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PERSONAGENS:
Carlinhos
Jovem idealista, dado a paixões e reflexões existencialistas. Inspirado no
arquétipo dos poetas românticos, em sua maioria, mortos de tuberculose, trava
uma luta diária para que algo lhe motive. Alvo fácil de paixões e arroubos vive no
fio da navalha. Comportamento ciclotímico.
Suzy
Segura, doce e intensa, descobre-se lésbica e plena de todas as armas para
amar. Questionadora e bastante inteligente procura extrair da vida a melhor
maneira de viver, sem abrir mão de sua forte personalidade. Tem comportamento
extremamente sedutor com todos e faz desse o seu jogo predileto.
Gracinha
Encantadora, por natureza, aprendeu a esconder suas fragilidades para evitar
desilusões. Essencialmente romântica, defende-se de qualquer sentimento que
lhe tire o controle da situação. De alma completamente livre, vive cada momento
com verdade e plena intensidade, sempre com um toque de ingenuidade e
tristeza.
Gildo
Tímido e romântico, vive com discrição, todos os seus sentimentos. Correto e justo
percebe-se humano ao ser vítima dos seus próprios sentimentos. Racional ao
extremo, comedido e prudente, vê seu autocontrole ser substituído pela
necessidade de amar e ser amado, provocando um estado de confusão e
instabilidade emocional..
Tatu
Cabeça-feita, relaxado, dado a devaneios e pensamentos filosóficos nos quais se
baseia para construir sua visão do mundo. Aquele que sempre acredita e aposta
no ser humano, nas possibilidades e na mudança. Apaixonado e apaixonante,
encara as situações com humor e esperança. O amigo perfeito!

(O cenário é uma Bahia atemporal, o ambiente é amplo, formas divertidas,
porem marcantes pela disposição espaçosa. Uma grande ladeira, escadas e
planos formam um espaço despojado e monocromático.).

2

AMORES BÁRBAROS de Elisio Lopes Jr

(Surgem Suzy, Gracinha, Tatu, Gildo e Carlinhos, eles se movem com leveza e amplitude,
não se olham, é como se a música fosse um pensamento individual.)
CANÇAO 1 – FÉ CEGA, FACA AMOLADA – (Todos cantam).
Agora não pergunto mais aonde vai a estrada
Agora não espero mais aquela madrugada
Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca amolada
O brilho cego de paixão e fé, faca amolada.
Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranqüilo
Deixar o seu amor crescer e ser muito tranqüilo
Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca amolada
Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca amolada
Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia
Beber o vinho e renascer na luz de todo dia
A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca amolada
O chão, o chão, o sal da terra, o chão, faca amolada
(instrumental segue durante a próxima cena.).

CENA 1
(Carlinhos, Suzy e Tatu caem exaustos, bêbados e trôpegos.).

CARLINHOS – Eu estou completamente bêbado!
TATU – Fique tranqüilo amigo, ninguém percebeu!
CARLINHOS – Eu vou cair, eu vou cair mesmo.
SUZY – Você é do tipo bêbado repórter.
TATU – Como é isso!
SUZY – Tudo anuncia. Eu to bêbado! Eu vou cair!
CARLINHOS (subindo em um banco) – Silêncio que eu vou dizer umas verdades!
TATU – Verdade? Verdade nenhuma é tudo mentira, o mundo é uma mentira! Abaixo ao
caretismo: Zumbi é gay!
SUZY – Que invenção é essa agora Tatu?
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CARLINHOS – Eu vou dizer umas verdades, eu preciso dizer verdades!
SUZY – Que obsessão é essa, Carlinhos? Eu não quero ouvir verdade nenhuma!
TATU – Então minta, Carlinhos! Minta que é disso que as mulheres gostam!
SUZY – Como se você soubesse do que as mulheres gostam!
CARLINHOS – Pessoal, eu quero falar!
TATU (bêbado) – Silêncio total, cala boca todo mundo que meu amigo Carlinhos vai
pronunciar algumas partículas de saber!
SUZY (bêbada) – Não vem com essa de cala a boca não, seu Ditador do Tororó!
TATU – Atenção! Registrem: Acabo de ser discriminado por residir nas imediações do
Dique do Tororó!
CARLINHOS – Será que vocês não podem apenas ouvir?
SUZY – Depende, a gente pode negociar. Mas não vem com essa de: Cale a boca...
silêncio total!
TATU – Suzy, então faça um silêncio parcial, pelo menos. Colabora, pô! Fala Carlinhos!
CARLINHOS (discurso) – Até quando... nós... loucos lúcidos iremos resistir à brutalidade
da vida? Como iremos curar as fraturas múltiplas dos nossos corações?
TATU – Espera aí Carlinhos... cabeça! Cabeça demais, meu irmão!
SUZY – Isso não é justo, nós estamos aqui, com a cara cheia de cachaça por
companheirismo, estamos compartilhando do seu sofrendo. E você ainda vem
com um questionamento desses?
CARLINHOS – O sofrimento é nosso! Tem alguém feliz aqui?
TATU – Eu to na merda! Também levei um chute nas nádegas, e ninguém gosta de levar
chute... nas nádegas. Mas sabe de uma, eu já levei... chutes... em lugares piores.
Noves fora, dois menos um... to massa real!
SUZY – Vocês machos, acham que qualquer tesão é amor! Não sabem viver uma relação.
CARLINHOS – E você sabe?
SUZY – Não, não sei! Mas sei que não sei. To sozinha, mas to consciente!
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CARLINHOS - Você não têm medo?
TATU – Medo de que, oh Carlinhos?
CARLINHOS (frágil) – Medo de passar pela vida inteira sem sentir... sabe não sentir? Nada
te tocar, nada ter mover, nada! Vocês não têm medo disso?
SUZY – Esquece, mano! Tudo que a gente faz, a gente sente, marca nosso nome na
história desse mundo pra sempre.
CARLINHOS – A gente tá anestesiado Suzy Louca, completamente na anestesia! É só
olhar pro lado e ver. Ninguém tá nem aí pra história de ninguém. Neguinho não tá
sentindo mais nada e metendo bronca em todo mundo! Nem pena, nem ódio,
nada... ninguém sente mais amor de verdade. Que mundo é esse?
TATU – Discordo! Até uma boa cagada marca nosso nome na história, Carlinhos! Vá por
mim, você sabe que de cagada eu entendo!
CARLINHOS – Tô falando sério, Tatu!
TATU – Eu também. Quantos idiotas são famosos exatamente pelas cagadas que fazem?
Haja cu pra tanta cagada! Pense aí em Hitler cagando! Feche o olho, pense em
Bush emitindo fezes! É ou não é o fim do mundo?
CARLINHOS – Até pra cagar tem que sentir!
SUZY - Que viagem fecal é essa agora, rapeizy? Vamo tomar mais uma pra esquecer a
caganeira! Vamos tomar um porre de Emozec!
CARLINHOS – Eu tenho medo de morrer e não ter sentido nada de verdade na vida.
Vocês podem seguir nessa estrada, eu quero voar!
TATU – Que viagem! Tanta gente morre e não sabe nem o que veio fazer aqui.
CARLINHOS – Se todo mundo pensar assim que nem você o que é que vai ser do mundo?
TATU – Qual é, maluco? Se tem uma coisa que o mundo sabe fazer é girar sozinho!
CARLINHOS – Quem são os nossos heróis? Do que é que a gente sente orgulho?
SUZY – Eu sou totalmente contra o heroísmo! É démodé!
CARLINHOS – Rebeldia gratuita, ta com medo de sentir!
TATU – Pode até ser careta, mas na boa, eu curto o Superman.

5

AMORES BÁRBAROS de Elisio Lopes Jr

CARLINHOS – Se liga Tatu, tira a cabeça da terra! Eu tô perguntando do que é que vale a
vida sem sentir? Sem amor?
SUZY – O mundo gira independente da nossa vontade, essa é a grande viagem!
CARLINHOS – O mundo gira por dois motivos: ou pra que as coisas batam na gente e nos
derrubem ou pra fazer a gente dançar. Uma hora agente escolhe!
SUZY – Carlinhos, vem cá, me dá um abraço e deixa essa carência pra lá!
(Suzy e Carlinhos se abraçam.).
TATU – Também quero abraço!
(Suzy, Tatu e Carlinhos se abraçam.).
SUZY – Amigos!
TATU – Isso! Agora vamo todo mundo se amar. Vamos fazer sexo grupal para relaxar!
SUZY – To bêbada, mas o que é meu ainda tem dono.
TATU – Pra que tanto pudor, tem que relaxar Suzy! Desse jeito o amor não pode fluir, você
bloqueia os canais de acesso!
SUZY – Suruba virou prova de amor? Messalina e Afrodite agora baixam no mesmo
terreiro?
CARLINHOS – A gente não tem mais herói, estamos completamente perdidos. Como é
que faz pra ser feliz desse jeito?
TATU – Tomando mais uma!
SUZY – Pronto: Che Guevara, ele é um herói!
CARLINHOS – Aquele que cuidava de pobre?
TATU – Não, essa era Irmã Dulce!
SUZY – Che foi um revolucionário!
CARLINHOS – Porque Che Guevara é especial?
TATU – Marilin Monroe, ela era especial!
CARLINHOS – Gretchen é a Marilin brasileira!
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TATU – Ah, nem rola essa hein Carlinhos!
CARLINHOS – Americano gosta de peito, brasileiro gosta é de bunda, meu irmão!
TATU – Marilin era uma estrela!
CARLINHOS – Se Gretchen tivesse morrido de overdose, depois de ter um romance com o
coronel Figueiredo todo mundo lembraria dela!
SUZY – Onde você tá querendo chegar?
CARLINHOS – Tô querendo chegar aqui oh! (põe a mão no coração.) N a verdade! O que
é que tá batendo aqui dentro?
TATU – Nosso coração, vulgarmente conhecido como: Máquina de Sofrer!
CARLINHOS – Eu não sinto as coisas, não sinto mais nada! Vocês conseguem sentir de
verdade?
SUZY – Nunca pensei nisso!
TATU – Eu sinto mais ou menos.
CARLINHOS - Eu preciso de algum tipo de amor, pra retomar o fio da minha história.
SUZY – E o que e que você pretende fazer?
CARLINHOS – Amar a primeira pessoa que me quiser!
TATU – Isso pra mim é galinhagem!
SUZY – Essa é a sua fórmula? Vai dar certo?
CARLINHOS - Eu sei lá, tudo isso é só reflexão... devaneios!
SUZY – Quando você concluir, passe um fax!
CARLINHOS – Eu posso estar errado, pode não dar em nada, mas é um erro de verdade.
Sempre a verdade! Sabem qual é a minha droga preferida?
TATU – É maconha, você é mó xixeiro!
CARLINHOS – Minha droga é o amor.
TATU – Sacanagem vende onde?
CARLINHOS (saindo) – O amor é o caminho!
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TATU – Me arranje um pouquinho aí, cara! (indo atrás de Carlinhos) Onde é que você vai?
CARLINHOS – Atrás do meu caminho!
(saem Carlinhos e Tatu)
SUZY (canta)
Deixar a sua luz brilhar no pão de todo dia
Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia
Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser muito tranqüilo
O brilho cego de paixão e fé, faca amolada
CENA 2
(surge Carlinhos trôpego)
CARLINHOS - Agora não pergunto mais aonde vai a estrada, eu não quero nem saber!
Quem pode amar e ser muito tranqüilo que atire a primeira pedra! Amor e
confusão, agonia, amar e ser muito tranqüilo! Que piada!
GRACINHA – É, meu irmão: Amor é fogo que arde sem se ver!
CARLINHOS – Que musica é essa? Aposto que é dos Beatles! Esse verso é a cara de
John Lennon!
GRACINHA – Tá na bíblia, judeu!
CARLINHOS – Salve a palavra do Senhor e nada me faltará!
GRACINHA – Herege!
CARLINHOS – Eu tô descrente, mas não é de Deus, é do amor.
GRACINHA – Saquei tudo! A vida é a assim mesmo, um dia... um beijo, no outro... dois
chutes. E pensar que essa é a parte boa da historia!
CARLINHOS – O chute?
GRACINHA – O que o chute promove! Sair rolando: livre! Você não gosta de liberdade?
CARLINHOS – Liberdade é bom pra quem se sente preso. Eu to completamente largado!
GRACINHA – Liberdade a todo custo: sem perder a ternura jamais!
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CARLINHOS - Eu estou perseguindo o amor pleno, que mexa com meu corpo inteiro, que
me aprisione!
GRACINHA – Ai é complicado, área de alto risco. Você é tarja preta!
CARLINHOS – Mas você tá no caminho certo.
GRACINHA – No caminho de quem... do seu?
CARLINHOS – Não, no caminho do amor. Não dizem que o amor só dura em liberdade?
GRACINHA – Bobagem, mocinho! Amor de verdade não dura, nunca.
CARLINHOS – Você também está descrente! Desiludida que nem eu?
GRACINHA – Conformada, eu diria! O amor não tem limite!
CARLINHOS – Concordo!
GRACINHA – Mas as pessoas têm.
CARLINHOS – Concordo também! Pra mim chega dessa historia de amor, agora comigo
só sexo, muito sexo selvagem e longas madrugadas de solidão underocks!
GRACINHA – Que é isso rapaz, é tarde!
CARLINHOS – Você acha tarde pra uma mudança assim?
GRACINHA – Não, tarde pra gente fazer sexo, principalmente selvagem! Três da matina,
tô cansada pra burro.
CARLINHOS (rindo) – Você é figura!
GRACINHA – Não, eu sou Gracinha!
CARLINHOS – Você é uma gracinha, mas é figura pra chuchu!
GRACINHA – Meu nome é Maria das Graças, mas para me solicitar, só pela alcunha de
Gracinha!
CARLINHOS – Eu sou Carlos, Carlinhos!
GRACINHA – Carlos! Carlinhos e só?
CARLINHOS – Só, cada vez Carlinhos mais só!

9

AMORES BÁRBAROS de Elisio Lopes Jr

GRACINHA – Vai ser assim por um tempo, vai ser como esta sendo, vai ter de ser assim,
pra um dia quem sabe ser amor, e amor é que nem faca amolada.
CARLINHOS – O brilho cego da paixão?
GRACINHA – Aprende: Nem todo amor é cego, alguns são apenas míopes!
CARLINHOS – Ih, filosofia furada hein. Esperava mais de você!
GRACINHA – Foi um livro de auto-ajuda que eu li essa semana. To tentando aplicar os
ensinamentos!
CARLINHOS - Eu te vejo outra vez?
GRACINHA – Aí você errado! (sai gargalhando)
CARLINHOS (pensa alto) – Você é meu antídoto!

