 
mulher e filhos.

TIMÓ – Eu também tenho. Duas meninas. Mas é melhor ter um pai exilado 
do que um pai morto pela ditadura. É lutar na clandestinidade ou se entregar 
e ser morto.

ZÉ MARIA – E as garantias constitucionais? Os advogados do PCB...

TIMÓ – O PCB está esfacelado em várias tendências. Quem ainda pode nos 
ajudar na fuga é a Ação Libertadora Nacional. A hora é de recuar para se 
organizar. Vamos organizar as Ligas Camponesas e fazer a Reforma Agrária. 
Vamos formar um exército de universitários para a luta armada contra o 
regime dos generais.

ZÉ MARIA – Timó, eu tenho que avisar a minha família e me despedir dos 
meus filhos.

TIMÓ – Não dá tempo. Vamos embora. A única solução é a luta armada, a 
revolução popular, com o povo, como fez Cuba. É a única saída para o nosso 
povo oprimido.

(ENTRA ROBERTO APAVORADO)

ROBERTO – Zé Maria, ainda bem que eu te encontrei aqui. Não vai para a tua 
casa não, que tá cheio de milico lá, te esperando.

TIMÓ – Eu não dizia?

ZÉ MARIA – E a Aracy e as meninas?
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ROBERTO – Estão bem. Estão todos bem. Aquela vizinha te denunciou. Foi 
ela quem dedurou.

TIMÓ – Agora tu tem que vir comigo.

ZÉ MARIA – Mas para onde?

TIMÓ – Vamos para um “aparelho” aqui num bairro próximo. É no quintal da 
casa de um amigo meu.

ROBERTO – E é seguro?

TIMÓ – É só por uns dias. Aqui, lugar nenhum é seguro. É só enquanto a coisa 
esfria um pouco e os companheiros arrumam o transporte.

ZÉ MARIA – E como vamos sair?

TIMÓ – No porta-malas do carro de um camarada. Já está tudo combinado. 
Vamos assim até Natal.

ROBERTO – E que dia vocês vão?

TIMÓ – Quando acalmar mais a situação.

ROBERTO – E de Natal para onde vocês vão?

TIMÓ – Companheiro, quanto menos você souber, melhor para você.

ROBERTO – Que é isso companheiro?

TIMÓ – De baixo de peia o camarada entrega até a mainha.

ROBERTO – De mim eles não tiram informação nenhuma. Nem que me 
coloquem no “Pau de arara”.

TIMÓ – Com choque elétrico no cunhão você confessa o que sabe e o que 
não sabe.

ZÉ MARIA – Por questão de segurança é melhor assim.
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(ENTRA MARGARETE E SE ABRAÇA COM TIMÓ)

MARGARETE – Papai.

TIMÓ – Margarete, o papai vai passar uns tempos fora. Mas onde ele estiver 
vai lembrar sempre de você. Um dia o papai vai voltar e você vai viver numa 
sociedade mais justa com suas irmãs e companheiros. Todos os brasileiros vão 
ter uma vida digna. Um dia um operário pobre, um homem do povo como nós, 
vai galgar a presidência da República e governar com sabedoria, honestidade 
e justiça social.

ZÉ MARIA – Nesta noite, as estrelas vão brilhar e os trabalhadores, sem a 
exploração capitalista, cantarão felizes pelas ruas.

TIMÓ – Nesse dia não haverá mais opressores nem oprimidos.

ZÉ MARIA – Não mais faltará escolas de qualidade para os nossos filhos.

TIMÓ – Ninguém mais morrerá à míngua nas filas dos hospitais.

ZÉ MARIA – Todos terão direito a um lar decente, pois será feita a justiça 
social.

TIMÓ – Ninguém mais passará fome.

ZÉ MARIA – E nunca, nunca mais se repetirão cenas de violência.

TIMÓ – E esta cidade voltará a sorrir. Eu prometo, minha filha, com o povo 
no poder tudo vai ser diferente.

(OUVE-SE UM TIRO)

TIMÓ – (BEIJA MARGARETE E SAI COM ZÉ MARIA) Eu prometo que 
volto logo.

ZÉ MARIA – Vamos embora.

(OS DOIS SAEM APRESSADAMENTE)
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ROBERTO – (SAINDO COM MARGARETE) Venha, Margarete.

(OUVE-SE A MÚSICA DE GERALDO VANDRE “PARA NÃO DIZER QUE 
NÃO FALEI DE FLORES”. ENTRA MATILDE COM UMA MANTILHA 
NA CABEÇA, UM LIVRO E UM TERÇO NA MÃO.)

MATILDE – Avia, Terezinha, se não a gente vai chegar atrasada. (ENTRA 
TEREZINHA VESTIDA DE ANJO COM ASAS E COROA) Te avexa 
menina. (GRITA PARA DENTRO) Anda logo Judite, se não a gente vai 
chegar atrasada na Igreja da Sé para a “Marcha da Família com Deus pela 
Liberdade”.

FIM
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PERSONAGENS

EUNICE
ADALBERTO
SÉRGIO
LAURA



175

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz



176

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

EUNICE – (ENTRANDO) Você soube que o Etevaldo ficou viúvo?

ADALBERTO – Soube, sim. Coitado!

EUNICE – Coitado coisa nenhuma. O safado já está é com outra.

ADALBERTO – Coitado!

EUNICE – Coitado o que?

ADALBERTO – Coitado do pobre do Etevaldo. Ficar viúvo assim, de repente, 
tão novo!

EUNICE – Vocês homens são todos iguais....

ADALBERTO – Que frase mais criativa! Sabe que eu nunca havia escutado 
essa frase antes. É tão original!

EUNICE – Não seja cínico. 

ADALBERTO – Síndico? Deus me livre! 

EUNICE – Não brinque, Adalberto. Eu estou falando sério. 

ADALBERTO – E eu também! Jamais desejei ser síndico em toda a minha 
vida. Não levo jeito para isso. 

EUNICE – Mas para CÍNICO você leva! Ah, como leva!

ADALBERTO – Também não!

EUNICE – Garanto como se eu morresse, você se casaria de novo rapidamente. 

ADALBERTO – Claro!...claro que não!

EUNICE – Casaria, sim. Eu conheço você. 

ADALBERTO – Claro que conhece, meu bem. 

EUNICE – E não me chame de “meu bem”. Toda vez que você me chama de 
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“meu bem” está tentando me enrolar. 

ADALBERTO – Tá bem, meu bem! 

EUNICE – Para, Adalberto, pára!

ADALBERTO – Tá bem, tá bem. Parei! Eu estava apenas tentando conversar. 
(PAUSA) 

EUNICE – (PEGA UMA FOTOGRAFIA DE SEU CASAMENTO NUM 
PORTA RETRATOS E EXAMINA DEMORADAMENTE) Fala a verdade, 
Adalberto. Se eu viesse a falecer, você se casaria novamente?

ADALBERTO – Que  conversa boba, Eunice. 

EUNICE – Não, fala a verdade. Casaria? 

ADALBERTO – Pára com isso! Por que esta conversa besta agora? 

EUNICE – Porque eu quero saber. Responde olhando na minha cara. Casava 
ou não casava?

ADALBERTO – Que coisa mais sem sentido. 

EUNICE – Eu quero saber. Responde! Eu te fiz uma pergunta. É tão difícil 
assim responder sim ou não?

ADALBERTO – Para falar a verdade, eu nunca pensei nisso!

EUNICE – Por favor, Adalberto. Você não espera que eu acredite nisso? Pode 
falar... Nós estamos apenas conversando. 

ADALBERTO – Eu estou falando a verdade. Eu nunca nem cogitei tal ideia. 
Você nem doente está. 

EUNICE – Como é que você saber? 

ADALBERTO – Se você tivesse com alguma coisa você me contaria. 
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EUNICE – E se nem eu soubesse? 

ADALBERTO – Ah, pára de bobagem. Você tem uma saúde de ferro. Seus 
últimos exames foram ótimos. 

EUNICE – Mas nunca se sabe. O câncer é uma doença silenciosa. Quando 
você vai sentir os sintomas, é porque a coisa já está sem jeito!

ADALBERTO – Para isso é que existem os exames de prevenção. 

EUNICE – Sabe, Adalberto. Às vezes eu penso que eu estou com câncer. 

ADALBERTO – Que é isso? Bota essa boca pra lá. 

EUNICE – É sério. As vezes eu vou para a frente do espelho e fico apalpando 
os meus seios. 

ADALBERTO – Isso é normal. Toda mulher tem que fazer o exame de toque. 

EUNICE – Mas sempre que eu faço isso, tenho a impressão que vou encontrar 
algum nódulo. 

ADALBERTO – Pelo amor de Deus, mulher. Isso faz é atrair a doença. 

EUNICE – É uma impressão tão forte, que eu tenho que examinar várias vezes. 

ADALBERTO – Pare com isso! Até parece psicose. Parece até que está 
desejando a doença. 

EUNICE – Desejando, não. É só uma impressão. 

ADALBERTO – E é só impressão mesmo. (OS DOIS FICAM PENSATIVOS 
ENQUANTO EUNICE APALPA OS SEIOS) 

EUNICE – Mas se eu morresse de câncer, você se casaria outra vez?

ADALBERTO – Lá vem você com essa conversa de novo. 

EUNICE – Você não me respondeu! Eu preciso saber. Responde! Se casaria?
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ADALBERTO – Sei lá. Acho que sim!

EUNICE – Acha ou tem certeza? 

ADALBERTO – Casaria, pronto! Casaria. 

EUNICE – E você substituiria a foto do nosso casamento no porta retratos? 

ADALBERTO – Claro que sim! Não ficaria bem eu casado com outra pessoa 
com a sua foto na sala. 

EUNICE – (PEGA O PORTA RETRATOS E JOGA EM ADALBERTO) 
Cachorro! 

ADALBERTO – Que é isso? Ficou louca? 

EUNICE – Eu não quero que você substitua o meu retrato pelo de ninguém. 

ADALBERTO – Nós estamos apenas conversando. 

EUNICE – Certamente ela iria dormir do meu lado da cama. No meu colchão, 
com as minhas colchas!....

ADALBERTO – Talvez não!

EUNICE – Iria usar os meus roupões e se enxugar com as minhas toalhas. 

ADALBERTO – Os seus roupões têm as suas iniciais. 

EUNICE – Eu não quero a sua mulher usando as minhas roupas. 

ADALBERTO – As suas roupas são feitas sob medida. Que outra ia querer 
usar as roupas da falecida? 

EUNICE – Está vendo? Está vendo como é que você me trata? De falecida!

ADALBERTO – Eu não estava me referindo a você. Eu estava falando sobre 
hipóteses. 

EUNICE – Hipoteticamente ela deve ser mais jovem e mais magra do que eu!
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ADALBERTO – Pare, Eunice. Nós estamos apenas conversando. Estamos 
apenas conjecturando. 

EUNICE – Conjecturando? Uma sujeitinha que vai usar os meus perfumes, as 
minhas joias, os meus sapatos. 

ADALBERTO – Talvez nem dê no tamanha. 

EUNICE – Que tamanho? É só colocar um chumaço de algodão que não tem 
sapato folgado!

ADALBERTO – E se ficar apertado? 

EUNICE – Aceita uma sugestão? É muito simples! Você corta o dedão do pé 
dela. Mas antes disso, eu rasgo todos os meus vestidos (RASGA) e toco fogo 
em todos os sapatos. 

ADALBERTO – Pára com isso. Você ainda está viva. E bem viva por sinal. 

EUNICE – Viva mas não sei por quanto tempo. Antes que essa franguinha use 
as minhas coisas. Tá pensando o que? Que eu vou morrer e deixar tudo de mão 
beijada para alguma rapariga? 

ADALBERTO – Que rapariga. Tira isso da tua cabeça. Nós estamos apenas 
conversando.

EUNICE – Se ela pensa que vai usar minhas louças e meus cristais, tá muito 
enganada. (TACA UM PRATO NO CHÃO) Quebro tudim. 

ADALBERTO – Pára com isso, criatura. 

EUNICE – (JOGANDO UM JARRO) Quebro tudo! Ela que faça um chá de 
panela. 

ADALBERTO – Calma, Eunice. Vamos conversar como pessoas civilizadas. 

EUNICE – Nós estamos conversando!

ADALBERTO – Desse jeito você vai chamar a atenção dos vizinhos. 
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EUNICE – E que é que tem? Eu não como as custas deles. Aliás, é até bom 
que escutem. Quem sabe se a sujeita não é essa loura que mora aqui. Ao lado? 
Assim ela fica logo sabendo que não vai usar o que é meu. (PAUSA) Só o 
marido e nada mais. 

ADALBERTO – Nós estávamos conversando sobre hipóteses, não sobre nada 
de concreto. 

EUNICE – Concreta é essa tua cara de cimento armado. Se não é daqui do 
prédio, de onde é? Do escritório? É alguma estagiariazinha lá do escritório, 
tentando se arranjar na vida. 

ADALBERTO – Nem é do prédio, nem do escritório. 

EUNICE – E  de onde  é então? 

ADALBERTO – De lugar nenhum! Você está com ciúmes de uma mulher 
virtual. 

EUNICE – Ah, então é um caso virtual? Uma dessas vagabundas que se 
oferecem pela internet? Mostrou o bundão e os peitos cheios de silicone e 
você caiu como patinho? 

ADALBERTO – Que internet? Eu tenho lá tempo a perder com essas 
vagabundas da internet!

EUNICE – Não, você não perde tempo na internet. Vai direto ao assunto. A 
cores e ao vivo. 

ADALBERTO – Deixa de besteira, Eunice. Você está ficando ridícula com 
essa conversa. 

EUNICE – Ah, agora eu sou ridícula? 

ADALBERTO – Não foi isso que eu quis dizer e você sabe muito bem. 

EUNICE – Não, eu não sei de nada. Estou descobrindo agora com essa 
conversinha. Vamos! Me conta o resto. 
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ADALBERTO – Que resto? 

NICE – Agora só me falta o nome da perua? 

ADALBERTO – Não existe perua nenhuma. Nem perua, nem galinha, nem 
pata, nem marreca! 

EUNICE – A sua perua gosta de andar enfeitada? Sim, porque perua adora 
andar cheia de balangandãs. Agora me diz, se eu morrer amanhã, tu vai ter 
coragem de dar as minhas jóias para enfeitar a tua perua? Se pensas que a 
perua vai andar enfeitada com as minhas joias, tá muito enganado. Pode ir 
tirando o seu cavalinho da chuva, porque antes de morrer eu vou empenhar 
todas as minhas jóias na caixa Econômica e queimar as cartelas!

ADALBERTO – Eunice, você não está percebendo que você está neurótica 
não?

EUNICE – Neurótica? Neurótica? De que mais você vai me xingar? Vamos, 
pode dizer o resto. Afinal nós estamos só conversando. 

ADALBERTO – E eu não estou gostando nem um pouco do rumo que esta 
nossa conversa está tomando. 

EUNICE – Claro que não está. Afinal eu estou descobrindo quem realmente 
você é. Meu Deus! Como foi que eu me deixei enganar tanto? Como eu fui 
tão cega durante todo esse tempo?  Vamos, continue com a sua conversinha 
esclarecedora! Conte mais. Quando eu morrer, ela vai dirigir o meu carro?

ADALBERTO – Não, isso não!

EUNICE – Porque não? Já que ela vai usar tudo que é meu?

ADALBERTO – Porque ela não tem carteira de motorista!

EUNICE – Vá contando, diga mais, como foi que vocês se conheceram?

ADALBERTO – No circo!

EUNICE – Num circo? Por acaso ela é a palhaça?
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ADALBERTO – Não!

EUNICE – Tem razão. A palhaça aqui sou eu. Eu é que tenho cara de palhaço. 
(DERRUBA UMA CADEIRA) Roupa de palhaço. (CHUTA UMA MESA) 
Pinta de palhaça! (JOGA UMA PANELA NO CHÃO) (TOCA A CAMPAINHA 
DA PORTA) Não tem ninguém em casa. Foi tudo para o inferno!

ADALBERTO – (LEVANTANDO A CADEIRA) Já vai! (VAI AOS 
BASTIDORES COMO SE FOSSE ABRIR A PORTA) Desculpa a bagunça!

SÉRGIO (ENTRANDO) Eu ouvi o barulho e vim saber se vocês estão 
precisando de ajuda. 

LAURA – Gente, tá tudo bem?

ADALBERTO – Tá, tá tudo ótimo! 

EUNICE – Mentira! Mais uma mentira desse descarado. Não tá nada ótimo! 
Tá tudo péssimo. 

SÉRGIO – Desculpe a intromissão, é que a gente pensou...

EUNICE – Não, não tem nada não. É bom que todo mundo saiba mesmo. Eu 
aqui morrendo e esse patife me traindo. 

LAURA – Sérgio, acho melhor a gente ir embora. 

EUNICE – Não, fiquem. O espetáculo agora que começou. A palhaça já está 
aqui no picadeiro. Só tá faltando a estrela do circo. O que é mesmo que ela é?

ADALBERTO – Equilibrista!

EUNICE – Equilibrista! Nada mais apropriado. Para viver com você tem que 
ser mesmo uma equilibrista, para andar na corda bamba. 

LAURA – Vamos embora, Sérgio. 

SÉRGIO – Gente desculpem. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só 
chamar. 
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EUNICE – Presenciem. Nós não temos nada a esconder mesmo. 

ADALBERTO – Gente, obrigado pela solidariedade. A Eunice está apenas um 
pouco nervosa!

EUNICE – Nervosa é a mãe! Cachorro, safado. Me traindo com uma 
equilibrista de um circo poeira. Uma vagabunda. 

SÉRGIO – Gente, por favor, calma. Num relacionamento, nem tudo são flores. 

EUNICE – Flores. Vamos falar de flores. Para não dizer que não falei de flores, 
há quanto tempo que você não me manda flores, Alberto?

ALBERTO – Eu nunca lhe mandei flores. 

EUNICE – Estão vendo? Estão vendo? Em todo esse tempo de relacionamento 
ele nunca me mandou flores. 

ADALBERTO – Foi você mesmo que disse que flores eram besteira. Que 
flores eram o presente mais inútil que poderia existir que logo murchavam e 
iam para o lixo!

EUNICE – Agora me responda, Laura! Dá para viver com um sujeito que 
nunca lhe manda flores?

LAURA – Há quanto tempo você não me manda flores, Sérgio? 

SÉRGIO – Eu sempre lhe mandei flores.

LAURA – Quando?

SÉRGIO – Ainda outro dia!

LAURA – Quando?

SÉRGIO – Hum (MURMURA) No dia um do mim nenhum o meu!

LAURA – Quando, Sérgio?!

SÉRGIO – Ah, meu bem! Não vamos nos meter na vida dos outros. 
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LAURA – Eu estou falando é da nossa vida, Sérgio. 

SÉRGIO – Eu sempre ouvi dizer que entre marido e mulher não se deve meter 
a colher!

LAURA – Não enrola não!

EUNICE – É isso aí, não enrola não!

LAURA – Não te mete não que o marido é meu! E eu conheço muito bem 
quando ele começa a querer me enrolar. 

SÉRGIO – Que enrolar coisa nenhuma. Você está é ficando pirada. 

LAURA – Está me chamando de doida é, Sérgio?

SÉRGIO – Mas quem falou em doida aqui?

LAURA – Agora eu sou doida ou abestada. Eu escuto muito bem, e ouvi 
perfeitamente quando você me chamou de pirada. 

SÉRGIO – Não foi isso que eu quis dizer. 

EUNICE – Mas disse. Eu ouvi muito bem. 

SÉRGIO – Ah, agora são duas contra um? Tá vendo, Adalberto?

ADALBERTO – Eunice, eu sempre ouvi dizer...

EUNICE – Já sei, já sei. Que em briga de marido e mulher ninguém mete a 
colher. 

ADALBERTO – Pois é. 

SÉRGIO – Tá vendo, meu bem? O vexame que você está me fazendo passar? 
Eu bem que não queria vir, mas você ficou insistindo, querendo xeretar. 

LAURA – Ah, agora a culpa é minha? Eu é que sou xereta? O que é mais que 
eu sou? 

EUNICE – É fofoqueira, também. 
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SÉRGIO – É isso ai mesmo. Fofoqueira. 

LAURA – (DERRUBANDO UMA CADEIRA) Fofoqueira é a tua mãe, 
aquela velha bigoduda. 

SÉRGIO – Não fale da minha santa mãezinha não, que eu não estou falando 
da surucucu da tua mãe, não!

LAURA – Você é um mal agradecido! Quando estava para morrer de fome, 
não tinha onde cair morto, foi escapar na casa da surucucu. 

SÉRGIO – Foi a pior época da minha vida. Vocês precisava ver como eu 
emagreci. 

LAURA – Tu chego lá só o couro e o osso. Uma tosse de cachorro, parecia 
que estava tuberculoso!

SÉRGIO – Doente eu fiquei mesmo, mas foi das comidas da tua mãe. A gente 
só comia ovo nadando em óleo que o velho teu pai fazia. 

LAURA – Triste de você se não fosse os ovos do meu pai. A essas alturas, tu 
já estaria no cemitério. 

EUNICE – Me poupem desses detalhes mórbidos. 

ADALBERTO – Gente, vocês não acham melhor discutir essas intimidades 
no lar de vocês?

SÉRGIO – Lar? Que Lar? Eu acho até graça.

LAURA – Acha graça de que, oh palhaço?

SÉRGIO – Do lar, doce lar. 

LAURA – Que de doce não tem, nada por sua causa. 

SÉRGIO – Por minha causa? É por minha causa. Quem é que se mata de 
trabalhar para comprar uma televisão LCD de 60 polegadas com conversor 
digital integrado e óculos 3D e quando chegar em casa não tem direito nem de 
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assistir um joguinho de futebol. 

LAURA – E eu vou bem perder o meu capítulo de novela?

ADALBERTO – Mas isso é muito fácil de resolver. É só comprar um outro 
televisor, de menos polegadas, e fazer um revezamento. Um dia um assiste o 
jogo, da outra vez, ela assiste a novela dela. 

LAURA – Tão simples, né? Isso se o Sérgio não fosse um viciado em futebol 
e um egoísta que não pode abrir mão do jogo no telão, um dia sequer.

SÉRGIO – Não fui eu que comprei aquela porcaria de televisão?

LAURA – Foi! Mas você chegou dizendo que tinha comprado para nós! Se é 
só sua, assim que chegar em casa, eu vou jogar aquela merda pela janela. 

ADALBERTO – Gente, calma, por favor. Conversem quando chegar na casa 
de vocês. Nada que uma boa conversa não possa resolver. 

EUNICE – É isso mesmo! Nada melhor que uma boa conversa. É conversando 
que a gente se entende. 

SÉRGIO – Vamos embora. Estão expulsando a gente.

LAURA – Vamos! Lá em casa a gente conversa! (SAEM)

EUNICE – Você viu, que gente mais mal educada?

ADALBERTO – Enfim, sós! (COMEÇAM A AJEITAR AS COISAS QUE 
FORAM DERRUBADAS. EUNICE LIMPA A SUJEIRA E ADALBERTO 
VAI SENTAR E LER O JORNAL COMO NA CENA INICIAL. EUNICE 
ENTRA E PERGUNTA)

EUNICE – Adalberto, se eu morresse você colocaria flores no meu caixão? 

FIM
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Sinopse

Um casal de idosos, que costuma festejar o Natal com a família, prepara-se 
para receber o filho e a filha, que ficaram de vir com os netos, para a ceia, 
como fazem todos os anos.

Elenco:

Marilza Colombo (Almerinda), Ademir Colombo (Luis), Leonardo Paiva 
(Anjo 1) e Laura Colombro (Anjo 2).

(O CENÁRIO REPRESENTA UMA SALA COM UMA MESA E DUAS 
CADEIRAS DE BALANÇO. NUM DOS CANTOS UMA ÁRVORE DE 
NATAL E UM PEQUENO PRESÉPIO.)(ALMERINDA JOGA PACIÊNCIA 
NUMA PEQUENA MESINHA E LUIS COCHILA COM UM LIVRO NA 
MÃO)

ALMERINDA – Luis. Luis. Acho que eles chegaram. Você ouviu o barulho 
lá fora?

Esse esquete participou do 
13º Festival de Esquetes 
Bilunga, recebendo o Troféu 
Bivar de Melhor Texto 
Original, dirigido pelo autor.
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LUIS – O que?

ALMERINDA – Acorda, Luis. Os meus anjinhos estão chegando.

LUIS – Eu não estou ouvindo nada. (LEVANTA-SE COM DIFICULDADE E 
VAI OLHAR NOS BASTIDORES) Não é ninguém. São apenas os vizinhos 
comemorando.

ALMERINDA – Eles estão demorando..

LUIS – Vamos nos deitar, Almerinda. Os meninos não vem mais.

ALMERINDA – Vem sim. Eles prometeram que vinham.

Luis – Prometeram mais não vem. Eles estão festejando com a família deles. 
Nem se lembram de nós.

ALMERINDA – Mas a família deles somos nós.

LUIS – Não se iluda, minha velha. As crianças cresceram. Casaram, nos 
deram netos, e estão festejando em algum lugar com os amigos. Vão bem 
querer passar o natal com dois velhos sem graça...

ALMERINDA – O Luizinho me garantiu que vinha. Eu fiz até aquele pudim 
de leite com calda de ameixas que ele gosta tanto.

LUIS - Pois então me dê logo um pedaço que eu também sou louco pelo seu 
pudim de leite.

ALMERINDA – Não senhor. Agora não. Só depois que o Luizinho chegar.  
Além do mais, você não pode comer doce. A sua taxa de glicose deu altíssima 
no último exame. Lembra o que foi que o médico disse?

LUIS – Besteira. Um pedacinho de pudim não faz mal a ninguém.

ALMERINDA – E a sua diabete sabe disso?

LUIS – Eu bem que estava quieto. Você foi falar... Agora estou com a boca 
cheia de água.



192

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

ALMERINDA - Pois então beba. Quando o Luizinho chegar eu parto o pudim 
e dou um pedacinho para você. Mas é só um pedacinho para matar a vontade.

LUIS – Ah, bom. Se a gente for esperar que aqueles dois cheguem, eu só vou 
provar desse pudim para o ano.

ALMERINDA – A Marta me disse no telefone que ia primeiro passar na casa 
não sei de quem e depois vinha por aqui com o marido e as crianças e o 
Luizinho disse que ia sair com a nova mulher, deixar os presentes das crianças 
na casa da Jaqueline e depois vinha aqui me dar um abraço.

LUIS – É, nós sempre ficamos por último.

ALMERINDA – Eles têm os compromissos deles. É uma vida tão corrida que 
não se tem tempo mais para nada.

LUIS – Quando se quer, sempre se arruma um tempinho.

ALMERINDA – Você se lembra quando as crianças eram pequenas e eu fazia 
bolo?

LUIS – Lembro sim. E você não esqueceu nenhuma receita. Seus bolos 
continuam cada dia mais gostosos.

ALMERINDA – Que nada, Luis. Eu não tenho mais forças para bater a 
manteiga com o açúcar. Para mim, esses bolos batidos no liquidificador não 
tem o mesmo sabor.

LUIS – Que nada, minha velha. O segredo é o amor que você coloca em tudo 
que faz. Não é à toa que eu fiquei diabético.

ALMERINDA – Ah, agora a culpada sou eu, da sua diabete? Quem manda 
você ser guloso?

LUIS – Quem manda você ser uma artista de forno e fogão?

ALMERINDA – Quando eu estava fazendo os bolos, o Luizinho não saia da 
cozinha. Só esperando para lamber a tigela. Com aqueles olhinhos bem vivos, 
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o rosto todo lambuzado...

LUIS – Antigamente o natal na nossa casa era tão bom. Animado. A casa cheia 
de gente.

ALMERINDA - A Marta, bem pequenininha, fazia questão de ajudar a armar 
a árvore de natal.

LUIS – E o presépio? Tomava boa parte desta sala. A nossa família toda 
reunida armando o presépio. 

ALMERINDA – Os três reis magos ficavam bem longe da manjedoura e a 
cada dia que passava eu ia aproximando as imagens, até chegar no dia vinte e 
quatro de dezembro, e eles chegarem à gruta de Belém.

LUIS – E o Menino Jesus? Quem tinha que colocar o Menino na manjedoura 
era eu. E você só deixava eu por o Menino Jesus no lugar Dele na noite de 
natal.

ALMERINDA – Claro. Se Ele nasceu no dia vinte e quatro. Era tão bonito... 
Quando o papai e a mamãe eram vivos, lá em casa era do mesmo jeito. 
Como manda a tradição. E se alguém armasse um presépio num ano, tinha 
que armar por sete anos seguidos, para não ter azar. Será que o Luizinho e a 
Marta também mantêm a tradição de armar o presépio e a árvore de natal no 
apartamento deles?

LUIS – Acho que não. Eu desconfio que os nossos netos só conhecem algum 
presépio se for no shopping.

ALMERINDA – Eu não me acostumo com essa modernidade que acaba com 
as tradições e tira a beleza de tudo.

LUIS – São outros tempos. Os valores são outros.

ALMERINDA – O natal na nossa casa sempre foi motivo de se reunir a 
família toda. A gente vinha de onde tivesse para passar o natal em família. 
Hoje quando vai chegando dezembro, me bate uma tristeza no coração. É 
como se tivesse uma mão apertando o meu peito.
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LUIS – Você tomou o seu remédio hoje?

ALMERINDA – Sei lá. Acho que tomei.

LUIS – Você acha, ou tomou?

ALMERINDA – Não sei. Eu estava tão ocupada preparando o bolo de nozes 
para a Marta e o pudim de leite para o Luizinho, que nem me lembro se tomei 
ou não.

LUIS – Oh, mulher. Você sabe que não pode parar de tomar os seus remédios.

ALMERINDA – Eu devo ter tomado. Apenas não me lembro.

LUIS – Você está é cansada. Vamos dormir.

ALMERINDA – Não. Depois os meus anjinhos chegam e encontram tudo 
fechado e a gente dormindo. Vamos esperar mais um pouquinho.

LUIS – Já é tarde. As crianças não vem mais, Almerinda.

ALMERINDA – Vem sim que eles me prometeram.

LUIS – Se eles foram para as festas na casa dos amigos, devem estar cansados 
e com sono e nem se lembraram de passar por aqui.

ALMERINDA – Como é que eles iam se esquecer da gente? Vamos esperar 
mais um pouco.

LUIS – Você sabe que horas já são? Eu estou morrendo de sono.

ALMERINDA – Só mais um pouquinho... Eu sei que eles não vão se esquecer 
da gente. Eles sabem que todo natal eu preparo o pudim de leite do Luisinho e 
o bolo de nozes da Marta.  É tradição. Tá bem que já há alguns anos eles não 
vem montar a lapinha conosco nem ajudar na árvore de natal. Mas o pudim e 
o bolo eles não dispensam.

LUIS – Sempre tem uma primeira vez.
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ALMERINDA – Eu não gosto dessa nova mulher que o Luizinho arranjou. 
Para mim, é ela que está afastando o Luizinho da gente.

LUIS – Ninguém afasta ninguém da família. Se a pessoa se afastou foi porque 
queria se afastar.

ALMERINDA – Quando ela foi apresentada, eu senti que ela não foi com a 
minha cara.

LUIS – Você é que não foi com a cara da moça.

ALMERINDA – E não fui mesmo. Uma destruidora de lar... Eu gosto mais é 
da Jaqueline.

LUIS – Agora. Mas no começo você também implicou com a Jaqueline. Foi 
porque ela não ligou para as suas implicâncias.

ALMERINDA – A Jaqueline foi me conquistando aos poucos. Essa fulaninha 
atual é muito antipática.

LUIS – Quem tem que achar simpática e gostar da moça é o Luizinho. E além 
do mais, ele quase não vinha mais aqui, com ela ou sem ela.

ALMERINDA – É ela que fica enchendo a cabeça do menino.

LUIS – Ela não enchendo a cabeça dele de chifres, já está de bom tamanho. 
Vamos nos deitar que hoje não vem mais ninguém aqui.

ALMERINDA – Deixa de ser impaciente e teimoso. Que custa tu ler mais 
uma ou duas páginas  desse teu livro? É o tempo que as crianças chegam.

LUIS – Ta bem. Eu vou ficar aqui esperando. Mas, olhe. É só para lhe fazer 
companhia. Para você não ficar aqui sozinha. Eu sei que os meninos não vem.

ALMERINDA – Eles vêm, Luis. Eu sei que eles vêm. Coração de mãe nunca 
se engana.

LUIS – Pois dessa vez se enganou. (PEGA O LIVRO, FICA LENDO E LOGO 
ADORMECE. A ALMERINDA TAMBÉM COMEÇA A COCHILAR.  A 
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LUZ PISCA E COMEÇA A FICAR AZULADA. OUVE-SE BARULHO DE 
GUIZOS.)

ALMERINDA – (DESPERTA E FALA COM LUIS COMO SE ELE 
ESTIVESSE ACORDADO.) Luis, você está ouvindo os sinos? São os sinos 
da catedral. E a música? Você está ouvindo o coral? É o coro dos anjos. 
Eu sabia que vocês não iam faltar. (LEVANTA-SE , ENTRAM DUAS 
CRIANÇAS VESTIDAS DE ANJO) Entrem, meus anjos. Eu sabia que vocês 
vinham. Eu guardei o pudim e o bolo de vocês. (SAI E VOLTA COM DOIS 
PRATINHOS, UM COM BOLO E OUTRO COM PUDIM E ENTREGA AS 
CRIANÇAS) Tá vendo, Luis? Meus anjinhos vieram. (OS ANJOS COMEM 
E FICAM COM AS CARAS SUJAS DE DOCE. ALMERINDA SENTA 
NA SUA CADEIRA E OS ANJOS LHE DÃO UM BEIJO.) Obrigada, meus 
anjos. (VAI ADORMECENDO E OS ANJOS SAEM.) (LUIS ACORDA, 
PEGA UM COPO D’ÁGUA E BEBE. VAI ATÉ ALMERINDA E TENTA 
DESPERTÁ-LA)

LUIS – Almerinda. Levante, minha velha. Vamos dormir.  