CENA 3
(Tatu segue Gildo angustiado)
TATU – O problema é que a areia escorreu toda por entre os meus dedos! E o que sobrou
foi nada... um vazio muito profundo. Tanto amor e nada no final!
GILDO – Que areia é essa Tatu? Vocês foram para a praia?
TATU – A areia é ela, Gildo! Foi ela que me escapou por entre os dedos. (delirando) E o
limo, o limo do seu corpo foi o meu amor que transbordou, foi minha armadilha.
GILDO – Ela tomou uma queda nas pedras por causa do limo, foi isso? Você também! Foi
fazer o que encima das pedras com o broto? Que falta de criatividade!
TATU – Não, o limo que eu to falando é o que está entranhado na carne dela como um
visgo que escorrega e foge de mim!
GILDO – Não tô entendendo nada. Que historia é essa de visgo? Você também se envolve
com umas figuras, viu! A última tinha um tufo de cabelo debaixo do braço... e
pintado de vermelho! Essa de agora, tem visgo onde?
TATU – O visgo é uma metáfora da necessidade de fuga!
GILDO – Fugir de quem?
TATU – Dela mesma, do que ela sentia por mim e não queria assumir.
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GILDO – Assumir pra você?
TATU – Não, pra mim estava tudo muito claro! Ela não queria assumir pra ela, pro mundo!
GILDO – Que figura confusa! Quem é todo mundo? Tinha mais gente com vocês?
TATU – Estávamos sozinhos naquele momento, mas era como se o mundo todo estivesse
olhando para nós.
GILDO Aí vocês armaram o barraco na praia, na frente de todo mundo, foi isso?
TATU - Que praia? Que barraco? Não é nada disso!
GILDO - Tatu, meu irmão, conclua!
TATU (reflexivo) – Gildo, o limo venceu o amor!
GILDO – Que limo, criatura difusa?
TATU - Tipo assim: a lata, uma lata não existe para conter algo?
GILDO (pensa alto) – A lata, é pra colocar alguma coisa dentro, sim!
TATU – Mas uma lata, Gildo, pode conter o incontível!
GILDO – Você disse que estava sem dinheiro! Pegou fiado na mão de quem?
TATU – O que, a lata?
GILDO – Não a erva danada! Você tá muito doido com essa historia de lata!
TATU – É porque você tá por fora nunca amou assim doente como eu!
GILDO – Você que esta dizendo, meu coração ta na UTI em estado terminal. To
precisando de tratamento intensivo. O que eu não tenho são essas relações
estranhas, com essas figuras esquisitas. Meu lance é outro!
TATU – A quem é que você ama?
GILDO – Não interessa! Não é minha vida que esta na manchete. Agora: conclua!
TATU – Como é que pode? O que parecia amor verdadeiro virou areia, areia escorrendo
entre os dedos!
GILDO – Não vem com essa historia de areia outra vez, fala direito!
TATU - O amor, Gildo, é um pouco um elemento, um Red Bull do "star system'"! Entende?
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GILDO – Não! Na prática o amor não serve para nada.
TATU – E como é que você quer que eu acredite que você é capaz de amar alguém?
GILDO – Amor é bom quando dura pouco!
TATU – Independente da duração, tem coisa melhor que amar?
GILDO – Oh delicia!
TATU – Faz uma falta!
GILDO – Oh se faz!
TATU – Quer namorar comigo?
GILDO – Oh quero não!
TATU - Vamo experimentar uma coisa alternativa!
GILDO – Fica pra próxima!
TATU – Ta com medo de gostar?
GILDO – Vai ver que é. Na dúvida é melhor não experimentar!
TATU – Você que sabe, eu poderia te proporcionar descobertas incríveis!
GILDO – Tatu entenda, tem coisas que é melhor a gente não descobrir. Eu não to
preparado para tudo.
TATU – A gente nunca ta preparado pra nada!
GILDO – Que papo de mosca de padaria! Sai pra lá, aqui não tem nada pra você não!
TATU – Relaxe!
GILDO – To relaxado.
TATU – Vem cá que eu vou te fazer uma massagem cóquix. Um doin sexual!
GILDO – Massagem onde? Sai pra lá!
(Os dois saem rindo. Suzy canta)
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CANÇAO 2 – EU E ELA ESTÁVAMOS ALI ENCOSTADOS NA PAREDE
Eu e ela estávamos ali encostados na parede
Ela estava em silêncio e eu estava em silêncio
Eu sentia o corpo dela junto ao meu
Os dois seios, o ventre, as pernas e os seus braços me envolviam
Eu pensei que ela deveria sentir o calor que eu estava sentindo
Nós dois estávamos imóveis encostados na parede
Eu não me recordo quanto tempo
Mas nós estávamos abraçados
E encostados ali há muito tempo
Eu não me recordava se eram horas, dias, meses
Nós dois esquecemos naquele momento
Que nós dois pretendíamos a paz
Dentro da violência co mundo
E sem perceber a chegada da paz, nós dois estávamos
Alojados dentro dela
Nós não saímos da parede, e a paz nos encontrou
Subitamente
Não enviou nenhum sinal
E nós não procuramos a paz

CENA 4
(No clima astral as duas meditam uma de frente para a outra. Suzy suspira orgasmática.)
SUZY – Você sente?
GRACINHA – O que?
SUZY – Sente que entre nós é diferente? Tem um encontro cósmico do nosso corpo astral,
estamos ligadas, vivendo um processo de osmose plasmática, em poucos minutos
seremos uma só mulher, com asas aladas, num galope frenético para as estrelas.
Com você eu beijo a lua!
GRACINHA – Você sente tudo isso mesmo?
SUZY – Você sente diferente? Me fala, fala de você!
GRACINHA – Eu não tenho muito pra falar não.
SUZY - Você não sente como eu?
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GRACINHA (levantando) – Eu sinto muito, Suzy!
SUZY – Então permita a expansão do seu xácra basal e conecte seu corpo espiritual com
os fluidos do meu. Sinta a transferência energética para o seu corpo.
GRACINHA – Eu sinto muito mesmo, mas não tá rolando não. Essa historia da gente não
tem pra onde ir!
SUZY – Do que é que você ta falando? Não curtiu essa mentalização? A gente pode sei lá,
tentar outras formas e...
GRACINHA – Falta alguma coisa Suzy.
SUZY – Eu fiz alguma coisa? Pode falar, a gente conversa revê!
GRACINHA – Não, você é um amor!
SUZY - Eu nunca fui tão feliz. Você aqui na minha casa, nosso chazinho de raiz, essa meia
luz, esse incenso oriental...
GRACINHA – Forte, não é?
SUZY – Preparei o clima pra gente!
GRACINHA - Posso acender a luz? É porque essa chama de vela balançando me deixa
meio tonta!
SUZY – A gente precisa se dar um tempo. Só falta a gente se conhecer cada vez mais
profundamente.
GRACINHA – Não é isso Suzy. Falta mais coisa.
SUZY – Ontem você estava me amando, disse que me amava, não disse? Dormiu nos
meus braços.
GRACINHA – Tem horas que a gente diz a coisa que é a mais adequada ao momento e
nem sempre é o que a gente ta sentindo.
SUZY – Então você não está me curtindo?
GRACINHA - Eu estava curtindo, mas numa nice, mulher não é a minha!
SUZY – E pra mim, você acha que é fácil?
GRACINHA – Parece que sim e não precisa se culpar por isso! Tem gente que nasceu pra
isso, tem gente que precisa de mais, entende?
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SUZY – Você é a primeira vez que eu me aventuro.
GRACINHA – Tudo bem, eu até acredito, mas...
SUZY - O que eu sinto por você, nunca senti por ninguém.
GRACINHA – Mas o que eu sinto por você eu já senti por várias pessoas e sei que não é o
bastante. Vá por mim, é melhor parar por aqui pra ninguém se machucar!
SUZY – Você é como um banho de luz, de uma energia vibrante, multicor!
GRACINHA – Sabe qual é o nosso problema? Vê se entende: você é vegetariana e eu sou
carnívora.
SUZY – Não entendi!
GRACINHA - Falta carne na nossa relação, amor astral comigo não cola, eu sou carnal
demais.
SUZY – Isso é medo, eu sei que é medo seu, mas eu to aqui. Fica comigo!
GRACINHA – Falta carne em você.
SUZY – Carne?
GRACINHA – É falta carne, a carne para mim é a coisa mais importante de todas. O
mundo gira em torno da carne! As pessoas trabalham pra comer carne. Até
cachorro gosta de carne e você é vegetariana!
SUZY – Isso é desculpa sua.
GRACINHA - Eu poderia fingir, você é legal e tudo, mas esse lance todo, essa produção
de chazinho com incenso não dá pra mim. Eu to em outras!
SUZY – E qual é a sua?
GRACINHA – Sair por aí pra ver qual é!
SUZY – Posso te ligar?
GRACINHA - Você vai encontrar uma figura legal... que curta esses lances de astral.
Alguém que goste de... de... mulher! Você merece alguém...
(Suzy canta)
CANÇÃO 3 – Esotérico
(Gilberto Gil)
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Não adianta nem me abandonar
Por que mistério sempre há de pintar por aí
Pessoas até muito mais vão lhe amar
Até muito mais difíceis que eu pra você
Que eu, que dois, que dez, que dez milhões
Todos iguais
SUZY – É a primeira vez que eu me apaixonado?
GRACINHA – É pra eu ficar vaidosa?
SUZY – Você nem pensou no que eu to sentindo me arrasou.
GRACINHA – É pra eu ficar culpada?
SUZY – Esquece você, pelo menos um pouco!
GRACINHA – Da segunda vez é mais fácil!
SUZY – Pra mim ou pra você?
GRACINHA – Eu já to batida!
SUZY – E não cansou?
GRACINHA – Sempre na luta. Quem sabe a próxima não acaba diferente!
SUZY - Vai ver que é! Não é?
GRACINHA – Acredite! No amor quanto mais a gente sabe, mais a gente erra consciente!
Só não dá pra mentir!
SUZY – Mas amor tem que ser com porrada?
GRACINHA – Dói não é? Tem jeito não, amor agente sente na carne. (sai)
(Suzy segue cantando)
Até que nem tanto esotérico assim
Se eu sou algo incompreensível
Meu Deus é mais
Mistério sempre há de pintar por aí
Não adianta nem me abandonar
Nem ficar tão apaixonada
Que nada
Que não sabe nadar
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Que morre afogada por mim.

CENA 5
(Surge Gracinha andando, esbarra em Gildo)
GILDO – Maria das Graças!
GRACINHA – Abandonando o campo de batalha! (reconhece o amigo) Beto!
GILDO – Menina!
GRACINHA – Nem tanto, amigo. Sempre cortês, um gentleman. Você esta ótimo! Aposto
que continua solteiro ou virou gay?
GILDO – Tô solteiro, mas não faltam propostas!
GRACINHA – Sem barriga, quase nenhum cabelo branco!
GILDO – É, a vida quis assim. E você?
GRACINHA – Dois divórcios, umas aventuras..., mas você me conhece, não desisto fácil!
GILDO – Só isso?
GRACINHA – Você sabe que eu comecei cedo nessa estrada.
GILDO – Bem que eu tentei pilotar meu caminhão nessa estrada, mas você não quis!
GRACINHA – Quando a gente é jovem o pedágio é alto. Depois a gente amadurece, as
estradas vão ficando meio esburacadas... (cantarola) e a gente vai levando, a
gente vai passando essa chuva!
GILDO – Que bom te ver... volta tudo na cabeça de uma vez, como um filme. Caramba,
como eu fui feliz!
GRACINHA – Opa, você sempre foi tão bom de conjugação verbal! Que historia é essa de
“fui feliz”?
GILDO – Foi uma saudade boa que bateu, do tempo que a gente só tinha que se
preocupar em “ser feliz e mais nada, nada!”
GRACINHA – E hoje, mudou o que?
GILDO – Pra mim mudou tudo. E pra você?
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GRACINHA – Eu ando dando porrada no tempo, no final a gente se entende.
GILDO – Mudou tudo, não é mais tão fácil atingir a meta de ser feliz a qualquer custo. Dá
uma saudade de não pensar em nada!
GRACINHA – É ta difícil mesmo, a gente tem que suar pra ser feliz!
GILDO – Naqueles dias agente era feliz de suar!
GRACINHA - Eu também tenho saudade daqueles anos de escola. Você formou?
GILDO – Direito, mas fale baixo pra ninguém saber.
GRACINHA – Eu sou pedagoga, mas me filiei ao PT, isso me dá salvo-conduto!
GILDO – A vida é engraçada! Eu tô parado diante do meu passado, diante de tudo que eu
vivi, dos melhores dias da minha vida. Lembra dos banhos de mar de madrugada?
GRACINHA – Todo mundo muito louco, pelados... livres..., só você de roupa!
GILDO – Cada um com o seu bloqueio!
GRACINHA – Até dos seus bloqueios eu sinto saudade!
GILDO – Se fosse hoje eu ficava nu, num piscar de olhos. (silêncio) Pode parar de piscar
que eu não vou tirar a roupa!
GRACINHA – É bom mesmo, que eu to um perigo!
GILDO – Por que a gente não continuou amigo?
GRACINHA – A gente é amigo!
GILDO – Por que a gente se afastou?
GRACINHA – Acho que foi quando você casou!
GILDO – E você entrou na faculdade!
GRACINHA – Os caminhos da vida!
GILDO – Você também leu esse livro?
GRACINHA – Que livro?
GILDO – Caminhos da Vida.
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GRACINHA – Gildo, você não esta bem mesmo, hein! Auto-ajuda?
GILDO – Pra me conhecer melhor!
GRACINHA – E terapia?
GILDO – Me dei alta!
GRACINHA – Eu faço sexo, cara!
GILDO – Quem eu quero não me quer.
GRACINHA – Aumenta o cardápio de opções!
GILDO – Eu sou movido a coração!
GRACINHA – Volte para a terapia! Da minha parte, eu to sempre na batalha, guerra após
guerra!
GILDO – Deveria ter faculdade pra ensinar a gente a gostar só de quem gosta da gente.
GRACINHA – Que nada, eu já estou satisfeita com os meus fracassos. Não preciso de
ninguém me dando nota baixa por eles.
GILDO - São muitos sentimentos, emoções das mais loucas!
GRACINHA – A música é a mesma, a gente que não aprende o passo. Se o coração bater
mais forte, corra! Perigo a vista!!
GILDO – É mentira dizer que você não quer ser feliz para sempre! O mundo ta desabando
e você lá, cheio de gás pra começar outra vez.
GRACINHA – Pior que é verdade!
GILDO - Você ta fodido porque neguinho não te quis e daqui a pouco o sol vem e brilha
outra vez!
GRACINHA – É uma merda isso!
GILDO – É o caos da maravilha!
GRACINHA – Vamos montar uma seita anticoração e mudar o curso da história?
GILDO – Eu não quero me perder de você!
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GRACINHA – Por que bobo, se é tão bom se reencontrar? Você já percebeu como a
saudade é importante para alimentar o amor? Eu nunca te amei tanto como agora,
amigo!
GILDO – Eu também!
GRACINHA – Então viva a saudade! Viva a Seita Anticoração!
GILDO – Não, é melhor uma ONG?
GRACINHA – Ótima idéia! A gente ainda faz a campanha: Troque seu coração por um
carro zero! Aí vai ser todo mundo de carro novo pelas ruas e a gente cheio de
corações pra poder sambar em cima.
GILDO - Você é engraçada!
GRACINHA – E você é a segunda pessoa que me diz isso esses dias!
GILDO – Quem foi a primeira?
(entra Carlinhos)
GRACINHA – Ele!
GILDO – Quem?
CARLINHOS – Ela!
CANÇÃO 4 - O seu amor
(Gilberto Gil)
O seu amor
Ame-o e deixe-o
Livre para amar
Livre para amar
Livre para amar
GILDO – Carlinhos essa é Maria das Graças, uma colega minha de faculdade. A gente era
amigo pra caramba! Há muito...
O seu amor
Ame-o e deixe-o
Ir aonde quiser
Ir aonde quiser
Ir aonde quiser
GILDO – Escuta Gracinha, esse é meu amigo Carlos, gente boa, amigão do peito mesmo...
20

AMORES BÁRBAROS de Elisio Lopes Jr

O seu amor
Ame-o e deixe-o brincar
Ame-o e deixe-o correr
Ame-o e deixe-o cansar
Ame-o e deixe-o dormir em paz
GILDO – Que idiota! Vocês já se conheciam, né? É claro, que pergunta!
O seu amor
Ame-o e deixe-o
Ser o que ele é
Ser o que ele é
Ser o que ele é.
GILDO – Até mais, hein!
(Gildo sai confuso.)

CARLINHOS – Realmente o que é nosso tá guardado!
GRACINHA – Perdeu alguma coisa por aqui?
CARLINHOS – Perdi o juízo e encontrei você!
GRACINHA – A gente se conhece?
CARLINHOS – Não o tanto que eu preciso! Mas nosso encontro estava escrito nas
estrelas!
GRACINHA – Corta essa que eu detesto cantada astrológica. Depois vem: O nosso
encontro foi coisa de destino! Você estava guardada pra mim...
CARLINHOS – Então posso pular essa parte também?
GRACINHA – Pode, detesto esse prólogo.
CARLINHOS – Quer beber alguma coisa?
GRACINHA – Só se for num lugar mais aconchegante!
CARLINHOS – Era isso que eu iria propor!
GRACINHA – Eu sei, conheço o seu tipo.
CARLINHOS - Eu pensei muito em você desde a última vez que a gente se viu.
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GRACINHA – No duro?
CARLINHOS (maldoso) – No duro, duríssimo, você nem imagina!
GRACINHA – Na boa, pula essas cantadas sexuais também. Quando é que vocês machos
vão aprender que mulher não gosta disso!
CARLINHOS – E do que é que as mulheres gostam?
GRACINHA – E você acha que eu vou te dar a fórmula do sucesso? Assim de mão
beijada? Te vira meu irmão!
CARLINHOS – Uma pista pelo menos!
GRACINHA – Quem sabe um: Eu te amo! Um elogio do tipo...
CARLINHOS - Você está linda hoje!
GRACINHA – Aprendeu rápido!
CARLINHOS – Aliás, você é linda a qualquer hora do dia.
GRACINHA - É um fato que a gente vai se beijar, não precisa apelar!
CARLINHOS (assustado) – Pô me ajude, o que é que eu falo agora?
GRACINHA – Nada! Me beije logo, porque se o beijo for ruim a gente sai de fininho e
ninguém perde a noite!
(os dois se beijam apaixonadamente e separam. Ficam se olhando em suspense e voltam
a se beijar com empolgação.)
CANÇÃO 5 - Pé quente, cabeça fria
(Gilberto Gil)
Pé quente, cabeça fria, dou-lhe uma
Pé quente, cabeça fria, dou-lhe duas
Pé quente, cabeça fria, dou-lhe três
Saia despreocupado
Você pode conquistar o mundo dessa vez
Pé quente, cabeça fria, dou-lhe uma
Pé quente, cabeça fria, dou-lhe duas
Pé quente, cabeça fria, dou-lhe três
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Saia despreocupado
Faça tudo que você queria e nunca fez
Pé quente, cabeça fria, numa boa
Pé quente, cabeça fria, na maior
Pé quente, cabeça fria, na total
Saia despreocupado
Mas cuidado porque existe o bem e o mal
Pé quente, cabeça fria, numa boa
Pé quente, cabeça fria, na maior
Pé quente, cabeça fria, na total
Saia despreocupado
Mas se alguém se fizer de engraçado, meta o pau.

CENA 6
(sentados à beira mar.)
GILDO – Então conclua, Suzy!
SUZY- Não tem conclusão, simplesmente acabou. Quando eu achei que estava
começando, já estávamos no final. Eu é que estava em outro ritmo.
GILDO – Isso é comum. Às vezes a gente precisa ensaiar mais a coreografia pra não errar
o passo.
SUZY – Eu tô me sentindo tão feia, tão sem brilho, jogada fora!
GILDO – Jogada fora você foi mesmo, mas faz como eu, sinto isso há anos, agora resolvi
relaxar e desafiar o espelho! Ele me diz que eu to feio e eu dou língua pra ele.
SUZY – Você é engraçado.
GILDO – Um verdadeiro palhaço, não é?
SUZY - Fala alguma coisa pra me animar, pra ver se eu me sinto menos horrorosa.
GILDO – Seu senso crítico continua afiado!
SUZY – Isso não foi muito animador.
GILDO – Mas foi verdadeiro.
SUZY – O amor faz isso com a gente, não é?
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GILDO - Sei não. Eu ando doido pra ele me atropelar!
SUZY – Sorte sua. Em mim ele passou feito trator!
GILDO – Eu to como pendurado num penhasco, sem chão, sem ter onde me segurar!
SUZY – Então você ta amando mesmo!
GILDO - Depende de que amor você está falando. Ele tem muitas caras.
MAR Y – O que é que você acha do Amor, assim enquanto pessoa?
GILDO – Bacana, legal! Eu gosto dele. Só não sei o que é que ele pensa de mim!
SUZY – Eu fui com tudo.
GILDO – Da próxima vez leve só a metade!
SUZY – Como se fosse possível sentir amor pela metade. Quando eu vi já estava
completamente a deriva!
GILDO – E ela?
SUZY (assustada) – Ela quem?
GILDO – A pessoa que te deu o chute!
SUZY – O que é que tem?
GILDO – Não deu certo por que era muito amor ou pouco amor?
SUZY – Acho que eu amei demais, ela amou de menos...
GILDO – E no fim do jogo: zero a zero.
SUZY (chora) – Eu nunca quis tanto morrer!
GILDO – Besteira, isso passa logo, é bobagem sua.
SUZY – Se eu morrer você vai chorar?
GILDO – Claro. Você sabe que eu choro por qualquer besteira.
SUZY – Você não esta me ajudando, seja mais amigo.
GILDO - É porque hoje eu to muito feliz!
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SUZY – Por que?
GILDO – Por várias coisas e por coisa nenhuma. Deve ser porque estou amando!
SUZY – Desde quando estar amando é motivo de felicidade?
GILDO – Eu sei lá de mim, Suzy!
SUZY - E a pessoa que você ama também gosta de você?
GILDO - Nem me olha direito!
SUZY- Porque você não fala com ela, chega, dá um beijo, diz que ama... às vezes é disso
que o amor precisa pra acontecer.
GILDO – O que é que você entende de amor, menina?
SUZY – Também não precisa humilhar!
GILDO - Eu já tive vontade de chegar pra ela e dizer: (declarando-se) Eu te amo, sua
burra! Será que você não enxerga isso?
SUZY – Faz cara, o máximo que você pode ouvir é um não!
GILDO – Será que você não percebeu que eu to aqui do seu lado o tempo inteiro, pedindo
pra você me ver, pedindo pra você me olhar como homem.
SUZY – Isso mesmo Gildo, jogue duro com ela!
GILDO - Eu te amo. (agarra Suzy pela cintura e beija)
SUZY – Você me ama?
GILDO - Não precisa falar nada. Sabe quando você se sente pronto, uma fortaleza que
nada vai te parar? Aquela coragem lhe empurra e você vai? É assim que eu to. Eu
nem preciso saber o que é que você pensa! Por agora basta que você saiba que
eu te amo: Eu te amo! (Gildo sai vibrando)

CANÇÃO 6 - Eu te amo
(Caetano Veloso)
Eu nunca te disse
Mas agora saiba
Nunca acaba, nunca
O nosso amor
Da cor do azeviche
Da jabuticaba
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E da cor da luz do sol
Eu te amo
Vou dizer que eu te amo
Sim, eu te amo
Minha flor
Eu nunca te disse
Não tem onde caiba
Eu te amo
Sim, eu te amo
Serei pra sempre o teu cantor.
CENA 7
(Na cama, o clima está frio. Gracinha acende um cigarro.)
CARLINHOS – Eu não sei porque isso aconteceu comigo!
GRACINHA – Calma amorzinho!
CARLINHOS – É a segunda vez que eu falho com você!
GRACINHA – Relaxe, eu não ligo. Eu até prefiro assim.
CARLINHOS – Assim como?
GRACINHA – Eu sou ligada nas preliminares e o que vem depois tem que ser de
qualidade sabe, pra valer a pena! E você..., você é um amorzinho nas
preliminares.
CARLINHOS – Você tá querendo dizer que o que vem depois não é de qualidade?
GRACINHA – Claro que não Tigrão, você é o máximo. Eu que to com dor de cabeça hoje.
CARLINHOS – Não vem com essa de dor de cabeça não. Eu sei que isso é código
feminino para: Sai fora otário, que você não ta agradando!
GRACINHA – Então não me obrigue a ser grosseira e corta logo esse papo. Não fica cheio
de grilo na cuca!
CARLINHOS – Duas semanas de namoro e você nunca tinha reclamado.
GRACINHA – A esperança é a última que morre, Carlinhos! Eu estava tentando fazer o
negócio encaixar! (Carlinhos senta deprimido) Não fica assim não cara, cada pé
torto tem seu chinelo velho, numa nice.
CARLINHOS – Então acabou?
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GRACINHA – Vamos deixar as coisas como estão, han?
CARLINHOS – Você ta acabando comigo? De verdade!
GRACINHA – Melhor parar agora, não ta rolando!
CARLINHOS – Então agora eu levanto, visto minha roupa e vou embora?
GRACINHA – Não, dorme aí. Amanhã cedo você se manda!
CARLINHOS – A gente se promete não fazer mais plano nenhum, mas essa nossa
máquina de sofrer não pára de funcionar!
GRACINHA – Eu gosto de você, mas...
CARLINHOS – Esquece! Isso é uma coisa muito mais minha do que sua. Eu to querendo
um sentimento mais inteiro, você quer gozar, ta certa! Eu também quero: o mundo
quer gozar!
GRACINHA – Então sem neura: gozemos todos! O desencontro é um bom ponto de
partida, você vai ver!
CARLINHOS - Você não tem nada haver, eu que fui com muita cede em você.
GRACINHA – Não tem essa comigo, ta na chuva é pra se molhar!
CARLINHOS – Eu achei que alguém poderia resolver um problema que é meu. Achei que
bastava eu sentir um amor do meu tamanho pra tudo dar certo!
GRACINHA – E deu certo, até agora.
CARLINHOS – Mas pra mim não foi o suficiente!
GRACINHA - Vai ver que o amor não é o caminho!
CARLINHOS – Essa é a única coisa que eu não quero ter certeza na vida! Amor... sempre!
GRACINHA – Cada um com sua fé!
CARLINHOS – E você tem fé em que?
GRACINHA – No dia de amanhã. Ele é o único que nunca falhou comigo. No resto tudo
pode ser.
CARLINHOS – Amor sempre! Até pra entender as falhas, Gracinha! ... amor sempre!
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(sai Carlinhos.)

CENA 8
(Suzy eTatu)
SUZY – Deus, onde está Ângela Maria que não me responde?!
TATU – Ângela Maria?
SUZY – Só falta ela pra completar a minha desgraça!
TATU – Loucura, burrice, sadismo, teimosia. Amar deveria ser proibido pelo Ministério da
Saúde!
SUZY – Concordo!
TATU – Em todo pacote de camisinha deveria vir um alerta, que nem carteira de cigarros.
SUZY – Poderia ser uma foto nossa assim deprimidos. A gente ta na fossa, amigo!
TATU – Que nada! Eu já desci mais, to no esgoto, tentando achar meus pedaços.
SUZY – O pior é que mesmo depois de tudo ainda bate um coração aqui dentro de mim.
Uma certeza idiota de que tudo vale a pena!
TATU – É o coração que bate ou é a gente que bate no coração?
SUZY – Acho que o coração bate na gente. E é uma surra desgraçada, olhe pra mim!
TATU – Você é linda! Linda mesmo, especial.
SUZY – Não é fácil? Custava ela me dizer metade dessas coisas que você disse?
TATU – Ela quem?
SUZY (assustada) – Ela... a pessoa que me atropelou. Eu queria ouvir metade disso e
arreava meus pneus todos.
TATU – Eu to falando sério. Eu nunca te vi assim.
SUZY – Então compre um óculos, Tatu.
TATU – Eu nunca te olhei como mulher, entende?
SUZY – E como é que você me olhava?
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TATU – Sei lá, te via como pessoa.
SUZY – Mas é assim que vocÊ tem que amar: amar a pessoa! Eu te amo, pessoa! Mulher,
homem, bicho, inseto, é a pessoa que importa.
TATU – Ta bom pessoa, eu to me apaixonando pela sua pessoa. Que tal a minha pessoa e
a sua pessoa ficarem assim mais pessoais.
SUZY – Não faça isso, não vele a pena! A carência é o fim das amizades.
TATU - Não existe o sentimento que não vale sentir, Suzy.
SUZY – E como é que faz pra comandar o coração? Primeiro fazer ele parar de me bater,
depois bater outra vez por você?!
TATU – Começa dando um beijo na minha pessoa.
SUZY – E depois?
TATU – Vamos resolver o caso de cada pessoa, de cada vez. Primeiro você resolve meu
caso, depois a gente pensa no seu.
SUZY – Nesse caminho a gente vai se machucar, na certa!
TATU – Você não vai me levar a sério?
SUZY – Eu não to conseguindo resolver nem pra onde eu vou, imagine te levar comigo!
(entra Carlinhos)
CARLINHOS – Amigos vamos à embriaguez! A bebida é o nosso único e fiel amor.
TATU – Ainda to na área, com a bola no pé, Carlinhos! Desfaz a barreira!
CARLINHOS – 43 minutos do segundo tempo? Saia de campo derrotado, porém com
dignidade.
TATU – E o amor?
CARLINHOS – Me vitimou mais uma vez!
TATU – E você não vai reagir?
CARLINHOS – Mergulhar-me-ei na mais pura embriaguez! Mas pode escrever, amigo: Se
um dia eu cansar, quero que o tempo me vista de uma alma nova pra recomeçar
tudo do início. Desistir do amor significa não querer mais ser feliz!
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SUZY – Isso é doença, seu louco!
CARLINHOS – Suzy minha amiga, se correr o bicho pega!
SUZY – Quer que eu acredite que a única saída é a loucura?
CARLINHOS – A saída é o sonho, o desejo vivo e completamente insano!
SUZY – E seu sonho está vivo?
CARLINHOS – Que nem bicho feroz, acuado na gaiola!
TATU – Isso é ficção!
CARLINHOS - Eu ainda serei Gerard de Pardieu!
SUZY – Vu a la!
CARLINHOS - Tomara que um dia eu vire filme!
SUZY - Morte aos filmes de amor!
CARLINHOS - Eu sempre quis ser um filme, com centenas de atores mentindo as minhas
mentiras, com maquiagem e figurino de época! E do outro lado, milhões de
pessoas pagando para me ver de mentira. Nesse dia eu quero estar sentado na
platéia, no escuro, bem do lado deles para no fim da sessão passar
desapercebido pelos casais felizes com a minha história!
SUZY – Filmes de amor deveriam ser proibidos.
CARLINHOS – Eu posso ser pior do que um filme B, eu posso ser terrível na vida real, mas
na tela vão me aplaudir de pé, aplaudir o tamanho do meu coração! Você tem
razão amigo Tatu, a luta continua!
TATU – Para frente e para cima sempre, Suzy, sempre! Eu to sartando fora, partindo a
mil, saindo de banda. Já vi que desse galinheiro não sai coelho!
(sai Tatu)
SUZY – Tatu tentou acrescentar o meu nome às cicatrizes do seu coração.
CARLINHOS – E você se recusou? O coração de um tatu não é digno de amor?