(QUANDO PEGA NO SEU BRAÇO SENTE QUE A MESMA ESTÁ 
GELADA. TOMA O PULSO, E SOLTA APAVORADO PERCEBENDO 
QUE ALMERINDA ESTÁ MORTA.)

FIM
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PERSONAGENS

JOÃO
FREDERICO
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(JOÃO E FREDERICO ESTÃO SENTADOS 
NA PLATÉIA  CONVERSANDO ENQUANTO 
ESPERAM O INÍCIO DO ESPETÁCULO. DE 
PRINCÍPIO CONVERSAM NORMALMENTE, 
MAS DEPOIS COM O ENTUSIASMO  E O 
CALOR DA DISCUSSÃO PASSAM A FALAR 
BEM ALTO CHAMANDO A ATENÇÃO DO 
PÚBLICO.)

JOÃO – E aí, tem vindo muito ao teatro?

FREDERICO – Tenho visto alguma coisa.

JOÃO – Coisa boa ou coisa ruim?

FREDERICO – De todo jeito. Dizem que a gente 
aprende até com o que não presta.

JOÃO – Faz tempo que tu chegou?
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FREDERICO – Tô aqui desde cedo. Fui um dos primeiros a chegar.

JOÃO – Que horas já são?

FREDERICO – Não sei, to sem relógio. Mas acho que já esta na hora de 
começar.

João – É por isso que o povo não vem ao teatro. Isso é uma falta de respeito.

FREDERICO – Fazem a gente de palhaço.

JOÃO – E ninguém pode nem mudar de canal.

FREDERICO – (PERGUNTA A ALGUÉM DA PLATÉIA) Você pode me 
informar as horas? (IMPROVISA) Está vendo? Já estamos com (tantos) (DIZ 
OS MINUTOS REAIS)  minutos de atraso.

JOÃO – Pelo menos a gente pode botar a conversa em dia.

FREDERICO – É. Além do mais, o que é que se pode fazer numa cidade dessa 
num dia como esse? 

JOÃO – Só jogar conversa fora na mesa de algum bar.

FREDERICO – Ô povo para gostar de bar.

JOÃO – É como diz o poeta: “Os bares estão cheios de homens vazios”.

FREDERICO – E de mulheres também.

JOÃO – E os outros também. E como bebem

FREDERICO – Bebem e vão ao banheiro.

JOÃO – Por que mulher só vai ao banheiro em dupla?

FREDERICO – É um segredo que elas nunca revelam. Alguns dizem que é 
porque como elas não têm o que balançar, uma balança a outra.
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JOÃO – Eu já estou ficando impaciente.

FREDERICO – Com o que?

JOÃO – Com essa demora.

FREDERICO – E se a gente começar a gritar?

JOÃO – Eu acho que funcionava. Num instante eles começavam.

FREDERICO – Ou coisa maçante é esperar.

JOÃO – Principalmente por quem não ficou de vir.

FREDERICO – Tu tá esperando alguém?

JOÃO – Não. Eu estou esperando que comece.

FREDERICO – E aquele negócio? Em que ficou?

JOÃO – Que negócio?

FREDERICO – Tu quer bem que eu diga, aqui bem alto, qual é o negócio?

JOÃO – Deixa pra lá.

FREDERICO – Mas em que ficou?

JOÃO – Não ficou.

FREDERICO – Não deu em nada?

JOÃO – Deu em pizza.

FREDERICO – Eu não acredito.

JOÃO – Pois é.

FREDERICO – E como ficou?
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JOÃO – Não ficou.

FREDERICO – Mentira.

JOÃO – Verdade.

FREDERICO – Ninguém merece.

JOÃO – Ninguém merece.

FREDERICO – E como foi?

JOÃO – Eu não te contei?

FREDERICO – Tu não me contou nada.

JOÃO – Pois é. Porque não teve nada para contar.

FREDERICO – Só tu mesmo. Perder uma oportunidade dessas...

JOÃO – Deixa pra lá.

FREDERICO – Mas tu é muito besta.

JOÃO – Besta por quê? Tem coisa que dá certo e coisa que não dá certo.

FREDERICO – Besta de não ter insistido.

JOÃO – Tem coisa que não adianta insistir.

FREDERICO – Pois eu insisto. Quando começo uma coisa, vou até o fim. Não 
sou peru para morrer de véspera. Eu acredito naquele ditado: “insista, persista 
e não desista, que seu dia chegará. A esperança é a última que morre.

JOÃO – Eu detesto frases feitas.

FREDERICO – Mas isso também é uma frase feita.

JOÃO – O que?
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FREDERICO – “Eu detesto frases feitas,”

JOÃO –Pode até ser, mas que eu detesto, detesto.

FREDERICO – E tu tem visto muita coisa?

JOÃO – Muita. Agora mesmo eu estou vendo uma porção de gente.

FREDERICO – Fresca não. Eu to perguntando é se tu tem visto muito teatro?

JOÃO – Eu não. Eu detesto teatro.

FREDERICO – E o que é que tu ta fazendo aqui?

João – Eu só estou aqui porque uma menina que eu conheço me convidou.

FREDERICO – Pois eu amo o teatro. Sou louco por teatro.

JOÃO – E qual foi a última peça que você assistiu?

FREDERICO – Foi... Uma que o artista morre no final. Como é mesmo o 
nome?...

JOÃO – “A Paixão de Cristo.”

FREDERICO – Não. Foi uma com aquela atriz....

JOÃO – Fernanda Montenegro.

 FREDERICO - Não. É uma daqui mesmo. Aquela que é casada com um 
diretor.

JOÃO – Como é o nome do diretor?

FREDERICO – É aquele que dirigiu aquela peça que tem um bocado de atores 
no elenco... Sabe?

JOÃO – Sei não.

FREDERICO – Aquela peça... Que tinha aquele ator... Que eles viajaram para 
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um festival de teatro em São Paulo?

JOÃO – Em qual foi o teatro?

FREDERICO – Sabe que eu não me lembro.

JOÃO – Tu ama o teatro, não é?

FREDERICO – É. Eu estou até pensando em fazer uma oficina. 

JOÃO – Qual é a oficina que tu vai fazer?

FREDERICO – Aquela, com aquele diretor...

JOÃO – Como é o nome?

FREDERICO – E aquela que funciona naquele teatro...

JOÃO – E para que é que tu quer fazer essa oficina?

FREDERICO – Para ver se eu entro numa novela da Globo.

JOÃO – Mas tu não ama o teatro? Pensei que tu queria fazer teatro.

FREDERICO – Pois é.  Eu amo o teatro, mas eu sou muito inibido.

JOÃO – E quer entrar para a televisão.

FREDERICO – É porque na televisão a gente fica famoso e ganha muito 
dinheiro.

JOÃO - Tu quer ganhar muito dinheiro, então vai cavar um túnel embaixo 
dum banco.

FREDERICO – Eu tô falando sério.

JOÃO – E eu também. Onde foi que tu viu ganhar muito dinheiro com arte?

FREDERICO – Você continua do mesmo jeito... Não leva nada a sério.
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JOÃO – O mais sério dos animais é o burro.

FREDERICO – Você quer saber de uma coisa, João? Este negócio está 
demorando muito a começar. (SE LEVANTA) Eu vou é embora. (VAI 
SAINDO)

JOÃO – Tu não é louco por teatro? Não vai ficar para assistir a peça não?

FREDERICO – Fica para outra vez. Tá demorando muito e eu detesto esperar.

JOÃO - Espera aí, Fred, que eu vou contigo. (SE LEVANTA)

FREDERICO – Tu não vai ver a peça não?

JOÃO – Não. (PARA O PÚBLICO) Eu detesto teatro.

FIM
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Em cena: Irismar e Piter

Sinopse

Casal, muito bem casado, discute a sinceridade 
excessiva no discurso do marido que não sabe 
mentir.

Elenco:

Irismar (Salete) e José Brazilino (Piter) (Eneias).

(ENTRAM SALETE E ENEIAS VINDOS DA 
RUA)

SALETE – Que papelão, hem, Enéias.

ENEIAS – Bem que eu estava calado no meu 
canto. Não tinha nada que ter me chamado para 
falar.
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SALETE – Nem numa hora dessas você deixa de ser grosseiro?  Poderia ter 
sido mais educado.

ENÉIAS  –  Ah, Salete. Você sabe muito bem que uma coisa que eu não sou 
é mentiroso.

SALETE – Mas precisava ser tão grosseiro e inconveniente daquele jeito?

ENÉIAS – E o que é que você queria que eu fizesse? Mentir, só para lhe 
agradar?

SALETE – Não precisava mentir. Era só ter sido reticente. Ter omitido certos 
detalhes. Ter controlado a sua raiva. Parece  até que fez de propósito. Só para 
me humilhar.

ENÉIAS – Que de propósito? Eu sabia lá que iam me chamar para discursar? 
Eu sou adivinho por acaso? Era a última coisa que eu queria fazer numa 
situação daquelas. Se fosse de propósito eu teria preparado um laudo discurso.  
Com tudo que eu gostaria de dizer, sem esquecer um só fato . De um só detalhe.

SALETE – Você é um grosseirão que não sabe se comportar em lugar nenhum. 
Um insensível. Aquilo foi  uma tremenda falta de ética.

ENÉIAS – Pois eu acho que fui ético até demais. Não falei nem a metade  
do que eu gostaria de ter dito. Eu fui generoso até demais. Agora vamos, 
literalmente, enterrar este assunto.

SALETE – É para você é fácil demais. É só jogar terra em cima da cagada que 
você fez e está tudo acabado. Tudo esquecido.

ENÉIAS – Morreu o assunto.

SALETE – Morreu porra nenhuma.  Hoje mesmo os comentários das minhas 
amigas vão estar em todos os grupos e bate-papos. Vai ser um prato cheio. O 
assunto do dia. E eu aqui no centro dos comentários.  Tudo por sua falta de 
senso.

ENÉIAS – Não foi novidade nenhuma. Eu não disse nada que as suas 
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AMIGAS, já não soubessem. Aquilo foi só um desabafo.

SALETE -  Bela hora você foi achar para desabafar. Podíamos muito bem 
passar sem esse escândalo.

ENÉIAS – Escândalo? Que escândalo? Eu não fiz escândalo nenhum.

SALETE – Você reparou a cara das pessoas que estavam lá, na hora que 
ouviram as suas palavras? Ou melhor, o seu desabafo?

ENÉIAS – Meia dúzia de gatos pingados. Tudo achando bom e concordando 
com tudo que eu estava dizendo.  Eu só me arrependo é de não ter falado 
com a ênfase que eu desejava. Ter dito tudo com os efes e erres que merecia 
ser dito.  Ainda fui muito cuidadoso, medindo as palavras para não ofender. 
Falando por metáforas.

SALETE – Como não ofender? Ali não era hora nem lugar de se fazer 
desabafos.

ENÉIAS – Durante muito tempo eu fui obrigado a segurar a minha língua. A 
engolir calado, em seco, todas as injúrias, as injustiças, em nome de uma paz 
conjugal que nunca existiu. Sempre agüentei calado todas as humilhações, só 
para não piorar as coisas.  Agora que tudo está acabado, é hora de dar o grito 
de liberdade à minha língua. Desabafei e pronto.

SALETE – E o que foi que tu ganhou com isso? Tu ganhou alguma coisa?

ENÉIAS – Ganhei.  Ganhei a satisfação de lavar o peito.  Ganhei o 
reconhecimento dos meus amigos. E devo confessar a você: Agora eu tirei um 
peso de cima do meu coração.  Como eu estou aliviado.

SALETE – Tirou um peso de cima de você e jogou em cima de mim, me 
deixando envergonhada com a sua atitude impensada.

ENÉIAS – Impensada não. Eu não via a hora  de fazer o que eu fiz. Desabafar. 
De demonstrar a minha revolta, toda a minha insatisfação. Como eu aguardei 
por esse momento. Ou melhor, como eu desejei esse momento.
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SALETE – E precisava ser em público? Você não respeitou nem os meus 
sentimentos.

ENÉIAS – E os meus?  Quem respeitava os meus sentimentos? Todo 
mundo tem sentimentos. O  grande mal  é que cada um pensa que só ele tem 
sentimentos. Os outros, são os outros. Quem liga para os sentimentos dos 
outros?

SALETE – E você? Você liga para os meus sentimentos?

ENÉIAS – Claro que ligo.

SALETE – Liga não.  Se ligasse não teria feito o que fez.

ENÉIAS – Ligo sim. Ligo tanto que  me segurei até agora, para não tomar 
antes a atitude que tomei hoje. Talvez o meu erro tenha sido esse. Esperar 
tanto tempo. Um tumor, a gente deve espremer  é logo. Porque assim que a 
gente espreme e se vê livre de toda porcaria, a gente sente um alívio enorme.

SALETE – Se você tivesse consideração teria esperado chegar em casa e 
desabafava comigo.

ENÉIAS – Não dava mais para segurar. Além do mais, não fui eu quem pediu 
a palavra. Fui praticamente obrigado a falar.

SALETE – Maldita a hora que eu coloquei o microfone na sua mão.  Todos 
acharam que você estava bêbado.

ENÉIAS – Todos sabem que eu não bebo.

SALETE – Pior ainda. Desrespeitou toda a minha família.

ENÉIAS -  A quem tu tá querendo enganar? Todo mundo da tua família sabia 
que aquela jararaca não prestava. Tu mesmo não gostava dela.

SALETE – Mas era minha mãe.

ENÉIAS –  E daí? Nunca prestou. Agora só  porque morreu vai virar santa? 
Continua intragável, implicante,  inconveniente, fuxiqueira, faladeira e 
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orgulhosa do mesmo jeito. Você sabe que ela nunca  abençoou o nosso 
casamento.  Ela queria que você casasse com aquele Mané, só porque era 
rico. Durante todos esses anos ela infernizou a nossa vida e a de todo mundo.  
Agora que repouse nas labaredas do inferno que é para onde ela deve ter ido.

SALETE – Não fala assim da minha mãe.

ENÉIAS – Era isso que eu devia ter dito lá, na missa de corpo presente, e me 
contive em consideração a ti.

SALETE – Precisava acusar a minha mãe de todas as mazelas do nosso 
casamento?  E dizer que é culpa dela a crise do nosso casamento?

ENÉIAS -  E não é verdade?  Quem foi que contratou um detetive para me 
seguir? Quem foi que armou uma intriga com o meu patrão e a mulher dele 
que me fez perder o emprego?  Quem vivia me atribuindo casos com todas 
as mulheres do mundo? Eu bem que gostaria de ter saído com a metade das 
mulheres que tua mãe inventou que eu saí.

SALETE – Tá vendo como ela tinha razão? Você mesmo confessa. Como é 
que você queria que ela gostasse de você, se toda vez que ela chegava aqui, 
você inventava logo uma desculpa para se trancar dentro do quarto?

ENÉIAS – A mãe era tua. Quem tinha que aturar as chatices e os falatórios 
era tu mesmo.

SALETE – Da última vez que você falou com ela, perguntou se o vestido que 
ela estava usando era da neta dela. Que aquilo não era vestido  de uma velha 
decente.

ENÉIAS – E não era mesmo?  Você queria o que? Que eu dissesse que ela 
estava bem vestida com aquelas pelancas todas de fora? 

SALETE – Você não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada que se meter 
na vida dela. Falava só para implicar.

ENÉIAS – Era só revidando, Ela também não se metia na nossa vida?



212

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

SALETE – A verdade  é  que você sempre implicou com a mamãe. Sempre 
detestou o Dedé.

ENÉIAS  - Porque teu irmão é um vagabundo. Não faz nada na vida. Nunca 
quis nada com os estudos. Não dura em nenhum emprego. Vive às custas dos 
outros. Cansei de emprestar dinheiro a ele e nunca recebi um tostão de volta.

SALETE – Ele não teve as oportunidades que você teve .

ENÉIAS – Não teve? Foi matriculado nos melhores colégios da cidade. 
Embora não tenha frequentado nenhum dia de aula.

SALETE – A verdade é que você não gosta de ninguém da minha família.

ENÉIAS – Aí é que você se engana. Eu gosto sim.

SALETE – De quem, da minha família que você gosta? Dá aí só um exemplo. 
Um nome pelo menos.

ENÉIAS – Por exemplo: eu gosto muito da sua sogra.

SALETE – Muito engraçadinho você. Nada justifica você falar na hora da 
missa de corpo presente, na frente de todo mundo, o que a mamãe falava das 
minhas cunhadas, dos vizinhos, o que ela fazia ou deixava de fazer.

ENÉIAS – Mas você viu a cara das pessoas que estavam presentes no enterro? 
Todas pareciam querer dizer a mesma coisa que eu. Só que ninguém tinha 
coragem.

SALETE – Pois agora tu vai curtir a tua coragem sozinho, porque eu vou 
embora. A mamãe é que tinha razão. Tu não presta mesmo. Tu não respeita 
nem os mortos.

ENÉIAS – E desde quando falar a verdade é falta de respeito?

SALETE – Pois vai falar as tuas verdades no inferno.

ENÉIAS – Eu não. O que eu tinha para dizer a tua mãe eu já disse.
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SALETE – Quer saber do que mais? Eu to indo embora.

ENÉIAS – Êita velha ruim da peste. A praga causa confusão até depois de 
morta.

FIM
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Sinopse

O desaparecimento de uma mala de dinheiro, do 
quarto do deputado, deixa os hóspedes do Hotel 
Brasil em situação bastante complicada.

Observação

Este esquete foi montado pela primeira vez em 
2017 com a participação dos alunos da Oficina de 
Teatro Garimpo de Talentos no palco do Teatro 
Antonieta Noronha sob a direção do autor.

CENÁRIO: RECEPÇÃO DE UM HOTEL 
BARATO.

(O GERENTE ESTÁ EM CENA QUANDO 
ENTRA O DEPUTADO BASTANTE 
ABORRECIDO E AGITADO)



216

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

DEPUTADO – Eu quero falar com o gerente desta espelunca.

GERENTE – Que espelunca?

DEPUTADO – Da porcaria desse hotel.

GERENTE – Está falando com ele. Alguma reclamação?

DEPUTADO – Roubaram a minha mala.

GERENTE – Como roubaram a sua mala?

DEPUTADO – Sei lá. Roubaram roubando.

GERENTE – Mas de onde roubaram a sua mala?

DEPUTADO – Do meu quarto.

GERENTE – Calma. Entrou alguém no seu quarto?

DEPUTADO – Só pode ter entrado. Eu é que não iria roubar a minha própria 
mala.

GERENTE – E levaram todas as suas roupas?

DEPUTADO – Não Deixaram todas as roupas.

GERENTE – Eu não entendo. Se roubaram a sua mala, como é que deixaram 
todas as suas roupas? Levaram só a mala, sem nada?

DEPUTADO – Não. Levaram só a mala de dinheiro. A de roupa deixaram no 
quarto.

GERENTE – Como é que é?  O senhor estava com uma mala de dinheiro no 
quarto do hotel? E por que o deputado não guardou o dinheiro no cofre do 
hotel?

DEPUTADO -  Porque eu não confio em ninguém. E o pior é que a mala nem 
era minha.
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GERENTE – Ah, o dinheiro era seu, a mala era emprestada.

DEPUTADO – Não. Eu estava levando a mala de dinheiro para fazer um 
pagamento.

GERENTE – E por que o senhor não depositou o dinheiro no banco e fez a 
transferência?

DEPUTADO – Ta ficando doido? Se eu transferisse aquela quantia toda eu ia 
ter que declarar. Dizer de onde veio, para onde ia.

GERENTE – O senhor quer que eu chame a polícia?

DEPUTADO – Você pirou de vez? Nada de polícia.

GERENTE – E o que é que o senhor quer que eu faça?

DEPUTADO – Que dê conta da mala de dinheiro. Será possível que não se 
possa confiar em mais ninguém?

GERENTE – O senhor suspeita de alguém?

DEPUTADO – De todo mundo. Dos empregados, dos hóspedes...

GERENTE – Mas nós só estamos com três quartos ocupados. Todos com 
pessoas honestas, honradas e trabalhadoras. Um dos quartos  está ocupado 
pelo senhor. O outro é de um prefeito, seu amigo e correligionário. E  no outro 
está hospedado um Pai de Santo muito respeitado.

DEPUTADO – Todos suspeitos. E os funcionários?

GERENTE – Só temos dois. Eu e o Arnaldo que já trabalha aqui há mais de 
quatro anos e é de minha absoluta confiança. Nunca tivemos uma reclamação.

DEPUTADO – Sempre existe uma primeira vez. Todos são suspeitos. Exijo 
que todos sejam revistados. Não deixe ninguém sair até a  mala aparecer.

GERENTE – (TOCA A CAMPAINHA E APARECE O OUTRA EMPREGADO 
DO HOTEL.) Arnaldo, chame aqui todos os hóspedes do hotel. Diga que é 
uma emergência.
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ARNALDO – Sim senhor. (SAI)

DEPUTADO – A minha mala tem que ser encontrada.

GERENTE – Não se preocupe. Aqui nunca aconteceu uma coisa dessas. 
Também nós nunca hospedamos um deputado...

DEPUTADO – Eu quero o dinheiro de volta, tostão por tostão.

GERENTE – O senhor quer dizer milhão por milhão, não é?

DEPUTADO – Seja como for eu preciso deste dinheiro de volta. Senão a 
minha reputação vai ficar abalada.

ARNALDO – (ENTRANDO ACOMPANHADO DO PREFEITO E DO PAI 
DE SANTO.) Pronto, senhor gerente. Estão todos aqui.

PREFEITO  – De que se trata?

GERENTE – Desculpe, excelência. Mas desapareceu uma mala de dinheiro 
do quarto do deputado.

PREFEITO – E você vem me perturbar por causa de uma bobagem dessas? 
Todo dia desaparece dinheiro lá da prefeitura e nem por isso a gente faz uma 
confusão dessas.

GERENTE – É que aqui, ninguém sabe como foi que o dinheiro sumiu.

PAI DE SANTO – E o que é que eu tenho a ver com a roubalheira de vocês?

GERENTE – É que eu pensei, que talvez, o pai pudesse botar o baralho e 
descobrir quem foi o ladrão que roubou a mala de dinheiro.

PREFEITO – Isso é superstição. Esse negócio de baralho é besteira. É 
invencionice de macumbeiro.

PAI DE SANTO – Êpa. Alto lá. Eu sou é catimbozeiro. As minhas cartas 
jamais, jamais, erraram uma previsão. As cartas não mentem, jamais.
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GERENTE – Então o senhor vai botar o baralho para descobrir quem roubou 
a mala de dinheiro do deputado?

PAI DE SANTO – Vou fazer melhor. Vou fazer uma simpatia e descobrir 
quem é o ladrão.

PREFEITO – E como é essa simpatia?

PAI DE SANTO – O negócio é o seguinte. Eu vou distribuir um pedaço de 
cipó, chamado cordão de frade, para cada um de vocês. Os pedaços de pau, 
são todos do mesmo tamanho. Depois eu acendo uma vela, faço umas orações 
e a gente vai saber quem roubou a mala de dinheiro do deputado.

ARNALDO – Espere. Eu não estou entendendo nada. Como é que a gente vai 
ficar sabendo quem é o ladrão?

PAI DE SANTO – Eu vou entregar os pedaços de pau todos do mesmo 
tamanho a todos vocês. Aí os senhores voltam para os seus quartos enquanto 
eu faço as minhas invocações. Quando eu terminar de rezar, eu toco o sininho, 
os senhores voltam aqui e mostram o pau.

PREFEITO – Como é que é?

PAI DE SANTO – Os senhores exibem os paus que eu entreguei a vocês. 
Aquele que o pau tiver crescido cinco centímetros, é o ladrão da mala.

(ABRE UMA SACOLA E DISTRIBUI OS PAUS)  Podem se retirar.

PREFEITO – Para mim tudo isso é besteira.

(SAEM TODOS FICANDO APENAS O PAI DE SANTO QUE ACENDE 
UMA VELA, FAZ UNS PASSES DE MÁGICA E PRONUNCIA UMA 
PALAVRAS MÁGICAS. AO FINAL DO RITUAL, TOCA O SINO E 
TODOS VOLTAM.)

PAI DE SANTO -  Tá todo mundo aqui?

GERENTE – (CONFERINDO) Esta.
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PAI DE SANTO – Pois muito bem. Chegou a hora da verdade.

PREFEITO – Eu quero é só ver em que vai dar essa bobagem.

PAI DE SANTO – Bobagem? Você vai ver. Eu mato a cobra e mostro o pau. 
Vamos lá, todo mundo de pau na mão. (EXAMINA A MEDIDA DE CADA 
UM COM UMA RÉGUA) Deixa ver? Esse não cresceu. Este está do mesmo 
tamanho. (QUANDO CHEGA NO PREFEITO) Epa. O pau do prefeito 
diminuiu cinco centímetros.

PREFEITO – Tá vendo como eu sou honesto?

PAI DE SANTO – Honesto coisa nenhuma. Foi você que pegou a mala.

PREFEITO – Eu não peguei mala alguma. Prove que fui eu. Meu pau nem 
cresceu.

PAI DE SANTO – Exatamente por isso. O seu pau diminuiu, porque você com 
medo que ele crescesse  cortou cinco centímetros. Foi você que pegou a mala 
de dinheiro do deputado.

PREFEITO – Eu mesmo não. É tudo mentira desse macumbeiro. Podem 
revistar o meu quarto para ver se encontram alguma mala de dinheiro lá.

Eu vou é lhe processar por calúnia. Eu quero é que você prove que fui eu.

GARI – (ENTRANDO COM A MALA NA MÃO) Dá licença, senhor prefeito. 
Eu vim devolver a sua mala que o senhor pediu para eu guardar.

PREFEITO – Mala? Que mala? Eu nem o conheço.

GARI - É a mala que o senhor mandou eu guardar no meu carrinho de limpeza.

PREFEITO – Eu nunca vi esse homem.

GARI – Senhor prefeito, o senhor me deu essa mala para guardar no meu 
carrim. Num tá lembrado não?

PREFEITO – Você está é louco. Eu nunca vi você na minha vida.
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GARI –  O senhor até me prometeu uma boa gorjeta. Eu vim devolver a mala, 
porque eu já vou embora.

PREFEITO – Isto deve ser alguma armação. Essa mala não é minha.

DEPUTADO – Tem razão, excelência. A mala é minha. Aqui está a sua gorjeta, 
bom homem. E obrigado por ter guardado a mala para mim.

GARI – Obrigado. Muito obrigado. (SAI)

GERENTE – Eu não estou entendendo é nada.

PAI DE SANTO Pois eu já captei tudo.

DEPUTADO – Não tem importância. O importante é que a minha mala 
apareceu e eu estou entendendo tudo.

PREFEITO – Eu juro que jamais vi essa mala.

Deputado – Eu sei.

ARNALDO – E a simpatia do Pai de Santo?

PREFEITO – Mentira. Tudo mentira.

PAI DE SANTO – Epa. Mentira não. As cartas não mentem jamais...

DEPUTADO – Deixa isso para lá. O importante é que o dinheiro voltou as 
minhas mãos.Vamos comer uma bela duma pizza. Afinal, nós estamos no 
hotel Brasil.

GERENTE – E aqui nós servimos as maiores pizzas do mundo...

FIM
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PERSONAGENS

DETETIVE
IVETE
JOANA
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(DETETIVE ENTRA NA FRENTE COMO SE 
IVETE TIVESSE ABERTO A PORTA PARA 
ELE)

DETETIVE – (SENTANDO) Então? A senhora 
recebeu o meu relatório?

IVETE – Recebi.

DETETIVE – E o que achou?

IVETE – Fraco.

DETETIVE – Fraco? Ou franco?

IVETE – Muito fraco.

DETETIVE – Como assim, fraco?
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IVETE – Fraco, fraco. Eu esperava mais. (PEGA O ENVELOPE QUE ESTÁ 
SOBRE A MESINHA.)

DETETIVE – Mas está tudo aí. Eu fiz um relatório completo.

IVETE – Mas deixou muito a desejar.

DETETIVE – É um relatório completo.

IVETE – Eu esperava algo mais detalhado.                                       

DETETIVE – Mais detalhado do que isso é impossível. Olhe, a senhora leu o 
relatório com atenção?

IVETE – Claro que li.

DETETIVE – E o que foi que a senhora não entendeu?

IVETE – Quem não entendeu? Eu entendi tudo muito bem. Está me chamando 
de burra?

DETETIVE – Eu? Absolutamente.

IVETE – Eu entendi tudo muito bem. Só que não gostei.

DETETIVE – E qual foi o ponto que a senhora não gostou?

IVETE – Do todo. Eu não gostei nada, nada do seu relatório. Eu esperava uma 
coisa mais completa, mais contundente.

DETETIVE – Mais completa?

IVETE – É. Pelo menos mais convincente.

DETETIVE – Mais convincente do que isso, só se for ao vivo. De corpo 
presente. Porque eu fiz tudo que a senhora me pediu.

IVETE – Mas o senhor não me esclareceu nada. Pelo contrário. Me deixou foi 
com mais dúvidas.
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DETETIVE – Francamente, dona Ivete... A senhora ainda tem dúvidas? 
Dúvidas de que?

IVETE – O senhor não deixou nada evidente.

DETETIVE – (PEGANDO O ENVELOPE E TIRANDO UM DVD.) Mais 
evidente do que isso é impossível. (MOSTRANDO O DVD) Eu tenho certeza 
que a senhora nem olhou para isso aqui.

IVETE – Vi e revi várias vezes.                                                             

DETETIVE – Então como é que a senhora me diz uma coisa dessa? E As 
fotografias? A senhora olhou direitinho as fotografias?

IVETE – Olhei.

DETETIVE – É ele ou não é?

IVETE – É. É ele mesmo. Quanto a isso eu não tenho a menor dúvida.

DETETIVE – Pois então? O que é que a senhora quer mais? Está tudo muito 
claro, muito cristalino.

IVETE – Cristalino é uma ova.  Isto é uma sujeira.

DETETIVE – É a verdade nua e crua. Não tem para onde correr. Veja as fotos.

IVETE – Essas fotos não provam coisa nenhuma.

DETETIVE – Como não? Estas fotos são legítimas, não são fotomontagens. 
Para fazer essas fotos eu levei sol, chuva.  Me estrepei todo me escondendo 
atrás das moitas, pulando muros, correndo de cachorros. Tive que me arriscar, 
trepando em árvores, subindo em postes, procurando o melhor ângulo, para 
depois, a senhora me dizer que as fotos não são reveladoras. Que as fotografias 
que eu tirei não prestam? Ah, tenha a santa paciência.

IVETE – Perdão, mas eu não disse que as fotos não prestavam. Eu apenas falei 
que elas não provam nada.
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DETETIVE – Eu não tenho culpa se a senhora não gostou do resultado. Se 
não foi o que a senhora esperava. Se seu marido não ficou bem nas fotos. 
Mas o meu trabalho foi feito com todo critério. Foi feito com qualidade. Pelo 
material que eu lhe forneci, a senhora já devia estar mais do que convencida 
dos fatos.

IVETE – Olhe aqui, Eu não estou convencida de nada. O senhor com o seu 
maravilhoso material, veio foi encher ainda mais minha cabeça de dúvidas.

DETETIVE – Espere aí. Quem está enchendo  a sua cabeça não sou eu não. 
Foi a   senhora que me procurou, não fui eu que fui procurar a senhora não. 
Agora se a senhora esperava eu dizer que seu marido é um santo...

IVETE – Que santo? Que santo? Homem nenhum é santo. Só Deus é fiel.

DETETIVE – Então eu não entendo o que a senhora queria. (MOSTRA UMA 
FOTO) Esse aqui não é ele?

IVETE – É.

DETETIVE – Esse aqui não é o carro dele? 

IVETE – É.

DETETIVE – E esse local aqui que ele está entrando, não dá para ver bem 
legível o nome na placa?

IVETE – Dá.

DETETIVE – Então? O que é que a senhora quer mais?

IVETE – Hora deixe de me fazer perguntas. Parece um investigador. Eu não 
estou satisfeita e está acabado.

DETETIVE – Acabado, não senhora. Falta a senhora me pagar.

IVETE – Pagar por uma coisa que não me esclareceu? 

DETETIVE – Mais esclarecedor do que o material que eu lhe entreguei?
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IVETE – Pelo menos mais real. É tudo tão surreal...

DETETIVE – Surreal é eu subir numa árvore de sapatos. Eu estava em cima 
de uma árvore quando o seu marido entrou no quarto e deixou a janela aberta, 
sem se preocupar com coisa alguma. Tirou  toda a roupa , ficou só de sapatos 
e meia. Depois tirou a cueca e ao invés de jogar numa cadeira ou num cabide, 
pendurou a cueca no mastro.

IVETE – Mastro? Que mastro? 

DETETIVE – Hora, minha senhora. No da bandeira é que não foi. A senhora 
sabe muito bem qual é o mastro que eu estou me referindo.

IVETE – Cretino. Comigo ele nunca fez isso.

DETETIVE – Depois, amordaçou a dama, pois umas algemas, prendeu seus 
pulsos na cama e a despiu com os dentes.

IVETE – Cachorro. E depois?

DETETIVE – Eu perdi o equilíbrio e caí da árvore. Olhe, para conseguir 
flagrar tudo isso eu trabalhei feito um doido. Segui seu marido vários dias, 
filmei, fotografei, fiz um relatório. O que é que a senhora quer mais?

IVETE – Eu quero a reconstituição do crime.

DETETIVE – Reconstituição? Como assim?                                         

IVETE – É o que o senhor ouviu. Reconstituição. Eu quero que o senhor me 
mostre com detalhe, tim-tim por tim-tim, com a coisa se deu.

DETETIVE – Como se deu? Se deu que cada dia era uma fantasia diferente. 
Posições diferentes. Acessórios diferentes.