30

AMORES BÁRBAROS de Elisio Lopes Jr

SUZY – Que haja os naufrágios eu até compreendo, mas não sejamos cúmplices dessa
barbárie emocional! Acho que enquanto o amor não for para alguém, ele não é de
ninguém. Sair por aí sem rumo não dá em nada!
CARLINHOS- Será? Sempre existe alguém precisando tanto de amor, que aceita até o
amor dos outros, amor com outros nomes, amor sem nota fiscal, aceita vale,
aceita passe.
SUZY – Eu quero um amor pra mim.
CARLINHOS – É, não tem jeito. Toda mulher no fundo é um pouco Cinderela!
SUZY – Por que você ta dizendo isso?
CARLINHOS - Todo mundo quer um amor pra si, mas não dá mais pra desperdiçar o amor
dos outros.
SUZY – Vai ver que você tem razão.
CARLINHOS – Então vamos beber até perder toda a razão de vista, Suzy Sofrida! Não
existe coisa mais broxante do que a razão!

CANÇAO 07 Gênesis
(Caetano Veloso)
Primeiro não havia nada
Nem gente, nem parafuso
O céu era então confuso
E não havia nada, yeah
Mas o espírito de tudo
Quando ainda não havia
Tomou forma de uma jia
Espírito de tudo, yeah
E dando o primeiro pulo
Tornou-se o verso e reverso
De tudo que é universo
Dando o primeiro pulo, yeah
Assim que passou a haver
Tudo quanto não havia
Tempo, pedra, peixe, dia
Assim passou a haver, yeah
Dizem que existe uma tribo
De gente que sabe o modo
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De ver esse fato todo
Diz que existe essa tribo, yeah
De gente que toma um vinho
Num determinado dia
E vê a cara da jia
Gente que toma o vinho, yeah
Dizem que existe essa gente
Dispersa entre os automóveis
Que torna os tempos imóveis
Diz que existe essa gente, yeah
Dizem que tudo é sagrado
Devem se adorar as jias
E as coisas que não são jias
Diz que tudo é sagrado, yeah
E não havia nada, yeah
Espírito de tudo, yeah
Dando o primeiro pulo, yeah
Assim passou a haver, yeah
Diz que existe essa tribo, yeah
Gente que toma um vinho, yeah
Diz que existe essa gente, yeah
Diz que tudo é sagrado, yeah
CENA 9
(Do alto de um morro os três bêbados aos gritos.)
CARLINHOS – Eu vou me matar!
SUZY – Você não vai ter coragem!
CARLINHOS – Pra morrer basta um motivo. E eu estou repleto de motivos.
GILDO – Vamos parar com essa brincadeira que eu já estou tonto!
SUZY – Se você pular eu pulo.
CARLINHOS – E se eu não pular?
SUZY – Você não pode fazer isso comigo! A gente tem que morrer... juntos. Como no fim
de um romance!
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GILDO – Os romances não terminam felizes para sempre?
SUZY – Não! Essa história termina em morte, como Romeu e Julieta.
GILDO - Posso me incluir forra dessa tragédia?
SUZY – Carlinhos eu to contando com você pra morrer!
CARLINHOS – Suzy Louca, morrer é uma coisa muito individual. Você não pode morrer
por mim!
SUZY – E se eu te amasse, não seria normal morrer por você?
GILDO – Pessoal eu to enjoado de verdade, será que vocês não preferem se matar lá
embaixo com uma facada, um negócio assim mais em chão firme?
CARLINHOS – Você não me ama.
GILDO – Quem te ama sou eu, Suzy! E você ama aquela figura misteriosa que não te ama.
Essa vida é uma palhaçada mesmo!
SUZY – Eu acho que eu te amo Carlinhos!
GILDO – Isso é cachaça, gente! Vamo parar de beber!
CARLINHOS – E você descobriu que me ama assim, agora, a beira da morte?
SUZY – Eu sou capaz de morrer por você! Quer ver? (vai se jogar)
CARLINHOS - Não! Deixa de loucura.
SUZY – Eu vou te mostrar o tamanho do meu amor! (vai se jogar)
GILDO –Não faça isso!
CARLINHOS – Suzy por que você não ama o Gildo, ele é que ama você!
SUZY – Você se mataria por mim, Gildo?
GILDO – Dá pra gente conversar sobre isso lá em baixo!
SUZY – Eu vou me matar sozinha como eu sempre fui em toda a minha vida: sozinha! (vai
se jogar)
CARLINHOS – Não! Pára com isso. Esquece essa viagem de morrer!
SUZY – Então você acredita no que eu sinto? Acredita no meu amor?
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CARLINHOS – Eu acredito no que você quiser! Sou eu que não agüento mais amar. De
algum lugar eu vou ter que recomeçar, só to tentando achar um novo ponto de
partida!
SUZY – E eu não posso ser o seu ponto de partida? Me deixa tentar.
GILDO – Não deixe não Carlinhos! Quem é capaz de fazer o que ela faz comigo não
merece a confiança de ninguém!
SUZY – E o que é que eu fiz pra você? Eu nunca fiz nada!
GILDO – O problema é esse... nada, você nunca fez nada! Eu abri meu coração, me
declarei pra você e é como se eu não existisse, nada, eu sou o Sr.Nada da Silva!
SUZY – Isso já está resolvido.
GILDO – Não, não está! Eu quero ouvir, eu preciso que você diga que não me quer. Eu
preferia que você dissesse que me odeia, me detesta!
CARLINHOS – Por que os amores são tão brutos?
GILDO – Porque tem gente que tem coração de pedra.
SUZY – Tem gente que nunca teve coração!
CARLINHOS – Quem dera todos nós tivéssemos coração de pedra. Pra sentir tudo que a
gente sente e não doer como dói!
GILDO - Você acha que Suzy sente alguma coisa? Palhaçada, ela não sente nada!
SUZY – Sinto sim, eu sinto tanto que tenho que ficar calada pra não incomodar os outros.
Agora você não, tem que sair dividindo sua dor com todo mundo! Azar que você
me ame, azar seu: morra!
GILDO – Eu vou me matar mesmo! Vou me jogar também!
SUZY – Eu sinto muito, mas a vida é assim!
GILDO - Você sente o que? Sente nada! Você tem tesão no Carlinhos? Não tem não!
SUZY – Tenho sim, eu morro por ele!
CARLINHOS – Calma vocês dois!
SUZY – O que você não suporta é que eu não tenha tesão por você! Eu não gosto de
você.
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GILDO – Isso não me importa mais, eu sei que você não gosta de ninguém!
SUZY – Eu morro pelo Carlinhos!
GILDO – Você quer uma desculpa pra morrer! Carlinhos não ta nem aí pra sua morte e
você não pensa em outra coisa. Por que será que você quer morrer hein? Que
doença é essa que você tem?
SUZY – Eu vou me jogar! (vai se jogar)
CARLINHOS – Não!
GILDO – Vá, se jogue! Cachorro que ladra não morde! Se você quisesse morrer já tinha se
jogado. Chega de palhaçada! Assume o seu fracasso do mesmo jeito que eu
assumi o meu.
SUZY – E qual é o meu fracasso?
GILDO – Amar uma pessoa que não sabe ser amada. E quem não sabe ser amado, não
vai saber amar ninguém, nunca!
SUZY – Eu sei amar muito bem.
GILDO – Sabe de nada, egoísta!
SUZY - Eu não sou egoísta, eu sou lésbica!
Gildo – Lésbica e egoísta! Lés- bi-ca...! (pausa)
CARLINHOS – Que massa, Suzy Sapata! Me dá um abraço. (se abraçam) As mulheres
vão acabar com a gente!
GILDO (pasmo) - Acho que ta na hora de tomar mais uma!
SUZY – Essa foi a única coisa legal que você falou hoje, Gildo!
CARLINHOS – Suzy, você que entende, me responda: Por que mulher é um bicho assim
tão complicado?
SUZY – Ta aí uma verdade! Vamo encher a cara e refletir essa questão!
GILDO – E viva as mulheres e seus mistérios!
CARLINHOS – Viva as mulheres e seus encantos!
SUZY – Viva as mulheres... e as mulheres!
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(os três gargalham).

CENA 10
(No cemitério Tatu vê Gracinha ao longe que reza baixo com flores na mão.)

CANÇÃO 8 - Atiraste uma pedra
(Herivelto Martins – David Nasser)
Atiraste uma pedra no peito de quem
Só te fez tanto bem
E quebraste um telhado
Perdeste um abrigo, feriste um amigo
Conseguiste magoar
Quem das mágoas te livrou
Atiraste uma pedra
Com as mãos que essa boca
Tantas vezes beijou
Quebraste um telhado
Que nas noites de frio
Te servia de abrigo
Perdeste um amigo que os teus erros não viu
E o teu pranto enxugou
Mas acima de tudo
Atiraste uma pedra
Turvando essa água
Essa água que um dia
Por estranha ironia
Tua sede matou

TATU – Você vem sempre aqui?
GRACINHA – No cemitério? Não, só quando morre alguém.
TATU – É que você poderia trabalhar aqui.
GRACINHA – Tenho cara de coveira?
TATU – Quem foi que morreu, hein?
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GRACINHA – Meu pai!
TATU – Meus sentimentos! Deve ser uma barra...
GRACINHA – Eu odiava ele. Sabe quando você se livra de um peso?
TATU – Assim como uma dieta?
GRACINHA – Uma lipoaspiração na alma! É exatamente isso.
TATU – A vida tem umas coisas assim, não é?
GRACINHA - Quatro anos limpando a baba daquele velho inútil, já foi tarde!
TATU – É, deve ser uma barra cuidar de doente, mesmo que seja seu pai.
GRACINHA – Pior que seja seu pai, você não pode nem reclamar! Eu estava a um passo
de matar o velho! Se não morresse eu matava!
TATU – É..., só quem usa sapato sabe onde doem os calos!
GRACINHA (mexe na bolsa) – Comprei uma arma, quer ver? Só anda carregada!
TATU – Não! Não, curto muito violência!
GRACINHA - Você ta tentando me paquerar?
TATU – Quando eu me aproximei tava, mas quebrou totalmente o clima.
GRACINHA – Por que?
TATU – Sei lá, essa história de você odiar seu pai me deixou meio de cara!
GRACINHA – O que é que isso tem haver com a gente?
TATU – Isso aqui não ta parecendo começo de nada, muito menos de romance!
GRACINHA – Como é seu nome?
TATU – Tatu. E o seu?
GRACINHA – Esquece, é tudo mentira!
TATU – O que?
GRACINHA – Meu pai não morreu. Quer dizer, morreu mas já faz tempo.

37

AMORES BÁRBAROS de Elisio Lopes Jr

TATU – E a arma?
GRACINHA – Minha arma é uma rosa!
TATU - Eu acreditei, você aqui parada com essas flores na mão, sei lá, tinha tudo haver.
GRACINHA – Roubei na capela, adoro flores.
TATU – Então o que é que você ta fazendo aqui?
GRACINHA – Se eu disser a verdade você não vai acreditar.
TATU – Eu vou me esforçar!
GRACINHA – Eu gosto de enterro. Acho que é o único lugar onde ainda existe gente
sofrendo de verdade.
TATU – Que coisa sádica. Você se diverte com o sofrimento alheio?
GRACINHA – Não, eu sofro junto! Quando to precisando chorar venho pra cá, sento e fico
vendo o sofrimento dos outros e choro também. Principalmente quando é enterro
de criança. Todo mundo chora mais!
TATU – Nunca tinha pensado nisso!
GRACINHA - E você? Ta fazendo o que aqui?
TATU – Moro aqui perto! Entrei por que te vi de longe e pensei em...
GRACINHA – Pensou em me passar uma cantada e pronto. Vocês não cansam não?
TATU – A esperança é a última que morre!
GRACINHA – Hoje eu to meio down!
TATU – Aconteceu alguma coisa especial?
GRACINHA – Sabe quando você se sente culpada pelo mal que causa aos outros? Você
já sentiu isso?
TATU – Sei, é o que os especialistas chamam de: Complexo do Pequeno Príncipe!
GRACINHA – Tu serás eternamente responsável por aquilo que cativas!
TATU – Vai ver que ele sempre esteve certo e a gente nunca ligou pra isso!
GRACINHA – É uma briga injusta essa do corpo com o coração.
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TATU – Cada um quer uma coisa e os dois nunca entram em acordo!
GRACINHA – Às vezes a gente faz o outro sofrer sem querer!
TATU – Você ta triste mesmo. Tem feito muita gente sofrer?
GRACINHA – Eu sei lá, cada um tem sua carga! Cada um sofre o quanto pode. Eu não to
aqui pagando o meu pedaço?
TATU – Se cada um tem sua carga, não é você que vai aumentar o peso de ninguém.
GRACINHA – As vezes a gente faz sem querer.
TATU – Sem querer? O que é que a gente faz na vida sem querer, princesa? Isso é
desculpa de aleijado pra não andar! Deve ser por isso que você tem que vir pra cá
tentar sofrer seu pedaço pegando carona no sofrimento dos outros.
GRACINHA – Do que é que você ta falando?
TATU – Suas desculpas pagam a sua conta! Aí não sobra nada.
GRACINHA – Pode ser! (ri) Gostei de você!
TATU – Tatu ao seu dispor!
GRACINHA – A gente se bate!
TATU - Tem alguma coisa que eu possa fazer pra ajudar?
GRACINHA – Me responda: Você acredita no amor?
TATU – Claro, sempre!
GRACINHA – Eu não confio em você! (senta e chora)
TATU – É bom mesmo, eu sou completamente louco!
GRACINHA – Cada um tem um papel, uma função. A sua hoje foi me ajudar a sofrer!
Parabéns, ponto pra você!
(Tatu faz uma reverência)
TATU – Às ordens! Se quiser a gente pode continuar, gostei de você.
GRACINHA – Com sexo ou sem sexo?
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TATU – Pêra aí, ta pensando que eu sou fácil assim, é? Sexo só depois de se conhecer
melhor. Agora no máximo uma xícara de café!
GRACINHA – Topo!
(sai Gracinha e Tatu juntos.)

CENA 11
(Gildo encontra Carlinhos)
CARLINHOS – E então? Pra onde é que a gente vai agora?
GILDO – Pra lugar nenhum, Carlinhos! Eu pelo menos abri meu coração! Parece que saiu
uma manada de elefantes de dentro do meu peito!
CARLINHOS – Do que foi que adiantou? Continuamos na merda!
GILDO – Agora pelo menos é uma merda declarada! Um pinico cheio desse nosso
sentimento inútil! Sabe qual é o grande problema?
CARLINHOS – Não. Diga aí!
GILDO - O amor não existe enquanto ser humano. Aí fica difícil quebrar ele na porrada!
CARLINHOS - Gracinha ainda me disse que o amor não é o caminho, que a pegada é
outra! Fez pouco do que eu sinto.
GILDO – Diz que é assim mesmo amigo, dói pra depois ficar gostoso. Pelo menos você
não ama uma sandalinha!
CARLINHOS – Uma o que?
GILDO – Uma sandalinha, salgada, sapata... lésbica conceitual, esotérica e assumida!
CARLINHOS – Suzy Sapata te derrubou, hein amigo?
GILDO – Eu sou gay Carlinhos! Eu amo uma figura que é mais homem do que eu!
CARLINHOS – Eu só quero saber que horas é que vem a parte boa?
GILDO – A verdade é uma só: De onde não se espera nada, daí é que não sai nada
mesmo! Veja meu caso, apaixonado por uma lésbica, linda, gostosa, cheirosa... to
na merda!
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CARLINHOS – A Lei de Murphy, Gildo! Engana-se quem pensa que as coisas não podem
ser bem piores!
GILDO – O que é que pode piorar Gildo? Eu to sozinho, você também, Gracinha também,
Suzy também, e aí?
CARLINHOS - Tá tudo errado!
GILDO – Porque essa história de amar alguém, amar a si próprio, todo tipo de amor parece
um erro! Como é que faz pra desligar a máquina de sofrer?
CARLINHOS – Não desliga, domestica! Bota uma coleira, escraviza!
(entra Suzy com duas malas)
SUZY – To sartando fora, pessoal. Vim me despedir!
CARLINHOS – Fala Suzy Sapata, vai abandonar o barco antes do naufrágio coletivo?
SUZY –Homens e mulheres ao mar, já vi esse filme! A barra ta pesada demais pra mim,
vou dar um rolé. Essa situação não faz o meu tipo!
GILDO –E qual o seu tipo, loiras peitudas ou morenas bundudas?
CARLINHOS – Manera aí, Gildo Ferido!
SUZY – Eu gosto de mulher, a cor não vem ao caso!
GILDO – E você já sabe pra onde vai?
SUZY – Vou pra estaca zero. Apesar do caos, apesar de tudo, a gente ainda pode seguir
dizendo: É isso mesmo, a vida é uma roda gigante!
CARLINHOS – É Suzy Amiga, ninguém vê o sangue jorrando do coração.
SUZY – Pior que isso, companheiro, ninguém tem pena de quem ta com o coração
sangrando. Não tem pronto socorro que suture nossa dor. Vou por aí, procurar um
antídoto!
GILDO – Quer um conselho de amigo? Não confie nas mulheres!
SUZY – Vou lembrar disso... sempre!
GILDO – E quando é que a gente se vê?
SUZY – Quem sabe?
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GILDO – Vou sentir a sua falta!
(entra Gracinha e Tatu. Os dois carregam mochilas nas costas)
GRACINHA – Beleza!
CARLINHOS – Gracinha! Você também ta de partida? Ta todo mundo de partida? De que
porto vai zarpar esse navio?
GRACINHA – Oi Carlinhos! A gente vai dar um tempo, se soltar no mundo!
TATU – Vamos atrás de outras marcas de gente! Quem sabe tem um lugar nesse mundo
cheio de amor e paz só esperando por nós!
GILDO – Vá, vá todo que um dia você chega lá amigo!
GRACINHA – Woodstock ainda vive!
TATU – Mudar de ar, ver as coisas por outros ângulos!
CARLINHOS – Tão aceitando companhia pra estrada?
GRACINHA – Esse é Tatu, um amigo.
CARLINHOS – Vocês tão juntos?
GRACINHA – Na viagem! Quero dar um tempo pra mim.
TATU - A gente se prometeu não se apaixonar um pelo outro, pra evitar problemas!
CARLINHOS –Que é isso, que mundo é esse?!
TATU – Medida de segurança!
GILDO – Ta todo mundo certo Carlinhos, só a gente que ta errado!
SUZY – Então pessoal pra mim já deu. Até qualquer dia! (vai saindo)
CARLINHOS – Gracinha você conhece Suzy?
GRACINHA – Oi!
CARLINHOS - Ela também ta de partida. Por que vocês duas não vão juntas?
SUZY – Eu to indo embora e vou deixar tudo, Carlinhos, principalmente os fantasmas! Até
mais.
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(Suzy encara Gracinha e sai)
TATU – Que clima!
GILDO (rindo da situação) – É, a velha Gracinha de guerra!
GRACINHA – Sempre na batalha, amigo! Vou sentir saudades. (abraça Gildo)
CARLINHOS – Tem alguma coisa nessa história que eu não sei?
GRACINHA – Sempre, coisas do coração, Carlinhos! Histórias e amores passados.
CARLINHOS – Você e... Suzy? Cara, to mais apaixonado por você agora! Gracinha, você
é figura, viu!
GRACINHA – E você é muito especial!
CARLINHOS – Então me beije e fique comigo!
GRACINHA – Eu dou as caras qualquer dia!
GILDO – Aparece no verão pra matar as saudades!
GRACINHA – Com certeza, eu volto com os pássaros! Eu amo vocês.
CARLINHOS – A gente também te ama!
(Gracinha beija Gildo na boca. Depois beija Carlinhos na boca e sai sozinha. Gracinha
volta correndo.)
GRACINHA – Carlinhos, você ainda acha que o amor é o caminho?
CARLINHOS – Agora mais do que nunca!
GRTACINHA – Eu to com você: Amor... sempre! (sai)
CARLINHOS - É amigo, quem sabe um dia a gente não vence essa batalha e seremos os
heróis de alguma geração?
GILDO – Heróis só se for da próxima geração porque de agora já deu. Ta doendo pra
caramba.
CARLINHOS – Será que a próxima geração vai cometer os mesmos erros?
GILDO – Eu não sei mais o que é errado ou certo. Se a gente sente, se não é a gente que
comanda, como é que pode ser errado? O sentimento é a única verdade, amigo.
To zarpando, vou chorar minhas mágoas em outras freguesias!
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CARLINHOS – Vá amigo, coloque para funcionar a sua máquina de sofrer!
GILDO – Se eu não voltar é porque eu me perdi.
CARLINHOS – Ta certo, amigo.
GILDO – E não mande me procurar, viu! To precisando me perder um pouco. Quando eu
quiser me encontrar, eu volto!
(sai deprimido. Carlinhos fica sozinho, olha ao redor e conclui com um largo sorriso de
prazer.)
CARLINHOS – Eu quero o amor repetido em cada número do meu calendário... já está
escrito em mim com letras garrafais: Feito para amar! Hoje eu quero o silêncio
mais cheio que existir e o olhar mais simples para enfeitar o meu amor errante.
Quero enfeitar meu coração de pontos e vírgulas, e derrapar inconseqüente nas
curvas dos corpos que ainda irei amar. Cravar minhas exclamações, interrogações
e pontos de seguimento na lembrança dos amores vividos. Quero todos os corpos
no meu, e nossa noite galopante! E pra cada amor que eu tiver, colocarei o mundo
aos pés, um céu estrelado, um barco calmo num por de sol vermelho... O amor
tem isso, ele abre a porta da frente, dos fundos, as janelas e a gente vê tanta luz
lá fora... assim como o reflexo do sol no mar, ou o vermelho da flor em close! Na
minha retina tudo é colorido quando eu amo é uma farra de policromias
exageradas! Eu quero me quebrar todo e chorando achar lindo ter vivido, ter
estado à toa num mar quente de gostar, de gozar, de ganhar, de amar e amar e
amar... eu desisto da poesia porque a falta de amor me rouba toda tinta, todas as
imagens, mistura tudo aqui dentro e faz uma confusão sem fim. Todo sentimento
ruim que existe em mim, o amor consegue enterrar, indigentes da minha atenção,
vítimas do meu amor furioso. Eu queria reinventar o amor, essa seria a minha
missão se o próprio amor não fosse o criador, porque o amor é Deus! Amar é
esquecer os cordões que isolam os mundos, a marcha dos exércitos, os canhões
e as liminares. Amar é voar! E voar: sempre!

(todo o elenco assiste ao desabafo de Carlinhos e depois cantam.)

CANÇÃO 9 - Nós, por exemplo
(Gilberto Gil)
Nós somos apenas vozes
Nós somos apenas nós
Por exemplo
Apenas vozes da voz
Somos nós, por exemplo
Apenas vozes da voz
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Nós somos apenas vozes
Ecos imprecisos do que for preciso
Impreciso agora
Impreciso tão preciso amanhã
Nós, por exemplo, já temos Iansã
Nós, por exemplo, já temos Iansã
Nós somos apenas vozes
Nós somos apenas
Nós, por exemplo
Apenas vozes da voz
Somos nós, por exemplo
Apenas vozes da voz
Nós somos apenas vozes
Do que quer que seja luz no cor-de-rosa
Cor na luz da brasa
Gás no que sustenta a asa no ar
Nós, por exemplo, queremos cantar
Nós, por exemplo, queremos cantar
Nós somos apenas vozes
Nós somos apenas nós
Por exemplo
Apenas vozes da voz
Somos nós, por exemplo
Apenas vozes da voz
Nós somos apenas vozes
Do que foi chamado de "a grande expansão” ·Pé no chão da fé
Fé no céu aberto da imensidão
Nós, por exemplo, com muita paixão
Nós, por exemplo, com muita paixão
Nós somos apenas vozes
Nós somos apenas
Nós, por exemplo
Apenas vozes da voz
Somos nós, por exemplo
Apenas vozes da voz...

FIM

Salvador, 07 de setembro de 2004
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FOME DE TEUS BEIJOS

DE ELISIO LOPES JR.

PERSONAGENS:
Laura
Augusto
Olavo

(Amanhecer num pequeno apartamento classe-média, em qualquer metrópole do
Brasil. Uma ampla sala conjugada com quarto, um banheiro e uma cozinha. Na
sala, uma cama de casal, um criado-mudo, uma mesa com cadeiras e um sofá de
dois lugares. A decoração é simples e de bom gosto. Na cama, Laura e Augusto
dormem. Gemidos crescem junto com uma movimentação intensa de Augusto
que acorda num grito de orgasmo. Laura acorda assustada.)

LAURA - O que foi, Augusto? (Augusto, sentado na cama, emite mais um gemido)
Fala comigo!
AUGUSTO (Atônito e ofegante, olha para Laura) - Laura...você... Laura!
LAURA – Eu tô aqui. O que é que você está sentindo? (Silêncio) Calma, já passou.
(Augusto olha pro seu corpo suado, percebe-se sujo pelo lençol. Num movimento
brusco, Augusto corre para o banheiro e se tranca.)
LAURA - Eu acho que esses pesadelos não vão acabar nunca. Isso é vida? Esse
inferno?
(Augusto volta do banheiro e senta na cama.)
AUGUSTO - O que é que você quer que eu faça? Corte minha cabeça e não
pense mais?
LAURA – Foi o mesmo pesadelo, outra vez?
AUGUSTO - O corpo...

LAURA - O mesmo corpo ensangüentado, o corpo de mulher todo
ensangüentado...
AUGUSTO - Você!
LAURA - Eu?
AUGUSTO - Era o seu corpo, Laura.
LAURA - Meu corpo?!
AUGUSTO - É... e não é. A mulher não é você, mas o corpo é seu, o rosto é seu. É
o seu corpo ensangüentado. Eu vi seu rosto, o olho aberto, me olhando...
o corpo caído na cama... de salto alto e vestido... O vestido suspenso,
com as coxas para fora, toda suja de sangue. E eu estava lá, não sei
onde... é sempre muito rápido, mas... tinha uma música, eu ouvi a
música... a nossa música, aquela antiga que você gosta. Mas eu não sei
onde, não sei se foi você ou eu.
LAURA – Foi você o quê?
AUGUSTO - O tiro... o tiro Laura. Você estava morta com três tiros.
LAURA – Eu, morta?
AUGUSTO - Três tiros: um no peito, um na barriga e outro na coxa, na coxa
esquerda. Eu estava lá.
LAURA - Vamos dormir de novo. Hoje é domingo e ainda tá cedo.
AUGUSTO - Laura, eu gostei?! Eu gostei. Eu me joguei encima do seu corpo.
Ainda estava quente, acabado de morrer. E eu beijei a sua boca, Laura,
beijei, beijei...
LAURA - Você me beijou morta?
AUGUSTO - Dessa vez, eu vi, mais claro do que nunca, cada detalhe.
LAURA - Viu o quê? Fala!
AUGUSTO - Era como um filme, tudo em close, cada pedaço da sua pele. A
gente transou. Eu rasguei o seu vestido e gozei como um louco... eu
mordi você... mordi você e o sangue que não parava de jorrar dos
buracos... de bala! Eu gozei. E você estava morta, nenhum suspiro, nada!
Era o seu corpo eu tenho certeza, era você, e era tão meu, seu corpo era
todo meu e eu te amei como nunca.