IVETE – Acessórios diferentes?

DETETIVE – Sim. Seu marido tem muita imaginação. A senhora não leu o 
meu relatório? Quanta criatividade.
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IVETE - Comigo ele nunca foi criativo.

DETETIVE - Está tudo aí no relatório. Eram cassetetes, algemas, chicotes, e 
outros brinquedinhos mais...

IVETE – Eu quero que o senhor reproduza como foi as vias de fato.

DETETIVE – Mas a senhora quer mesmo que eu reproduza tudo?

IVETE – Tudo, tudo , tudo. Cena por cena.

DETETIVE – Mas, isso é inviável.

IVETE – Inviável por que?

DETETIVE – Porque nesse caso, eu teria que ter uma parceira.

IVETE – Não tem problema. Eu faço o papel da outra.

DETETIVE – A senhora?... Mas são cenas muito picantes. Quer dizer: fortes.

IVETE – Na hora das cenas picantes, o senhor não pica. Pula, entendeu?

DETETIVE – Mas assim, a reconstituição não fica perfeita.                 

IVETE – E quem é que vai se preocupar com perfeição numa hora dessas? 
Basta o senhor imitar. Sugerir.                                            

DETETIVE – Está bem. Mas lembre-se, é a senhora que está insistindo.

IVETE – Não tem problema. Por onde começamos?

DETETIVE – Nós vamos para o quarto.

IVETE – Não precisa. Pode demonstrar aqui mesmo na sala.

DETETIVE – Mas na sala não tem o clima...

IVETE – O quarto está todo bagunçado. Crie o clima aqui mesmo.
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DETETIVE – Pois então, diminua as luzes. Eu nunca fiz isso antes.

IVETE – O senhor é virgem?...

DETETIVE – Não. Eu nunca fiz uma reconstituição antes.

IVETE – Nem eu. Mas sempre tem uma primeira vez. 

DETETIVE – Geralmente eu não bebo quando estou trabalhando. Mas a 
senhora pode me servir uma bebida?

IVETE – O que era que eles estavam bebendo?

DETETIVE – Whisky. A senhora pode me arranjar um whisky? 

IVETE – Com gelo ou sem gelo?

DETETIVE – Caubói que é para quebrar o gelo.

IVETE – (SERVE UMA DOSE PARA O DETETIVE E OUTRA PARA ELA) 
Pronto. E agora?

DETETIVE – Qual a parte que a senhora deseja reconstituir?

IVETE – Essa última. Do mastro.                                                         

DETETIVE – Pois muito bem. Primeiro ele tirou toda a roupa dela com os de
ntes.                                                                                       

IVETE – Pode pular essa parte.

DETETIVE – Depois, ele algemou ela na cama.

IVETE – Essa aí também pode pular.

DETETIVE – Mas assim não vai ser uma reconstituição. Fica sem graça.

IVETE – Está bem. Então o senhor me algema aqui, na poltrona.
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DETETIVE – Assim fica um pouco mais real. (ALGEMA) Agora ele começa 
a tirar a roupa.(VAI DESABOTOANDO A CAMISA)

IVETE – Espere.

DETETIVE – A senhora não quer que eu tire a roupa?

IVETE – Coloque uma música, por favor.

(DETETIVE VAI ATÉ OS BASTIDORES COLOCAR A MÚSICA. OUVE-
SE A MÚSICA E O DETETIVE ENTRA COM UM PANO NA MÃO, 
AMORDAÇA IVETE E COMEÇA A DANÇAR E FAZER UM ESTIPTEASE, 
ATÉ FICAR SÓ DE CUECA E MEIA. ENTRA JOANA.)

JOANA – Mas o que é que está acontecendo aqui?

DETETIVE – Não é nada do que a senhora está pensando.

(IVETE SE CONTORCE NA CADEIRA E RESMUNGA AMORDAÇADA)

JOANA – Eu não estou pensando. Eu estou vendo você torturando a minha 
filha. Cabra safado. Tarado. Ainda bem que eu cheguei bem na hora.

DETETIVE – A senhora está enganada.                                               

(IVETE FAZ GEMIDOS, MAS NÃO PODE DIZER NADA, POIS ESTÁ 
ALGEMADA E AMORDAÇADA)

JOANA – (TIRA UM REVÓLVER DA BOLSA E APONTA PARA O 
DETETIVE) Eu vou acabar com a sua raça, seu cretino.

DETETIVE – Calma, eu posso explicar tudo.

JOANA – Explicar o que? Seu cabra safado. 

DETETIVE – Pelo amor de Deus, me escute. Não aconteceu nada demais.

JOANA – Não aconteceu porque eu cheguei a tempo de impedir você de 
estuprar a minha filha. Mas eu não tenho medo de você não.
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DETETIVE – Calma, minha senhora. Isto que a senhora viu foi apenas uma 
demonstração.

JOANA – Pois eu também vou lhe dar uma demonstração de como não mexer 
com uma senhora decente.

DETETIVE – Tudo isso é um grande engano.

JOANA – Pois é, você cometeu um grande engano quando escolheu a minha 
filha para vítima da sua tara. Fora daqui, antes que eu chame a polícia, seu 
cabra safado.

DETETIVE – E as minhas roupas? Deixe eu apanhar as minhas calças. Eu não 
posso sair na rua desse jeito.

JOANA – Eu quero mais é que a polícia lhe prenda seu tarado. Faz carreira se 
não quiser levar um tiro na bunda.

(O DETETIVE SAI CORRENDO SEM AS ROUPAS. IVETE GEME E 
ESTREBUCHA AMORDAÇADA. JOANA VAI TIRAR A MORDAÇA DE 
IVETE.)

JOANA – Agora pronto, minha filhinha. Vamos imediatamente na delegacia 
da mulher fazer um boletim de ocorrência contra aquele tarado.

IVETE – (DESESPERADA) Mamãe, a senhora acabou com a minha fantasia. 
(PEGA AS ROUPAS DE DETETIVE E SAI CORRENDO ATRÁS DELE.)  

FIM
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PERSONAGENS

DAGMAR
AUREA
MINISTRO
PASTOR
MÃE DE SANTO 
ANGÉLICA
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(INÉDITA)

(OBS: OS PERSONAGENS DE MINISTRO, 
PASTOR, E MÃE DE SANTO, PODEM 
SER MUDADOS DE ACORDO COM O 
ELENCO QUE O DIRETOR TIVER)(EXP. 
AO INVÉS DE MÃE DE SANTO PODE SER 
UM PAI DE SANTO DEPENDENDO DA 
DISPONIBILIDADE DO ELENCO)

(DE INICIO DAGMAR ESTÁ DE PÉ, 
OLHANDO PARA OS BASTIDORES, COMO 
SE OLHASSE POR UMA JANELA. AUREA 
ESTÁ SENTADA JOGANDO PACIÊNCIA 
COM O BARALHO)

DAGMAR – Da janela dá para ver tudo. Lá vai 
ela, toda se rebolando.
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ÁUREA – Deixa a vida dos outros para lá. Vem cuidar da tua que é o melhor 
que tu faz.

DAGMAR – É mesmo uma falta de vergonha.

ÁUREA – O que é, que é uma falta de vergonha?

DAGMAR – Essa sujeita. Vem ver só o jeitão dela.

ÁUREA – Eu não. O que é que eu tenho a ver com isso?

DAGMAR – Essa vila já foi um lugar decente.

ÁUREA – E continua sendo. Não vi nada até agora que pudesse abalar a  
decência desta vila. 

DAGMAR – Você não vê porque não quer. Não se achega a janela...

ÁUREA – Tenho mais o que fazer...

DAGMAR – Belo afazer. Jogar paciência...

ÁUREA – É melhor do que atazanar a paciência dos outros.

DAGMAR – Eu não estou atazanando a paciência de ninguém. Estou apenas 
comentando os desfrutes que vejo pela janela. Se quiser olhar também, que 
olhe. Se não. Fique aí sentada, jogando paciência, enquanto o circo pega fogo. 
O que eu não posso é ficar calada enquanto essa zinha aí do lado dá o seu 
showzinho. Veja só como ela se veste.

ÁUREA – Não é às minhas custas.

DAGMAR- É muito vulgar. O vestido é tão apertado e curto que eu tenho a 
impressão que se ela der um peido, rasga o vestido. O decote então... Deixa a 
metade dos peitos do lado de fora.

ÁUREA – Tu tá é com inveja. Se tu tivesse uns peitos bem feitos como os da 
nossa vizinha, tu também sairia por aí mostrando.
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DAGMAR – Eu não me dou a esses desfrutes,

ÁUREA – Realmente. Quem é que ia querer ver isso?

DAGMAR – Você não perde a oportunidade para me agredir,

ÁUREA – Lá vai. E desde quando dizer a verdade é agressão?

DAGMAR – Mas eu já estou acostumada. Você sempre foi despeitada comigo. 
Sempre tentou seduzir os meus namorados.

ÁUREA – Que não foram muitos, diga-se de passagem.

DAGMAR – Realmente. Eu sempre fui muito seletiva. Escolhia a dedo aquele 
com quem podia namorar.

ÁUREA – Escolheu tanto que acabou só.

DAGMAR – Por opção. Mil vezes ficar solteira, do que engravidar do primeiro 
vagabundo que aparecesse. E depois ser obrigada a casar às pressas e ainda ser 
trocada por uma rapariguinha qualquer.

ÁUREA - Chega...

DAGMAR – Foi você quem começou.

ÁUREA – Toda a vez que a gente tem uma discussão, você me joga na cara as 
traições do Galdino. Eu tenho culpa se ele preferiu a mim e não você?

DAGMAR – Do jeito que você se insinuava, só podia dar nisso mesmo. Você 
era uma presa mais fácil do que eu. Eu saltei foi uma fogueira, deixando ele 
para você.

ÁUREA – Foi você mesma que deixou o Galdino para mim? Ou foi ele que 
não te quis? Eu tenho culpa dele ter preferido a mim?

DAGMAR – Preferiu tanto que vivia te trocando por qualquer rapariga 
que aparecesse. Foi preciso você pegar ele no quarto da empregada para se 
convencer que o Galdino não prestava.
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ÁUREA – Eu agradeço muito você ter armado o flagrante para poder abrir os 
meus olhos. Pensou que estava me fazendo um mau, fez foi um bem. E você 
se sentiu vingada.

DAGMAR – Vingada? Eu apenas quis que aquele sujeito fosse desmascarado 
e não continuasse enganando você embaixo do seu nariz.

ÁUREA – Ta bom, ta bom. Isso são águas passadas. Daquilo tudo, a única 
coisa que eu realmente lamento foi ter perdido o meu filho.

DAGMAR – Mas, de que era mesmo que nós estávamos falando?

ÁUREA – Eu, de nada. Você, como sempre e para não perder o costume, 
falava da vida alheia, já que da sua não tem nada o que falar.

DAGMAR – Eu não sei por que, mas desde que essa mulher pisou aqui na vila 
que eu não fui com a cara dela.

ÁUREA – Eu sei. Porque é uma mulher nova, bonita, e elegante. Não sei se é 
inteligente também, porque não tive ainda a oportunidade de conversar com 
ela. Mas logo se vê que é uma mulher de classe.  

DAGMAR – Classe? (RI) Logo se vê que você não sabe o que é uma mulher 
de classe. Uma mulherzinha vulgar...

ÁUREA – Vulgar até que pode ser. Mas mulherzinha, não. Ela é um mulherão.

DAGMAR – Eu ainda vou descobrir por que vai tanta gente naquela casa. 
Parece um rendez-vous.

ÁUREA – Quer descobrir? Muito simples. Espera ela voltar e pergunta a ela. 
Muito melhor do que ficar dia e noite na janela, de tocaia, fazendo suposições.

DAGMAR – Eu não estou tocaiando ninguém. Eu gosto de tomar sol na janela.

ÁUREA – De noite...

DAGMAR – De noite eu gosto de olhar para as estrelas. (OLHA PELA 
JANELA) Olha, olha, olha. Lá vem outro. Este parece ser bem distinto.
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ÁUREA – Monta uma barreira lá na entrada da vila. Quem for passando tu vai 
entrevistando: - Profissão? Idade? Casado ou solteiro? O que deseja na casa 
da minha vizinha? – Ai o homem pergunta: - E a senhora, quem é? Com que 
autoridade faz todas essas perguntas? – E você responde: - Eu sou a Dagmar. 
A bisbilhoteira-mor aqui dessa vila.

DAGMAR – Muito engraçadinha você. Devia ter sido humorista.Ia ganhar 
um bom dinheiro.

ÁUREA – E você investigadora policial.

DAGMAR – (OLHANDO PELA JANELA) O homem está vindo para cá. 
(TOQUE DE CAMPAINHA) Você está esperando alguém?

ÁUREA – Eu mesma não. A quem eu podia estar esperando?

DAGMAR – Eu sei lá. Você não me conta nada. Vive cheia de mistérios...  
(VAI ATENDER) Pode entrar.

MINISTRO – Desculpe incomodar, mas vocês conhecem uma senhora 
chamada Angélica?

ÁUREA – Não.

MINISTRO – Ela mudou recentemente para cá.

DAGMAR – Ah, eu sei quem é. Mora aqui ao lado.

MINISTRO – Vocês estão de parabéns. Ganharam uma ótima vizinha. Um 
verdadeiro anjo.

DAGMAR – Anjo?

MINISTRO – Eu sou Ministro da Eucaristia, e a dona Angélica nos ajuda 
muito lá na igreja.

ÁUREA – (OLHA SIGNIFICATIVAMENTE PARA DAGMAR) É mesmo?

DAGMAR – E o que é que o senhor deseja com a dona Angélica?
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MINISTRO – Eu vi deixar essa imagem que ela me encomendou. (MOSTRA 
O PACOTE) Eu toquei a campainha no número que ela me deu e como 
ninguém atendeu...

ÁUREA – Se o senhor quiser, pode esperar aqui por ela. Se não, pode deixar 
a imagem que a gente entrega quando ela voltar. Assim evita que o senhor dê 
uma nova viagem.

MINISTRO – Vocês me fariam esse favor?

Dagmar – Claro. A Áurea adora fazer favor.

MINISTRO – Não é muito incômodo?

ÁUREA – Incomodo nenhum. Pode deixar que eu mesma entrego.

MINISTRO – Muito obrigado.

ÁUREA – Como é mesmo o nome do senhor?

MINISTRO – Alexandre. Deus lhe pague.

ÁUREA – Amém.

MINISTRO – Até logo. E mais uma vez muito obrigado. (SAI)

ÁUREA – Por nada. Está vendo? E você fazendo mau juízo da criatura.

DAGMAR – Isso não quer dizer nada.

ÁUREA – Tem razão. Tem gente que se diz piedosa, vive rezando, mas não 
para de falar da vida dos outros e fazer mau juízo.

DAGMAR – Essa carapuça não me cabe. (NOVO TOQUE DE CAMPAINHA) 
Heita que isto aqui hoje esté é animado. Agora é a sua vez de atender a porta.

ÁUREA – Abra você mesma. Eu não estou esperando ninguém. Deve ser para 
você.
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DAGMAR – Para mim?... (VAI ABRIR) Pode entrar. (PASTOR ENTRA) O 
que o senhor deseja?

PASTOR – É que eu toquei aqui vizinho, na casa da irmã Angélica...

DAGMAR – Irmã?...

PASTOR – Sim. Da irmã Angélica que se mudou recentemente para cá. É que 
eu sou Pastor Evangélico, e vim trazer o recibo do dízimo, que a irmã pagou e 
pediu que depois eu passasse por aqui para deixar o carnê.

DAGMAR – Como é que é? Ela é evangélica?

PASTOR – Sim. Terrivelmente.

DAGMAR – Desde quando?

PASTOR – Há muito que ela aceitou a palavra. Ela é uma das irmãs mais 
generosas. A irmã Angélica tem uma fé inquebrantável. Olhe, Irma, eu queria 
pedir para a irmã entregar, se for possível, este carnê a irmã Angélica.

DAGMAR – Em primeiro lugar, eu não sou sua irmã.

PASTOR – Todos nós somos irmãos em Cristo.

ÁUREA – Pode deixar, irmão. Que eu terei prazer em entregar o carnê para a 
irmã Angélica.

PASTOR – Se a irmã estiver interessada em aceitar a palavra de Deus, no nosso 
templo nos temos culto ás terças feiras, quartas, quintas e sextas, ás dezenove 
horas, e aos sábados ás dezessete e ás vinte horas. Agora aos domingos, nos 
temos a Escolinha Dominical ás nove da manhã...e...

ÁUREA – (CORTANDO) Pode deixar. Qualquer dia desses eu vou lá com a 
irmã Angélica.

PASTOR – Eu vou deixar aqui com vocês alguns folhetos com a palavra de 
Deus e este jornalzinho. O jornalzinho custa cinco reais. É para ajudar na obra.
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ÁUREA – Deixa ver se eu tenho aqui. (BUSCA O DINHEIRO E ENTREGA) 
Tome.

PASTOR – Muito obrigado. No jornalzinho tem mensagens muito boas.

ÁUREA – Pode deixar, Pastor, que eu vou ler.

PASTOR – Obrigado. Jesus te ama. Não deixe de ir nos fazer uma visitinha...
(SAINDO)

ÁUREA – Pode deixar.

DAGMAR – Eu não estou entendendo é nada.

ÁUREA – A mulher é uma boa cristã. Só isso.

DAGMAR – Boa cristã coisa nenhuma. Para mim, aquela dali não passa de 
uma sonsa.

ÁUREA – Pelo menos, caridosa ela é. E você fazendo mau juízo da nova 
vizinha...

DAGMAR – A mim, essa irmãzinha não engana não. Aí tem coisa. Ninguém 
pode servir a dois senhores ao mesmo tempo.

ÁUREA -  Deus é um só. Pode até ter muitos nomes, Jeová, Maomé, Buda, 
Olorum... Sob qualquer denominação, Deus é um só.

DAGMAR – Aí tem. Uma criatura que não é carne nem é peixe...

ÁUREA – Vai cuidar da tua salvação, que ao que parece, a da nossa vizinha 
já esta garantida.

(NOVO TOQUE DE CAMPANHINHA)

DAGMAR – Quem será dessa vez? Tu ta devendo alguma coisa a alguém?

ÁUREA – Eu não devo a ninguém, graças a Deus. Sempre compro tudo a 
vista. Vai logo atender a porta.
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DAGMAR – E por que tu não vai?

ÁUREA – Não esta vendo que eu estou ocupada? (MEXENDO NO 
BARALHO)

DAGMAR – Bela ocupação... (VAI ATÉ A PORTA. ENTRA UMA MÃE DE 
SANTO, COM UMA GARRAFA NA MÃO)

MÃE – Sarava.

ÁUREA – Sarava.

DAGMAR – O que a senhora deseja?

MÃE – Eu queria falar com a minha filha, Angélica de Iemanjá.

DAGMAR – Como é que é?

MÃE – Angélica de Iemanjá. Ela esta?

DAGMAR – A mulher agora é macumbeira...

ÁUREA – Senhora, a dona Angélica não mora aqui. A casa dela é aqui vizinha. 
Mas eu sei que ela não esta em casa agora. Se a senhora quiser deixar algum 
recado...

MÃE – Menina. Deixe eu vera sua mão. 

ÁUREA - (ÁUREA MOSTRA) O que tem a minha mão?

MÃE – A menina tem um bom coração. Tem muita luz. Mas eu vejo uma 
sombra negra que esta lhe seguindo.

ÁUREA – Eu sei. É a minha irmã.

MÃE – Se a menina quiser, a mãe aqui faz um trabalho para afastar essa 
sombra que anda prejudicando a sua vida.

ÁUREA – Tem jeito não. É desde criança. Eu já estou acostumada. É carma. 
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MÃE – Se a filha quiser a mãe faz um trabalho para despachar ela para bem 
longe da filha.

ÁUREA – Pode deixar. Se ela me encher muito o saco, eu mesmo despacho.

DAGMAR – Mas o que é mesmo que a senhora quer?

MÃE – Calma, minha filha. Tudo ao seu tempo. Nada é por acaso. Eu bati na 
porta aparentemente errada, mas era a porta certa. Bati exatamente na porta 
de uma pessoa que esta com um encosto. (PARA ÁUREA) Se a minha filha 
quiser eu posso lhe preparar uns banhos para abrir os seus caminhos.

ÁUREA – Pode deixar. Se for preciso eu procuro a sua filha Angélica e vou 
com ela lá no seu terreiro.

MÃE – A menina é quem sabe. Mas essa nuvem negra esta atrasando a sua 
vida.

ÁUREA – Eu sei. Faz muito tempo.

MÃE – Pois é, se precisar, já sabe. Eu trouxe esse banho (MOSTRA A 
GARRAFA) para entregar a minha filha Angélica. É para abrir os caminhos 
dela.

DAGMAR – Pelo visto ela tem muitos caminhos...

MÃE – Todos nós temos muitos caminhos para escolher. O difícil é escolher 
o caminho certo. Não custa nada a gente pedir ajuda aos nossos Orixás para 
iluminar os nossos caminhos. Acender uma vela de vez em quando para Exu. 
Exu é que é o dono dos caminhos.

DAGMAR – Pelo visto a senhora esqueceu de acender vela para o seu, pois 
errou o caminho.

MÃE – Não, minha filha, errei não. Eles sabem o que é para ser feito. Eu 
não bati aqui por acaso. Quando eu cheguei aqui, senti logo um ambiente 
carregado. Essa casa esta precisando de uma limpeza.
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DAGMAR – Nós temos uma diarista que é muito zelosa.

MÃE – Eu estou falando de limpeza espiritual, para afastar tudo de ruim.

ÁUREA – A senhora estava procurando a casa de dona Angélica. Ela é sua 
filha?

MÃE – De santo. Ela esta se preparando para fazer a cabeça.

DAGMAR – Fazer a cabeça?...

ÁUREA – Deixa quieto.

MÃE – Sim. Fazer a cabeça. Dar obrigação para o santo. Eu trouxe esse banho 
para ela tomar ainda hoje. É um banho de limpeza.

DAGMAR – Eu não estou entendendo nada.

MÃE – É que ela vai raspar a cabeça.

DAGMAR – Raspar a cabeça? E ela esta doente?

ÁUREA – (CORTANDO A CONVERSA) Pode deixar. Se a senhora quiser eu 
entrego o banho para a sua filha.

MÃE – Ou, minha fila, você me faz esse favor?

ÁUREA – Não é favor nenhum. E um prazer.

MÃE – Que  Oxalá lhe cubra com o seu Alá. Que Oxum te proteja e te traga 
muita fortuna. Que Exu guarde os teus caminhos.

ÁUREA – Assim seja.

MÃE – Apareça lá no Ilê. (SAINDO) Axé...

ÁUREA – Pode deixar. Axé...

DAGMAR – Mas tu tem muita paciência... Hei, que história é essa de nuvem 
negra?
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ÁUREA – Deixa isso pra lá. Toda Mãe de Santo vem com essa conversa de 
que a gente tem que fazer um trabalho. Esquece isso.

DAGMAR – Mas essa nossa vizinha, hem? Eu não falei que ela não era flor 
que se cheirasse?

ÁUREA – E quem disse que eu quero cheirar ela?

DAGMAR – A mulher esta atirando para tudo quanto é lado, Não sabe o que 
quer da vida.

ÁUREA – Cada qual com a sua crença.

DAGMAR – Mas aquela dali tem crença demais...  Onde já se viu isso? 
Frequentar tudo que é religião? Só falta agora aparecer um Monge Budista 
ou aqueles Hare krishna enrolado naqueles panos cor de rosa com uma flor 
na mão, cantando e tocando um sininho. (TOQUE DE CAMPANHINHA) 
Faltava... (VAI ABRIR A PORTA E ANGÉLICA ENTRA)

ANGÉLICA – Desculpem a perturbação. Eu sou Angélica, sua nova vizinha. 
Com essa arrumação toda, eu ainda não tive nem tempo de lhe fazer uma 
visita para me apresentar. Mas vocês sabem como é mudança.

ÁUREA – Eu sou Áurea e aquela ali é a Dagmar, minha irmã, Muito prazer.

ANGÉLICA – Quando eu estava voltando para casa encontrei com uma amiga 
minha que disse ter deixado uma encomenda aqui para mim.

DAGMAR – Amiga? Ela falou que era sua mãe.

ANGÉLICA – É... Mãe de Santo.

ÁUREA – Veio também um Ministro da Eucaristia que deixou uma imagem 
para você.

DAGMAR – Quem também veio aqui foi seu irmão, Pastor, que deixou o 
carnê do dízimo que você pagou.

ANGÉLI8CA – Ah, muito obrigada.
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DAGMAR -  Sabe de uma coisa, dona Angélica, não é querendo me meter na 
sua vida não, mas, já me metendo, como é que pode um negócio desse? Como 
é que a senhora assiste ao culto pela manhã, vai a missa á tarde e de noite vai 
bater tambor num terreiro de macumba?

ÁUREA – Que é isso, Dagmar? Você não tem nada que se meter na vida 
espiritual dos outros.

DAGMAR – Para mim, isso é ascender uma vela a Deus e outra ao diabo.

ANGÉLICA – Não é não. Eu posso explicar: Como eu não sei para onde eu 
vou depois de morta. Eu não quero inimizade é com ninguém. (PEGA AS 
ENCOMENDAS E SAI)

FIM
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Sinopse

      Duas moradoras de rua se reúnem num banco 
de praça, depois de um cansativo dia de trabalho, 
para celebrar o Natal com os restos de comida 
que cataram no lixo.

Observação

        Este esquete foi montado no encerramento 
do ano  2016 com os alunos da Oficina de Teatro 
Garimpo de Talentos.

Elenco

SAPECADA ................................................ 
Andréia Martins

       ARRASTÃO ................................................ 
Francilene Aguiar
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(AO INICIAR SAPECADA ESTÁ SENTADA NUM BANCO DE PRAÇA, 
AO SEU LADO ESTÁ UMA SACOLA DE ROUPAS E UM SACO DE 
MATERIAL RECICLÁVEL QUE ELA RECOLHEU PELAS RUAS. 
ENTRA ARRASTÃO CARREGANDO UM SACO DE SUCATAS, FRUTO 
DO TRABALHO DO DIA.)

SAPECADA – Encerrou o expediente?

ARRASTÃO – Fechei o caixa. (JOGA O SACO NO CHÃO) Fasta um poquim 
pra lá, que eu estou lascadinha. Os pés estão pegando fogo. Também hoje eu 
andei, mas valeu a pena.

SAPECADA – Eu também andei feito o cão. Tu achou alguma coisa pra 
comer?

ARRASTÃO – Só papa fina. Achei até um pedaço de pão enorme cheio de 
frutinha dentro. Coisa fina. (PEGA O PANETONE, TIRA UM PEDAÇO E 
ENTREGA A SAPECADA) Prova aí. No Natal essa gente capricha. É tanta 
comida boa que eles jogam fora.

SAPECADA – Eu só acho ruim, porque eles misturam tudo. Podendo botar 
resto de comida tudo num saquim...

ARRASTÃO – Tinha até graça, eles fazê quentinha pra botar no lixo.

SAPECADA – Num é fazê quentinha. É só não misturar papel de banheiro 
com as coisa de comê.

ARRASTÃO – Sapecada, quem bota as comida no lixo é as empregada. Tu 
acha mesmo que elas vão tê esse trabalho de separar as comida só porque a 
Sapecada aí tem nojo dos papel sujo?

SAPECADA – Num é nojo não. Se fosse nojo eu não comia. É só por causa da 
saúde. Eu ouvi dizer que faz mal, comer coisa suja do lixo.

ARRASTÃO – E quem já viu coisa limpa do lixo? Pois eu, do jeito que vié eu 
estraçalho e fim. Mando tudo pra dentro. Que mal pode fazer? O que faz mal 
é ficar com fome. Dá uma dô danada.
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SAPECADA – Dizem que da lumbriga.

ARRASTÃO – E tu que bem dize que a tua barriga já não ta cheia de lumbriga? 
Uma lumbriga a mais, uma lumbriga a menos, tanto faz.

SAPECADA – Me dá mais um pedacim desse pão, Arrastão.

ARRASTÃO – E as lumbriga?

SAPECADA – (BATENDO NA BARRIGA) Sempre cabe mais uma.

ARRASTÃO – Eu achei também umas nois. E também uma garrafa de 
champanha aberta embaixo do poste.

SAPECADA – Deixa eu dá um golim.

ARRASTÃO – Não. Essa aqui eu estou guardando para quando o Curubal 
voltar.

SAPECADA – E tu acha que ele ainda volta hoje? Eu vi ele de chamego com 
aquela tal de Nestle, todo derretido pro lado dela.

ARRASTÃO – Se aquela vaca se atravessar entre eu e o Curubal, eu corto a 
cara dela com este estilete que eu achei.

SAPECADA – Deixa de besteira, Arrastão. O Curubal vive dando em cima 
de tudo quanto é mulhé que aparece por aqui. Num respeita nem velha nem 
menina. Caiu na rede, é peixe. Deu mole, ele ta agarrando. Principalmente 
a Nestlé que tem muito onde agarrar. (PEGA NOS PEITOS E DÁ UMA 
RISADA)

ARRASTÃO – Eu corto os peitos dela. Quero ver onde ele vai se agarrar.

SAPECADA – Eu não sei pra que tu que um traste daquele. Num tem onde 
cair morto. Eu, minha filha, só me achego a pau que faça sombra.

ARRASTÃO – É por isso que tu vive só

SAPECADA – Antes só do que mau acompanhada. De que adianta eu me 
ajunta a um home que só qué tomá o pouco que eu cato?
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ARRASTÃO – Pois eu prefiro fica mal acompanhada do que só. Quando a 
noite chega, faz muito frio e esses molambo mal dá para esquentar os pés. E 
um cobertor de orelha nessa hora faz uma falta.

SAPECADA – Tem noite que faz tanto calô que eu só falto é tirar a roupa. Às 
vezes dá vontade de ir tomar banho lá no chafariz.

ARRASTÃO – Num deixam não. É um desperdício de água só para enfeite. 
Tem dia que eu passo lá e fico só no sereno, me refrescando.

SAPECADA – É, a cidade tá muito quente. A gente fica andando pela rua o dia 
todo, quando chega essas horas, tá que não consegue dá um passo.

ARRASTÃO – Pois eu, mulhe, ainda aguentô um forró. Se o Curubal tivesse 
aqui eu ia chama ele pra gente ir pro forró da Bala.

SAPECADA – Aquele só vai aparecer quando as merreca que tu deu a ele se 
acabá. Vai tomar todas com a Nestlé.

ARRASTÃO – Num me fala mais naquela vaca leiteira, que se eu pego ela de 
chamego com o Curubal o tempo vai fechar, Quem ela pensa que é?

SAPECADA – A mulher melancia.

ARRASTÃO – Deixa ela... O que é dela tá aqui... (BATE NO LOCAL ONDE 
GUARDOU O ESTILETE) Oh. Guardado... Chegou agora, não sabe nem se 
vai fica, e já vem cheia de marra, querendo tomar o home dos outro,

SAPECADA – Ela tá na dela. Ele é que fica rudiando ela que nem peru, 
pagando merenda, dando bebida...

ARRASTÃO – Com a grana da besta aqui, que ali, num tem corage de cata 
nada.

SAPECADA – É melhor a gente tomar a bebida que tu achou, porque se for 
espera pelo Curubal, a bicha vira vinagre.

ARRASTÃO - É mesmo. Mas vamo deixa um pouco pra ele.
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SAPECADA – Depois do primeiro gole a gente vê se deixa ou não.

ARRASTÃO – Pega, Bob Esponja, num toma tudo só dum gole não.

SAPECADA – Que bicha boa. Onde tu encontro essa num tinha mais não?

ARRASTÃO – É mole? Já foi muito encontrar essa. Eu só não peguei as 
velas e a galinha. Mas os charuto eu trouxe. (SAPECADA QUE ESTÁ COM 
A GARRAFA NA BOCA TOMANDO UM GOLE SE ENGASGA) Tudo de 
primeira, que Exu da Aldeota só come o que é bom.

SAPECADA – Tu é doida, Arrastão? Tu pegou a bebida foi num despacho?

ARRASTÃO – O que é que tem? Exu já recebeu a oferenda mesmo. Não vai 
se importar em dividir com quem não tem.

SAPECADA – Ou mulhe sem juízo. (BEBE OUTRO GOLE) A bicha é da 
boa mesmo.

ARARSTÃO – (TOMANDO A GARRAFA DA SAPECADA) Êpa. Se eu 
deixa tu toma tudo de um gole só.

SAPECADA – Tava precisando.

ARRASTÃO – Por que é que te chamam de Sapecada?

SAPECADA – Tu num sabe não? Aqui todo mundo conhece a minha história.

ARRASTÃO – Eu nunca perguntei.

SAPECADA – Eu era casada, de papel passado e tudo, com um sujeito. A 
gente morava num barraco na favela da maravilha. Aí o sujeito se engraçou de 
uma de meno que foi mora numa ocupação lá perto de onde nós morava. Num 
faltou quem viesse me contá. Quando eu descobri tudo, peguei as roupa dele, 
com rede e tudo, botei num saco e joguei no mei da rua. Isso se deu no dia 
vinte e três de dezembro. No dia vinte e quatro, ele apareceu no cafôfo, todo 
desconfiado, dizendo que queria conversar mais eu. E eu, de besta, deixei ele 
entrar, pensando que ele tava arrependido, querendo voltar...
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ARRASTÃO – E ele tava mesmo arrependido?

SAPECADA – Que nada. O safado só queria pegar o resto das coisas dele. Daí 
foi lá na cozinha, assim como quem vai bebê água,  e eu desconfiei. Fui olha o 
depósito onde eu guardava as economia, foi o lugar mais limpo. O patife tinha 
tirado tudo. Ai eu pedi para ele me devolve o que era meu.

ARRASTÃO – E ele devolveu?