LAURA – Você está doente!
AUGUSTO - Eu me enrosquei em você e... foi tudo muito rápido, mas eu vi, dessa
vez eu vi muito bem...
LAURA - Pára Augusto, chega disso. Vamos tentar dormir outra vez.
(Laura deita-se de costas para Augusto que permanece sentado. Augusto abre o
criado-mudo e tira um revólver. Fica olhando a arma com fascínio. Laura vê e
desperta assustada. Senta-se.)
LAURA - O que é isso?
AUGUSTO

- Um revólver.

LAURA - Pára com isso. Você tá me assustando.
AUGUSTO – Você não está entendendo.
LAURA - Eu acho melhor você tirar esse revólver daí. Não durmo mais com esse
revólver aqui em casa.
AUGUSTO

- Me escuta, Laura!

LAURA - Não tem conversa. Não quero acordar com uma bala na cara. Sei lá
onde esses seus pesadelos vão acabar.
AUGUSTO (gesticulando com a arma na mão) - Quando eu acordei, eu... estava
todo sujo. Laura eu gozei de verdade, gozei sonhando. Laura, eu gozei
com esse sonho! Isso não é fantástico?
LAURA (tensa) – Guarda a arma.
(Augusto guarda o revólver.)
LAURA - Eu não aguento mais me deitar com medo dos seus berros, dos seus
pesadelos no meio da noite. E agora isso?! Eu morta, você transando com
o meu corpo? Essa coisa de sangue. Olha aqui, dá um fim nesse revólver
hoje, tá ouvindo? Você está doente, eu já te disse, tem que ir num
médico.
AUGUSTO - Não, médico nunca!
LAURA – E quem é que cuida de louco?
AUGUSTO - Mas isso é real.

LAURA - Não é, eu tô viva. (pausa) Muito viva. (outra pausa) Vivinha da silva.
(mais uma pausa) E o melhor que você faz agora é tentar dormir outra
vez.
AUGUSTO - E você, não vem deitar?
LAURA – Não. Quem disse que eu vou conseguir? Vou passar um café, dorme
você.
(Augusto se deita e Laura vai para a cozinha colocar água para o café. Augusto
incomodado volta a se levantar.)
AUGUSTO – Você acha mesmo que eu tô maluco?
LAURA - Não completamente. Mas devia procurar um médico.
AUGUSTO

- Por que você não me deixa de uma vez? Não me manda embora?

LAURA - Porque você é meu marido.
AUGUSTO - Obrigação?
LAURA - Não. Amor!
AUGUSTO - Agüenta tudo isso... eu não sei, eu tento mas eu não consigo. Não é
porque eu não te quero, eu te desejo como sempre, mas não acontece
nada. Meu corpo não reage.
LAURA - Isso é passageiro.
AUGUSTO - Sete meses? Sete meses querendo e nada?
LAURA - Vai passar. Se você pelo menos fosse num médico. Tem uma colega
minha lá do trabalho que me falou de um psicólogo que...
AUGUSTO – Não vou! Você fala para suas colegas de trabalho?
LAURA – Claro que não. Mas por que esse pavor de médico?
AUGUSTO - Porque não é um problema de médico.
LAURA – E como é que você sabe?
AUGUSTO - Eu sei o que não é, e não é problema de médico.
LAURA - E o que é, então?

AUGUSTO - Eu não sei, se soubesse já teria concertado e pronto. (Laura volta
para a cozinha.) Você quer que eu vá embora? (Pausa) Hein?
LAURA – Você vai querer café ou vai tomar suco? É pra eu não coar demais. Tem
pouco pó.
AUGUSTO – Não vou tomar nada. Eu quero que você responda. Eu sinto que é
isso que você quer de verdade. Não é?
LAURA (voltando para a sala) - Eu não sei, Augusto!
AUGUSTO - Sabe sim, sabe muito bem. Claro que sabe! De que serve um marido
molenga, que a mais de sete meses não faz sua própria mulher gozar? Um
impotente!
LAURA – Você sabe que eu não ligo pra isso.
AUGUSTO

- Não liga?

LAURA - É. Eu não ligo pra isso.
AUGUSTO - Você deve pensar assim: - Esse brocha, será que ele não vai
conseguir nunca mais? E se isso acontecer como é que eu vou fazer para
me livrar dele?
LAURA - Não, eu nunca pensei isso.
AUGUSTO - Claro que pensou, até eu penso. Eu penso nisso o tempo todo e
tenho medo. Duvido que você não pense.
LAURA - Você faz tudo mais difícil. Por quê?
AUGUSTO - Já deve ter feito mil planos para me matar, não é? Se você fosse me
matar, como é que você faria?
LAURA - Eu nunca mataria ninguém, muito menos você.
AUGUSTO - Mas pensa em matar, todo mundo pensa em matar alguém... em
algum momento você pensou, tenho certeza.
LAURA - É impossível lhe levar a sério. Ter uma conversa.
AUGUSTO - Como é que você me mataria? Envenenado? É isso, põe qualquer
coisa no meu café e pronto, adeus ao impotente.
LAURA – E depois vou presa, não é? Melhor pegar seu revólver dar um tiro na
sua testa e dizer que foi assalto.

AUGUSTO – Você teve essa idéia agora?
LAURA - O quê?
AUGUSTO

- De tiro na testa?

LAURA - Ai meu Deus!
AUGUSTO

- Está vendo que você pensa sempre em me matar!

LAURA - Isso foi uma brincadeira.
AUGUSTO

- Eu nunca mais vou conseguir transar com você.

LAURA – E eu te amo mesmo assim, meu amor.
AUGUSTO - Mentira é impossível que você me ame.
LAURA - Eu sou capaz de fazer qualquer coisa por você.
AUGUSTO - Quando eu tava bom, aí sim, naquela época eu sei que você me
amava. Eu sentia seu corpo aqui, no meu, vibrando nas minhas mãos. Eu
te fazia gozar, seu olho virava, você babava, gritava tanta coisa
engraçada. Pedia até por socorro!
LAURA – Não mudou nada. Acredite em mim.
AUGUSTO – Como não mudou? Agora a gente vai ficar mentindo entre nós
também?
LAURA - Tudo isso pode acontecer. Isso é só uma fase, eu tenho certeza.
AUGUSTO - Que maravilha de casal nós somos, hein? Eu sou o esposo ideal,
você a mulher mais feliz do mundo. Grandes merda é a nossa vida ideal,
grandes merda! Como é que você iria explicar pra todo mundo que seu
marido, logo o seu marido é um impotente?! Hein? Até Olavo, que não
respeita mulher nenhuma, com aquela fala mansa, vive esculachando
tudo quanto é vagabunda e olhe que ele é meu amigo. Ele acha você a
melhor esposa do mundo, já falou na minha cara isso.
LAURA - Eu faço de tudo para manter essa casa de pé, o nosso casamento numa
boa, mas de uns tempos pra cá, você tá insuportável.
AUGUSTO - A gente seria mais feliz se você não fingisse que está tudo bem. Sei
lá, eu queria que você desse a louca quebrasse tudo... eu queria achar
uma saída pra nós. Nem que fosse arrebentar com tudo.

LAURA – Sabe por que eu não quebro tudo, não dou a louca? Porque depois sou
eu que vou ter que limpar a sujeira, como sempre. Você pode até não
acreditar, mas até loucura tem limite, Augusto!
AUGUSTO – Me diz. O que é que te faria gozar hoje, agora! Tem alguém que te
dá tesão?
LAURA - Eu queria estar bem com você.
AUGUSTO - Mas eu tô brocha, você sabe disso. Agora fala, fala alguém que
você imagina no meu lugar na cama. Não vale ator de novela, fala
alguém de carne e osso. Geraldo! Nosso vizinho malhador, ele tem um
corpão!
LAURA - Que é isso, parece um macaco de tão malhado, detesto!
AUGUSTO

- E Sérgio? Aquele seu colega, sempre simpático?

LAURA - Ele é um homem bonito, educado, mas tem um mau hálito insuportável.
Apaga qualquer fogo.
AUGUSTO

- Então pensa alguém.

LAURA - Eu não quero pensar em ninguém. Eu quero você.
(Laura beija Augusto. É um beijo frio. Os dois se olham.)
AUGUSTO

- Eu transei com uma puta.

LAURA - Quando?
AUGUSTO

- Sei lá, faz uns quinze dias.

LAURA - E aí?
AUGUSTO

- Normal.

LAURA - Normal como?
AUGUSTO

(corriqueiro) - Pau... boceta.

LAURA – Grosso!
AUGUSTO

- Só tô respondendo.

LAURA - Você quer me irritar? É isso que você quer, me irritar?

AUGUSTO – Você é que me irrita com esse fingimento. Você pensa que eu não
sinto o nojo que você tem de mim... na cama?!
LAURA - Eu nunca tive nojo de você.
AUGUSTO - Cheia de limite, de regras: não pode isso, não faço aquilo. Parece
que tá transando por obrigação!
LAURA - Você está querendo dizer então que a culpa ... que a culpa é minha?
AUGUSTO – Por que com qualquer puta de rua eu gozo e com você não?
LAURA – Vai ver que você gosta é de puta.
AUGUSTO

- E você não pode ser a minha puta?

LAURA - Você não tem mais tesão em mim.
AUGUSTO – Como, se eu sonho com você?
LAURA – Morta. Sonha comigo morta. Tá bom, Augusto. Eu não sinto nada.
Quando você me pega, me beija... nada. Eu finjo mesmo! Eu fingia
sempre.
AUGUSTO - Fingia o quê?
LAURA - Tudo. Os gemidinhos, a respiração ofegante... Isso parecia tão
importante para você, mas para mim não, por isso eu fingia, para te fazer
feliz.
AUGUSTO – Que mentira.
LAURA – Acredite, eu tô me abrindo, pela primeira vez. Não era isso que você
queria?
AUGUSTO - Você fingia comigo... na cama o tempo todo?! Não, eu não acredito.
Se você fingisse eu perceberia... todo homem percebe!
LAURA – Percebe nada. Nenhum homem percebe nada. A gente transa há mais de
oito anos e eu nunca gozei com você. Eu não tô dizendo que não é bom,
mas gozo, aquele gozo de tremer a carne toda? Nunca! E você só sabe
disso porque eu tô lhe dizendo.
AUGUSTO

Você tá falando isso pra eu me sentir mal.

LAURA - Eu tô falando porque é verdade e é simples. O nosso casamento é mais
que isso... eu lhe amo!
AUGUSTO - Como é que eu posso acreditar em você, tá maluca?
LAURA - Eu estou aqui, eu tô falando pra você.
AUGUSTO - Você pode estar fingindo agora.
LAURA - Está vendo por que eu não queria falar? Você agora vai usar o que eu
disse contra mim.
AUGUSTO

- Eu tô achando que você finge o tempo todo em tudo.

LAURA – Você está assistindo muito esses programas de televisão. A nossa casa
não está cheia de câmeras, eu não estou interpretando, cai na real.
AUGUSTO

- Quer dizer que eu nunca lhe dei prazer?

LAURA - Muito. Muitos mesmo.
AUGUSTO

- Você nunca teve um orgasmo na vida?

LAURA - Eu não disse isso?
AUGUSTO

- Você já me deu corno?

LAURA - Claro que não.
AUGUSTO

- Então foi antes da gente casar?

LAURA - A gente precisa mesmo ficar falando sobre isso?
AUGUSTO

- Fala!

LAURA - Eu sei o que é um gozo. Com a gente é diferente, é bom também, mas é
diferente.
AUGUSTO

- Não é fácil pra ninguém saber que nunca deu prazer a quem ama.

LAURA - Mas deve ser maravilhoso saber que essa pessoa te ama mesmo assim.
Pelo menos deveria ser. Eu faço tudo por nós, pelo nosso casamento.
AUGUSTO - Que belo casal perfeito nós somos! Depois de tantos anos... e se
você nunca me falou é porque na sua cabeça, não tem a menor
possibilidade disso mudar.

LAURA - Você em algum momento se interessou em saber como é que eu me
sinto?
AUGUSTO - E você em algum momento quis dizer?
LAURA - E você me deu espaço? Era importante para você, te fazia feliz e pra
mim, tanto faz mesmo.
AUGUSTO – Tanto faz, sei. Toma vergonha. Agora eu tenho certeza que eu sou
corno.
LAURA - Eu não gosto, Augusto.
AUGUSTO - Não gosta de quê? (Pausa) Fala!
LAURA – É bom assim. Por isso que eu nunca lhe disse nada, se você soubesse aí
seríamos dois sem gozar. E pro homem é bem pior, eu acho.
AUGUSTO

- Você não sente falta?

LAURA - Não. Você não conseguia gozar se não me desse prazer antes. Entendeu
por que eu mentia?
AUGUSTO - Se você me largar, não fica sozinha muito tempo. Todos os meus
amigos acham você a melhor esposa do mundo.
LAURA - Só você não vê.
AUGUSTO - Só eu não vejo!
LAURA - Não vê porque está doente!
(Augusto fica olhando fixamente para Laura, que se incomoda.)
AUGUSTO

- Você é um mulherão! Gostosa mesmo.

LAURA - Você também não fica a dever. Agora mesmo fazendo essa ginástica, tá
um tipão. Augusto, vamos se acertar, parar com isso, vamos se entender.
AUGUSTO - Fogo você tem, que eu sei. Tá faltando... o toque... de
mestre.(tendo uma idéia) essa foi boa: Toque de mestre. Mas é claro, isso
é coisa de amigo.
LAURA – Do que é que você tá falando?
AUGUSTO (em transe) – “Só você não vê”, não foi isso que você disse?

LAURA - Foi, não vê que eu lhe amo, seu bobo.
AUGUSTO - Não, não foi isso que você quis dizer.
LAURA - Como não?
AUGUSTO (em transe) - Meu melhor amigo e a minha mulher?! Claro!
LAURA - Do que é que você está falando?
AUGOSTO – Tô falando de você e do meu melhor amigo, aliás, com o meu
melhor amigo. É claro!
LAURA - Eu não acredito que você...?
AUGUSTO – Ele vive rondando, tentando pegar uma sobrinha sua. Só falta o
empurrãozinho.
LAURA - Augusto, ele é seu amigo.
AUGUSTO - Por que, não? Tem tudo haver.
LAURA – O que é que tem haver: eu e Olavo?
AUGUSTO – Quem falou em Olavo aqui? Alguém falou em Olavo? Tá vendo
você que eu tô com a razão? Assanhadinha!
LAURA - Não é ele o seu melhor amigo? Você falou: “meu melhor amigo!”
AUGUSTO - Por isso mesmo, quem é o melhor amante de uma esposa do que o
melhor amigo do marido?
LAURA - Não existe nada entre mim e Olavo.
AUGUSTO – Não existe, ainda. Laura, não tem problema nenhum, eu acho ótimo
que você sinta tesão em alguém. Prova que você ainda tá
viva.(Segurando Laura com força) Mesmo que não seja eu. Mesmo que
não seja o seu marido. É por que você tem pena de mim. Tem piedade do
impotente.
LAURA – Eh! Tem homem que adora uma tortura.
AUGUSTO – Uma dorzinha de vez em quando é gostoso. Você tá comigo por
pena, não é?
LAURA – Você é que deveria ter pena de mim.