SAPECADA – Coisa nenhuma. Negou até onde pode. Perguntou se eu tava 
chamando ele de ladrão. Eu disse que tava. Que quem pega o que é dos outro 
sem consentimento, às escondida, não passa de ladrão. Perguntei: Se tu não 
pegou o meu dinheiro, o que é que tu tá escondendo aí nas costas? Aí, quando 
eu avancei para pegar o que ele tinha escondido nas costa, nos cós da bermuda. 
Ele puxou uma faca e me furou três vez. (MOSTRA) Aqui, assim.   

ARRASTÃO – Três facada?

SAPECADA – Foi. Ele botou foi pra me lascar. Pensou que tinha acabado 
comigo, e para não sê descoberto, antes de sair, tocou fogo no barraco comigo 
dentro.

ARRASTÃO – E como foi que tu escapou, mulhe?

SAPECADA – Sapecada... Só coisa de Deus mesmo. Eu acho que a gente só 
morre quando tem que morrer mesmo. Os vizin, quando viram o fogo, entraram 
pela porta dos fundos e me tiraram já com a roupa toda queimada. Me levaram 
para o hospital desmaiada devido a fumaça que eu respirei. Passei num sei 
quanto tempo lá. Quando saí não tinha mais nada. Até meus documento tinha 
sido queimado no incêndio. Aí, o pessoal começou a me chamar de Sapecada. 
Como eu não tinha para onde ir, fiquei zanzando pelo mei da rua.

ARRASTÃO – Ô bicha danada. Nem o fogo deu conta de te, mulhe. E o 
sujeito?

SAPECADA – A última notícia que eu subi dele foi quando eu ainda tava no 
hospital. Uma mulhe conhecida, que morava lá vizim, foi me visitá e contou 
que ele tinha se ajuntado com a de menó.
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ARARASTÃO – E depois disso? Tu não teve mais notícia dele não?

SAPECADA – Não tive nem quero tê.

ARRASTÃO – E tu? Num sente falta dele não?

SAPECADA – Eu não, Saudade do que não presta.

ARRASTÃO – E a tua família, mulhe?

SAPECADA – Ficou tudo lá. No interiô onde eu morava.

ARRASTÃO – Tu não tem contato com eles não?

SAPECADA – Num quiseram mais sabê de mim, depois que eu fugi pra me 
ajunta. Eu nunca mais sube notícia de ninguém lá de casa. Eles não queriam o 
meu namoro, aí eu fugi. De lá pra cá eu nunca mais sube deles.

ARRASTÃO – Teu pai e tua mãe é vivo?

SAPECADA – Deve de sê.

ARRASTÃO – E tu num tem vontade de vê eles não?

SAPECADA – Eu tenho muita vontade. Principalmente nessa época de natal. 
Me dá uma saudade. O pessoal todo reunido, depois da Missa do Galo. Uma 
mesona grande com tudo que há de bom. Eu sinto muita falta da minha gente.

ARRASTÃO – E por que tu não procura eles, mulhe? Vivê assim, nessa vida, 
sem ninguém... Por que tu não volta para a tua terra?

SAPECADA – Voltar como? Se eu não tenho dinheiro nem para comer? Como 
é que eu vou comprar passagem? Depois eu morro de vergonha. Sei lá se ele 
vão me recebe?

ARRASTÃO – Recebe sim. Já faz tanto tempo. Depois, família é família. Já 
pensou tu aparecer por lá bem no dia do Natal? Quem é que vai ter coragem 
de te mandar embora?
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SAPECADA – A coisa que eu mais quero é volta para a minha terra. Tu me 
vê assim, mas toda noite eu rezo, pedindo a Deus que me ajuda a voltar para a 
minha família. (TOMA UM GOLE)

ARRASTÃO – Heita. Conversando, conversando, tu já tomou quase a garrafa 
toda. (PEGA A GARRAFA)

SAPECADA – (VENDO A PULSEIRA NO BRAÇO DE ARRASTÃO) Que 
pulseira é essa?

ARRASTÃO – Fui eu que achei. Essas madame quando num gosta mais de 
uma coisa joga fora. Novinha...

SAPECADA – Deixa vê. (ARRASTÃO ENTREGA) Mulhe, isso é coisa boa. 
Deve vale uma nota.

ARRASTÃO – Que nada. Quem é que ia jogar fora uma jóia?

SAPECADA – Vai vê caiu do braço da dona.

ARRASTÃO – Achado não é roubado.

SAPECADA – O Boião deve dar uma grana preta por ela.

ARRASTÃO – Que nada. Aquele ladrão é capaz de dize que não vale nada e 
querer fica com ela por dois trocado.

SAPECADA – Eu conheço jóia. Meu pai era relojoeiro. Já tive muita jóia no 
tempo que eu era gente. Isso ai é coisa cara. Se tu fô vende, vai tirar o pé da 
lama.

ARRASTÃO – Será que vale cem pau?

SAPECADA – Ta bestando? Isso ai é joia das boa. Coisa das antiga, ouro de 
lei. Deve valê mais de mil.

ARRASTÃO – E como é que eu vou sabê?

SAPECADA – Leva lá na Freira da Sopa que ela vê isso pra ti. Nela tu pode 
confiar.
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ARRASTÃO – Taí. Eu nem tinha me lembrado da freirinha. Mulhe boa tá ali.

SAPECADA – Aquela ali é mesmo uma santa.

ARRASTÃO – Ela num gosta que a gente chame ela de santa não. Fica 
doidinha quando a gente diz isso.

SAPECADA – Tu tem cuidado em andar com essa pulseira por aí, mostrando 
desse jeito.

ARRASTÃO – Tando no meu braço, quem é que vai acreditar que isso aqui 
tenha algum valor? Nem eu dizendo vão acreditá. Vão é ri na minha cara.

SAPECADA – É melho não vacilar.

ARRASTÃO – Sabe que tu tá com a razão..

SAPECADA – O seguro morreu de velho.

ARRASTÃO – Eu vou é esconde ela aqui dentro das calça.(COLOCA A 
PULSEIRA DENTRO DAS CALCINHAS)

SAPECADA – Ou, mulhe. Tu num tem outro luga para guarda essa pulseira 
não? Aí é muito seguro né?

ARRASTÃO – Por que num é seguro?

SAPECADA – Tu vai guarda a pulseira logo num lugá que todo mundo mexe...

ARRASTÃO – (DÁ UMA GARGALHADA) Cria vergonha, bicha sem 
vergonha. Aqui só tem um dono.

SAPECADA – Eu sei... Um dono e vários sócios... Num é atoa que te chamam 
de Arrastão. Caiu na rede, é peixe.

ARRASTÃO – Isso era antigamente. Agora eu sou uma senhora. Tô tão 
calma...

SAPECADA – Tô vendo a tua calma.
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ARRASTÃO – Agora se eu conseguir um bom dinheiro por essa pulseira, 
respeite a farra.

SAPECADA – Cria juízo, criatura.

ARRASTÃO – Juízo para que? Juízo demais atrapalha.

SAPECADA – Tu vai torrar o dinheiro todim com o Curubal?

ARRASTÃO – Com ele não que ele não tá merecendo. Mas tem uma coisa 
que eu quero fazê.

SAPECADA – Fazê compra num shopping, dando uma de madame?

ARRASTÃO – Não que eu num sou nem dondoca.

SAPPECADA – Ir num cabeleireiro, se pentear e fazer as unha, prá fica bem 
bonita pro Curubal.

ARRASTÃO – Que nada.

SAPECADA – Já sei. Tu vai jantar com o Curubal numa churrascaria chique.

ARRASTÃO – Nada disso.

SAPECADA – Tu num tem nenhum sonho não?

ARRASTÃO – Tenho. Eu tenho o sonho de realizar o sonho de alguém e ver 
a pessoa feliz de verdade, no Natal.

SAPECADA – Que legal. Isso é  muito bonito.

ARRASTÃO – E o sonho que eu quero realizar nesse natal é o teu.

SAPECADA – Meu? Mas eu não tenho nenhum sonho.

ARRASTÃO – Tem, sim senhora. Você mesmo me confessou que sonha em 
voltar para a sua terra. Eu quero compra uma passagem para tu voltá pra casa, 
de primeira classe. Pra tu deixa essa vida miserave.
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SAPECADA – É só um sonho. Eu num sei nem se eles vão me recebe.

ARRASTÃO – Vão sim. Vai vê que eles desejam se encontra contigo e num 
sabe como. Num sabe nem se tu ta viva.

SAPECADA – Que nada. Eles nunca me procuraram.

ARRASTÃO – Como é que tu sabe? Coração de mãe é coração de mãe. Por 
pio que seja o filho ela sempre corre junto.

SAPECADA – É. A mãe pode sê. Mas os outro...

ARRASTÃO -  Vão fazer a maior festa. Logo no dia de Natal?... Eu vou já 
fala com a Irmã da Sopa.

SAPECADA – A essa hora?

ARRASTÃO – Santa é santa. Ela vai me atender.

SAPECADA – Ela vai pensar que é um anjo que esta batendo a porta dela.

ARRASTÃO – E que anjo?... (RI) Deixa eu ir logo, que eu quero resolver 
isso ainda hoje. Fica aqui me esperando que eu volto logo. (SAINDO) Se o 
Curubal aparecer diz pra ele me espera que eu volto logo. (SAI)

(SAPECADA FICA SÓ NO BANCO. ENTRA UMA FUMAÇA COMO 
SE FOSSE UMA NEVOA. A LUZ VAI CAINDO EM RESISTÊNCIA E A 
CENA FICA ILUMINADA APENAS PELO PISCA-PISCA DE ALGUMAS 
ÁRVORES. SALPICADA TOMA MAIS UM GOLE DA GARRAFA, PEGA 
UM LENÇOL VELHO, DEITA NO BANCO E SE COBRE.ADORMECE.
CORTA DE LUZ. A LUZ VAI VOLTANDO LENTAMENTE. BARULHO 
DE PASSAROS NAS ÁRVORES COMO SE TIVESSE COMEÇANDO A 
AMANHECER. ARRASTÃO ENTRA)

ARRASTÃO – Acorda, Sapecada.

SAPECADA – Acordei. Ou melho, nem dormi, pensando no que tu me falou.

ARRASTÃO – Eu consegui vender a pulseira. Tu vai viaja agora. Te avecha, 
mulhe. 
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SAPECADA – Como foi isso?

ARRASTÃO – Não interessa. Tu vai viaja de caminhão.

SAPECADA – Tu comprou um caminhão?

ARR4ASTÃO – Acorda, mulhe. Parece que ainda ta dormindo. Que comprou 
caminhão que nada. Ficou louca?

SAPECADA – E como é que eu vou viaja de caminhão?

ARRASTÃO – Eu fui comprar a tua passage na rodoviária, mas o home lá não 
aceitou tira a passage no nome de Sapecada. Ele queria teu nome completo 
com sobrenome, o número da tua carteira de identidade, CPF, e o escambau.

SAPECADA – Lá vai...Se queimou tudo no incêndio do barraco?

ARRASTÃO – Pois é. Ai eu tive uma idéia. Fui até o posto de gasolina na BR, 
onde os caminhoneiro dorme. Falei lá com uns cara, até que consegui um que 
disse que te levava.

SAPECADA – Num acredito não, mulhe.

ARRASTÃO – Já ta tudo combinado. É só tu embarca.Tu vai até a BR, num 
tem aquele primeiro posto de gasolina, onde os caminhão fica?

SAPECADA – Sei.

ARRASTÃO – Pois bem. O nome dele é Chicão. É um caminhaozão cor de 
prata. Ta tudo certo. É só procura o Chicão que ele te leva.

SAPECADA – Oh, mulhe, Deus te abençoe.

ARRASTÃO – Vai logo, mulhe, que eu não gosto de despedida não, e os 
caminhoneiro tem horário pra sai, num é que nem nós, não.

SAPECADA – (PEGA UMA SACOLA E DEIXA O SACO DE RECICLÁVEIS 
AO LADO DO BANCO) Um dia eu volto para te agradecer.
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ARRASTÃO – Num carece disso não. (ENTREGA UM SAQUINHO 
PLÁSTICO COM DINHEIRO DENTRO) Aqui tem o número da placa 
anotado. E isso aqui é pra tu compra o que comê no mei do camim.

SAPECADA – Num precisava não, mulhe. Deixa eu te dá um abraço...

ARRASTÃO – Eu lá quero abraço de feme. (ENTREGA UM PAPEL) Toma 
o numero da placa. Vai te embora, se não tu perde o caminhão. (SAPECADA 
VAI SAINDO) Feliz Natal. Olha o Chicão é um gato.

SAPECADA – Oh diabo doida. Obrigado. (SAI)

ARRASTÃO – (SÓ EM CENA, METE A MÃO NO DECOTE DO VESTIDO, 
TIRA A PULSEIRA, COLOCA NO BRAÇO E FICA OLHANDO. BEIJA A 
PULSEIRA.) 

FIM
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PERSONAGENS

ARTUR
ROSE
APARECIDA
PAULO
SARA

2015
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Em cena da esquerda para a direita: Zilnice, Ademir, 
Rafael e Daniele.

Sinopse

Um casal de artistas da terceira idade, já afastado 
dos palcos há bastante tempo, resolve contratar 
uma produtora famosa, para produzir um 
espetáculo teatral, e marca um ensaio num velho 
teatro.

Elenco

Esquete montado no Teatro Antonieta Noronha 
na noite de 23 de dezembro de 2017, com os 
alunos da Oficina Garimpo de Talentos: Ademir 
Colombo (Artur), Zilnice Oliveira (Rose), 
Marilza Colombo (Aparecida), Rafael do Carmo 
(Paulo) e Daniele Schatzmann (Sara).



262

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

(ARTUR ENTRA NO TEATRO PELA PLATÉIA SEGUIDO DE ROSE)

ARTUR – Acho que chegamos cedo demais.

ROSE – Nada disso. Chegamos na hora certa. Com alguns minutos de 
antecedência como manda a boa educação.

ARTUR – Você e a sua mania de pontualidade. Agora vamos ficar aqui, feito 
bestas, esperando a vontade dos outros.

ROSE – Você sabe muito bem que eu detesto chegar atrasada nos cantos.

ARTUR – Pois eu detesto é chegar adiantado e ficar esperando por quem não 
ficou de vir. Você sabe que nessa terra, nem a missa começa na hora certa. 
Casamento, então, nem se fala. Você se lembra do casamento da sua prima 
Stela?

ROSE – Mas eu não sou padre e nem gosto que ninguém fique esperando por 
mim. Quando a gente chega atrasado num teatro, os melhores lugares já estão 
ocupados e você tem que ficar lá atrás onde não se vê direito nem se ouve o 
que os atores estão dizendo. Eu sou do tempo que sete horas eram sete horas 
mesmo. Hoje em dia se marca as coisas às sete e meia para começar às oito.

ARTUR – Isso se não tiverem esperando algum figurão, alguma autoridade. 
Gente importante adora chegar atrasada.

ROSE – Então você se acha muito importante, porque você só chega atrasado 
nos cantos.

ARTUR – Atrasado não. Pontualmente na hora marcada. Nem mais nem 
menos.

ROSE – É... Você é muito britânico. Rei Artur.

ARTUR – E sou mesmo. Vamos logo lá para cima.

ROSE – Vamos.

(OS DOIS SOBEM NO PALCO E ARTUR VAI ABRIR A CORTINA)
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ARTUR – Espera que eu vou acender a luz. 

(ARTUR DESAPARECE NOS BASTIDORES E A LUZ ILUMINA O PALCO. 
APAGA-SE A LUZ DA PLATÉIA. ROSE SENTA NUMA POLTRONA.)

ROSE – Cadê esse elenco que não chega?

ARTUR – Tenha calma. Parece que nasceu de sete meses...

ROSE – Se demorar muito eu vou embora. (GIRA A CADEIRA DE COSTAS 
PARA O PÚBLICO)

ARTUR – Você é igual a cerveja quente. (SAI DE CENA)

(APARECIDA ENTRA PELA PLATÉIA)

APARECIDA – (FALA DA PLATÉIA) Tem alguém aí?

(ROSE VIRA SUA CADEIRA DE FRENTE PARA O PÚBLICO E ARTUR 
APARECE EM CENA.)

ARTUR – Até que enfim.

ROSE – Você está atrasada.

APARECIDA – Desculpem pelo atraso. Quase que eu não consigo estacionar.

ARTUR – Nós já íamos começar o ensaio sem você.

APARECIDA – Fiquem à vontade. É bom porque eu vejo um pouco da peça.

ARTUR – Tudo bem. Qual é o seu personagem?

APARECIDA – Nenhum.

ROSE – Como assim nenhum?

APARECIDA – Eu não faço parte do elenco.

ROSE – Eu pensei que você ia fazer o papel da mocinha.
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APARECIDA – Eu tenho cara de mocinha?

ROSE – É, porque o outro papel feminino é o meu.

ARTUR – Afinal, o que foi que você veio fazer aqui?

ROSE – Nós não gostamos que pessoas estranhas assistam os ensaios. Queira 
fazer o favor de retirar-se.

APARECIDA – Desculpem eu não ter me apresentado. Eu sou produtora. 
Meu nome é Aparecida.

ARTUR – Muito prazer.

ROSE – A  Aparecida apareceu.

ARTUR - Fui eu que telefonei para você.

APARECIDA – Eu pensei que o elenco já estivesse completo.

ARTUR – E já está mesmo.

ROSE – Eu estou desconfiada que esse tonto esqueceu de avisar o resto do 
elenco do ensaio de hoje.

ARTUR – Eu não esqueci de nada. É que esses atores de hoje não têm  mais 
responsabilidade. Não é como no nosso tempo, que a gente era amador. A 
gente realmente amava o teatro. Hoje quando alguém chama um ator para 
fazer uma peça, a primeira coisa que ele pergunta é quanto vai ser o cachê. 
Mas a responsabilidade passou foi longe. Por qualquer besteira faltam aos 
ensaios.

ROSE – Eu cansei de ir ensaiar gripada, me queimando de febre.

ARTUR – Mas é mesmo como eu estava lhe falando. Ninguém tem mais 
responsabilidade, Ninguém chega na hora marcada.

ROSE – A única pessoa que eu conheço que não chega na hora combinada é 
você.
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APARECIDA – (CORTANDO A CONVERSA) Mas vamos ao que interessa. 
Eu só trabalho com profissionais.

ARTUR – Nós temos DRT.

ROSE – Nós temos a carteirinha do SATED.

APARECIDA – Eu tenho um nome a zelar. Só tenho no meu currículo a 
produção de grandes espetáculos. Costumo produzir shows com artistas de 
fama internacional.

ARTUR – Era isso mesmo que a gente estava procurando.

APARECIDA – Estou acostumada a produzir grandes eventos, grandes shows, 
grandes musicais, excelentes espetáculos. Vocês ganharam algum edital?

ROSE – Edital?

ARTUR – E precisa?

APARECIDA – Claro que precisa. A não ser que vocês tenham muito dinheiro 
e queiram investir no espetáculo.

ROSE – O que não é o caso.

APARECIDA – Então, a primeira coisa é preparar um bom projeto, concorrer 
a lei do mecenato e torcer para que o projeto seja aprovado, para que eu possa 
correr atrás de recursos para a produção. Tem algum ator de nome no elenco? 

ARTUR – Tem sim.

APARECIDA – Quem são?

ROSE – Rose Shel e Artur Dalago.

APARECIDA – Nunca ouvi falar. São vocês?...

ROSE – Somos nós dois.



266

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

APARECIDA – E tem mais alguém no elenco?

ROSE – Claro que tem.

ARTUR – Uma moça e um jovem.

APARECIDA – Um jovem?

ARTUR – Sim. Um jovem muito promissor. Ele está até cursando uma oficina 
de teatro.

ROSE – Mas eles fazem duas pontas.

APARECIDA – Duas pontas?...

ARTUR – São dois jovens talentosos que não chegam a comprometer a 
qualidade do espetáculo. O papel deles é muito pequeno.

ROSE – Eles entram somente no final para dizer duas falinhas.

ARTUR – O peso todo do espetáculo fica com nós dois.

APARECIDA – É, pelo que vejo é peso demais...

ROSE – Eu tenho um grande currículo. Já interpretei grandes personagens. 
Já trabalhei em quase todos os clássicos. Fiz papéis de ingênua a vilã, sempre 
com muitos elogios da crítica. Uma vez, a Bárbara Heliodora, uma das 
maiores críticas de teatro do país, dedicou quase uma página inteirinha do 
jornal, elogiando o meu desempenho na peça “A raposa e as uvas”.

ARTUR – E eu já tive com a mão no “Quiquito”. Mas o danado me escapuliu 
por entre os dedos.

APARECIDA – Ah, escapuliu, foi?

ARTUR – Você sabe como é. Nessas escolhas sempre tem marmelada, 
politicagem, injustiça.

ROSE – Eu fui indicada uma porção de vezes a destaque do ano.
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APARECIDA – É, ser indicada já é muito importante.

ARTUR – De uma feita, quase que eu ganho o Mambembão. Eu posso dizer 
que fui vice.

APARECIDA - É, o importante é competir. E de quem é a direção do 
espetáculo?

ARTUR – É nossa mesmo.

ROSE – Nós optamos por uma direção coletiva.

APARECIDA – Direção coletiva?...

ARTUR – Nós temos bastante experiência.

ROSE - Já fizemos temporada pelo Nordeste todo.

ARTUR – E também fizemos espetáculos por quase todas as cidades do 
interior.

ROSE – Representamos em tudo que é tipo de palco.

ARTUR – Em picadeiro de circo. Campo de futebol. Calçada de igreja.

APARECIDA – Calçada de igreja? Que interessante. Quer dizer que vocês 
fazem teatro de rua?

ARTUR – Teatro na rua. Teatro na rua.

APARECIDA – Eu suponho que vocês já têm uma equipe técnica?

ROSE – Eu tenho um rapaz que faz a minha maquiagem, o Jorge.

APARECIDA – Quem é Jorge?

APARECIDA – É o meu maquiador.

ARTUR – É o São Jorge. Um santo. Que sempre consegue fazer o milagre de 
torná-la dez anos mais jovem.
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ROSE – Temos também um palhaço sem graça. (APONTA PARA ARTUR)

ARTUR – Aliás, maquiador é o cara que fica velho fazendo as atrizes 
parecerem mais novas.

APARECIDA – É, pessoal. Eu acho que não posso produzir o espetáculo de 
vocês.

ROSE – Você acha que nós somos amadores e que não temos experiência?

ARTUR – A senhorita acha que ainda não estamos suficientemente maduros 
para o teatro?

APARECIDA – Não. Pelo contrário. Eu acho é que vocês estão maduros até 
demais para o meu gosto.

ARTUR – Em outras palavras. A senhorita acha que estamos velhos demais.

APARECIDA – Não, absolutamente. Não foi isso que eu quis dizer. Por favor 
não me levem a mal, mas, é que não é o tipo de espetáculo que tenha o perfil 
das coisas que eu normalmente costumo produzir.

ARTUR – Mas quem produz uma peça, pode produzir qualquer tipo de 
espetáculo.

APARECIDA – Eu só produzo grandes espetáculos.

ROSE – Mas você nem ao menos leu o texto.

APARECIDA – Nem precisa.

ARTUR – Você nem viu o nosso ensaio.

APARECIDA – Dou por visto. Para mim não dá. Tô fora.

(SARA E PAULO ENTRAM PELA PLATÉIA TRAJANDO JALECOS 
BRANCOS)

PAULO – Seu Artur... Então vocês estão aqui?
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SARA – (FALANDO PARA PAULO) Eu não te falei que a gente encontrava 
eles aqui nesse teatro?

ARTUR – Estão atrasados para o ensaio.

APARECIDA – Então o elenco é do hospício?

ARTUR – De ator, médico e louco, todo mundo tem um pouco.

ROSE – Isso é uma grande irresponsabilidade. Nos fez esperar até essa hora 
para começar o ensaio.

ARTUR – A Rose já tinha me falado para chamar outros atores para substituir 
vocês, que vocês não vinham mais . Isso é hora de se chegar no ensaio?

ROSE – Pelo menos já estão com os papéis decorados?

SARA – Já, dona Rose. Nós sabemos o nosso papel direitinho, não é, Paulo?

PAULO – De có e salteado.  Agora vamos continuar o ensaio em casa.

APARECIDA – Esperem aí. Vocês são mesmo atores?

PAULO – Não. Eu sou enfermeiro e a Sara  é cuidadora.

APARECIDA – Eu bem que desconfiava que se tratava de dois loucos.

SARA – Pois enganou-se.  Eles têm mais juízo do que muita gente.

APARECIDA – Mas eles são mesmo atores?

PAULO – Claro que são.

APARECIDA – Mas fugiram do hospital psiquiátrico, não foi?

PAULO – Não. Eles fugiram da casa de repouso onde moram.

SARA – Sempre que eles desaparecem vem ensaiar aqui nesse teatro.

APARECIDA – Quer dizer que eu perdi o meu tempo com esses dois caducos?
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SARA – Depende do que você chama de perda de tempo.

PAULO – Eu, por exemplo, se fosse um produtor, eu produziria um espetáculo 
com esses dois.

APARECIDA – Meu amigo, o teatro é como o futebol. Vive de novidades. O 
público só quer saber quem é a estrela do momento. Quer ver é corpo sarado 
e rostinho bonito. Jogador velho, só joga partida beneficente ou com portões 
abertos.

(ARTUR E ROSE CONVERSANDO A PARTE E NÃO  ESCUTAM)

ARTUR – Como é? Nós vamos ou não vamos ensaiar?

APARECIDA – Para mim Chega. Fui. (SAI)

PAULO – Claro que vamos, seu Artur. Mas não aqui.

ROSE – Eu quero que o meu nome fique bem grande e em primeiro lugar na 
placa da frente do teatro.

APARECIDA – Pode deixar que eu vou providenciar.

ARTUR – Não senhora. A ordem de colocação dos nomes, deve obedecer a 
ordem alfabética.

ROSE – Não, senhor. Só porque o seu nome começa com a letra A.

PAULO – As damas primeiro, seu Artur.

ARTUR – Ou então, pela ordem cronológica. Os mais velhos primeiro.

ROSE – Sendo assim, o meu nome vem em segundo lugar.

ARTUR – Já que chegamos a um acordo, vamos embora que eu estou louco 
para começar o ensaio.

APARECIDA –  Muito bem.  Agora podemos ir para casa.
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PAULO – Lá vocês continuam o ensaio. (OS CUIDADORES AJUDAM OS 
ATORES A DESCER DO PALCO. TODOS SAEM DE CENA)

FIM
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PERSONAGENS

AURÉLIA
GOUVEIA
VIVI-(HOMEM)
ENFERMEIRA
VELHA NA CADEIRA - (HO-
MEM)
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(GOUVEIA VAI ATÉ A COXIA COMO QUEM 
VAI RECEBER ALGUÉM.  AURÉLIA ENTRA, 
COM UMA MALA NA MÃO, FALANDO:)

AURÉLIA – É o senhor que está precisando de 
uma empregada?

GOUVEIA – Exatamente.(OBSERVANDO A 
MALA) Mas a senhora já veio com a mala?

AURÉLIA – Pois é, eu ando sempre paramentada. 
Para onde eu vou, eu levo todas as minhas 
ferramentas de trabalho.

GOUVEIA – A senhora tem referências?



274

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

AURÉLIA – Claro. E das melhores.

GOUVEIA – A senhora tem experiência?

AURÉLIA  Muita.                                                                                        

GOUVEIA – Engraçado. A senhora não parece ter experiência.

AURÉLIA – Senhorita.

GOUVEIA – Pois bem, senhorita. Para falar a verdade eu acho  que a senhorita 
é muito nova. As suas unhas parecem nunca ter visto uma palha de aço.

AURÉLIA – O senhor por acaso já ouviu falar em máquina de lavar pratos?

GOUVEIA – Ouvir falar eu já ouvi, mas nunca tive a necessidade de comprar 
uma.

AURÉLIA – Isso é porque o senhor não pinta as unhas.

GOUVEIA – Claro que não. Tinha graça, eu estar numa reunião de diretoria 
com as unhas escarlate...

AURÉLIA – A cor poderia ser mais discreta.

GOUVEIA – Mesmo assim. Unhas compridas não tem nada a ver com a 
minha personalidade.

AURÉLIA – Elas só ficam compridas se o senhor não as cortar.

GOUVEIA – Mas afinal? A senhorita é manicure?

AURÉLIA – Se o senhor precisar... eu tiro uma cutícula como ninguém, e faço 
uma meia-lua divina.
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GOUVEIA – Ah, você faz meia-lua?

AURÉLIA – De olhos fechados.

GOUVEIA – Que bom para a senhorita. Mas pelas suas mãos, eu posso ver 
que a senhorita nunca cortou legumes nem botou uma panela no fogo.

AURÉLIA – O senhor lê mãos?                                                                   

GOUVEIA – Não.

AURÉLIA – Bota cartas?

GOUVEIA – Também não.

AURÉLIA – Mas gosta de fazer previsões?!...

GOUVEIA – Não. Não precisa ser nenhum vidente nem cartomante para 
observar certas coisas. Eu apenas observei que  as suas mãos são muito bem 
cuidadas para quem faz faxina.  A senhorita tem mãos de aeromoça.

AURÉLIA – Ah, eu sempre sonhei ser uma comissária de bordo.

GOUVEIA – Mas aqui não é nenhuma companhia de aviação. Eu preciso 
de uma pessoa que saiba cozinhar. A senhorita não tem cara de quem sabe 
descascar um pepino.

AURÉLIA – O senhor é que pensa. Eu já descasquei cada pepino. Mas o 
senhor já ouviu falar em Seleta de Legumes?

GOUVEIA – Claro que já. Como também já ouvi falar em sardinha em lata. 
Carne em conserva. Mas é claro que o legume fresco tem outro sabor. Tem 
mais vitaminas. Tudo fresco é diferente.

AURÉLIA – Claro que tudo fresco é diferente.
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GOUVEIA  - A comidinha caseira tem outro odor, outro sabor.

AURÉLIA – O senhor já ouviu falar de forno micro-ondas?

 GOUVEIA – Claro que sim. Só que eu detesto comida requentada.

AURÉLIA – Que requentada que nada. Isso é modernidade. É só tirar do 
freezer e botar no forno. O seu fogão não é a lenha não, é?

GOUVEIA – A senhora dorme no serviço?

AURÉLIA – Claro que não. Se eu dormisse, como é que eu ia fazer as coisas? 
Eu fico é bem acordada quando eu estou trabalhando.

GOUVEIA – Não. Eu estou perguntando é se a senhorita pode passar a noite 
ou tem que ir para a sua casa?  

AURÉLIA  - Ah. Se for necessário eu posso ficar. Por que? O senhor tem 
crianças pequenas? Eu não trabalho em casa que tem crianças. Criança 
desarruma a casa toda. Dá um trabalho danado. Suja tudo, quebra as coisas e 
quem leva a culpa é sempre a pobre da empregada.

GOUVEIA – Não, eu não tenho crianças em casa. Aliás, em lugar nenhum. 
Somos apenas eu e minha mãe.

AURÉLIA – E a sua esposa?

GOUVEIA – Eu sou separado.

AURÉLIA – E por que o senhor se separou da sua esposa?

GOUVEIA – Ela..(RESMUNGA) nhum, nanhum nhsn nhsm, né...

AURÉLIA – O senhor matou a sua esposa?!...
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GOUVEIA – Tá doida?

AURÉLIA – Eu não entendi o que o senhor disse.

GOUVEIA – Ela nom, nhum, nhum nhum nem.

AURÉLIA  - Ah!... Eu sei. Ela lhe botou um belo par de chifres...

GOUVEIA – Não!... De onde você tirou essa ideia?

AURÉLIA – Foi o que eu entendi o senhor dizer.

GOUVEIA – Você entendeu muito mal. Ela se mandou porque não suportou 
a minha santa mãezinha.
                                                                                                                     
AURÉLIA – Pode deixar. Eu sou muito paciente.                                       

GOUVEIA – Ela é uma pessoa maravilhosa. Não dá trabalho a ninguém. 
Pouco fala. Vive sentada na sua cadeira assistindo televisão.

AURÉLIA – A propósito. A sua televisão é tela plana, digital e tem um bom 
tamanho?

GOUVEIA – É um aparelho de última geração. Agora você tem que dar os 
remédios da minha mãezinha nas horas certas.

AURÉLIA – E o meu quarto? Tem frigobar e ar condicionado?

GOUVEIA – Minha filha, aqui em casa eu tenho um quarto de empregada. 
Não é um hotel de luxo, não.

AURÉLIA – Tá bom. E onde está a coroa?

GOUVEIA – A coroa!?...
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AURÉLIA – Sim, a senhora sua mãe.

GOUVEIA – Ah, sim. Eu vou buscar, (SAI E VOLTA COM UMA VELHA  
NUMA CADEIRA DE RODAS COM AS PERNAS COBERTAS COM UMA 
MANTA COLORIDA.) Pronto, mamãe, essa é ..(PARA AURÉLIA) Como é 
mesmo o seu nome?

AURÉLIA – Aurélia.

GOUVEIA – O meu é Gouveia e esta é a minha mãe. O nome dela é Veridiana, 
mas todo mundo chama de Vivi.

AURÉLIA – Muito prazer, Dona Vivi. (A VELHA CONTINUA 
COCHILANDO)

GOUVEIA – Fale mais alto que ela escuta pouco.

AURÉLIA – (GRITANDO) Muito prazer, dona Vivi. (A VELHA TOMA UM 
SUSTO) Desculpe.

VIVI – (TOSSE) Ah, hummm.                                                                    

AURÉLIA – (PEGA NAS BOCHECHAS DE VIVI E APERTA) Ela é uma 
gracinha.

VIVI - Gracinha é a puta que pariu.