AUGUSTO - Como eu estava cego e não via a gostosa que eu tenho em casa,
trancada, abandonada, meu amor desculpe. O maridão vai dar um jeito
nisso.
LAURA – Do que é que você tá falando? Vai no médico?
AUGUSTO - Não. Mas vou providenciar um remedinho pra você. Quero dizer pra
gente.
(Augusto vai saltitante para a cama e deita-se.)
LAURA - Você está piorando a cada dia!
AUGUSTO

- Confie em mim, amorzinho!

LAURA - Eu vou tomar um banho.
AUGUSTO

- Vai amor e fica bem cheirosinha.

(Laura vai para o banheiro. Ofegante, Augusto não sabe o que fazer. Corre para o
telefone, pega a agenda e telefona.)
AUGUSTO - Alô, Olavo! ...Olavo? Tá ocupado? Aqui quem está falando é
Augusto... não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu, quero dizer, Laura, foi
Laura, na verdade é ela que está precisando da sua ajuda... é urgente... ela
pediu que eu ligasse para você que com certeza você viria. Olha, ela quer
muito que você venha... não, eu estou bem, só um pouco cansado. E
então você vem ou não? ... ótimo, estamos te esperando. Venha rápido
mesmo... isso, até mais. Ah, passa num posto e trás umas cervejinhas.
Até. (Desliga o telefone. Augusto anda para todos os lados ofegante,
mergulhado em pensamentos confusos.) Agora que eu quero ver!
(Laura canta no banheiro. Augusto fala do quarto.)
AUGUSTO – Laurinha, não é possível que você não se interesse por ninguém.
LAURA – Ih, que conversa mais chata!
AUGUSTO

-É

que não entra na minha cabeça isso.

LAURA - Eu acho que se eu me interessar você vai gostar, não é?
(Durante a próxima fala Laura sai do banheiro secando o cabelo)
AUGUSTO – Gostar eu não diria, mas sei lá, só rolando pra saber. O que não dá
mais é eu lhe respeitar tanto. Quando eu tô dormindo do seu lado... na
cama...na nossa cama, eu tenho medo de esbarrar com a mão na sua coxa,

da minha perna esfregar na sua e você achar que eu estou querendo te
forçar a... ao mesmo tempo querendo pegar você nos braços...
LAURA - Você acha que eu fico feliz com isso?
AUGUSTO

- Na verdade você não liga.

LAURA - Eu sei que não sou a esposa que você pensou que eu fosse, mas também
não vou me obrigar a ser quem eu não sou.
AUGUSTO - Você não era assim. Você já foi minha puta na cama, já fez coisa que
nem eu conhecia e gostava, gostava que eu sei.
LAURA – Gostava e gosto. Eu sou mulher Augusto, isso não muda.
AUGUSTO – Eu não sou um impotente!
LAURA - É passageiro.
AUGUSTO – Você é frígida!
LAURA – Frígida eu não sou, eu já gozei.
AUGUSTO

- Há dez anos atrás?

LAURA - Então tá, pode ser. É, nós dois estamos precisando de um médico.
Temos que nos tratar.
LAURA - Vou fazer um macarrão para o almoço!
(Augusto sorri abismado.)
AUGUSTO – Eu não tô com fome.
LAURA - Como foi?
AUGUSTO

- O que?

LAURA - Com a puta. Como foi?
AUGUSTO - Eu nem lembro da cara. Eu tava tão louco, parecia a primeira vez.
Eu sou queria ver meu pau duro outra vez. E foi maravilhoso.
LAURA - O que foi que ela fez de tão maravilhoso?
AUGUSTO Nada de especial. (pausa) Me chupou com uma vontade de
profissional, o tempo todo me olhando com aquela cara de safada...

depois perguntou como é que eu gostava e aí a gente transou de tudo
quanto é jeito. Eu me senti vivo. Isso não a deixa nem um pouquinho
excitada? Saber o que eu fiz com ela?
(Laura se aproxima de Augusto, vai tirando o vestido quando toca a campanhia,
Laura e Augusto se olham. Laura se recompõe e vai abrir a porta, é Olavo.)
LAURA (Sem graça) - Olavo?! É você. Que surpresa, entre.
Olavo (Entrando) – Qual é Laura, eu não disse que vinha? Não é tão surpresa
assim.
LAURA - Não... claro que não. Vamos entrando.
OLAVO (Vê Augusto) É que quando Augusto telefonou-me eu pensei que...?!
AUGUSTO – Olavo! Amigo.
OLAVO – Companheiro, você me salvou daquela coxinha de catupiry da padaria
lá da rua. Era isso que eu ia almoçar hoje. Já tinha até comprado.
AUGUSTO – A casa é sua.
OLAVO – Não vou mentir que eu vim mesmo foi filar a bóia.
AUGUSTO – Meu amigo, meu grande amigo Olavo, Laura, ela acordou com
saudades suas e pediu que eu te convidasse para almoçar aqui. Ela vai
fazer aquele macarrão com molho branco... aquele macarrão que você
adora.
OLAVO – Tudo o que eu pedi a Deus.
AUGUSTO

- Trouxe as cervejas?

OLAVO - Claro! Que beleza, teremos um almoço de domingo em família, não é?
Graças a Deus, o único mal de ser solteiro é almoçar sozinho nos
domingos.
AUGUSTO - Pois então, foi pensando nisso que Laura resolveu te convidar pra...
almoçar. Vamos sentando, fique a vontade.
LAURA - Que bom que você veio.
AUGUSTO

- Não falei que ela estava louca que você viesse?!

OLAVO – Do jeito que você fala eu vou começar a achar que era você que não
queria que eu viesse.

AUGUSTO - O que é isso amigo? Se fui eu mesmo que lhe telefonei. Tá me
estranhando?
OLAVO - Brincadeira Augusto.
AUGUSTO

- Vai de cervejinha?

OLAVO - Com dois copos, afinal Laura só bebe vinho, acertei?
LAURA - É.
AUGUSTO - Acertou em cheio. A minha mulherzinha não gosta muito de
álcool.
LAURA - Só vinho. Um bom vinho é sempre um bom vinho e ponto final.
AUGUSTO – Eu digo o mesmo de uma boa cerveja gelada, no ponto, não tem
coisa melhor.
LAURA - Eu pego os copos pra vocês.(sai Laura meio desconcertada.)
AUGUSTO - A gente vai colocar o papo em dia, ver qualquer porcaria na
televisão. Aliás, domingo só tem baixaria, é ótimo.
OLAVO – Augusto, como é que você me coloca numa dessas, me chama pro
almoço e não avisa a Laura?
AUGUSTO - Relaxe.
OLAVO – Ela fez uma cara de susto quando me viu na porta!
AUGUSTO – Cara de susto? Não ligue não. Laura anda meio assustada mesmo.
(com tom de gravidade) Aliás, eu estou muito preocupado com ela.
OLAVO - Alguma coisa de doença?
AUGUSTO

- Pior, amigo.

(Laura entra na sala com os dois copos.)
LAURA – Olavo, só não sei se tá muito gelada. Vou guardar as outras na
geladeira.
OLAVO - Está ótima.
LAURA - Vocês vão se virando aí, enquanto eu preparo o almoço.

OLAVO - Eu não quero dar trabalho.
LAURA - Que bobagem Olavo, você já é de casa, não dá trabalho nenhum.
AUGUSTO - É um prazer, não é amor? Vá Laurinha, eu confio nos seus dotes
culinários. Capriche no tempero.
LAURA - Vou ver se consigo um tira-gosto também. (sai Laura)
AUGUSTO - Minha mulher é um anjo, não é? (Olavo não responde) Que cara é
essa?
OLAVO - Vocês brigaram? Tem alguma coisa esquisita.
AUGUSTO

- Não. Mas é o que eu estava lhe dizendo, Laura não está bem.

OLAVO - E por quê?
AUGUSTO - Ela não tá feliz com a gente... eu e ela. A verdade é que eu não
faço a minha mulher feliz.
OLAVO - E por que isso agora? Vocês estão casados ha quase dez anos. É crise
passageira.
AUGUSTO

- Olavo, eu quero que você coma a minha mulher.

OLAVO - Como é?
AUGUSTO
OLAVO

- Você é o único amigo que eu confio pra comer a minha mulher.

– Eu? Do que é que você está falando?

AUGUSTO - Você é doido pra comer a Laura, não é?
OLAVO - Que brincadeira é essa Augusto?
AUGUSTO - Não é brincadeira! Qual é Olavo? Vamos ser sincero um com o
outro. Eu quero que você coma a minha mulher.
OLAVO - Eu nunca faria isso, você é meu amigo.
AUGUSTO

- Mas sou eu que estou autorizando, eu, seu amigo. Vai ser bom.

OLAVO - Como é que você oferece assim a sua mulher, cara?
AUGUSTO

- Ela também quer.

OLAVO - Ela sabe disso?
(Laura entra na sala sedutora)
LAURA - Tô achando o macarrão muito chinfrim pra a ocasião. Vou preparar um
franguinho bem gostoso pra gente!
(Laura volta pra cozinha)
AUGUSTO

- Tá animadíssima. É só chegar com jeito.

OLAVO - Você tá armando isso sozinho, sem ela saber.
AUGUSTO - No fundo ela sabe. Foi por isso que ficou nervosa quando o viu na
porta, sacou?
(Laura entra na sala outra vez, sedutora. Vai e entrega uma lata de extrato para
Olavo.)
LAURA - Alguém poderia abrir essa lata pra mim? (Olavo abre a lata
constrangido e devolve a Laura.) Você salvou a minha vida!
(Laura volta pra cozinha)
AUGUSTO - Não tô com a razão? Você viu o jeito, a voz? É de mulher que tá
doida pra...
OLAVO - E porque isso assim, comigo?
AUGUSTO - Eu já te disse, eu não faço minha mulher feliz na cama. Eu não
basto pra ela. Por mais que eu me esforce parece que ela está longe de
mim, muito longe pra eu correr atrás. Mas com você é diferente, eu vejo,
tem tudo pra ser bom. Mas eu quero que você coma minha mulher na
minha cama, na minha frente. Assim não é traição.
OLAVO - Eu vou levar tudo isso na brincadeira pra gente não se aborrecer.
AUGUSTO - Não se preocupe, eu não vou participar. Nem me intrometer.
Vocês vão ficar a vontade!
OLAVO (rindo) – Sim. E o que mais?
AUGUSTO – Vovê não vai perder a chance de comer a mulher do seu melhor
amigo. Vai? Isso é presente pra deixar qualquer um louco. Eu não tô
brincando.

OLAVO - Eu sei. Não quero, não.
AUGUSTO - Você acha que é fácil pra mim ter que oferecer minha mulher pra
você?
OLAVO - Que conversa de maluco, viu. Isso não faz nenhum sentido.
AUGUSTO - Nem pra mim também. E daí? Mas o que é que eu vou fazer?
Laura... ela não me deseja, não vibra comigo, nunca foi bom.
OLAVO - Eu vou deixar esse almoço pra outro dia. Eu vou embora. Tudo bem que
vocês não estejam bem, que role essa crise, mas não me coloque nisso
não. A gente é amigo, pô.
AUGUSTO - Pra mim você é como um irmão. Só para um irmão a gente é capaz
de emprestar a própria mulher. Você não quer comer a minha mulher?
Vai dizer na minha cara que não quer?
OLAVO - Eu quero, eu sonho com isso, mas nunca vai acontecer.
AUGUSTO

- Eu sabia, sempre soube. E por quê não?

OLAVO - Porque ela é a sua mulher.
AUGUSTO

- Eu tô te pedindo.

OLAVO - Você tá fora de si, vai se arrepender depois.
AUGUSTO – Não vou me arrepender. Dar pra outro vai ser inevitável. Quero que
pelo menos seja pra um amigo. Se não for você, vai ser qualquer um. O
vizinho, o porteiro... sei lá quem.
OLAVO – Depois vou ficar com a minha cara de sacana no meio de vocês dois.
AUGUSTO

- Tem tanto casal fazendo isso. Hoje é comum!

OLAVO - Acho que eu sou careta mesmo.
AUGUSTO - Você é meu amigo. Pra você eu não preciso mentir. Faz muito
tempo que eu e Laura... a gente não vai pra cama, eu brocho e não rola
nada. Faz mais de sete meses que eu não transo com a minha mulher.
Imagine como é que ela deve estar, tinindo. Você não tem pena?

LAURA (da cozinha) OLAVO – Você não sabe o que tá fazendo.

AUGUSTO – Relaxe. É só chegar em Laura que ela vai ceder. Eu tenho certeza.
Não sei como tá agüentando sem transar.
(Laura entra e ouve Augusto falando.)
LAURA - Olavo não tem que saber da nossa vida. Você tá passando dos limites
Augusto.
AUGUSTO - Por quê? Tá com vergonha? Eu sou o brocha e é você que fica
com vergonha?
LAURA - Isso está insuportável.
AUGUSTO - Você tem razão por isso eu resolvi dar um jeito na nossa vida.
Digamos colocar tempero na nossa cama.
LAURA - Você acha que confessando pra todo mundo que a gente tá com
problemas, vai resolver a sua impotência?
AUGUSTO

- Não, eu quero que Olavo coma você.

LAURA (perplexa) – Gente, o que é que eu faço agora com um maluco dentro de
casa?
OLAVO - Augusto tá brincando. Qual é gente, que situação vocês estão me
deixando?
LAURA - Do que é que esse louco está falando?
AUGUSTO - Eu quero ver o Olavo te comendo... na nossa cama. Eu quero ver
você sentindo o que eu nunca consegui te dar. Não vai ser maravilhoso?
LAURA - Você está pensando o quê? Você é meu marido. Se eu quisesse outro
homem me separava e corria atrás.
AUGUSTO - Você não vai precisar fazer isso porque eu tô lhe dando a chance.
E não é qualquer homem. Eu quero ver você sendo comida na nossa
cama pelo Olavo. Eu só quero olhar, isso vai ser melhor do que qualquer
pesadelo. Me dá tesão só de pensar nisso.
LAURA - Eu tô com vergonha.
AUGUSTO

- Você não fica excitada?

OLAVO - Fique tranqüila Laura. Eu não tô levando essa história a sério.