GOUVEIA – Mamãe, a Aurélia vai ficar aqui tomando conta da senhora. 
(PEGA UMA SACOLA CHEIA DE CAIXAS DE REMÉDIO E ENTREGA 
A AURÉLIA) Aqui estão os remédios e a relação com os horários e a 
dosagem. E esta aqui é a receita da sopinha que ela tem que tomar nas horas 
da alimentação. Faça com que ela tome toda a sopa. Ela tem muito fastio, 
quase não se alimenta.

AURÉLIA – Pode deixar que eu faço a sopinha dela. (PEGA A RECEITA E 
LÊ) Também pudera que ela não tenha apetite. Sopa de chuchu com berinjela, 
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sem sal.  Quem é que pode ter apetite para uma porcaria dessas?

GOUVEIA – É que ela tem pressão alta. O colesterol dela também é alto. 
Além do mais,  ela não pode comer nada doce que ela é diabética. O suquinho 
que ela toma tem que ser adoçado com adoçante.

AURÉLIA – Adoçante?!... Esta porcaria é tão ruim que nem formiga gosta.

GOUVEIA – Bem, agora que vocês já foram apresentadas, eu posso ir 
trabalhar. (PEGA UMA PASTA, DA UM BEIJO NA TESTA DA VELHA E 
ENTREGA UM CARTÃO A AURÉLIA) Qualquer coisa, qualquer dúvida, 
você tem o meu cartão, é só me telefonar. (SAI)

AURÉLIA – (LENDO O CARTÃO) Gouveia, produtor de televisão. 
Eu acho que vou gostar muito daqui. (PEGA UMA MALETA E TIRA 
UMAS FANTASIAS DE DANÇARINA DE BANDA DE FORRÓ, COM 
BASTANTE BRILHO, TIRA UM SANDUÍCHE  NATURAL DA SACOLA 
E GRITA PARA A VELHA:) Agora a senhora vai tirar a barriga da miséria. 
Um sanduíche natural não faz mal a ninguém. (ENTREGA O SANDUÍCHE A 
VIVI. VIVI OLHA O SANDUÍCHE,  LEVANTA A COBERTA E TIRA UM 
CACHORRO QUENTE.)

VIVI – Já vi que você é das minhas.

AURÉLIA – (FALANDO ALTO) Nossa. Onde foi que a senhora conseguiu 
isso?                                                                                             

VIVI – Não precisa gritar que eu não sou surda.

AURÉLIA  - É que seu Gouveia falou que a senhora não escutava direito.

VIVI – Eu só escuto o que me interessa. (MOSTRA UM SACO PLÁSTICO 
CHEIO DE COMPRIMIDOS DE TODAS AS CORES E TAMANHOS) 
Posso confiar em você?

AURÉLIA – Claro.
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VIVI – Isto tudo é calmante que me dão para eu engolir. Tivesse eu engolido 
essas porcarias todas e já estaria bem calma, dormindo embaixo da terra. 
Quando o Gouveia sai, eu aproveito e peço ao filho da vizinha para comprar 
algumas coisinhas para mim.

AURÉLIA – Velhinha esperta. A senhora é viva hem?

VIVI – Se eu não fosse viva, já estaria morta.

AURÉLIA – Eu vou botar um pouco de música para lhe alegrar.

VIVI – Aproveita e apanha uma latinha de cerveja lá na geladeira para mim.

(AURÉLIA TIRA UM CD NA SUA BAGAGEM E VAI PARA A COZINHA 
APANHAR A CERVEJA. OUVE-SE UMA MÚSICA BREGA ATUAL)

AURÉLIA – (ENTRANDO FANTASIADA E COM A LATA DE CERVEJA 
NA MÃO.) Pronto. Eu adoro dançar e cantar. Um dia eu ainda vou aparecer 
dançando no programa do João Inácio Junior.

VIVI  - Essa música é boa.(SE LEVANTA DA CADEIRA DE RODAS E 
DANÇA TAMBÉM.) 

AURÉLIA – Lá vai! A senhora anda?

VIVI – E danço. Eu só não ando quando o Gouveia está aqui, que é para ele não 
me mandar dar recado. (AS DUAS EXECUTAM UMA COREOGRAFIA) 
Eu não sou a velha inútil que o Gouveia acha que eu sou. Quando eu estou 
sozinha, eu me levanto da cadeira e faço a minha ginástica.

AURÉLIA – Já que a senhora confia em mim,  eu vou confiar na senhora 
também. Eu não sei fritar um ovo. Eu vim me empregar aqui, para ver se seu 
Gouveia me descobria e me levava para eu ser uma tigresa na televisão. O 
meu sonho é ser artista de televisão.
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VIVI – E tu leva jeito, tá sabendo? Agora como eu gostei do teu jeitão, do teu 
rebolado, eu vou te dizer mais uma coisa. Eu já desconfiava que tu não sabia 
abrir uma lata de sardinha, e muito menos cuidar de uma idosa. Eu  vou te dizer 
mais uma coisa. Eu não sou Vivi coisa nenhuma. A verdadeira Vivi é aquela 
ali. (ENTRA DONA VIVI NUMA CADEIRA DE RODAS  EMPURRADA 
POR UMA ENFERMEIRA.)

AURÉLIA – E quem é a senhora? 

VIVI – (TIRANDO O DISFARCE) Eu sou o Gouveia verdadeiro.

AURÉLIA – Mas por que?...

VIVI – Eu lhe explico. Aqui aparece muita gente querendo trabalhar. Não aqui 
em casa, como doméstica ou enfermeira, mas querendo aparecer na televisão. 
Quando eu vi você lá fora, eu logo percebi que você estava mais para vedete 
do que para doméstica.

AURÉLIA – E quem era aquele seu Gouveia com quem eu conversei?

VIVI – Aquele é o meu motorista.

AURÉLIA – E agora? Acho que a minha carreira de tigresa acabou antes de 
começar;

ENFERMEIRA – Nada disso. Eu não sou enfermeira coisa nenhuma. Eu tenho 
um programa de televisão. Vi a sua dança e quero lhe contratar para fazer a 
abertura do meu programa: “A dança dos famosos.”Você topa?
                                                                                                                      
AURÉLIA – Não acredito. Foi tudo que eu sonhei na vida. É claro que eu 
aceito. Como vai ser essa abertura?

ENFERMEIRA – A abertura vai ser assim: a orquestra toca uma música. As 
cortinas vão se abrindo.  Você aparece no alto de uma escada e encontra   este 
bailarino (RETIRA A OUTRA VIVI DA CADEIRA DE RODAS). Ele pega a 
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sua mão e os dois saem dançando, rodopiando por todo o palco.

(O BAILARINO TIRA A ROUPA DE VELHA E APARECE UMA ROUPA 
DE BAILARINO DE FORRÓ. OUVE-SE UMA MÚSICA DE FORRÓ E OS 
DOIS EXECUTAM UMA COREOGRAFIA.)

FIM
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PERSONAGENS

ANGÉLICA (SOGRA)
PÉROLA (ESPOSA)
RONDINALDO (MARIDO)
BODE (MASCOTE)
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Sinopse

Rondinaldo ganha um bode vivo num bingo e 
leva o animal para criar dentro de casa, mas a 
sua sogra não concorda conviver com aquele 
mascote.

Observação

Este esquete foi apresentado no encerramento da 
Oficina de Teatro Garimpo de Talento no Teatro 
Antonieta Noronha

(O CENÁRIO REPRESENTA A COPA DA 
CASA DE  UMA FAMÍLIA DE CLASSE 
MÉDIA ONDE MÃE E FILHA CONVERSAM.)
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ANGÉLICA – Minha filha, abra do olho. Esse vagabundo do seu marido não 
é flor que se cheire...

PÉROLA – Mamãe, pare de implicar com o Rondinaldo. Ele está desempregado, 
mas não para de procurar trabalho.

ANGÉLICA – Pérola, minha jóia, você é muito boba. Quem procura acha. 
Você acredita mesmo que aquele espertalhão sai todo dia, todo arrumado e 
perfumado à procura de emprego?

PÉROLA – Acho, sim senhora. Ele não conseguiu ainda, porque emprego 
está difícil mesmo para todo mundo. A senhora não vê a ruma de gente tudo ai 
desempregada, na fila do SINE?

ANGÉLICA – Emprego está difícil para quem não quer trabalhar, como o 
folgado do teu marido. Sai todo dia penteado, todo perfumado...

PÉROLA – A boa aparência ajuda na hora de arranjar emprego.

ANGÉLICA – A boa aparência ajuda é na hora de arranjar rapariga.

PÉROLA – Mamãe, não diga uma coisa dessas do Rondinaldo...

ANGÉLICA – Digo, sem medo de errar. Para mim esse seu Rondinaldo é um 
sem vergonha. Um cafajeste raparigueiro de marca maior.   

PÉROLA – Pelo amor de Deus, mamãe, o Rondimaldo está para chegar e se 
ele ouvir a senhora falando essas coisas, vai pensar que a senhora não gosta 
dele.

ANGÉLICA - E não gosto mesmo não. Nunca escondi isso de ninguém. Você 
se casou com esse traste contra a minha vontade, falta de conselho não foi. Um 
pobretão que não tem nem onde cair morto... Se pelo menos fosse trabalhador.

PÉROLA – O Rondinaldo é trabalhador. O negócio é que não tem quem lhe 
dê um emprego...

ANGÉLICA – E quem é que vai dar emprego a um traste inútil daquele? Um 
homem que não tem uma profissão, não sabe fazer nada.
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PÉROLA – O Rondinaldo é um trabalhador qualificado...

ANGÉLICA – Duas mentiras.

PÉROLA – Como assim?

ANGÉLICA – Ele não é trabalhador e muito menos qualificado.

PÉROLA – Ele fez aquele curso por correspondência, de, de. de...

ANGÉLICA – De que?

PÉROLA – De não sei o que.. Parece que foi de desenho artístico.

ANGÉLICA – De desenho? Precisa fazer curso para se aprender a desenhar? 
E tu já viu desenho servir para alguma coisa? Só para sujar as paredes dos 
outros. Vai ver ele queria ser pixador. Pelo menos ele foi aprovado? Recebeu 
o certificado de conclusão do curso?

PÉROLA – Não, mas chegou bem pertim.

ANGÉLICA – Bem pertim?... Vai ver que só recebeu a primeira lição.

PÉROLA – A senhora implica demais com o Rondinaldo. Só porque ele não 
é rico.

ANGÉLICA – Não é só por isso não. É que além de pobre ele não tem 
perspectiva alguma de uma vida melhor. É um preguiçoso, descarado e 
vagabundo.

PÉROLA – Por favor, mamãe.

ANGÉLICA – Vagabundo, vagabundo e vagabundo...

RONDINALDO – (ENTRANDO) Alô, sogrinha. Outra vez falando do 
falecido? (PEGA ANGÉLICA A FORÇA E DÁ UM BEIJO NO ROSTO QUE 
ESTÁ LIMPA COM NOJO) Bom dia para a senhora também. Já está de saída?

PÉROLA – Não, querido. A mamãe fez uma surpresa maravilhosa para nós.
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RONDINALDO – Vai se mudar para a China?

PÉROLA – Desta vez a mamãe veio para passar uns dias aqui conosco.

RONDINALDO – Ah, sim. Que bom. A casa é sua.

ANGÉLICA – E é minha mesmo. Isso não é nenhuma novidade. Quem paga 
o aluguel dessa pocilga sou eu mesmo.

RONDINALDO – Mais um motivo para a gente se alegrar, não é mesmo, 
Pérola?

PÉROLA – Tá vendo, mamãe, como o Rondinaldo ficou contente?

ANGÉLICA – Tô. Tô vendo. Muito contente.

RONDINALDO – E para agüentar. Para comemorar, vamos tomar uma 
cervejinha...

PÉROLA – Bem, a última cerveja você tomou ontem assistindo o jogo.

RONDINALDO – Por isso não. Me dê a grana que eu vou comprar.

PÉROLA – Mas não demore que a comida já está pronta e a mamãe está 
morrendo de fome. (PÉROLA METE A MÃO NO DECOTE DO VESTIDO, 
RETIRA O DINHEIRO E ENTREGA AO MARIDO) Volte logo.

RONDINALDO – Pode deixar, que eu vou num pé e volto noutro. (SAI)

ANGÉLICA – Agora pronto, Se nos dois pés aquele lesado ia demorar, 
imagine num só. Quanto você deu a ele?

PÉROLA – O suficiente para comprar algumas cervejas.

ANGÉLICA – Não sei porque, mas eu tenho uma forte intuição de que hoje a 
gente não come.

PÉROLA – Eu vou botar a mesa. (SAI E VOLTA COM TRÊS PRATOS, 
TALHERES E PREPARA A MESA)
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ANGÉLICA – Aquele traste não serve nem para dar recado.

PÉROLA – (VAI BUSCAR COPOS, PANELA, UMA TRAVESSA COM 
FAROFA E OUTRA COM SALADA) Pronto. Tá tudo pronto.

ANGÉLICA – Só falta o imbecil do seu marido. Eu acho melhor a gente 
comer logo, porque se for depender dele para comer, nós vamos morrer de 
fome. Eu não sei como é que você, que namorou tanta gente boa... Como é 
mesmo o nome daquele rapaz que era estudante de medicina?

PÉROLA – Adolfo.

ANGÉLICA – Pois é. Um rapaz tão bom. É verdade que depois envolveram 
ele num inquérito sobre desvios de psicotrópicos do laboratório da faculdade. 
Mas tudo mentira, como ficou provado. Só para prejudicar a carreira do moço. 
Teve também aquele magrinho, que fazia direito, o Roberval. Um rapaz tão 
bom. Outro injustiçado. Só porque o rapaz era inteligente e de boa família, 
inventaram que ele estava vendendo as respostas das provas do vestibular... 
Infelizmente você não soube escolher. Teve também aquele outro, filho do 
industrial...

PÉROLA – Para, mamãe, se não a senhora vai ler o catálogo telefônico todo. 
(VOLTA COM UMA PANELA TAMPADA E COLOCA SOBRE A MESA,) 
Eu estou muito satisfeita com o marido que tenho.

ANGÉLICA – Porque tem sangue de barata. Não puxou a mim. Puxou a raça 
ruim do seu pai, que era um banana.

PÉROLA – Mamãe, não fale uma coisa dessa do papai.

ANGÉLICA – Falo, porque é verdade.Banana, madura e amassada. Outro 
inútil. Um palerma que nem andar pela rua sozinho sabia. Saiu para comprar 
cigarros e foi só colocar o pé na rua, foi atropelado pelo caminhão do lixo. Pelo 
menos podia ter escolhido uma morta melhor. Caminhão do lixo?... Poderia 
ter escolhido um carro pagador, aquele mondrongo, de segurança, que carrega 
dinheiro. Mas não. Até na morte teu pai foi pobre. Nem morrer com dignidade 
aquele palerma soube morrer. Ainda inventaram que foi suicídio. Aquele bosta 
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tinha lá topete para se suicidar? Aquilo não tinha iniciativa para nada. Se fosse 
depender dele para alguma coisa, você não teria nem nascido. Aquilo foi um 
acidente sem dúvida.

PÉROLA – Mamãe, deixe isso para lá. O que passou, passou. Venha, sente 
aqui, que o Rondinaldo deve tá chegando.

ANGÉLICA – Duvido muito. (SENTA) Aonde foi que ele foi comprar essa 
cerveja? Na Alemanha? Já dava tempo ele ter ido até lá e voltado. Quando eu 
digo que aquele prega não serve nem para fazer mandado... É melhor a gente 
começar logo a comer antes que esfrie...

PÉROLA – Vamos esperar só mais um pouquinho...

(A LUZ VAI CAINDO EM RESISTÊNCIA. AS DUAS DEITAM A CABEÇA 
SOBRE A MESA E ADORMECEM. A LUZ VAI VOLTANDO NA CENA E 
AS DUAS ESTÃO DORMINDO COM AS CABEÇAS SOBRE A MESA.)

(RODINALDO ENTRA CUIDADOSAMENTE PUXANDO UMA LONGA 
CORDA. SÓ DEPOIS É QUE ENTRA UM BODE AMARRADO NA 
EXTREMIDADE. O BODE ENTRA E DIRIGE-SE A DONA ANGÉLICA 
QUE DORME COM A CABEÇA SOBRE A MESA, E FICA CARA A CARA 
COM ELA, DÁ UM GRANDE BERRO ASSUSTANDO ANGÈLICA QUE 
DESPERTA ATORDOADA E DÁ DE CARA COM A CARA DO BODE 
DO BODE QUE LHE FITA NOS OLHOS. ANGÉLICA DÁ UM GRANDE 
GRITO E CAI NA CADEIRA. PÉROLA TAMBÉM SE ASSUSTA E TENTA 
AJUDAR ANGÉLICA. O BODE SE ESCONDE)

PÉROLA – O que foi isso?

RONDINALDO – Vocês estão assustando o pobrezinho do bode.

PÉROLA – Mamãe, a senhora quer um copo com água?

ANGÉLICA – (AINDA ATORDOADA) MINHA FILHA EU VI O DIABO.

RONDINALDO – Ainda não. A senhora continua viva.
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Angélica – Eu juro que vi. De chifre, barba e tudo. Parecia um bode.(O BODE 
APARECE NOVAMENTE) Ai, meu Deus. O cão está aqui.

RONDINALDO – Desde que a senhora chegou.

PÉROLA – Calma, mamãe. É só um bode.

ANGÉLICA – E o que é que esse bicho fedorento está fazendo aqui?

RONDINALDO – É meu. Eu ganhei no bingo.

ANGÉLICA – Tire esse bicho imundo de dentro desta sala.

RONDINALDO – De jeito nenhum. Esse bode é um bode de raça, muito caro. 
É um bode premiado na exposição agropecuária. Eu não posso deixar esse 
bode do lado de fora, correndo o risco de ser roubado. De jeito maneira.

ANGÉLICA – Esse bicho nojento não pode ficar dentro de casa.(O BODE 
LEVANTA A CAUDA E SOLTA UMAS BOLINHAS) tá sujando tudo.

RONDINALDO – Pode deixar que eu limpo.

ANGÉLICA – Tu não limpa nem a tua cara. Eu quero esse bode fora daqui.

PÉROLA – Mamãe, calma.

RONDINALDO – Impossível. Este bode é o meu mascote da sorte. Foi só eu 
pegar no chifre do bode, para encher a cartela do bingo sozinho. Ai eu gritei: 
Bati...

ANGÉLICA – Quem merecia levar chifre era tu.

RONDINALDO – (TENTANDO ABRAÇAR A SOGRA) Que é isso, sogrinha 
do meu coração.

ANGÉLICA – (EMPURRANDO) Era o que tu merecia...

(O BODE MORDE A TOALHA DA MESA E ARRASTA DERRUBANDO 
TUDO QUE ESTÁ SOBRE ELA)
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PÉROLA – A nossa comida...(PÉROLA TENTA APANHAR AS COISAS 
QUE FORAM DERRUBADAS DA MESA)

ANGÉLICA – Esse espritado derrubou tudo.

RONDINALDO – O bichinho está com fome.

ANGÉLICA – Com fome vamos ficar todos nós, por causa desse maldito 
bode.

RONDINALDO – Não chame o meu mascote da sorte de maldito não, que ele 
pode ficar traumatizado.

PÉROLA – Bem, você não prefere um peixinho de aquário?

RONDINALDO – Minha jóia, piaba só serve para tirar gosto. Peixe a gente 
não pode falar com ele, passear com ele, abraçar...

PÉROLA – Bem, você tem coragem de abraçar esse bode?

RONDINALDO – E eu não abraço a dona Angélica, minha distinta sogra? 
Quem é capaz de  abraçar e beijar a sogra, beija até jacaré.

(O BODE SOBE NO SOFÁ E SE DEITA PARA VER TELEVISÃO)

ANGÉLICA – Rondinaldo, faça alguma coisa. Esse peste vai desgraçar o sofá.

RONDINALDO – Ah, não desgraça não. A senhora mesmo estava sentada ali 
e não aconteceu nada.

ANGÉLICA – (TENTANDO AFASTAR O BODE DO SOFÁ) Cho, Cho, 
bicho nojento, Sai daí. Passa.

(O BODE SE LEVANTA DO SOFÁ E VAI COMER AS FLORES DO JARRO 
DA MESINHA)

PÉROLA – As flores que a mamãe trouxe... O bode vai comer as flores.

RODINALDO – Deixe não. E capaz do bichinho morrer envenenado. Eu 
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avisei que ele estava com fome. Dona Angélica, a senhora pode pegar alguma 
coisa na geladeira para matar a fome do bode?

ANGÉLICA – Eu quero mais é que esse desgraçado morra.

PÉROLA – Mamãe, olhe a Sociedade Protetora dos Animais...

ANGÉLICA – Pois telefone para a carrocinha para vir buscar essa fera.

RONDINALDO – Epa. Ninguém vai levar o meu bode pra canto nenhum.

PÉROLA – Mamãe, a carrocinha só apanha cachorro.

ANGÉLICA – Então chama. Pode ser que ela leve o teu marido. (O BODE 
DERRUBA UMA CADEIRA)

ANGÉLICA – Esse bicho nojento vai destruir toda a casa.

RONDINALDO – O coitadinho continua com fome.

ANGÉLICA – Coitadinha da minha filha. Rondinaldo, dê um jeito de tirar 
esse maldito bode daqui.

RONDINALDO – De jeito nenhum. O bode é meu mascote. Ele me dá sorte.

ANGÉLICA – Pois com esse bode aqui eu não fico

PÉROLA – Mamãe...

RONDINALDO – Eu não estou dizendo que o bode me dá sorte?

ANGÉLICA – Ou ele ou eu.

RONDINALDO – Não tem nem o que pensar.

ANGÉLICA – Eu não estou brincando. Eu estou avisando. Ou você tira esse 
bicho nojento daqui ou eu vou embora.

PÉROLA – Mamãe, pense melhor. Afinal é só um bode. Não faz mal a 
ninguém.
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RONDINALDO – Pois é. Se fosse pelo menos uma jararaca...

ANGÉLICA – Já pensei o suficiente. Já que vocês se recusam a tomar uma 
providência removendo esse bode dessa casa, eu mesma vou ter que tirar esse 
bode velho daqui. Pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. (PEGA UMA 
VASSOURA E INVESTE CONTRA O BODE. O BODE REAGE E DÁ 
UMA MARRADA NA BARRIGA DE ANGÉLICA QUE CAI SENTADA 
NO SOFÁ E LARGA A VASSOURA. LEVANTA-SE E SAI CORRENDO 
RODEANDO A MESA) Socorro. Enquanto esse bicho estiver aqui eu não 
piso nessa casa. (PEGA A SACOLA E SAI CORRENDO PERSEGUIDA 
PELO BODE)

PÉROLA – (CORRENDO ATRÁS DOS DOIS) Mamãe, volte. Traga o bode 
do Rondinaldo de volta. (SAI)

RONDINALDO – Eta bode velho macho. Ele fez o que há muito tempo eu 
tinha vontade de fazer. Eu não disse que o bode me dava sorte. Volte, meu 
mascote. (SAI)

FIM



295

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz



296

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

PERSONAGENS

NÚBIA
LUZIA
EMENGARDA
AURISTELA
REGINALDO
CLÉSIO
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Sinopse

Numa repartição pública as pessoas vão perturbar 
a tranquilidade dos funcionários à procura de 
documentos e processos que estão engavetados 
há bastante tempo.

Elenco

Este esquete foi apresentado pela primeira vez 
com os alunos da Oficina Teatral Garimpo de 
Talentos, no palco do Teatro Antonieta Noronha 
no dia 21 de dezembro de 2014 com a direção 
do autor, tendo no elenco: Natalia (Núbia), 
Vitória (Luzia), Cleide (Emengarda), Sâmea 
(Auristela), Roberto Barbosa (Reginaldo) e 
Manoel Rodrigues (Clésio).
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(NUMA REPARTIÇÃO QUALQUER, NÚBIA ESTÁ SENTADA LIXANDO 
AS UNHAS)

LUZIA – (ENTRANDO) Núbia o que é que tu está fazendo?

NÚBIA – Descascando cebolas, não tá vendo não? Meus olhos cheios  d’água?

LUZIA – Eu to vendo é que tu tá limpando os cascos. Eu to perguntando é se 
tu não vai fazer alguma coisa?

NÚBIA – Nam, nam, não. Você perguntou, e eu ouvi muito bem, foi o que eu 
estava fazendo.

LUZIA – Tá bom, Lunga, eu perguntei. Mas não era isso que eu estava 
querendo saber.

NÚBIA – Depois me acham ignorante, mal educada, grosseira. Eu detesto 
pergunta besta. Não viu que eu estava lixando as unhas? Então por que vem 
com pergunta imbecil?

LUZIA – Tá bom, eu perguntei besteira.  Mas também não precisa levar tudo 
ao pé da letra e nem ser grossa.

NÚBIA – Eu não digo? Eu sou grossa. Fui eu que saí do meu lugar e fui te 
perguntar besteira?

LUZIA – É, eu ia te perguntar outra coisa. Mas gato escaldado de água fria 
tem medo.

NÚBIA – Se for outra das tuas perguntas idiota, é melhor mesmo não perguntar.

LUZIA – Ta bom, ta bom. Esquece. Relaxa. Ah, aquela mulher que vem aqui 
quase todo dia à tua procura, já tá aí.

NÚBIA – Ai, meu Deus, aquela chata. Eu tô que não aguento mais ver a cara 
daquela mulher. Aquilo é um chiclete que pregou no meu sapato.

LUZIA – Também, quem mandou perder o processo da mulher?
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NÚBIA – Que perder? Você sabe muito bem que aqui não se perde nada. O 
processo dela deve estar por aí em algum canto dessa repartição. Em cima de 
alguma mesa ou trancafiado em alguma gaveta.

LUZIA – Sim, mas em qual mesa? Qual gaveta?

NÚBIA – Você agora tem procuração daquela mulher para me encher o saco? 
Ta ganhando quanto?

LUZIA – Eu mesma não. To apenas te prevenindo que daqui há pouco ela vai 
estar aqui procurando o processo dela. Quem avisa amiga é.

NÚBIA – Que amiga? Quem avisa está apenas gozando a desgraça alheia 
por antecipação. Desejando que aconteça o pior. No íntimo, no íntimo, está 
torcendo para que tudo dê errado.

LUZIA – Valha, que estresse.

EMENGARDA – (ENTRANDO) Bom dia.

NÚBIA – Só se for para a senhora, porque para mim está péssimo.

EMENGARDA – Nossa. Pois eu espero que melhore.

NÚBIA – Melhorar como? Se eu morro de trabalhar e ninguém reconhece? O 
salário é uma miséria, mas processos na minha mesa é o que não faltam.

LUZIA – Talvez se você despachasse eles, a pilha de processos não aumentasse 
tanto.

EMENGARDA – (PROCURANDO NA PILHA SOBRE A MESA) Quem 
sabe o meu processo não está aí pelo meio?

NÚBIA – (DANDO UMA TAPINHA NA MÃO DE EMENGARDA) Não Ta 
não. Ta não que eu já revistei tudo.

EMENGARDA – Será que dava para a senhora procurar o meu processo? 

NÚBIA – Não, não dá. (ENTRA AURISTELA CARREGADA DE SACOLAS) 
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Agora eu vou atender aqui a Auristela.

EMENGARDA – Mas eu cheguei primeiro.

NÚBIA – Mas o caso dela é mais importante. Mostra aí Auristela, o que foi 
que tu trouxe de novidade dessa vez.

AURISTELA – Mulher, eu trouxe aquelas calcinhas que tu tinha me 
encomendado. (ABRE A SACOLA) Olha aqui, mulher, que lindeza. Cada 
qual mais bonita do que a outra.

EMENGARDA – Mas isso é um absurdo. Comprar calcinhas é mais importante 
do que o meu processo...

NÚBIA – Para mim é. Ou a senhora queria que eu andasse sem calça no meio 
da rua?

EMENGARDA – Pouco me importa se a senhora está de calça ou sem calça. 
Eu quero saber é do meu processo.

NÚBIA – Mas para o meu paquera importa e muito. Ta de calça ou sem calça, 
faz uma grande diferença.        

EMENGARDA – É por isso que esse país não vai para a frente.

NÚBIA – É por isso que esse país não vai para a frente, cada um só pensa em 
si. Não se importa com os problemas dos outros.

AURISTELA – Eu posso voltar outra hora.

NÚBIA – Fica, Auristela. A hora é essa mesma. Depois tu vende as minhas 
calcinhas noutra seção...

AURISTELA – Não, mulher. Encomenda é encomenda. (MOSTRA A 
MUAMBA PARA EMENGARDA) A senhora está interessada em comprar 
alguma COISA?

EMENGARDA – Não, minha filha. Eu só estou interessada em descobrir onde 
anda esse bendito processo.
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NÚBIA – Deixa ela, Auristela. Quem esperou alguns meses, pode esperar 
mais alguns dias

EMENGARDA – Alguns meses? Quase dois anos.

LUZIA – Calma, minha senhora...

EMENGARDA – Mas calma do que eu já tive. Hoje eu vim resolvida a 
desenterrar esse processo.

NÚBIA – Está vendo, Luzia? A mulher já enterrou o processo e quer que eu 
dê conta...

EMENGARDA – Eu não enterrei coisa nenhuma. A única coisa que eu tenho 
vontade de enterrar é a senhora.

Núbia – Ta vendo gente? A mulher está me ameaçando de morte.

LUZIA – Calma, minha gente, calma. Com calma tudo se resolve.

EMENGARDA – Foi só o que eu tive até agora e nada foi resolvido.

(ENTRA SEU REGINALDO)

LUZIA – Como vai, seu Reginaldo.

REGINALDO – Muito mal. Eu estou vendo a hora passar dessa para melhor 
e o meu processo não ser resolvido.

LUZIA – Que é isso, seu Reginaldo? O senhor ainda é muito novo.

REGINALDO – Eu ando muito doente. Eu to precisando desse dinheiro para 
fazer uns exames e comprar remédios.

NÚBIA – Que remédio que nada, o senhor tem é que arrumar uma namorada.

REGINALDO – Qual o quê. Há muito tempo que eu não sei o que é isso. 
Depois que a Venefrida morreu...
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AURISTELA – O senhor não quer comprar umas calcinhas?

REGINALDO – Calcinhas? Me respeite. Eu tenho cara de homem que usa 
calcinha?

Auristela – Não é para o senhor usar não. É para dar de presente. Mulher gosta 
de receber presente.

REGINALDO – Qual o quê? Eu já tô com o pé na cova.

LUZIA – Não diga isso, seu Reginaldo. Nunca se sabe. O meu tio, que era 
mais ou menos da sua idade, vivia se queixando. Pois não é que a mulher dele, 
que era muito mais nova e não sentia nada, bateu as botas primeiro do que ele?

NÚBIA – Mas afinal, o que é que o senhor tem?

REGINALDO – Eu tenho uma bronquite crônica, uma angina, uma hérnia de 
disco, cálculo renal, bursite, miopia, astigmatismo e cataratas, unha encravada 
e hemorróida.

LUZIA – Só isso?

NÚBIA – Não. Eu estou perguntando é o que o senhor tem de bens.

REGINALDO – Nada não. Uns três ou quatro imóveis alugados. Uma 
caminhonete Rural, um sitiozinho, algumas cabeças de gado, um comerciozim, 
uns porquins, umas porcarias, que não valem quase nada.

LUZIA – É. Umas porcarias.

NÚBIA – O senhor não pensa. (SE INSINUANDO) em juntar as porcarias?     

EMENGARDA  - (PIGARREIA) Hen, hen. Querem para com essa porcaria? 
Despache logo essa sacoleira e me atenda também.

AURISTELA – Êpa. Sacoleira não. Eu sou Promotora de Vendas de Produtos 
da Fronteira.

EMENGARDA – Contrabandista agora tem outro nome, é?
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AURISTELA – Contrabandista o que, sua lisa. Agora desculpa de cego é feira 
ruim.

EMENGARDA – Eu mesmo é que não compro essas porcarias. Tudo 
falsificado.

AURISTELA – Falsificado não. Genérico. Eu só vendo produtos de primeira 
linha. Você devia me comprar uns cremes esfoliantes, para ver se melhora essa 
sua cara de maracujá maduro.

EMENGARDA – Eu vou bem passar na minha cara essas porcarias que 
ninguém sabe a procedência...

NÚBIA – Mulher, isso aí não tem creme que dê jeito. Só mesmo um bisturi e 
olhe lá.

EMENGARDA – Olhe aqui, eu vim foi procurar o meu processo que vocês 
perderam, não foi me inscrever num concurso de beleza não.Portanto eu exijo 
ser tratada com respeito.

NÚBIA – E quem é que está lhe faltando com respeito?  Por acaso falar a 
verdade e faltar com o respeito?

AURISTELA – Por falar nisso, olha só esse sutiã meia taça que eu trouxe, 
não é uma loucura? Dá certinho em te, mulher. (COLOCANDO EM NÚBIA) 
Quando eu vi, só me lembrei de te.

LUZIA – Vai sobrar pelanca para tudo quanto é lado.

NÚBIA – Deixa de ser despeitada.

EMENGARDA – E por falar em úbere, vamos voltar à vaca fria. Eu quero 
saber por onde anda o meu processo.

REGINALDO – Eu também.

EMENGARDA – Eu hoje vim decidida a só sair daqui com uma resposta.

REGINALDO – Eu também. 
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EMENGARDA – Eu hoje só saio daqui com uma resposta.

LUZIA – Trouxeram a rede?

REGINALDO – Eu morro aqui mas não saio sem uma resposta.

LUZIA – Então não vai demorar muito não.

REGINALDO – Então o meu processo está no ponto de ser despachado?

LUZIA – Não. Quem está no ponto para ser despachado é o senhor.

REGINALDO – Como é?

LUZIA – Não foi o senhor mesmo que disse que já está com o pé na cova?

EMENGARDA – Vamos, não desconversem não. Eu quero saber do meu 
processo. Ou será que eu entrei foi numa agência funerária?

NÚBIA – Primeiro aqui o caso do seu Reginaldo.

REGINALDO – Até que enfim.

EMENGARDA – Mas eu cheguei primeiro.

NÚBIA – É o estatuto do idoso. Eu não posso fazer nada. Eu só examino, 
carimbo e despacho. Despacho, carimbo, dato e assino. Não fiz lei nenhuma, 
não sou responsável por nada de errado neste país. Sou apenas uma humilde 
servidora pública, cumpridora do meu dever. 

EMENGARDA – E eu não estou pedindo nada de mais. Quero apenas que a 
senhora cumpra com o seu dever.

NÚBIA – Êpa, senhora não. Senhorita. Senhorita com muita honra. (SE 
INSINUANDO PARA REGINALDO) E aberta a propostas.

EMENGARDA – Pois bem, senhorita aberta, cumpridora dos seus deveres, 
e temente a Deus e as leis, eu quero apenas que você despache a porcaria do 
meu processo.
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REGINALDO – E eu também.

NÚBIA – Calma, calma. Com calma tudo se resolve. Temente a Deus eu sou 
mesma como Dodô bom cristão. Agora temente às leis eu não sou não, que eu 
não faça nada errado... Eu só não ando na linha, com medo que o trem pegue.

EMENGARDA – Pois cumpra com o seu dever.

NÚBIA – E tem mais. Não faz parte dos meus deveres ouvir desaforo e levar 
para casa não.

EMENGARDA – Eu vou ficar calada, porque eu detesto bater boca 
principalmente com gentalha.

NÚBIA – Olhe aqui. Gentalha não. Não se manca não? Vem aqui pedir um 
favor e fica ofendendo.

EMENGARDA – Favor, vírgula. Eu estou procurando os meus direitos, e a 
SENHORITA, tem a obrigação de me atender muito bem.

NÚBIA – Obrigação é uma ova. Eu não tenho a menor obrigação de ouvir 
desaforo de gente estressada, mal educada e mal amada e ficar calada.

EMENGARDA – (PARTINDO PARA A BRIGA) Quem é que é mal 
amada aqui? (AS DUAS ROLAM PELO CHÃO, OS OUTROS TENTAM 
APARTAR)

(TODOS FALAM AO MESMO TEMPO E REGINALDO FICA NO MEIO 
DO FOGO CRUZADO LAVANDO PANCADAS DAS DUAS)

LUZIA – Gente, o que é isso?

EMENGARDA – É uma briga. Nunca viu não?

REGINALDO – Calma pelo amor de Deus.

NÚBIA – Gentalha é toda a tua família, sua cadela.

EMERGARDA – Mal amada foi a tua mãe quando te fez.
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AURISTELA Parem com essa briga. Vocês estão estragando a minha 
mercadoria.

NÚBIA – Mal amada.

LUZIA – Fica calma, Núbia. Para com isso.

EMENGARDA – Vagabunda, preguiçosa, relapsa.

REGINALDO – Chega de pancadaria.

NÚBIA – Eu não posso me acalmar com essa galinha choca me xingando. 
(PEGA UMA CALCINHA PARA ENFIAR NA CABEÇA DE EMENGARDA 
QUE SE ABAIXA E NÚBIA ENFIA A CALCINHA NA CABEÇA DE 
REGINALDO)

REGINALDO – Está tudo escuro. Quem apagou a luz?

LUZIA – Parem.

AURISTELA – Stop.

(TODOS PARAM E REGINALDO FICA TATEANDO EM CENA SEM 
VER NADA COM A CALCINHA TAMPANDO SUA VISÃO)

REGINALDO – Eu estou cego. Eu estou cego... Eu vou morrer.

LUZIA – (TIRANDO A CALCINHA DA CABEÇA DE REGINALDO) Que 
cego coisa nenhuma.

CLÉSIO – (ENTRANDO) Parece que eu cheguei numa boa hora.

EMENGARDA – Se veio atrás do seu processo chegou em péssima hora.

CLÉSIO – Eu tenho a solução para todos os seus problemas.

NÚBIA – Conheça, piranha. Comigo é assim. Bateu? Levou que eu não sou 
mulher de levar desaforo para casa.
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LUZIA – O senhor não poderia ter chegado em hora pior.

EMENGARDA – Isso é para você aprender a tratar bem as pessoas.

AURISTELA – (JUNTANDO AS MERCADORIAS) Se vocês tiverem 
estragado a minha mercadoria, vocês vão ter que pagar.

REGINALDO – A única coisa que ficou estragada aqui foi eu.

CLÉSIO – Já vi que vocês vão precisar muito dos meus serviços.

REGINALDO – Se eu fosse você eu tratava de me retirar antes que sobra para 
você também.

CLÉSIO – Pelo contrário, eu acho que cheguei na hora certa e todos aqui vão 
querer alguma coisa dos meus produtos.

AURISTELA – Era só o que me faltava. Um concorrente.

CLÉSIO – A senhora é agente funerária?

AURISTELA – Eu mesma não. Deus me livre. Eu sou Promotora de Vendas 
de Produtos da Fronteira.

CLÉSIO – E que diabo vem a ser isso?

NÚBIA – Em bom português: Sacoleira.

LUZIA – Muambeira.

EMENGARDA – Contrabandista.

AURISTELA – Que contrabandista o que, sua lascada? Que gentinha de 
linguajar mais chulo.

CLÉSIO – Eu também trabalho com vendas.

LUZIA – Pois chegou em péssima hora, Nós estamos em recessão.
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NÚBIA – Mas precisamente: Lisa, lesa e louca.

AURISTELA – O que é que o colega vende, mais precisamente?

CLÉSIO – Boa pergunta. É um produto que todos vocês vão precisar. Um 
produto de última necessidade.

LUZIA – O senhor quer dizer um produto de primeira necessidade, não é?

CLÉSIO – Não. Eu quis dizer de “ultima necessidade” mesmo. Eu vendo 
jazigo perpétuo no cemitério: “Repouso da boa vizinhança.”

NÚBIA – Era só o que me faltava. Um papa-defuntos.

CLÉSIO – Papa defuntos não, madame. Eu sou um “Executivo Personal  
Promotor de Repouso Certo’’.

LUZIA - Ô povo para inventar nome. Papa defunto agora é isso aí?

CLÉSIO – Eu também vendo seguro contra acidentes, sinistros, urnas para 
cinzas e excelentes terrenos no cemitério. Terrenos com uma vista espetacular 
e uma vizinhança para defunto nenhum botar defeito.

NÚBIA – Vai pra lá, ave de mau agouro.

CLÉSIO – Mau agouro não. Eu sou é previdente.

NÚBIA – Pois vai prever a morte do cão e não a minha.

CLÉSIO – (PARA REGINALDO) O senhor já tem plano funerário?

REGINALDO – Não, nem quero. Não pretendo desfrutar de um tão cedo.

CLÉSIO – Nunca se sabe. Para morrer é bastante estar vivo. A morte só quer 
é uma desculpa. Portanto é melhor ficar prevenido.

REGINALDO – Eu lá quero saber disso. Quem ficar por último que feche a 
porteira.
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CLÉSIO – Mas é sempre bom deixar a chave com alguém, para depois de 
morto não esta aí dando trabalho aos outros. (PARA EMENGARDA) E a 
senhora, não está interessada?

EMENGARDA – Só se for para os outros. (OLHA PARA NÚBIA) Porque se 
não acharem o meu processo hoje, é capaz de ter morte.

LUZIA – E é bem capaz de ter mesmo. Já teve até briga.

CLÉSIO – Pois é tratar de aproveitar a oportunidade que eu estou aqui com 
uma promoção de morrer. Você comprando um jazigo à vista você ganha uma 
passagem aérea num voo econômico para qualquer lugar do país. (PARA 
AURISTELA) A senhora vai querer quantos?

AURITELA – Se pelo menos a passagem fosse para Miami...

(REGINALDO COMEÇA A TREMER E A ENTORTAR A BOCA)

LUZIA – Valha me Deus. Parece que seu Reginaldo está passando mal.

NÚBIA – O homem está tendo um troço.

AURISTELA – Ta ficando amarelim...

EMENGARDA – Não é possível. O homem estava bomzim neste instante.

CLÉSIO – Pois é como eu sempre digo. Para morrer, basta tá vivo. (PEGA 
UM CONTRATO E UMA CANETA E PÕE NA MÃO DE REGINALDO) 
Antes de abotoar o paletó de vez, é melhor aproveitar a promoção e fazer um 
plano jazigo. Assine aqui.

NÚBIA – (EMPURRANDO CLÉSIO) Sai pra lá, urubu. Deixa o pobre do 
homem morrer em paz.

LUZIA – E quem disse que ele vai morrer?

CLÉSIO – Pelo andar da carruagem...
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EMENGARDA – Arreda, deixa eu dar uma examinada nele. Vocês têm aí um 
chazinho de camomila?

NÚBIA – Ainda mais essa médica.

EMENGARDA – Arranja aí um chazim de qualquer coisa...

LUZIA – E se ele for diabético?

CLÉSIO – Ou alérgico?

AURISTELA – Gente, é melhor chamar um médico.

CLÉSIO – Não, é melhor ele aproveitar um dos meus planos funerários. 
(APRESENTA UM CONTRATO) Assine aqui enquanto ainda não perdeu 
totalmente os movimentos, Depois eu preencho o resto.

NÚBIA – Sai daí espertalhão. (PUXA CLÉSIO) Deixa o homem morrer 
sossegado. Eu vou pelo menos lhe proporcionar uma última alegria. (CORRE 
PARA A MESA E PEGA UM PROCESSO) Pronto. Está aqui para o senhor 
ficar contente aqui está o seu processo. E foi despachado favoravelmente.

LUZIA – Agora o senhor pode morrer em paz.

EMENGARDA – E o meu?

CLÉSIO – Minha senhora, adoeça primeiro. Aqui um processo só sai na hora 
da morte. Aproveite e faça um plano.

AURISTELA – Mulher tu não vai escolher nada hoje não?

EMENGARDA – Eu quero saber é do meu processo.

LUZIA – Eu vou lhe ajudar. (APANHA UMA FOLHAS DE PAPEL QUE 
ESTÃO ESPALHADAS PELO CHÃO E ENTREGA A EMENGARDA) 
Providencie estes documentos. Estes aqui também, para anexar ao seu 
processo.

EMENGARDA – Só isso?...
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CLÉSIO – E o morto?

NÚBIA – Isso é um outro processo.

EMENGARDA – E viva a burocracia...

FIM
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Sinopse

Moça abandonada pelo noivo ao pé do altar tem 
a grata satisfação da volta e do pedido de perdão 
do seu amado.

Elenco

Jessica (Lucinete), Beth Mitchel (Elizete), 
Raquel (Marinete), Thays (Rosário), Francilene 
(Ivonete) e Rafael do Carmo (Alcebíades).

(AO ABRIR O PANO, LUCINETE JOGA 
PACIÊNCIA, ELIZETE FAZ CROCHÊ, 
MARINETE LÊ UMA REVISTA DE 
CULINÁRIA E ROSÁRIO ENXUGA UNS 
COPOS.)



314

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

LUCINETE – (DEPOIS DE FAZER ALGUMAS JOGADAS, RECOLHE 
AS CARTAS E EMBARALHA NOVAMENTE O BARALHO) Vocês não 
notaram nada de diferente no comportamento da Ivonete?

ELIZETE – Para ser franca não.

LUCINETE – Não é de admirar. Você nunca vê nada.

MARINETE – Vai começar?

LUCINETE – Aqui, se não for eu, a casa pode cair que vocês não tomam nem 
conhecimento.

ELIZETE – Se você fizesse alguma coisa útil, também não teria tempo de 
notar mudança de humor de ninguém.

LUCINETE – Ah, a inútil aqui sou eu?

ELIZETE – Você tem que admitir que jogar paciência não é uma atividade das 
mais úteis e produtivas.

LUCINETE – Olha só quem fala. Uma criatura que passa os dias a fazer peças 
de crochê , que nunca serão usadas.

ELIZETE – Mas quando eu quero dar um presente, eu tenho sempre algo de 
bom gosto e original para presentear. E o que é melhor,  sem ter que mexer na 
minha poupança, nem sair de casa para procurar.

LUCINETE – Hora, Elizete, a última vez que a  sua poupança foi mexida foi 
no tempo do Collor de Melo.

ELIZETE -  Melhor do que desperdiçar em jogatinas.

MARINETE – Elizete. Chega de bate boca. Vocês estão perturbando a minha 
leitura.

ELIZETE – Eu não sei para que você lê tantas revistas de culinária? Você não 
sabe nem para qual lado fica a cozinha dessa casa.
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ROSÁRIO – Lá isso é verdade. Nunca uma panela dessa casa teve o prazer de 
sentir o sabor destas comidas coloridas ai das suas revistas.

MARINATE – E você não tem nada que ficar metendo o bedelho nas nossas 
conversas. Era só o que me faltava. Lhe pagar  um salário para eu ir cozinhar 
para você... Te enxerga, criatura.

LUCINETE – Mas afinal, vocês notaram ou não notaram algo de diferente no 
comportamento de nossa irmã?

ROSÁRIO – Eu tenho achado ela meio estranha.  Quem só vivia com o terço 
na mão, calada pelos cantos da casa, só saia para a missa, e agora, parece que 
viu um passarinho verde.

MARINETE – Rosário...

ROSÁRIO – Dona Lucinete perguntou e eu estou respondendo.

MARINETE – Perguntou a nós, e não a você.

ROSÁRIO – Eu só quis ajudar. (PAUSA)  Eu estranhei, porque para quem só 
cantava benditos, ficar cantando tangos e rodopiando pelo meio da casa. Com 
um sorriso que vai de uma ponta a outra da orelha...

ELIZETE -  Eu não reparei porque eu não tenho tempo nem costume de ficar 
bisbilhotando a vida dos outros.

ROSÁRIO -  Eu não bisbilhotei nada. Mas de repente, uma criatura que só 
tomava chá,  pede para eu fazer um bolo Souza Leão, e não dá uma fatia a 
ninguém, a gente só pode é ficar admirada.

ELIZETE – Como é?

MARINETE – Bolo Souza Leão?

ROSÁRIO – E levou quase uma lata toda de manteiga.

MARINETE – Não é possível que ela tenha comido um bolo Souza Leão 
sozinha e não tenha adoecido.
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ROSÁRIO – Vai ver ela deu o bolo para alguém. Eu vi ela procurando papel 
celofane para embrulhar.

MARINETE – Mas afinal, Rosário. Ela comeu ou deu o bolo de presente?

ROSÁRIO – E como é que eu vou saber? Eu só vi ela sair com o bolo enrolado 
em papel celofane. Parecia uma prenda para leilão.

MARINETE – Ah, é isso. Vai ver que ela levou o bolo para a Casa Paroquial.

ROSÁRIO – Só se for presente para Dom Oscar, porque não tem quermesse 
esse mês.

ELIZETE – É verdade. O que a Ivonete foi fazer na Casa Paroquial com um 
bolo embrulhado em papel para presente?

ROSÁRIO – E se ela não tiver ido para a Casa Paroquial?

MARINETE – Como assim?

ROSÁRIO – Ela pode ter ido para um parque.

ELIZETE – Para um parque?

ROSÁRIO – Sim. Ela pode ter ido para um parque ou para uma praia... Ela 
me pediu para fazer também uns sanduíches de peito de peru e uma garrafa de 
suco. Colocou um chapéu e saiu cantarolando um tango. Saiu arrumada como 
quem vai para um piquenique. 

LUCINETE – Piquenique?

ELIZETE – Também você conta tudo pela metade., criatura.

MARINETE – Vamos lá. O que é que você sabe? Conta logo tudo.

ROSÁRIO  - Mas eu não sei de nada.

ELIZETE – Anda logo. Desembucha tudo de uma vez.
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LUCINETE – Conte logo tudo quem você sabe.

MARINETE – Nós queremos saber de tudo.

ELIZETE – Tin - tin  por  tin - tin.

LUCINETE – Começou a falar, agora conta o resto.

ROSÁRIO – Eu não falei coisa nenhuma. Eu apenas suspeitei que talvez... 
Quem sabe,  né?

ELIZETE – Quem sabe o que?

ROSÁRIO – Nada não. É que quando ela recebe aqueles bilhetes....

LUCINETE – Que bilhetes?

ROSÁRIO – E como é que eu vou saber? Eu nunca li, ela rasga tudo. Uma 
coisa que não me interessa é a vida dos outros

ELIZETE – E o que dizia o bilhete?

ROSÁRIO – Eu não sei. Tava tudo rasgado. Eu só consegui ler um pedaço que 
ela deixou na lata do lixo.

MARINETE – E o que foi que você leu?

ROSÁRIO – Tava tudo rasgado, bem miudinho. Eu só consegui ler: “No lugar 
de sempre”.

ELIZETE – E de quem era o bilhete?

ROSÁRIO – Não tinha assinatura.

ELIZETE – Criatura incompetente. Não serve para nada.

LUCINETE – Vocês estão vendo?  Estão vendo? Eu tenho ou não tenho razão 
de ficar preocupada? 
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MARINETE – Mas por que a Ivonete iria nos esconder alguma coisa?

ELIZETE – Nós não temos segredos umas com as outras...

ROSÁRIO – Talvez seja um homem.

LUCINETE – Um homem?

ROSÁRIO – Casado.

MARINETE – Casado?

ELIZETE – Aí, meu Deus.

ROSÁRIO – Se não fosse um homem casado, para que tanto mistério?

LUCINETE – Ela nunca aceitou, de verdade, ter sido abandonada nas vésperas 
do casamento, depois de dezoito anos de noivado.

MARINETE – Aqui nesta casa não se fala mais nisso. Essa história é página 
virada.

ROSÁRIO – Virada para vocês, mas dona Ivonete todo santo dia olha aquele 
álbum de fotografias e fica suspirando, como uma menina de quinze anos.

MARINETE – Me lembrem de queimar aquele álbum.

 LUCINETE - Não. Queimar o álbum não. Tem as fotografias do papai e da 
mamãe.

MARINETE – Tem razão.

ELIZETE  – Queime só as fotografias daquele cafajeste.

LUCINETE – Que fim terá levado aquele peste?

 MARINETE – Já chega. 

ELIZETE – Espero que o diabo tenha levado aquele desgraçado para bem 
longe de nós.
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MARINETE – Assunto encerrado. E não se fala mais naquele miserável 
dentro desta casa.

(PAUSA)

LUCINETE – Pode ser que ela tenha ido se encontrar com uma amiga.

ROSÁRIO – Amiga? Pois sim.

MARINETE – Não. Amiga não. Nós temos poucas amigas.

ELIZETE – Aquela sempre gostou de uma perna de calça.

ROSÁRIO -  Principalmente de umas  pernas  sem calças.

MARINETE – Rosário. Tenha modos. Olhe o respeito.

ELIZETE – Cala essa boca, criatura.

ROSÁRIO – Eu bem que estava calada. Não queria contar nada.  Foram vocês 
que me mandaram falar.

MARINETE – Mas agora chega. Você já falou até demais,

LUCINETE – Além do mais você passa as informações tudo trucadas.

ELIZETE – Conta as coisas pela metade.

MARINETE - Não sabe de nada.

ROSÁRIO – Não sabe de nada?... Quem não sabe de nada são vocês.

MARINETE – O que mais você está escondendo?

LUCINETE – Anda. Desembucha logo de uma vez.

ROSÁRIO – Como vocês mesmos disseram, eu não sei de nada.

ELIZETE -  Começou agora termina. O que é que você está escondendo da 
gente?
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ROSÁRIO – Eu não queria dizer nada para depois não me chamarem de 
fofoqueira.

MARINETE – Deixa de rodeios. Eu sei que tu tá doida para contar. Solta logo 
essa língua.

ROSÁRIO – Sabe aquele bracelete de ouro, antigo,  que a avó de vocês deu 
para a dona Ivonete, quando ela completou quinze anos?

MARINETE – Sei. O que tem aquele bracelete?

ROSÁRIO – Ontem quando ela foi sair, colocou o bracelete no pulso, quando 
voltou...

MARINETE – Sim. Quando ela voltou, o que foi que aconteceu?

ROSÁRIO - Voltou sem o bracelete.

LUCINETE – Ai, meu Deus. Será que a Ivonete foi assaltada?

MARINETE – Assaltada coisa nenhuma. Se ela tivesse sido assaltada ela teria 
chegado em casa chorando, se tremendo, dando o maior chilique.

LUCINETE – Vai ver ela guardou no bolso para não ser assaltada.

ROSÁRIO – Eu só to falando para depois que o bracelete desaparecer ninguém 
vir botar a culpa em cima de mim.

MARINETE – Que botar a culpa em cima de ti? Lucinete. Vai buscar a caixa 
de jóias. (LUCINETE SAI) Era só o que me faltava.

ELIZETE  - Calma. Muita calma. Pode ser que o bracelete da vovó esteja lá, 
guardado no porta-jóias.

MARINETE – O que ela tinha que sair com um bracelete antigo, caro como 
aquele, em plena luz do dia? Aquilo é uma jóia para ser  usada numa ocasião 
especial. Quando se vai para um casamento, um teatro, uma festa.

ROSÁRIO – Ou a um encontro amoroso.
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MARINETE – Rosário...

ELIZETE – A vovó foi muito injusta dando aquele bracelete para a Ivonete.

MARINETE – Ela distribuiu todas as suas jóias com a gente, enquanto ainda 
estava viva e lúcida.

ELIZETE – É, mas ela sabia que eu era doido por aquele bracelete e aquela 
tiara de esmeraldas. Ela devia ter dado aquele conjunto era para mim.

MARINETE – Agora é um pouco tarde para reclamar, você não acha?

ELIZETE – Mas a Ivonete sempre foi a queridinha da vovó.

MARINETE – Ora, Elizete, eu também adorava aquele conjunto de platina 
com água marinha e ele foi acabar no seu pescoço e nas suas orelhas.

ELIZETE – Mas os seus diamantes valem muito mais.

MARINETE – Ah, chega com esse inventário agora. Agora é tarde e vovó 
é morta. As jóias eram da vovó e ela distribuiu para quem ela bem quis e 
entendeu.

ROSÁRIO – A velha sabia o que estava fazendo.

ELIZETE – Sabia não. Já estava caducando. Se soubesse, não teria deixado 
aquele trancelim com aquele crucifixo de ouro maciço para você.

ROSÁRIO – Que vocês só não tomaram, porque a dona Cotinha não deixou. 
Respeitou a vontade da mãe.

(LUCINETE ENTRA COM UMA CAIXA TIPO FAQUEIRO ONDE ESTÃO 
GUARDADAS AS JÓIAS DA FAMÍLIA. SE POSSÍVEL A CHAVE DEVE 
ESTAR NA FECHADURA,)

LUCINETE – Pronto, gente. Aqui estão as jóias.

MARINETE – Deixa eu ver, (ABRE A CAIXA DE JÓIAS E LEVA UM 
SUSTO.) Ai, meu Deus.



322

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

ELIZETE – O que foi, Marinete?

MARINETE – Está faltando uma porção de coisa.

ELIZETE – As minhas estão aí?

MARINETE – Só examinando. Mas eu acho que só estão faltando as dela.

ROSÁRIO – Eu não tenho nada com isso.

LUCINETE – A Ivonete deve ter uma boa explicação para isso.

ELIZETE – Que explicação? Eu vou querer  tudo que é meu.

MARINETE – Assim que ela chegar vai ter que dar conta das jóias que 
estavam aqui.

ROSÁRIO – (METE A MÃO NO SEIO E TIRA UMA CAUTELA DE 
PENHOR)  Eu vi ela guardando isso aqui. (ENTREGA A CAUTELA À 
MARINETE) Eu peguei para olhar o que era mas não deu tempo de devolver 
para o santuário onde ela escondeu.

MARINETE – Deixa ver. (LENDO) Cautela de Penhor? Essa menina deve 
ter enlouquecido. 

LUCINETE – Mas para que a Ivonete ia empenhar essas jóias?

ELIZETE -  Se aquela irresponsável tiver feito alguma besteira hoje mesmo 
ela vai parar num hospital de saúde mental.

LUCINETE – Aí,  Jesus. Eu estou com um aperto no coração.

MARINETE – Vai buscar água para ela, Rosário. (ROSÁRIO SAI) Olhem, 
vamos ter calma. Vamos fingir que não sabemos de nada.

ELIZETE – Vai ser difícil. A vontade que eu tenho é de voar no pescoço 
daquela tresloucada assim   que ela transpor aquela porta.

MARINETE – Nada disso. Calma. É preciso muita calma. Ninguém vai 
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fazer nada por enquanto. (ROSÁRIO ENTRA COM UM COPO D’ÁGUA E 
ENTREGA A LUCINETE) Vai guardar as jóias no lugar delas. (ENTREGA A 
CAIXA A ROSÁRIO)

ROSÁRIO – E vocês vão chamar a polícia?

MARINETE – Que polícia? Para sumir o restante das jóias? Isso é um caso de 
família. E nós vamos resolver entre nós mesmas. Vamos fingir que não houve 
nada. Entenderam?

ROSÁRIO -  Sim senhora. (SAI COM A CAIXA)

(VOLTAM TODAS AOS SEUS ANTIGOS AFAZERES COMO NA CENA 
INICIAL.  ENTRA IVONETE CANTANDO: “LA VIE ROSE”.)

IVONETE -  (ENTRA CANTANDO:)

Quando ele me toma em seus braços

E me fala baixinho

Eu vejo a vida rosa

Lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá...

IVONETE – Hei, que caras são essas?

MARINETE – São as nossas caras.

LUCINETE – Desculpe se não está do seu agrado, mas, eu só tenho essa.

IVONETE -  Vocês estão com umas caras horríveis.

LUCINETE – Obrigada pelo elogio.

ELISETE – As nossas caras sempre foram assim. Você já devia ter se 
acostumado com elas.

IVONETE – Mas hoje estão mais amassadas do que nunca.
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LUCINETE – Você é que está com uma cara diferente.

MARINETE – Roupa diferente. 

LUCINETE – Penteado diferente.

ELIZETE – Repertório diferente. Você só cantava o bendito de Santo Antônio.

IVONETE – Pois é. Eu acho que vocês também deveriam mudar. Ir a um 
gabinete de beleza. Se vestir melhor...

MARINETE – Assim estamos muito bem.

LUCINETE -  Não temos motivo nenhum para mudar.

MARINETE – E você, Ivonete? Tem algum motivo para mudar?

IVONETE – Viver a vida já é um bom motivo.

MARINETE – Mas eu pergunto é se você tem algum motivo especial para 
mudança tão radical.

IVONETE – No momento certo eu conto para vocês. Ah, a vida é cor-de-rosa.  
O que vamos ter hoje para o jantar?

ROSÁRIO – (ENTRANDO) Canja.

IVONETE – Canja?...

ROSÁRIO – Eu aproveitei a carcaça do frango que sobrou do almoço e fiz 
uma canja.

IVONETE – Canja é comida de doente. Não é um jantar que se ofereça a um 
convidado decente.

MARINETE – Convidado?

ELIZETE – Que história é essa de convidado?
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LUCINETE – Que eu saiba nós não convidamos ninguém.

IVONETE  – Nas eu convidei um amigo para jantar hoje aqui em casa.

MARINETE – Mas você não pode fazer isso sem nos consultar.

IVONETE – Essa casa também é minha. Sabiam?

ELIZETE – Mas você não mora aqui sozinha.

MARINETE – No mínimo era para você ter nos avisado.

IVONETE – Isso ia mudar alguma coisa?

MARINETE – Nós tínhamos nos preparado.

LUCINETE – Você não pode trazer assim qualquer um  para dentro da nossa 
casa.

IVONETE -  E quem disse que eu vou trazer qualquer um?

MARINETE – E quem foi que você convidou? O padre?

LUCINETE – O dono da padaria?

MARINETE – Nós não temos amizade  com homem nenhum.

IVONETE – Esse vocês conhecem. Sabem quem foi que eu encontrei e que 
me propôs casamento?

MARINETE – Ah, não. De novo não.

IVONETE – Eu encontrei o Alcebíades, e ele me pediu desculpas, disse que 
estava muito arrependido, e que queria me recompensar me fazendo muito 
feliz.

LUCINETE – Você deve estar louca.

ELIZETE – Você está agindo como uma adolescente sem juízo, minha irmã.
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LUCINETE – Como é que pode a pessoa cair duas vezes no mesmo golpe?

MARINETE – É muita burrice, meu Deus.

IVONETE – Calma. Desta vez vai ser tudo diferente. Está tudo planejado.

ELIZETE – Claro que está tudo planejado. Você é muito ingênua, minha irmã. 
Você acredita mesmo que o espertalhão do Alcebiades tenha mudado?

IVONETE – Ele eu não sei. Mas eu mudei e muito.

MARINETE – Eu não quero nem ver a cara daquele desgraçado na minha 
frente.

IVONETE – Nós temos ótimos planos. Nós vamos nos casar em Buenos Aires.

LUCINETE – Essa menina enlouqueceu de vez.

ELIZETE – Você é muito boba.

IVONETE – Eu vou tomar vinho e dançar tango com uma flor na boca,

ROSÁRIO – É... A senhorita vai dançar...

MARINETE – E você vai levar as suas jóias, suponho.

IVONETE – Não. Eu empenhei as minhas jóias.

MARINETE – Empenhou? Mas para que você empenhou às suas jóias?

IVONETE – Para realizar os meus planos. O Alcebíades estava precisando de 
dinheiro emprestado para comprar as nossas passagens para a Argentina,

MARINETE – Emprestado?

IVONETE  - É que ele ainda não recebeu  o pagamento de uma propriedade 
que ele vendeu para viajar comigo.

MARINETE – Tu tá doida, Ivonete?
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IVONETE – Vamos lá para dentro que eu tenho que arrumar as minhas malas.

ELIZETE – E nós vamos permitir que essa maluca cometa um desatino desses?

LUCINETE – Eu, por mim, ela pode ir para onde quiser. A vida é dela. Quer 
fazer uma burrice? Azar o dela.

MARINETE – Acontece que acaba sobrando para nós. Quando a Madalena 
voltar arrependida, quem é que vocês acham que ela vai procurar? Nós. As 
bestonas aqui. E lá se vai mais dezesseis anos de choramingas e lamúrias.

IVONETE – Venham cá, para eu contar o resto dos planos. Vocês deviam estar 
felizes com a minha felicidade. Venham. Vamos lá para dentro para me ajudar 
a fazer as malas.

MARINETE – É. Formiga quando quer se perder cria asas.

IVONETE – Venham minhas irmãs. Eu vou me perder nas asas da paixão.

(SAEM AS QUATRO. FICA SÓ ROSÁRIO EM CENA, TOCAM A 
CAMPAINHA E ROSÁRIO VAI ATENDER)

ROSÁRIO – (FORA DE CENA)  Pode entrar, Seu Alcebíades.

ALCEBIADES – Você pode chamar a Ivonete para mim?

ROSÁRIO – Só um minutinho, que ela está arrumando as malas. (SAI)

(ALCEBÍADES PEGA UMA BOMBINHA E VAPORIZA A BOCA PARA 
PERFUMAR O HÁLITO. ENTRA IVONETE E AS IRMÃS)

IVONETE – Estou quase pronta, amor.

ALCEBÍADES – Eu acho que devo uma explicação.

MARINETE – O senhor não nos deve nada.

ALCEBÍADES – Eu voltei para reparar um erro.
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LUCINETE – Na minha opinião, foi um acerto. Erro seria se vocês tivessem 
se casado.

IVONETE – Que importa o passado? Se nós temos todo o futuro pela frente?

ALCEBÍADES – Eu espero recompensar você por todos os sofrimentos que 
lhe causei.

IVONETE – Não fale mais nisso.

MARINETE – Eu quero deixar bem claro que nós não concordamos com essa 
palhaçada.

IVONETE – Nós vamos ser felizes esquiando em Bariloche.

ROSÁRIO – Cuidado para não quebrar a cara.

IVONETE – Dançando tango no Caminito.

ALCIBÍADES – Assistindo futebol no estádio do Boca.

ROSÁRIO – Eu só vou vendo.

IVONETE – Pois pode ver, Rosário. Eu quero que vocês sejam testemunhas 
da  nossa felicidade.

MARINETE – E como é que vocês vão viver lá na Argentina?

ALCEBÍADES – Eu tenho negócios lá na Argentina.

ELIZETE – Só se for nos cassinos...

IVONETE – Eu não vejo a hora de ficar com você, a sós, em Buenos Aires. 
(CANTA)

E tudo a meia luz

Crepúsculo interior



329

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

A meia luz dos beijos

A Meia luz do amor...

ALCEBÍADES – Isso merece um brinde. Minha Evita, você preparou as taças 
como combinamos?

IVONETE – Claro, meu Gardel. Já deixei tudo pronto. (VAI PEGAR UMA 
BANDEJA COM QUATRO TAÇAS E COLOCA SOBRE A MESA.  VEM 
ATÉ A BOCA DE CENA E ENTREGA UM VIDRO PARA ALCEBIADES 
SEM QUE AS IRMÃS VEJAM)  Fiz tudo como você mandou. (SERVE AS 
TAÇAS COM VINHA A LUCINETE,  ELIZETE, MARINETE E ROSÁRIO.)

ALCEBÍADES – Eu quero que vocês brindem a nossa felicidade. É argentino 
legítimo.

(TODAS BEBEM O VINHO, MENOS ALCEBÍADES E IVONETE)

LUCINETE – Que vinho gostoso.

ELIZETE – Parece aquele da Santa Felicidade.

ALCEBÍADES – Um brinde à nossa Santa Felicidade. Bebam.

(TODAS BEBEM)

MARINETE – Que vinho forte. Já estou tonta.

IVONETE – É a falta de costume.

ROSÁRIO – Tá tudo girando.

ALCEBÍADES – Sentem e relaxem que logo passa. Deixem o vinho fazer 
efeito.

(DE REPENTE TODAS ESTÃO DORMINDO. IVONETE PEGA A MÃO 
DE MARINETE, SOLTA E ESTA CAI PESADAMENTE.)

IVONETE – Enfim, sós. (METE A MÃO NO BOLSO DO CASACO DE 
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ALCEBÍADES E RETIRA UMA PASSAGEM.) Eu nem acredito que nós 
vamos viajar. Deixa eu ver as passagens. (OLHA) Mas aqui só tem uma 
passagem.

ALCEBÍADES – Não acredito. Deixa ver. (EXAMINA) A sua deve ter ficado 
no porta-luvas do carro e eu na pressa só peguei uma. Depois eu pego a outra. 
Agora vamos fazer o nosso brinde. Traga as nossas taças.

IVONETE – (PEGA UMA BANDEJA MENOR COM DUAS TAÇAS DE 
VINHO)  Aqui estão. (ENTREGA A BANDEJINHA COM AS DUAS TAÇAS 
A ALCEBÍADES.)

ALCEBÍADES – Elas já estão dormindo?

IVONETE – Como uns anjinhos, como você falou.

ALCEBÍADES – Então agora, meu amor, vá pegar a maleta com as jóias.

IVONETE – É para já, querido. (SAI)

(ALCEBÍADES METE A MÃO NO BOLSO E TIRA UM VIDRO COM 
UMA CAVEIRA NO RÓTULO, DESTAMPA E COLOCA O CONTEÚDO 
NA TAÇA QUE SE DESTINA A IVONETE.)

IVONETE – (VOLTA E COLOCA A MALETA DE JÓIAS NUMA MESINHA 
NO FUNDO DO PALCO,) Aqui está, meu amor. É tudo nosso.(ENTREGA 
A CHAVE DA MALETA A ALCEBÍADES) A chave da nossa felicidade.. 
Verifique se está tudo lá.

ALCEBÍADES – (PEGA A CHAVE ) A chave da nossa liberdade.

(ALCEBÍADES VAI ATÉ A MALETA DE JÓIAS, ABRE E EXAMINA 
ALGUMA PEÇAS. IVONETE PEGA UM GUARDANAPO  E MUDA A 
POSIÇÃO DAS TAÇAS, GIRANDO A BANDEJA. ALCEBÍADES VOLTA 
PEGA UMA TAÇA E ENTREGA A IVONETE. APANHA A OUTRA E 
PROPÕE UM BRINDE.)

ALCEBÍADES –  A nossa viagem.
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IVONETE – A sua viagem.

(OS DOIS TOMAM O VINHO)

ALCEBÍADES – Você está feliz?

IVONETE – Muito. Nunca me senti tão feliz em toda a minha vida. Você nem 
imagina como eu esperei por esse momento.

ALCEBÍADES – (CAMBALEIA) O que foi que você fez?

IVONETE – Eu? Eu não fiz nada, meu amor. Quem fez foi você mesmo. Você 
provou do seu próprio veneno. Literalmente. Meninas. Podem se levantar 
agora. (TODAS SE LEVANTAM)  Não toquem em nada.Telefonem para a 
polícia e avisem que aqui tem um suicida. (ALCEBÍADES CAI)

(ENTRA UM TANGO. SUGESTÃO: “Libertango” DE ASTOR PIAZZOLLA, 
MAS A DIREÇÃO PODE OPTAR POR QUALQUER OUTRA MÚSICA.,)

FIM
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PERSONAGENS

PESSOA DO PÚBLICO
DIRETORA
GERLANE
RAFAEL
LIANA
JEFERSON
MAQUIADOR
INVESTIGADOR

2017
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Sinopse

Baseado em fatos reais. O Investigador Cunha 
é chamado ao teatro para desvendar o furto das 
jóias da estrela da companhia.

Elenco

Esquete que estreou no Teatro Antonieta Noronha 
no dia 23 de dezembro de 2017 com os alunos da 
Oficina de Preparação de Atores GARIMPO DE 
TALENTOS: Dougla Silva (Pessoa do público), 
Camile Tavares (Diretora), Roselene Barbosa 
(Gerlene), Tales Queiroz (Rafael), Tatyane 
Silva (Liana), Hélcio Romo (Jeferson), Walber 
(Maquiador) e Walter Tapias (Investigador).  
Direção do autor.
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(COM A CORTINA FECHADA, ALGUÉM DO PÚBLICO COMEÇA A 
BATER PALMAS E GRITAR:)

PUBLICO – Ta na hora. Começa, começa, começa...

DIRETORA – (ENTRA NO PROSCÊNIO, PELA CORTINA) Senhoras e 
senhores. Pedimos desculpas ao distinto público, e a compreensão de todos, 
mas lamentamos informar que a apresentação de hoje foi cancelada por motivo 
de doença da atriz principal do nosso espetáculo.

GERLANE – ( ENTRANDO PELA CORTINA ) Doença é uma porra. Eu não 
estou doente coisa nenhuma.

DIRETORA – Calma, Gerlane. Vamos resolver isso lá dentro.

GERLANE – Eu vou resolver isso é aqui e agora. (GRITA PARA DENTRO) 
Abre a merda dessa cortina.

( CORTINA ABRE )

DIRETORA – Senhoras e senhores, nós pedimos desculpas, mas a apresentação 
de hoje fica adiada para outro dia.

GERLANE – Outro dia é uma conversa.

DIRETORA – Podem voltar para as suas casas.

GERLANE – De jeito nenhum. Ninguém sai daqui, até tudo ficar esclarecido.

DIRETORA – Por favor, Gerlane, tenha calma.

GERLANE – (GRITANDO) Eu estou calma. Agora ninguém arreda o pé 
daqui antes que tudo fique  explicado. 

DIRETORA – Vamos conversar com calma. Lá dentro.

GERLANE – Conversar porra nenhuma.

(ENTRAM:  RAFAEL, LIANA, E JEFERSON )
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DIRETORA – Rafael, ajuda aqui, por favor. Liana, trás um copo d’água para 
a Gerlane.

GERLANE – Eu não quero água porra nenhuma. Jeferson, pega o meu whisky  
lá no camarim.

(JEFERSON SAI PARA PEGAR O WHISKY E UM COPO NO CAMARIM)

DIRETORA – (PERDENDO A PACIÊNCIA) Chega de estrelismo, Gerlane. 
Respeite o público. O que é que seus fãs vão pensar de você?

GERLANE – Que fãs coisa nenhuma. Só querem é aparecer nas redes sociais 
ao meu lado nas fotografias. Você é que me respeite, que eu é que estou lhe 
pagando. Você e este elenco de merda que você arranjou.

RAFAEL – Êpa. De merda não. Eu sou um profissional.

GERLANE – De merda sim. Profissional? Um canastrão que nem decorar o 
texto direito decora.

RAFAEL – Com você, minha filha, ninguém consegue decorar testo. Cada dia 
você diz uma fala diferente.  Todo dia muda a marcação.

GERLANE – E você não sabe improvisar não? Que profissional é esse que 
não sabe nem improvisar? Eu mudo porque posso

RAFAEL – Você muda porque não consegue decorar nem as falas nem a 
marcação.

GERLANE – Eu estou bancando essa produção todinha. Tenho o direito de 
mudar o que eu bem quiser e entender.

DIRETORA – Êpa. Não é bem assim não. Você me contratou para dirigir o seu 
espetáculo. Porque queria aparecer.

(ENTRAM O MAQUIADOR COM UMA MALETA DE MAQUIAGEM 
E  A GARRAFA DE WHISKY E JEFERSON COM O COPO.  GERLANE 
PEGA A GARRAFA E TOMA UM TRAGO NA BOCA DA GARRAFA, 
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DISPENSANDO O COPO)

GERLANE – Exatamente.  Eu queria aparecer num espetáculo e não ser 
roubada.

DIRETORA – Se você continuar me acusando de roubo eu vou lhe processar 
por assédio moral, calúnia e difamação.

GERLANE – Eu não estou acusando ninguém. Só quero as minhas joias de 
volta. E todos aqui são suspeitos sim. Jeferson, fica lá na porta e não deixa 
ninguém sair deste teatro até as minhas jóias aparecerem.

DIRETORA – Isso é um absurdo. O que é que o público tem a  ver com isso?

GERLANE – Tem sim. Pode ser que a pessoa que roubou as minhas jóias 
tenha entregue a alguém da platéia para guardar. Um cúmplice. Mas eu já 
chamei a polícia. Ninguém sai daqui, que o delegado está chegando.

DIRETORA – Mas isso é um abuso. Uma falta de respeito com o público. 

GERLANE – Abuso ou desrespeito, eu não quero nem saber, As minhas jóias 
tem que aparecer.

MAQUIADOR – Gente, eu estou passado.

GERLANE – Pois aproveite e passe logo uma vista aí nessa sua malinha de 
maquiagem. Quem sabe a gente não encontre alguma coisa de valor aí dentro.

MAQUIADOR – Tudo que tem aqui dentro é de valor, meu bem. Eu só uso 
produtos  de primeira linha. Nada aqui foi comprado em feirinha de artesanato 
não, queridinha. Aqui é tudo produto importado.

GERLANE – Do Paraguai.

MAQUIADOR – Está aqui. Se quiser pode olhar. (ABRE A MALETA) Só 
tem os meus produtos. Eu não preciso de nada de ninguém. Pode olhar. Eu 
faço questão.

GERLANE – Isso não quer dizer nada.
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MAQUIADOR – Olha aqui, sua perua. Eu sou pobre, mas não preciso pegar 
as porcarias dos outros não.

GERLANE – Eis a questão. Vocês não tem nem noção do valor dessas jóias. 
Não sabem reconhecer uma gema verdadeira e pensam que tudo é bijuteria.

DIRETORA – Eu não sei para que trazer jóias verdadeiras para o palco. 
Onde já se viu isso? O público vai ver de longe, não está sabendo se aqueles 
balangandãs são falsos ou verdadeiros. Não vai fazer a menor diferença.

GERLANE – Para mim faz muita diferença. Eu estou acostumada a usar ouro 
de lei. Eu tenho alergia a bijouterias. Eu só uso joias verdadeiras.

LIANA – Mas a senhora tem certeza que chegou aqui com essas joias?

GERLANE – Absoluta. O Jeferson foi quem trouxe a frasqueira com as jóias.

RAFAEL – Então pergunte a ele o que ele fez com as suas jóias. Aqui ninguém 
viu a senhora chegar com estas tais joias.

JEFERSON – (PARTE PARA CIMA DE RAFAEL E É CONTIDO PELOS 
OUTROS) Está me chamando de ladrão, é, rapaz?

RAFAEL – Foi sua patroa quem disse que até o público é suspeito.

GERLANE – Mas o Jeferson é de minha inteira confiança, Está acima de 
qualquer suspeita.

MAQUIADOR – Eu sei, porque ele está acima de qualquer suspeita...

DIRETORA – Olha, Gerlane. É melhor a gente resolver isso entre nós. O 
público não tem nada a ver. Para que escândalo? Tem jornalista aí na platéia...

GERLANE – Que se fôda. Você ainda não viu nada. (TIRA O ROUPÃO DE 
SEDA  E FICA COM UM VESTIDO BORDADO, ABERTO DOS LADOS, 
MOSTRANDO AS PERNAS)

DIRETORA – Para, Gerlane.  Não precisa ficar nua.



338

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

GERLANE – Ta ficando doida? Eu tirei o roupão porque se me fotografarem 
eu não apareço com ele.

( INVESTIGADOR ENTRA PELA PLATÉIA )

INVESTIGADOR -  Quem é Gerlane, aqui?

GERLANE – Sou eu. O senhor não me conhece?

INVESTIGADOR – E deveria? A senhora já tem alguma passagem?

GERLANE – Passagem? Eu estive em Lisboa, Buenos Aires...E só.

INVESTIGADOR – Quer dizer que a senhora é internacional?

GERLANE – Na verdade eu estive só de passagem.

JEFERSON – A passagem que ele pergunta é se você tem passagem pela 
polícia. Se foi presa alguma vez.

GERLANE – Tá louco? Por quem o senhor me toma? Eu sou uma artista. Fui 
eu quem chamei o senhor, seu delegado.

INVESTIGADOR – Delegado não. Investigador. Investigador Cunha.

GERLANE – Eu chamei o senhor aqui, porque eu fui roubada.  Levaram as 
minhas jóias.

INVESTIGADOR – E onde estavam as suas jóias?

(COMEÇA A FAZER ANOTAÇÕES NUM BLOCO )

GERLANE – No Camarim.

INVESTIGADOR – Eram muitas jóias?

GERLANE – Uns  seis ou oito  anéis, uma aliança de brilhantes, três pares de 
brincos, três pulseiras e três colares.
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INVESTIGADOR – Por que a senhora trouxe três colares se a senhora só tem 
um pescoço?

GERLANE – Já vi que o senhor não conhece as mulheres. Eu estava indecisa 
quanto às joias que eu deveria usar. Além do mais, eu uso um conjunto no 
primeiro ato e outro no segundo.

DIRETORA – Sem necessidade. O seu personagem está dentro de casa e não 
numa festa.

INVESTIGADOR – A senhora suspeita de alguém do elenco?

GERLANE – De todos eles, Todos têm motivo para me roubar. São todos uns 
mortos de fome.

RAFAEL – Alto lá. Todo mundo aqui é profissional. Todos nós temos os 
nossos trabalhos.

GERLANE – Você é um. Um professorzinho de um projeto que paga uma 
merreca e que por sinal está acabando. No final do mês, meu filho, você está 
desempregado. A verdade, seu investigador, é que todos tem motivos para eu 
desconfiar.

INVESTIGADOR – E em quanto a senhora calcula o valor das suas joias?

GERLANE – Ah, é incalculável. São joias de família. Muito antigas. Tem um 
valor de estimação. Além de serem joias legítimas.

MAQUIADOR – Que joias de família, criatura? Se tu me contou que veio 
de baixo.  Era de uma família que não tinha nem o que comer. Foi criada nas 
casas dos outros, trabalhando. Como é que tua família tinha joias?

GERLANE – São joias de família. Eu não disse que eram herança da minha 
família.  

MAQUIADOR – É, só se for. Porque família mesmo, tu nem tem. Tu roubou 
o marido da  patroa para quem tu trabalhava lavando o chão.
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GERLANE – Chega! Isso não vem ao caso. Eu quero saber é das MINHAS 
jóias. Não interessa a minha biografia.

MAQUIADOR – Interessa sim. Porque tu, era faxineira. Fazia faxina em casa 
de família. Um dia a dona da casa escorregou no chão molhado e ensaboado, 
que tu tava lavando, quebrou a bacia e ficou prostrada para o resto da vida.

GERLANE – Chega. Chega, sua bicha faladeira.

MAQUIADOR – Não chega coisa nenhuma. E olha que homofobia é crime...

INVESTIGADOR – Deixem ele terminar.

LIANA – Deixa que tá ficando interessante.

RAFAEL – Menino, conta o resto que isso dá uma novela.

Jeferson – Vamos embora, Gerlane.  Deixa essa gentalha para lá.

DIRETORA – Embora coisa nenhuma. Chega aqui, esculhamba todo mundo. 
Chama todo mundo de ladrão e se manda? Agora é que a história está ficando 
interessante...

LIANA – Conta o resto.

MAQUIADOR – O tempo que a patroa ficou acamada, ela ficou consolando o 
patrão. Depois que a mulher morreu, ela inventou que estava grávida. E forçou 
o viúvo a se casar com ela.

LIANA – Menina, que babado?...

GERLANE – É mentira. É tudo mentira desse veado.

MAQUIADOR – Mentira não senhora.

LIANA – E como foi que tu ficou sabendo desse babado todo?

MAQUIADOR – Ah, minha filha. Em salão de beleza tudo se sabe. Na hora 
que ela tomava os porres dela, vinha se abrir comigo. Vinha chorar no meu 
ombro.
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GERLANE – E as minhas jóias, senhor investigador? Vão ou não vão aparecer?

INVESTIGADOR -  Estou investigando. Quem foi que entrou no seu camarim?

GERLANE – Todo mundo.

RAFAEL – Epa. Todo mundo não. Eu passei na porta do seu camarim, meti 
a cabeça e cumprimentei. Você estava bebendo e me ofereceu uma dose de 
whisky e eu recusei. Graças a Deus eu nem entrei no seu camarim.

INVESTIGADOR – O senhor viu as joias da madame?

RAFAEL – Nem eu, nem ninguém viu as tais jóias aqui nesse teatro.

GERLANE – As jóias estavam no estojo, em cima da bancada do camarim.

INVESTIGADOR – (REFERINDO-SE A DIRETORA) E a senhora? Esteve 
no camarim da atriz?

DIRETORA – Estive. Mas também não demorei. Fiz umas duas ou três 
observações sobre as marcações que ela estava errando.  Desejei boa sorte e 
sai.

GERLANE – Tá vendo porque é que eu suspeito de todos? E todos estavam 
com problemas financeiros. Portanto, tinham motivos econômicos para roubar 
as jóias. Esta diretora mesmo, estava vendendo uns trapos num brechó. E 
trazia sanduíches naturais para vender e complementar a renda.

DIRETORA – Exatamente. Trabalhando honestamente para ganhar o 
meu dinheiro, porque coragem para trabalhar não me falta. E ainda dirijo 
espetáculos para ganhar alguns trocados,  que todo mundo sabe que  não é 
grande coisa e que não dá para comprar jóias, mas dá para viver sem precisar 
pegar o que é dos outros.

INVESTIGADOR – (DIRIGINDO-SE A LIANA) E a senhorita? O que é que 
faz?

LIANA – Sou atriz e estudante de teatro.
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GERLANE – Não tem onde cair morta.

LIANA – Mas não preciso roubar marido de ninguém.

INVESTIGADOR – A senhorita também entrou no camarim?

LIANA - Estive, sim. Mas demorei pouco tempo. Cumprimentei a dona 
Gerlane e falei com o Joãozinho sobre a minha maquiagem.

INVESTIGADOR – A senhorita por acaso pegou nas jóias da dona Gerlane?

LIANA – Não. Nem vi estas tais joias. Eu nem sabia que ela ia usar jóias.

DIRETORA – Aliás, ninguém sabia.

GERLANE – Era uma surpresa.

INVESTIGADOR – Muito bem. Quem mais esteve no seu camarim?

GERLANE – (SE REFERINDO AO MAQUIADOR) Essa bicha horrorosa e 
o Jeferson. Mas o Jeferson é o meu motorista, pessoa de dentro da minha casa 
e de minha inteira confiança.

MAQUIADOR – Confiança até demais.

GERLANE – Esse maquiador se finge de meu amigo, só para fazer fofoca. 
Ele andou EMPRESTANDO dinheiro a um rapaz e levou um calote. Para 
completar, ele tem um salãozinho muito chinfrim, no subúrbio, que atualmente 
está entregue às moscas.

MAQUIADOR – Mas graças ao meu pai Oxossi tem dado para pagar as 
minhas contas.

GERLANE – Mas não está dando para sustentar os seus luxos. E todo gay 
gosta de se mostrar. De luxar. De perfumes importados, roupas de grife.

MAQUIADOR – E gosto mesmo. E quem é que não gosta? Agora eu só 
compro o que eu posso pagar. Não sou como certas pessoas, que apesar de 
arrotar riqueza, adora fazer cabelo, unhas e maquiagem fiado. E dá o maior 
trabalho para pagar. Até cheque sem fundo passa.
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GERLANE – Mas não te devo nada, meu querido.

MAQUIADOR – Não porque eu cobrei. E outra coisa, queridinha. Eu chorei 
miséria só para te lembrar que tu estavas me devendo.

GERLANE – Como se eu fosse caloteira...

MAQUIADOR – Eu te conheço. Se tu tens tanto dinheiro, porque não paga 
logo, no ato.

INVESTIGADOR – Mas o senhor esteve lá no camarim?

GERLANE – Claro. Ele não saia de lá.

INVESTIGADOR – O senhor viu as tais jóias?

MAQUIADOR – Nunquinha. Estas jóias são iguais a caviar. A gente só ouviu 
falar.

INVESTIGADOR – O senhor ficou por algum momento sozinho dentro do 
camarim?

MAQUIADOR – Só antes dela chegar.

INVESTIGADOR – Em hora nenhuma a dona Gerlane se ausentou do 
camarim e deixou o senhor sozinho?

MAQUIADOR – Hora nenhuma. Para todo canto que ela ia, ela me chamava 
para ir com ela.

INVESTIGADOR – O que o senhor acha que aconteceu com essas jóias?

MAQUIADOR – E eu sei?

RAFAEL – Olhe, doutor. Ninguém aqui no teatro viu essas jóias.

GERLANE – Eu cheguei aqui no teatro com as minhas jóias. Está aí o Jeferson 
que não me deixa mentir.

JEFERSON – Foi isso mesmo. A maletinha ficou na mesa de passar roupa.
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INVESTIGADOR – Não foi na bancada do camarim?

JEFERSON – Isso foi depois. Primeiro eu coloquei na tábua de passar roupa. 
Depois ela foi desamassar uma roupa e colocou a maleta na bancada.

MAQUIADOR – Você tem certeza?

JEFERSON – Tenho sim. Tá me achando com cara de ladrão?

MAQUIADOR – Eu não.  A tua.. Patroa, é que está chamando todo mundo 
aqui de ladrão. Eu só estou perguntando é se você tem certeza.

JEFERSON – Claro que tenho. Eu me lembro muito bem.

MAQUIADOR – Eu só estou perguntando, porque vocês dois estavam muito 
alterados, discutindo em voz alta e bebendo o tempo todo.

JEFERSON – Eu tomei só uma dosezinha como sempre faço.

MAQUIADOR – É uma dosezinha de litro e meio. De dois litros só restou 
esse pouquinho aqui.

INVESTIGADOR – Vocês estavam discutindo?

GERLANE – Coisa boba. 

JEFERSON – Assunto profissional.

MAQUIADOR – Profissional? Só se for profissional do sexo. Eu bem que 
desconfiava que esse cara era gigolô.

JEFERSON – Gigolô o que, seu veado? Lava essa tua boca para falar em mim.

GERLANE – Se tu disser mais uma palavra, eu quebro a tua cara com essa 
garrafa.

MAQUIADOR – Quebra. Quebra. É bom porque a polícia já está aqui.

GERLANE – O senhor vai deixar essa bicha desqualificada me Insultar dessa 
maneira?
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INVESTIGADOR – A senhora não me chamou? Eu quero saber de tudo. Por 
que a senhora estava discutindo com o seu...motorista?

GERLANE - Por bobagem. Ele vinha dirigindo distraído. Deu uma fechada 
que quase bateu o carro. Foi uma discussãozinha à toa.

LIANA – Que dava para gente ouvir os gritos lá no meu camarim.

INVESTIGADOR – A senhora estava brigando somente por causa de uma 
trancada no trânsito?

GERLANE – E também porque ele vinha correndo demais e eu estava nervosa. 

MAQUIADOR – Correndo até de você.

JEFERSON – Vamos embora. Deixa essa história de jóias para lá.

GERLANE – Deixo é porra. Eu quero as minhas jóias de volta. Eu paguei uma 
fortuna por elas.

RAFAEL – Pagou? Espere. E essas jóias não eram lembranças de família?

GERLANE – Eram. Eu pretendia deixar de herança para a minha família.

JEFERSON – Vamos embora antes que eu faça uma besteira aqui.

INVESTIGADOR – Mas afinal? Por que era mesmo que vocês estavam 
brigando?

MAQUIADOR – Eu ouvi tudo. 

LIANA – Também eles estavam berrando.

INVESTIGADOR – Continue.

MAQUIADOR – A Gerlane não se importava de falar as coisas na minha 
frente. Afinal eu sabia de tudo. Quase tudo.

GERLANE – Veado nojento... E eu que confiava nessa cobra.



346

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

MAQUIADOR – Confiava tanto, que  estava achando que eu havia roubado 
os seus cacos de vidro.

GERLANE – São joias. E jóias muito caras.

MAQUIADOR – Joia coisa nenhuma. Eu conheço jóia verdadeira até de 
longe. Nunca te vi com uma. Eu já penteei e maquiei muito madame rica. 
Gente da alta sociedade. Rica de verdade. De berço. Não gentalha que dá 
golpe da barriga para se fazer na vida.

GERLANE – SAFADO. Veado safado. Foi  você que roubou as minhas joias 
para fazer show de travesti.

MAQUIADOR – Eu conheço aquele pão duro miserável do teu marido. Tu 
mesmo me dizia que para ele te dar algum dinheiro era a maior choradeira. 
Aquele não é de dar jóia verdadeira nem a mãe dele. Além do mais, a loja dele 
estava quase falindo. Só mesmo quem não conhece joia para achar que cristal 
é diamante. Aquilo era bijouteria. Bijouteria fina, mas bijouteria. Sem muito 
valor.

GERLANE – Mentira. É mentira.O Souto jamais faria uma coisa dessas 
comigo. Ele não seria capaz de me enganar.

MAQUIADOR – E você? Não foi capaz de tentar enganá-lo? Vocês querem 
mesmo saber o que era a discussão?

GERLANE – O senhor vai dar ouvidos a esse desclassificado?

RAFAEL – Agora é que a coisa está ficando interessante.

INVESTIGADOR – Faz parte da profissão. É minha obrigação ouvir a todos. 
Fale, meu rapaz.

MAQUIADOR - A briga era porque o Jeferson queria dinheiro para ir embora 
com a mulher dele para outro estado. Ele não aguentava mais os ataques de 
histerismos e as cobranças que ela fazia para ele deixar a outra.  Ele queria 
acabar o romance e a Gerlane estava ameaçando contar tudo para a mulher do 
Jeferson.
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JEFERSON – Patife. (PARTE PARA BATER NO MAQUIADOR MAS 
RAFAEL E O INVESTIGADOR O SEGURAM.) Eu vou quebrar a tua cara, 
veado safado. ( NESTA HORA, AS JOIAS QUE ESTAVAM ESCONDIDAS 
NAS ROUPAS DE JEFERSON CAEM NO CHÃO)

TODOS – As joias 

FIM
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Sinopse

O inevitável acontece. Senhorita, que tinha a sua vida bem planejada, um dia 
é surpreendida com a mudança nos dia é horário de trabalho de seu amante.

Elenco

David (Pedro), Natalia Lameirão (Carla) e Anderson (Alex).

(CARLA ESTÁ SENTADA NUMA POLTRONA NA SALA QUANDO 
ENTRA PEDRO VINDO DO BANHO COM UMA TOALHA AMARRADA 
NA CINTURA E ENXUGANDO OS CABELOS COM OUTRA)

PEDRO – O que foi que aconteceu com a sua TV?

CARLA – Sei lá. Deu um treco e eu mandei para o concerto.

PEDRO – Quando vai ficar pronta?

CARLA – O cara nem examinou ainda, para descobrir o defeito.

PEDRO – Às vezes não vale nem a pena mandar consertar. É melhor comprar 
logo outra.

CARLA – Eu só mandei porque ainda está na garantia.

PEDRO – Que chato, não é? Um televisor tão novo.

CARLA – Aquele menor eu emprestei a mamãe. Você acredita que a dela 
apresentou  o mesmo defeito?

PEDRO – É, já não se faz mais nada como antigamente.

CARLA – Mas é até bom. Assim eu não tenho que dividir você com o 
noticiário. Estou morrendo de saudades. Não vejo a hora de você terminar 
essa residência de medicina, para a gente poder se encontrar todos os dias.

PEDRO – Agora você imagine eu. Esses plantões me deixam exausto.
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CARLA – Esse negócio da gente só poder se encontrar três vezes por semana 
é muito chato.

PEDRO – Também acho. Mas o que é que eu posso fazer? São os únicos dias 
que eu tenho para me encontrar com você.

CARLA – Mas ficar sozinha é muito chato. Você não imagina como eu sinto 
a sua falta.

PEDRO – Eu ouvi fala que com a mudança de diretor vão mexer nos horários 
da gente,

CARLA – Tomara que melhore. Seria bom que eles lhe liberassem de vez.

PEDRO – Falta pouco para o final do curso. Prometo que nós vamos recuperar 
o tempo perdido. (SAI PARA VESTIR UMA BERMUDA)

CARLA – Pois eu tenho medo é que a coisa fique pior. Eu temo que você 
assuma compromisso em diversos hospitais, ou nomeado para o interior, ou 
então que seja chamado para uma emergência no meio da noite. (TOCA A 
CAMPAINHA, CARLA VAI ATENDER E VOLTA ACOMPANHADA DE 
ALEX.) O que foi que aconteceu? Hoje não é o dia do seu plantão?

ALEX – Mudaram o dia do meu plantão e eu só fiquei sabendo quando cheguei 
lá no hospital.

CARLA – Que bom, não é?

ALEX – É, e como você vivia reclamando que eu passava mais tempo com os 
meus pacientes do que com você, eu vim direto do hospital para cá. Gostou 
da surpresa?

CARLA – Muito. Foi realmente uma grande surpresa.

ALEX – Eu estou morrendo de fome. Vou lá dentro trocar essa roupa enquanto 
você prepara alguma coisa para nós. (VAI SAINDO)

CARLA – Espera.
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ALEX – O que foi?

CARLA – É que o Pedro está lá no quarto se trocando.

ALEX – Pedro? Quem é Pedro?

CARLA – É um amigo meu. Deixa ele vir que eu te apresento.

ALEX – E o que é que ele está fazendo no nosso quarto?

CARLA – Trocando a roupa.

ALEX – Como assim trocando a roupa?

CARLA – Ah, Bem, como é que se troca de roupa? Cada um troca a roupa de 
um jeito.

ALEX – Sim, mas por que esse cara está no nosso quarto trocando de roupa?

CARLA – Porque aqui só tem esse quarto. Você queria que o Pedro trocasse 
de roupa aqui. Na sala?

ALEX – Não. Mas que necessidade esse tal de Paulo...

CARLA – Pedro. O nome dele é Pedro.

ALEX -  Seja que nome for. Pedro, Paulo, Tomé, ou outro santo qualquer...

CARLA – Agora você acertou. Ele é um santo. Faz verdadeiros milagres. Eu 
acho que você vai gostar muito dele.

ALEX – Não interessa. Eu quero saber é o que ele está fazendo nu, no nosso 
quarto?

CARLA – Como você é exagerado. Quem disse que o rapaz estava nu?

ALEX – E como é que se troca de roupa vestido?

CARLA – Ele está enrolado numa toalha.
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ALEX – Enrolado numa toalha?

CARLA – Sei lá. Deve estar. Como é que eu vou saber? Há essas alturas ele 
já deve estar vestido.

ALEX – Não me enrola não. Explica essa história direito.

CARLA – Não tem o que explicar, Bem. O Pedro está mudando de roupa. Eu 
não sei se ele está embrulhado ou pelado. Eu estou aqui. Como é que eu vou 
saber?

ALEX – O que eu estou perguntando é o que ele está fazendo aqui?  E no 
nosso quarto?

CARLA – Sabe o que é? É que o Pedro é um velho amigo. Você com essa sua 
faculdade que não acaba mais, me deixa sozinha.

Além do mais, sem televisão. A minha televisão pifou e eu mandei para a 
assistência técnica.

ALEX – E a pequena?

CARLA – A pequena eu emprestei para a mamãe. Estas televisões de hoje em 
dia não estão valendo nada.

ALEX – A minha é excelente. Está com uns quatro anos e nunca deu o menor 
defeito. A imagem é ótima.

CARLA – Pois eu vou é comprar outra da marca da sua, amanhã mesmo, para 
ver se eu não fico sem ver a novela, quando eu estiver sozinha, aqui, entediada. 
Sentindo a sua falta. Mas me diga: Mudaram os dias do seu plantão? Ou foi 
só hoje?

ALEX – Parece que fizeram um remanejamento de horários para otimizar o 
atendimento no hospital, e os meus dias mudaram.

CARLA – Puta que pariu.

ALEX – O que foi?
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CARLA – É que agora nós também vamos ter que mudar os nossos dias. 
Vamos ter que adequar os nossos horários. Vai alterar toda a nossa rotina.

ALEX – Pois é. É bom, de vez em quando uma mudança de paradigmas. 
Assim a monotonia não toma conta do nosso relacionamento.

CARLA – Tem razão. Mas eu estava tão acostumada com a rotina. Agora vou 
ter que fazer uma nova programação.

ALEX – Nova programação?

CARLA – Sim. Mudar de programa. Mudar de  canal. Mudança de hábito. 
Vou ter que me reprogramar, para não ter choque de horários.

ALEX – Você é muito metódica. De vez em quando é bom uma mexida na 
rotina.

CARLA – É que a rotina evita os encontros e os desencontros. O imprevisto 
muitas vezes causa transtornos. (ENTRA PEDRO SÓ DE BERMUDAS E 
SANDÁLIAS PENTEANDO OS  CABELOS)

PEDRO – Boa noite. Desculpe, eu não sabia que você estava com visita.

ALEX – Eu não sou visita não.

CARLA – Deixa eu apresentar: Alex, Pedro. Pedro, Alex.

PEDRO – É um prazer.

CARLA – O Pedro também está concluindo o curso de medicina. Vocês não 
se conhecem?

ALEX – É possível.

PEDRO – Seu rosto não me é estranho.

ALEX – É possível que a gente já se tenha visto nos corredores do hospital.

PEDRO – Do refeitório. Agora me lembro.
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ALEX – Naquele encontro geral no refeitório, quando o novo reitor foi 
apresentado.

PEDRO – Foi isso mesmo.

ALEX – Qual a sua especialidade?

PEDRO – Proctologia.

ALEX – Interessante.

PEDRO E a sua?

ALEX – Ginecologia.

PEDRO – É  incrível como nós nunca fizemos nenhuma cadeira juntos. Você 
gosta de proctologia?

ALEX – Tenho curiosidade. Confesso que tive até vontade de experimentar, 
de início. Mas depois a ginecologia foi tomando o meu tempo, e eu não sei 
nem porque escolhi esta especialidade.

PEDRO – Ah, agora me lembrei de uma piada. Não sei se você conhece. Você 
sabe qual é a semelhança entre o ginecologista e o barman? (CARLA NÃO 
ESTÁ GOSTANDO DA CONVERSA E NÃO RI DAS PIADAS)

ALEX – Não. Qual é?

PEDRO – É que os dois trabalham onde os outros se divertem.

ALEX – Essa é boa. Mas em alguns casos o proctologista também.

PEDRO – É isso mesmo. Em alguns casos.

ALEX – E você sabe qual a diferença entre um clínico geral e o especialista?

PEDRO – Não.

ALEX – É que o clínico geral sabe um pouco de quase tudo e o especialista 
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sabe tudo de quase nada.

PEDRO – Pois me diga qual a diferença entre o termômetro retal e um 
termômetro oral?

ALEX – Confesso que não sei.

PEDRO – O sabor.

ALEX – Essa é boa. (OBSERVANDO A BERMUDA DE PEDRO) Hei, essa 
bermuda não é minha?

PEDRO – Não. Essa bermuda foi um presente que a Carla me deu.

ALEX – É a minha bermuda favorita.

PEDRO – É a minha também.

CARLA – Pelo que eu pude perceber, ambos têm o mesmo gosto.

ALEX – Não é interessante?

CARLA – É, muito interessante. Só falta torcerem pelo mesmo time.

PEDRO – Que time você torce?

ALEX – Flamengo é lógico.

CARLA – Não acredito. Ninguém merece.

PEDRO  - É muita coincidência, não é não?

CARLA – Até demais para o meu gosto.

ALEX – E o nosso mengão joga hoje.

CARLA – Era só o que me faltava. Hei, eu estou aqui.

PEDRO – Bem, vai buscar uma cervejinha bem gelada para a gente comemorar.
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CARLA – Comemorar o que?

PEDRO – A nossa amizade.

CARLA – Não tem cerveja. Eu esqueci de comprar.

ALEX – Você esqueceu a cerveja?

CARLA – Esqueci.

PEDRO – Puta que pariu. Tá na hora de começar o Flá Flú.

CARLA – E a televisão está pifada.

ALEX – Estamos sem televisão.

CARLA – É, estamos.

PEDRO – Eu não posso perder essa decisão.

ALEX – Nem eu. Eu até apostei com a turma. Vim correndo para não perder 
esse jogo.

CARLA – É? Mas nós estamos sem TV e sem cerveja.

ALEX – E agora?

PEDRO – Eu tenho uma ideia. Que tal nós dois ir ver o jogo no telão do Bar 
do Gil? Lá a cerveja é estupidamente gelada.

ALEX – Boa idéia.

PEDRO – Deixa eu ir botar uma camisa.. (SAI)

CARLA – E eu? Vou ficar aqui sozinha?

ALEX – Se você quiser pode vir com a gente.

CARLA – De jeito nenhum. Eu detesto futebol. (PEDRO ENTRA COM UMA 
CAMISA DO FLAMENGO)
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PEDRO – Vamos logo se não a gente perde o início do jogo.

ALEX – Vamos. (OS DOIS SAEM ABRAÇADOS CANTANDO:) Uma vez 
Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu ei de ser. (SAEM)

CARLA – (SOZINHA EM CENA) É, quem muito quer, muito perde.Vão 
embora, seus baitolas. Bem que diz o ditado: É melhor um pássaro na mão 
do que dois voando. (COÇANDO A TESTA) Ai, está me dando uma dor de 
cabeça.. Acho que vou até a emergência do hospital. (SAI)

FIM
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PERSONAGENS

GRACINDA
SAULO
CARMEM
BETO
MARTA
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Cenário

(O CENÁRIO REPRESENTA A SALA DE UM 
APARTAMENTO DE CLASSE MÉDIA ALTA.)

GRACINDA – (ENTRA DISCUTINDO COM 
SAULO) É muito descaramento. É mesmo muita 
cara de pau.

SAULO – Continuo afirmando que tudo é 
besteira sua.

GRACINDA – É besteira mesmo. Eu sou mesmo 
uma besta. Besta por ainda continuar contigo. 
Besta por acreditar nas tuas mentiras.

SAULO – Que mentiras? Que mentiras? Larga 
de encher o saco. Assim não há cristão que 
agüente.
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GRACINDA – E o que é que você vai fazer? Me matar? Me deixar? Me bater? 
Bate. Bate. Bate se tu for homem. Mas dá uma porrada bem grande, porque 
vai ser a última da tua vida.

SAULO – É isso que você quer não é? É de umas porradas que você está 
precisando para acalmar os nervos? (AVANÇA PARA GRACINDA COMO 
SE FOSSE BATER) É de porrada que você gosta, não é? Mas eu não vou te 
dar esse prazer não. Não. Esse orgasmo você não vai ter. Bem que eu estou 
com vontade de te dar umas porradas. Mas não dou, se é isso que você quer.

GRACINDA – Você não era besta de erguer a mão para mim.

SAULO – Olha, eu não te agüento mais. Eu não suporto mais os teus ciúmes 
injustificados.

GRACINDA – Ciúmes injustificados?

SAULO – Eu não suporto mais as suas paranóias. Você é uma doente. Você é 
uma neurótica. Vive imaginando coisas.

GRACINDA – Os números de telefones nos teus bolsos foi eu que inventei? 
Os telefonemas que quando eu atendo desligam foi eu que telefonei? As 
manchas de batom na tua roupa, foi eu que botei? O cheiro de perfume barato 
é meu? Por acaso eu uso perfume de rapariga? Os brincos dentro do carro são 
meus? Por acaso eu uso bijuteria do Beco da Poeira? Uso descarado?

SAULO – Eu sei lá se você usa ou não usa brinco. Há muito tempo que eu não 
olho nem para a sua cara. Perdi o tesão.

GRACINDA – É isso. É exatamente esse o ponto. Perdemos o tesão.

(CORTE – SAULO CONGELA) 

(GRACINDA VAI CONVERSAR COM O PÚBLICO NA BOCA DE CENA)

GRACINDA – É isso. Dá para viver com um homem que diz na sua cara que 
perdeu o tesão por você? Que lhe despreza tanto, que já não consegue nem 
brigar? E tudo isso por que? Porque eu reclamo da hora que ele chega em casa, 
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com bafo de bebida, com cheiro de mulher vagabunda, e se dizendo cansado, 
que estava numa reunião de trabalho e que a única coisa que quer é descansar. 
Vai para o quarto, vira para o lado e dorme como um porco, chega ronca. O 
pior é o ronco, que não me deixa nem dormir. (VOLTA-SE PARA SAULO E 
A CENA RECOMEÇA) Você está perdendo o tesão, porque é um adúltero. 
Vive raparigando. E quer que eu engula uma reunião de trabalho em plena 
sexta-feira à noite.

SAULO – Não. Não quero não. Não quero que você engula nada.Eu vou 
cuidar da minha vida e você que se dane.

GRACINDA – Ah, eu que me dane? Pois vamos ver. Tá pensando que vai 
sair de casa, arranjar outra e ficar no bem bom? Ta muito enganado. Eu vou te 
arrancar até o último tostão. Vou desgraçar a tua vida. Vou acabar com a tua 
raça.

SAULO – Desgraçar a minha vida? A minha vida já é uma desgraça.

(CORTE - GRACINDA CONGELA.)

(SAULO VAI CONVERSAR COM O PÚBLICO NA BOCA DE CENA)

SAULO – A minha vida é um verdadeiro pesadelo. Essa mulher não me dá 
um minuto de paz, com esse ciúme doentio. Vive inventando coisas. Eu penso 
que ela quer mesmo é que eu me separe dela.Às vezes eu penso que ela tem 
um amante. Quando eu chego de noite do trabalho que ela já está deitada e eu 
vou fazer um carinho, ela se vira para o outro lado e inventa uma desculpa: Eu 
estou cansada, ou então, estou com dor de cabeça. Não se ajeita mais nem para 
me receber. Antes colocava uma camisolinha provocante e aquele perfume 
que eu gosto. Agora dorme de calça. Comprida. E tem mais. Eu não posso 
nem olhar para uma mulher que me dá logo um beliscão. (VIRA-SE PARA 
GRACINDA) Eu não posso olhar para mulher nenhuma.

GRACINDA – Claro. Você não olha normalmente, como todo mundo.

SAULO – E como é que eu olho?

GRACINDA – Você olha com gula. Quando você vê uma mulher a primeira 
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coisa que você olha é a bunda. Depois os peitos. E olha acintosamente. Com 
gula. Aliás, você não olha. Você devora.

SAULO – Ah, deixa disso. Que gula coisa nenhuma. Que gula, meu Deus do 
Céu? Você inventa demais. Vê coisas onde não tem. Você devia se espelhar na 
Carmem e no Beto. Por que a gente não pode viver em paz, sem brigas, como 
todo casal que se ama?

GRACINDA – Não pode, porque você não me ama mais. Porque você não me 
respeita. Porque você é cheio de raparigas.

SAULO – Não tem mesmo jeito. Você está a fim de brigar.

GRACINDA – Estou. Estou mesmo. Enquanto não passar a minha raiva, eu 
vou falar. Eu tenho que desabafar senão eu estouro.

SAULO – Ah, é? Pois pode estourar, mas bem longe de mim, onde não me 
atinja. Até logo. 

(VAI SAIR MÁS É PUXADO POR GRACINDA QUE O SENTA NUMA 
CADEIRA)

GRACINDA – Espera aí, eu ainda não terminei. Assim é muito bom. Faz as 
suas cachorradas, ofende, e depois sai como se nada tivesse acontecido.

SAULO – Que cachorrada? Mas já que você quer eu posso lhe ouvir. Pode 
desabafar. Pelo menos não precisa pagar analista.

(OUVE-SE O TOQUE DA CAMPAINHA)

GRACINDA – (GRITA) Quem é? Eu não quero comprar nada. Não estou 
precisando de nada, A única coisa que eu estou precisando agora é de um 
marido novo. E tem mais. Eu não estou a fim de me converter a religião 
nenhuma. (SAI PARA ABRIR A PORTA NOS BASTIDORES) Carmem, 
Beto. (ENTRANDO) Chegaram numa hora ótima. Vocês não morrem mais 
esse ano.

SAULO – Salvo pelo gongo. Nós estávamos falando justamente em vocês.
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CARMEM – De mau ou de bem?

SAULO – De bem naturalmente,

BETO – A gente resolveu dar uma passadinha por aqui.

GRACINDA – Sentem, fiquem à vontade...

(BETO E CARMEM VÃO SENTAR NA MESMA CADEIRA E ESBARRAM.
BETO SENTA E CARMEM FICA DE PÉ)

CARMEM – Isso é que se chama de cavalheirismo.

BATO – Que foi? Não tem outra cadeira não?

CARMEM – Tem sim. Mas eu ia sentar era nessa.

BETO – Era?...

CARMEM – Você não me provoque...

BETO – Que é? Vai querer brigar por causa de uma cadeira, com tanta cadeira 
aí?

CARMEM – Beto, nós não estamos em casa.

BETO – E o que tem isso? Está com receio que o Saulo e a Gracinda descubram 
quem é você realmente?

CARMEM – Quando chegar em casa a gente conversa.

BETO – Não. Vamos conversar aqui mesmo. É até bom. Eu preciso de 
testemunhas para o divórcio.

SAULO – Divórcio?

GRACINDA – Olha, gente. Vamos mudar de assunto.

BETO – Eu estou por tudo, Tô chutando a tampa.



366

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

CARMEM – Respeite os seus amigos.

BETO – Estou andando e cantando. Tô é me lixando para a opinião dos 
outros. Já aguentei demais. Passei muito tempo calado, preocupado em salvar 
as aparências. Vocês não sabem o inferno em que se transformou a minha vida 
após o casamento.

SAULO – E salvou direitinho. Nós pensávamos que vocês viviam num mar 
de rosas.

BETO – Rosas? Espinhos e muito espinho.

CARMEM – Coitadinho. Do jeito que você fala até parece que eu sou um 
demônio e você um pobre anjinho inocente.

SAULO – É mesmo? Eu sempre pensei que o Beto fosse o maior barriga-
branca.

GRACINDA – Saulo...

SAULO – Eu sempre achei que vocês formavam um casal exemplar. Um casal 
perfeito. Combinavam em tudo. Até sentia uma ponta de inveja da felicidade 
de vocês.

CARMEM – Felicidade?... Já que ele resolveu lavar a roupa suja fora de 
casa... Gracinda, o que é um orgasmos que eu não sei?

SAULO – Eita... Agora pegou pesado.

GRACINDA – Que é isso, gente. Vamos mudar de assunto.

BETO – Saulo. Você conhece alguma mulher frígida?

GRACINDA – Gente, por favor. Calma.

SAULO – E por que vocês brigam? Vocês têm opiniões divergentes?

BETO – Não. Pelo contrário, nós temos a mesma opinião. Ela quer mandar e 
eu também.



367

Pequenas Histórias, Grandes Espetáculos | Esquetes de Walden Luiz

GRACINDA – Saulo... Assim não é possível. Você fica é jogando mais lenha 
na fogueira...

CARMEM – Já que é assim.  Já que você está abrindo o jogo, eu vou encarar. 
Nós brigamos porque ele tem uma concubina.

SAULO – Uma concubina? É mesmo? E quem é ela?

GRACINDA – Olhem, para mim chega. Eu não quero saber de mais nada.

CARMEM – E eu sei? Se eu soubesse ele já estaria viúvo da concubina.

SAULO – Cuidado, Carmem. Agora tem a lei do concubinato. Se o Beto bater 
as botas pode te deixar com uma mão na frente e outra atrás. Ou com as duas 
mãos na frente. (TAPA O SEXO COM UMA MÃO E OS SEIOS COM A 
OUTRA)

GRACINDA – Você é um irresponsável. Não leva nada a sério. Fica debochando 
dos sentimentos dos outros. (TOCA A CAMPAINHA NOVAMENTE E 
GRACINDA VAI ATENDER E VOLTA SOZINHA) É aquela tua dedicada 
colega de trabalho.

SAULO – E você deixou a moça do lado de fora. Mande ela entrar.

GRACINDA – Moça? Essa piranha é dedicada demais para o meu gosto. 
(SAULO VAI RECEBER A VISITA)

SAULO – (VOLTANDO) Entre, Marta.

MARTA – Eu trouxe os projetos como combinamos.

SAULO – Estão todos aí?

MARTA – Não. Tem um que eu não pude terminar, porque estava faltando 
uma tabela, que precisa ser recalculada porque está apresentando algumas 
divergências. Só terminei de digitar agora e preciso de sua assinatura...

SAULO – Vamos passar para o escritório. Com licença, pessoal. Eu volto já. 
(OS DOIS ENTRAM)
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GRACINDA – Eu não confio nada nessa sujeita. Para mim ela tem alguma 
coisa com o Saulo.

CARMEM – Pois para mim essa galinha é a tal concubina do Beto.

BETO – Vê se vocês decidem. Ela é minha ou é do Saulo? Tirem o par ou 
ímpar.

CARMEM – O seu humor não tem a menor graça.

BETO – Para vocês toda mulher é suspeita

GRACINDA – Toda mulher não. Mas quem tem pinta de piranha...

CARMEM – Que essa sujeita tem alguma coisa com um de vocês dois, lá isso 
tem. O negócio agora é descobrir com quem.

GRACINDA – Eu vou passar tudo isso em pratos limpos é agora mesmo. 
(GRITA PARA DENTRO DO ESCRITÓRIO) Vocês dois venham aqui por 
favor. (ENTRAM SAULO E MARTA) Vamos esclarecer tudo hoje, Sem 
muitos rodeios. Me responda francamente. Você é amante do Saulo ou do 
Beto?

MARTA – O que é isso? Está louca? Por quem a senhora me toma?

CARMEM – Não adianta fazer essa carinha de ofendida.

GRACINDA – Nós já sabemos de quase tudo.

CARMEM – Quase tudo. Resta saber apenas de qual dos dois você é amante.

SAULO – Bem. Já que você descobriu tudo, eu vou confessar. Ela é minha 
amante.

BETO – Não. Eu não posso permitir que você assuma essa culpa por mim. Eu 
é que tenho um caso com ela.

(A CENA FICA CONGELADA, MARTA VAI ATÉ A BOCA DE CENA E 
FALA PARA O PÚBLICO)
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MARTA – E agora? O que é que vocês acham?

(CORTE DE LUZ)

FIM
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PERSONAGENS

LILI
ODETE
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Sinopse

Lilí, uma idosa tetraplégica, é cuidada por sua 
nora Odete, a qual enfrenta sérias dificuldades 
no seu relacionamento com o marido.

Elenco

Mazé Figueiredo (Lili) e Natalia Falcão (Odete).

(AO ABRIR O PANO, LILI ESTÁ SENTADA 
NUMA CADEIRA DE RODAS, ESTÁTICA 
E SONOLENTA, QUANDO ODETE 
ENTRA COM UM PRATO DE PAPA PARA 
ALIMENTAR LILI.)

ODETE – (COLOCANDO O PRATO NUMA 
MESINHA PRÓXIMA) Eu hoje estou mais 
exausta do que nunca. Estou que não aguento 
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mais. (PUXA A MESINHA PARA PERTO DA CADEIRA DE LILI) Vê se hoje 
não bota muito boneco e come logo essa merda. (COLOCA UM BABADOR 
EM LILI E APROXIMA UM BANCO DA CADEIRA DE RODAS, SENTA 
E  COMEÇA A DAR A PAPA NA BOCA DA VELHA, DEMONSTRANDO 
MÁ VONTADE E GROSSERIA.) Não vejo a hora de acabar com isso tudo. 
Esse traste é tão ruim que nem com queda morre. 

(FORÇA OS QUEIXOS DE LILI)

Anda, coisa ruim. Abre logo essa fossa que eu não tenho o dia todo, 
(SARCÁSTICA) Nada como um dia atrás do outro, não é, dona Lili?

A senhora nunca gostou de mim. Mas isso não tem a menor importância. 
Gostar ou não gostar, não faz a menor diferença, porque eu também nunca 
gostei da senhora. Eu nunca fui com essa sua cara de tacho amassado.

Hoje está aí, imprestável, inútil, inválida.  Dependendo de quem? De mim. De 
mim. Porque se não fosse eu, a senhora já teria morrido de fome.

Se fosse depender do banana do seu filho, tava aí, toda cagada. Podre como 
sempre foi.

(FORÇANDO COM A COLHER)

Anda, engole logo isso, sua megera. Pensa que só porque eu estou aqui 
te alimentando eu te perdoei as humilhações que me fez passar? Ta muito 
enganada.

(IMITANDO)

“A  nossa família tem berço. Tradição. Mas, pelos santos se beijam os altares...”

Tradição. Quantas humilhações eu tive que suportar pensando que ia melhorar 
de vida...

Às vezes eu tenho vontade de deixar de te dar os remédios, só para não ter 
mais o desprazer de ver essa tua cara inexpressiva de múmia embalsamada. 
Só não faço isso, para não aliviar o teu tormento. Quero ter o prazer de te 
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atormentar até os últimos dias da tua inútil existência. Até chegar o dia de tu 
ir prestar contas com o teu chefe, o satanás.

Eu sei que a senhora está me ouvindo. Sei que compreende tudo que eu digo. 

Já te escutei muitas e muitas vezes. Já tive que engolir muito choro. Agora é 
tua vez de me escutar. Pensa que não percebo quando escorre uma lágrima dos 
teus olhos remelentos? Tu não sabes com que satisfação eu vejo essa lágrima 
escorrer.

  A única contrariedade é não poder saber se a lágrima é de dor, de sofrimento, 
de remorso ou de ódio.  Ódio por não poder me atingir mais, como antigamente. 
Por não poder pular no meu pescoço e me estrangular.

(PAUSA, PENSA)

Sabe que às vezes eu tenho vontade de te tirar dessa cadeira e te sentar numa 
vassoura? Só para ver se tu sai voando pela janela. Sabe o que é que me 
impede de parar de te alimentar?

Não é amizade, que tu nunca foi minha amiga nem amiga de ninguém. Nunca 
uma amiga sequer veio te visitar.

 Não é caridade, porque caridosa é uma coisa que tu nunca foi.

Piedade tu nunca teve de ninguém, nem de nada.

Sabe o que é que me impede? Quer saber mesmo?

É a gorda pensão que tu recebe do falecido. Não fosse isso, se além de nojenta 
e de toda trabalheira que tu dá, ainda tivesse dando prejuízo, há muito tempo 
que eu tinha te descartado. Te deletado.

Agradeça a Deus a pensão que o corno velho do desembargador te deixou, 
porque sem ela, tu já teria servido de banquete para os vermes. Já estaria 
batendo um papo com o teu amigo Satanás. Jogando um carteado com o Diabo.

E tu, que amaldiçoava tanto a memória do falecido.
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Como são as coisas. Agora tu deves a tua vida a ele. Ou melhor, a grana que 
ele te deixou de pensão.

(VAI ATÉ UM MÓVEL E APANHA UM COPO, ENCHE ATÉ A METADE 
COM A ÁGUA DE UMA JARRA. PEGA ALGUNS COMPRIMIDOS E 
EMPURRA COM RAIVA NA BOCA DE LILI.)

Velha nojenta. Ainda trava os dentes. É mesmo uma fera. Uma serpente. 
Morrendo e mordendo. Tu bem que gostaria de falar. De falar, não. De rosnar 
impropérios. De vomitar insultos. Eu vejo nos teus olhos. De que serve teu 
berço de ouro agora? A tua fidalguia? A tua posição social? O teu dinheiro? 
(GARGALHA)           

O teu dinheiro eu sei. Serve para te manter viva. Vegetando, mas viva. E se 
depender de mim, uma sobrevida de merda.

De  vez em quando eu fico imaginando: por que tu foi contra o meu casamento,  
Sinceridade? Eu só casei com o idiota do teu filho, porque fiquei grávida. E 
por tua causa eu perdi o menino.

Sabe? Às vezes eu chego a acreditar que o desembargador foi assassinado por 
te. Quando eu conheci o Jaime, o velho já não fazia parte do rol dos vivos, e o 
Jaime era o filhinho querido da mamãe. Megera.

O que me deixa mais irritada é tu não revidar, porque assim eu não tenho a 
certeza de estar te atingindo.

Ai, eu queria. E como eu queria, que tu entendesse o que eu estou dizendo. 
Que tu me desse a confirmação de que está me entendendo. Que eu não estou 
gastando o meu latim à toa. Mesmo que eu tivesse gastando vela com defunto 
ruim. Mesmo que fosse para tu contar tudo ao Jaime.. Mesmo porque, ele não 
iria acreditar em nada. Ia pensar que era tudo caduquice, implicância. Ele sabe 
que a mamãezinha dele nunca foi com a minha cara. Aquele idiota... Só não 
boto mais chifres nele por falta de espaço naquela careca sebenta.

O pior é ter de ficar delicando. Paparicando a cobra velha e fingindo a esposa 
fiel, compreensiva e dedicada. A Ana Neri, A Poliana, a irmã Dulce. 
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Aquele é outro que um dia, também vai me pagar. Aquele corno manso nunca 
me defendeu da tua tirania. Ele nunca acreditou em mim. Sempre ficou do 
lado da mamãezinha querida. Só a mamãezinha tinha razão. Só ela falava a 
verdade, Eu estava sempre exagerando.

Essa velha safada vivia dizendo: (IMITA) “Amor de mãe é como capim. A 
gente planta, agôa, cuida, quando cresce, vem uma vaca e como.”

E a vaca aqui tinha que fingir que não entendia. Ainda tinha que passar por 
burra.

(PEGA NAS BOCHECHAS DE LILI E APERTA)

Agora não fala mais nada. O gato comeu a tua língua, foi? Ou foi o cão que 
veio buscar o que era dele?

Língua maldita. Língua venenosa. (PEGA UM GUARDANAPO E LIMPA 
A BOCA DE LILI) Deixa eu enxugar o veneno que está escorrendo.Sabe o 
que é que dá vontade de fazer com o teu bebê Jonhson, coruja velha, sabe? 
Envenenar aquele veado.

Depois de encher a cabeça dele de enfeites, encher o copo dele com esses teus 
remédios, Eles todos misturados devem dar um bom efeito. Devem despachar 
o presunto da porta do inferno para lá. Já pensou? Fazer um coquetel com 
todos esses pozinhos

O que tem dentro dessas cápsulas, misturando com o líquido desses xaropes e 
as beberagens desses vidrinhos?

Se o efeito for bom, o próximo cachorro a tomar essa lavagem vai ser o 
cafajeste do Jaime. Se ele pensa que vai ficar no bem bom, curtindo a vida 
adoidado, gastando o que tem e o que  ainda vai ganhar, viajando por aí com 
aquela estagiária, ta muito enganado.

E tu? Sua jararaca sem chocalho, bico calado. Aliás, não precisa nem 
recomendar. Tu não pode dar mais com a língua nos dentes. 

É só aguardar. Quem viver verá. A vingança é um prato que se come frio. 
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Dizem que a comida fria tem o sabor mais acentuado.

(PEGA OS FRASCOS DE REMÉDIO E VAI LENDO AS BULAS.)

Deixa ver o que diz a bula desse remédio: (LENDO) Contra indicações e 
precauções: Contra indicado a pacientes com histórico de reações alérgicas e 
hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. 

Como ocorre com outras drogas da mesma classe, foram relatadas reações 
adversas, tais como: náuseas, vômito e diarréia, candidíase e colite hemorrágica.

(PEGANDO OUTRA BULA E LENDO:) 

Esse aqui está recheado de efeitos colaterais. Deve ser dos bons, daqueles 
que quando não matam aleija. (LÊ) Mantenha fora do alcance das crianças. 
Não tome remédios sem o conhecimento do seu médico. (COMENTE) Como 
se tivesse muito médico para a gente andar consultando com facilidade...A 
gente espera meses para conseguir uma consulta,   mesmo com plano de 
saúde...(VOLTA A LER) Pode ser perigoso para sua saúde. Casos de trom-bo-
embo-lismo venoso. (COMENTA) Diabo é isso? (VOLTA A LER) Incluindo 
casos de embolismo pulmonar, algumas vezes fatais e casos de trombose 
venosa profunda, foram reportados com o uso deste medicamento. Portanto, 
os antipsicóticos devem ser usados com cautela. Os pacientes com psicose 
relacionada à demência, (COMENTA) Que é o teu caso, coruja velha.(VOLTA 
A LER) Estão sob risco de óbito aumentado. Embora os casos de óbito em 
ensaios clínicos com antipsicóticos atípicos sejam variados, a maioria dos 
óbitos parecem ter ocorrido naturalmente, por problemas cardiovasculares 
como: insuficiência cardíaca, morte súbita ou infecciosa, como pneumonia.

(COMENTA) Esse diabo é tão ruim, que nem uma droga dessa dá cabo dessa 
desgraçada.

(PEGANDO OUTRA BULA E OLHANDO) Esse outro é um festival de 
contra indicações. (COMENTA) Eu não sei como é que permitem a venda 
de um antibiótico tão forte. É por isso que eles colocam essas letras bem 
miudinhas nas bulas dos remédios. É pra gente não ler, porque se ler, não tem 
coragem de tomar.
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Ah, Jaime, Jaime...Você vai ficar bem bom, logo, logo... (PARA LILI)  Não 
dizem que para um cafajeste virar um sujeito bom, honesto e decente, basta 
estar morto?  O seu filhinho da mamãezinha em breve se tornará um honesto, 
honrado e respeitado cidadão.

(PEGA UMA OUTRA BULA E LÊ:)

Assim como outros neurolépticos, pode ocorrer síndrome  neuroléptica 
maligna, uma complicação potencialmente fatal, caracterizada por hipertermia, 
rigidez muscular e disfunção autonômica.

(COMENTA)

Eu é que não tomo uma porra dessas.

(PEGANDO UMA NOVA BULA E LENDO)

Informe ao médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: 
sonolência, sensação de fadiga, ausência de menstruação, tromboembolismo 
venoso , incluindo casos de embolismo pulmonar e trombose venosa profunda.

(LENDO OUTRA BULA) Mesmo quando utilizado da maneira recomendada, 
este medicamento pode causar sedação. Durante o tratamento o paciente não 
deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem 
estar prejudicadas.

Em doses elevadas podem causar: tontura, cefaléia, náuseas, vômitos, 
sudorese, taquicardia, dor precordial, palpitações, hipertensão, dificuldade 
em urinar, fraqueza muscular, tensão, ansiedade, psicose tóxica, alucinações, 
arritmia, colapso circulatório, convulsão, coma e insuficiência respiratória.

Observação: Este produto foi prescrito somente para você. Portanto, nunca 
ofereça um medicamento para outra pessoa, pois pode não ser adequado  para 
ela, mesmo que os sintomas sejam parecidos com os seus.

(COMENTA) Ah, isso é besteira. É só para os médicos ganharem mais 
dinheiro. Deixa ver esse aqui. (PEGA OUTRO REMÉDIO E LÊ)
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Foram observados efeitos sedativos em camundongos, ratos e macacos após a 
administração deste medicamento. (COMENTA)

E em cachorra velha? Não dá nada não?

(VOLTA A LER) Em estudos car-ci-no-ge-ni-cidade, induziu o aumento da 
incidência de tumores hepáticos nos ratos e coelhos.

(COMENTA) Mas na cobra aí, não faz o menor efeito. 

(CONTINUA LENDO) Estudos farmacológicos de segurança mostraram que 
não existe efeito danoso sobre a corrente H-E-R-G ou no potencial de ação das 
células de Purkinje do cão.

(COMENTA) Ah, tá explicado. Se não faz efeito negativo no cão, também não 
faz efeito negativo aí no satanás.

(LENDO) Foram relatadas, embora raramente, reações hepáticas, incluindo  
icterícia e hepatite, anormalidades nos teste de função hepática, discrasia 
sanguínea, insuficiência renal e síndrome lúpica eritematosa com meningite 
asséptica.

Aminas simpaticomiméticas podem produzir estimulação do sistema nervoso 
central e convulsões ou colapso cardiovascular acompanhado de hipotensão.

A medicação deve ser suspensa se surgirem reações adversas de qualquer 
natureza. Recomenda-se o controle periódico do quadro sanguíneo.

(COMENTA) O diabo é quem toma isso.

(PROCURA NOVAMENTE ENTRE OS FRASCOS DE REMÉDIO E 
ENCONTRA UM TRANQUILIZANTE)

Eu não sei para que lhe receitam tranquilizantes. A senhora já é tão tranquila... 
Dorme tão bem. Para que precisa mais de tranquilizante? Quem está precisando 
aqui de relaxante muscular sou eu.  Só assim eu não acordo preocupada em 
saber se a senhora tomou ou não o remédio na hora certa. Mas que importância 
tem isso para mim? Tanto faz a senhora beber Zé como Cazuza. Nada lhe faz 
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efeito mesmo.  Às vezes eu tenho a impressão que tudo isso é farinha de trigo 
que eles colocam nessas cápsulas para enganar e tomar o dinheiro dos trouxas. 
Eu vou tomar uma porcaria dessas pequenininhas para ver se eu relaxo um 
pouco. Se não fizer bem, mal é que não vai fazer. (OLHA NO FRASCO) Esse 
é dos fraquinhos. Tem poucas miligramas. Na porca velha aí, nem faz mais 
efeito. Eu vou bem ficar aqui acordada, perdendo o meu sono pela mãe dos 
outros?

Negativo. Se o miserável do Jaime queria ver essa perua velha bem tratada, ele 
é que devia estar aqui cuidando dela. Mas aquele  não cuida nem da vida dele, 
vai bem cuidar da marafona velha.

(PEGA UM COPO E ENCHE COM ÁGUA DA JARRA E TOMA O 
REMÉDIO ESCOLHIDO)

Eu mereço um pouco de descanso. Vou bem esperar que o safado do Jaime 
acabe de raparigar pelo meio da rua para vir para casa.

(DIRIGE-SE A UMA CADEIRA, TIPO PREGUIÇOSA 
(ESPREGUIÇADEIRA) SENTA-SE LENDO UM LIVRO. VAI 
ADORMECENDO LENTAMENTE ATÉ O LIVRO CAIR DAS SUAS 
MÃOS.)

(LILI, OLHA PARA VER SE ODETE ESTÁ DORMINDO E COM 
MUITA DIFICULDADE, MOVIMENTA A SUA CADEIRA DE RODAS 
E SE APROXIMA DA MESINHA DOS REMÉDIOS. APANHA VÁRIOS 
FRASCOS E CAIXAS, ABRE OS VIDROS E VAI EMPURRANDO O 
CONTEÚDO NA BOCA DE ODETE, QUE SEDADA NÃO ESBOÇA 
REAÇÃO)

LILI – Obrigado pela idéia que você me deu, Odete. Como você mesma 
disse: “A vingança é um prato que se come frio.” Enquanto era só comigo, eu 
aguentei calada. Mas mexeu com o meu filho, a coisa muda de figura. Você 
não sabe disso, porque nunca teve filhos. É uma figueira  que não deu frutos. 
Portanto, deve ser lançada ao fogo, como diz a Bíblia. Ao fogo do inferno. Ah, 
Odete. Você não sabe o que é o amor de mãe. A mãe arranja forças, mesmo não 
tendo, e vira uma fera para defender a cria.
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(MOSTRA UM FRASCO DE REMÉDIO) Este é um santo remédio. 
(DERRAMA O CONTEÚDO, FORÇANDO A BOCA DE ODETE) Coitada 
da Odete. Uma moça tão boa, tão dedicada. Não suportou o sofrimento da 
sogra e se suicidou... Coitada. Durma bem, Odete. Durma bem mal. E tenha 
muitos pesadelos. (LILI COLOCA UM FRASCO DE REMÉDIO NA MÃO 
DE ODETE E VOLTA LENTAMENTE AO LOCAL INICIAL. A MÃO 
DE ODETE ESCORREGA RELAXADAMENTE. A LUZ VAI CAINDO 
ENQUANTO ENTRA UMA MÚSICA.)

FIM
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