AUGUSTO (seduzindo Olavo) - Por que Olavo? Você é tão bonito. Qualquer
mulher fica pelo menos com uma pontinha de vontade de foder com
você. Charmoso, com essa cara de menino pidão. Jovem, forte, educado.
Se fosse eu não pensava duas vezes, dava pra você na hora.
OLAVO - E o almoço?
AUGUSTO

- Seu almoço hoje é a minha mulher. Não é, Laura?

LAURA - Você está tentando convencer Olavo a transar comigo. Muito bem, e eu
entro onde nessa história?
AUGUSTO

- Você não entra em nada. Ele é que vai entrar em você.

LAURA – Que engraçado! Você perdeu o juízo e não o humor.
AUGUSTO - Vocês estão achando que eu estou desequilibrado. É, mas vai ver que
eu tô meio desequilibrado mesmo, mas vocês não sabem como os
desequilibrados enxergam a vida com clareza.
LAURA - Você tá destruindo nossa vida. Essas coisas não têm volta. Ninguém
esquece. Depois você vai aguentar? Vai segurar a barra? Olavo, não tem
mais clima pra almoço.
OLAVO - É, eu sei. Vou indo. Você tem certeza que não precisa de nada?
AUGUSTO

- Por que vocês não relaxam e entram no jogo?

LAURA - Então é jogo?
AUGUSTO - E não é? O que eu estou propondo não é nenhuma loucura. Tem
tanto casal aí fazendo isso... Eu só estou querendo proporcionar a minha
mulherzinha o que eu sou totalmente incapaz de fazer. E segundo as
milhares de namoradas de Olavo ele é mestre, com honra e mérito de
garanhão!
OLAVO - Garanhão nada. Eu sou um merda, tão merda que você, que diz que é
meu amigo se sente completamente à vontade de me colocar numa
situação dessas, ridícula.
AUGUSTO - Amigo, faz a minha mulher gozar por mim, ou ela vai me largar.
Só eu tô me divertindo com essa idéia? Que falta de senso de humor.
LAURA - Isso tudo é uma brincadeira sua Augusto ou tá falando sério?
OLAVO - Brincadeira ou verdade, não vai acontecer nada aqui.

LAURA - E se eu topasse? Digamos que eu e Olavo tivéssemos uma relação, que
a gente fosse pra cama e eu fosse feliz por uma noite. O que iria
acontecer depois. Tudo que é bom a gente quer mais, não é?
AUGUSTO

- E você quer?

LAURA - Não sei, ainda não provei. Eu nunca o traí.
AUGUSTO - Quem é que tá falando em traição aqui. Eu tô lhe propondo. É a
única forma da gente sobreviver. Esses pesadelos, são avisos. Nosso
amor tá morrendo.
LAURA - Já morreu Augusto. Agora eu sei que já morreu.
AUGUSTO

- É assim que você pensa?

LAURA - É.
AUGUSTO

- E porque não vai pra cama com Olavo?

LAURA - Eu aceito.
AUGUSTO

- E você?

OLAVO - É isso mesmo, Laura?
AUGUSTO

- Topa ou eu vou ter que contratar um profissional?

OLAVO - Eu topo.
AUGUSTO - Ótimo. A gente poderia tomar alguma coisa, uma bedidinha e
depois...
(Laura vai até Olavo e o beija na boca. Augusto fica perplexo. Depois Laura o
encara.)
LAURA - Tem uma coisa. Você não vai ver nada. Vai saber, vai sentir, vai poder
até ouvir, mas eu só faço se você não puder ver.
AUGUSTO

- Por quê?

LAURA - Porque eu quero fazer com você o que você tá fazendo comigo. Você
topa assim?
AUGUSTO

- É o jogo?

LAURA - Não é um jogo? Não tá todo mundo querendo isso aqui. Você quer me
ver com Olavo. Olavo quer estar comigo... eu quero também. Mas
alguém tem que ficar querendo nessa história. E é você.

AUGUSTO

- Eu quero ver.

LAURA - Ver você não vai ver nada. Fique tranqüilo, eu vou gritar bastante pra
você ouvir. Eu posso ir narrando tudo o que for acontecendo, tudo que eu
for sentindo, o que é que você acha? Só faço se for sem você. Aceita?
AUGUSTO

- Você não me ama mais mesmo, não é?

LAURA - Não muda de assunto. Isso aqui não tem nada haver com amor. Agora
sou eu que quero jogar.
AUGUSTO

- Se é assim que você quer. Eu topo, agora.

LAURA - Então vai pro banheiro e a gente fica na cama.
AUGUSTO

- Não, isso não. Não vou ficar no banheiro.

LAURA - Então você fica aí... só imaginando. Sou eu quem decido. Vem Olavo,
vem comigo.
(Laura beija Olavo mais uma vez, entra no banheiro. Olavo olha Augusto e
também passa. Na hora Augusto se coloca no caminho. Os dois se olham Olavo
entra e tranca a porta. Augusto fica na sala e lentamente vai entrando em
desespero.)
LAURA (do banheiro, grita) - Você quer que eu vá falando? Eu tô começando a
tirar a roupa. (para Olavo) Vai Olavo, tira a camisa. (sorri) Tá deixa que
eu tiro. Calma, que animação!
(Continuamos a ouvir sorrisos e cochichos do banheiro, uma música pulsante
cresce na cabeça de Augusto que explode, abre a porta da rua e sai de casa. Um
tempo em silêncio. Depois de um tempo sai Laura e Olavo do banheiro.)
OLAVO - Isso é armação de vocês dois. Só que eu, tô fora desse jogo!
LAURA - Você não sabe o que eu estou passando.
OLAVO - Laura, pode até parecer, mais eu não sou palhaço.
LAURA - O que é que eu tenho com isso?
OLAVO - Não vou ficar participando dos joguinhos de vocês.

LAURA - Que joguinho? Eu sou tão vítima quanto você.
OLAVO - O quê? Você acha mesmo que eu sou otário, não é?
LAURA - Você achou que a gente ia transar no banheiro?
OLAVO - Não era esse o jogo?
LAURA - Imagine se eu vou transar com você no banheiro da minha casa, com
meu marido na sala?!
OLAVO – Mas na sua cama não tem problema, não é?
LAURA - Augusto enlouqueceu de vez. Eu nunca pensei de chegar nesse nível. Eu
estou morrendo de vergonha de você.
OLAVO – Então vocês não estavam combinados?
LAURA – Claro que não. Ele tá cada vez mais paranóico, você viu. Tudo agora é
essa mulher ensangüentada. Hoje ele perdeu o controle.
OLAVO –E amanhã vai se arrepender.
LAURA (Frágil) - Não, ele está com uma idéia fixa, uma paranóia que eu e você...
que a gente tem um caso. Aliás, ele não acredita que eu não esteja
transando com outra pessoa.
OLAVO – E ele não tem razão de pensar isso?
LAURA (Ignorando) - Sabe que é até bom saber que ele sente ciúmes de mim?!
OLAVO - Ele sabe que eu a amo. Disse isso hoje várias vezes. Por isso armou essa
cena e eu caí como um pato.
LAURA - Augusto, só está inseguro. Mas passa.
OLAVO - Laura, até quando você vai ficar fugindo de mim?
LAURA – Eu tô aqui.
OLAVO -Você está feliz?
LAURA - Mas claro, que pergunta!
OLAVO –Um cara pra fazer o que ele fez, tá péssimo.

LAURA - Eu amo meu marido.
OLAVO –Você enche a boca pra falar isso, não é?
LAURA - Eu fingi que topei o jogo, pra torturar ele. Pra ver se ele pára com isso.
OLAVO – Você contou pra ele sobre aquela noite?
LAURA – Claro que não.
OLAVO - Eu não consigo parar de pensar em você. Não suporto ouvir Augusto
falar de você.
LAURA – Olavo, eu nem me lembro. Foi insignificante... de verdade, um erro.
OLAVO -Eu amo você.
LAURA – Vamos parar por aqui.
OLAVO -Você não me ajuda em nada.
LAURA - Eu nunca alimentei nada que pudesse...
OLAVO –Você me puxou pra sua cama. A gente transou, pô. Tudo que você faz,
tudo que você me diz lembra aquela noite.
LAURA – Você quer me ouvir? Não significou nada. Você é nosso amigo, eu
gosto de você como amigo. Fora disso você pra mim é insignificante.
OLAVO – E você costuma transar sempre com os insignificantes?
LAURA - Você está muito magoado, não é? Desculpe. Eu não quero lhe magoar.
OLAVO - Que nobre da sua parte!
LAURA - Eu nunca pensei que você fosse gostar de mim, eu pensei que pra você
seria assim, uma noite e ponto final.
OLAVO - Mentira que você não pensou isso. Diga que você quis me usar e não se
importou com o que eu sentisse. Você é uma mulher maravilhosa, uma
mulher de carne e osso.
LAURA – Eu sou casada.
OLAVO – Eu sei.
LAURA – Que bom!

(Olavo agarra Laura e a beija violentamente )
OLAVO – Antes de a gente transar era mais fácil... mas agora que eu conheço o
seu cheiro?
LAURA – Você fala como se eu fosse especial!
OLAVO - E é.
LAURA - Tem diferença entre ser especial e ser alguém. Você transa com
qualquer uma e sabe quem eu sou. É isso.
OLAVO -Eu fui o homem mais amado do mundo, por que eu senti que aquele
beijo era meu.
LAURA – Foi bom como a muito tempo não era.
OLAVO – Você me queria. Você apagou a luz de propósito e deixou a porta aberta
para mim. Seu beijo... sabe quando você sente que está sendo beijado...
não qualquer boca, ou qualquer beijo, mas a minha boca na sua, o nosso
beijo e depois tudo foi tão...
LAURA – Eu queria mesmo. Na hora eu me arrependi e você se aproveitou da
situação, eu tentei parar.
OLAVO - Me aproveitei sim. Eu senti você sozinha. Me telefonou, não disse
coisa com coisa, mas eu entendi tudo. Eu cheguei aqui e te vi,
encolhidinha na cama com medo da chuva, eu me sentei do seu lado, eu
estava louco para te pegar no colo, a minha vontade era de lhe beijar...
mas eu nunca faria isso. Eu não vi como foi que aquilo começou, você
parecia uma louca deslizando a sua boca pela minha boca, pelo meu
pescoço, você me puxou pra sua cama... Você também queria aquela
noite. Eu sei que você queria!
LAURA - Eu quis e aconteceu. Mas eu queria aquela noite e só. Não você colado
em mim. Eu já sou casada.
OLAVO -Você não ama Augusto.
LAURA – Como é que você pode falar isso?
OLAVO –Transou comigo, na cama de vocês.
LAURA – Que bobagem! Eu amo sim, amo muito, acho até que amo mais do que
antes de transar com você. Você não tem nada haver com meu marido. É

um menino. É por isso que transar ou não transar com você não faz a
menor diferença pro que eu sinto.
OLAVO (rindo)– Seu marido tá brocha!
LAURA - Vai passar, eu garanto.
(Longa pausa)
OLAVO - Você é boa de cama.
LAURA (rindo)– Obrigada.
OLAVO - Inesquecível mesmo!
LAURA (cínica)- Eu não tenho culpa se você não encontrou alguém que o ama.
Eu não sou essa pessoa.
OLAVO -Seu casamento acabou. Só não quer aceitar.
LAURA – Que coisa chata! Eu não quero você.
OLAVO –Já entendi.
LAURA - Eu amo Augusto. Vou fazer dele um homem feliz!
OLAVO - Quem é que você está tentando enganar?
LAURA - Se foi para isso que você veio aqui, é melhor ir embora agora!
OLAVO –Posso lhe dizer uma coisa? (Vai se aproximando sedutor.) Você me
quer também, eu sei. Eu quero um beijo, só um beijo!
(Beija Laura, que se afasta.)
LAURA – Que mania de dizer o que os outros querem.
OLAVO –Eu tô enganado mesmo. Não tenho mais nada o que fazer aqui.
LAURA – Espera Olavo, também não precisa de drama. Eu gosto de você.
(Olavo vai beijar Laura e ela recua.)
OLAVO - Eu não tô brincando, pode ser um jogo, mas eu não tô jogando. Dói,
pelo menos em mim.
LAURA – A gente é amigo.

OLAVO - Não, a gente não é amigo.
LAURA - Eu também lhe amo.
OLAVO - Do seu jeito não me interessa. (Pausa)
LAURA - É melhor você ir embora mesmo.
OLAVO - Do jeito que você é, do jeito que você se entregou para mim... aqui... na
sua cama... você não ama Augusto, mas também... você não ama
ninguém.
LAURA - Sai daqui, Olavo!
OLAVO –Eu queria só uma chance de dobrar você.
LAURA - Sai daqui.
OLAVO – Eu podia te fazer feliz.
LAURA - Sai.
OLAVO -Eu...
LAURA (Grita) - Sai!
OLAVO (Saindo) - Se você quiser me encontrar...
(Olavo sai. Laura fica pensativa, vai até a cozinha pega uma lata de extrato de
tomate que ela havia aberto, vai até a cama e desfaz os lençóis. No criado-mudo,
ao lado da cama, põe a lata e pega um revólver, põe três balas. Vai até o som e
coloca a sua música com Augusto. Diminui a luz do apartamento, depois vai até o
armário e calça um sapato alto; coloca-se na janela, observando a rua
calmamente. Depois de um tempo, vai até a lata de extrato, se suja toda, se coloca
na cama, com os pés no chão e o corpo jogado. Um tempo se passa, ouvem-se
passos na escada, Laura dispara três tiros para cima e joga a arma no chão.
Augusto entra assustado, vê o corpo de Laura jogado na cama, se aproxima, deita
e começa a beijá-la, depois vai se despindo, rasga o vestido dela e começam a
transar. Laura parece morta, Augusto alternando gemidos e gargalhadas até o
black-out final.)

FIM
Salvador, 12 de fevereiro de 1998.
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OS PECADOS DE VÊNUS
De Elisio Lopes Jr
PERSONAGENS:
Frederico Caldas, o galã
Carlota Pereira, a estrela
José Benício, o diretor da companhia
Dalva Valente, a valha atriz
Roseli Matoso, a atriz cômica
Elias Davinte, ator
Pedro Alcântara,filho de José Benicio
Lourival Galvão, o prefeito
Maria Ivone, filha do prefeito
Aurora Galvão, esposa do Prefeito
Selma Trindade, amante do prefeito

(Final dos anos 60. a História acontece pelos caminhos e cidades do interior do
Brasil.As cenas dividem-se entre a estrada, a praça de Mirante do Sul, lugarejo
pequeno, de poucos habitantes e a residência do prefeito. Tudo começa em uma tarde
ensolarada de outono e vai até o amanhecer do dia seguinte.)

Cena 1 - Pela estrada (Dia)
(Surgem José Benicio, Dalva, Roseli e Elias andando pela estrada. Elis são seguidos
de perto por Pedro que anda lentamente com um olhar vago e distraído. Todos
carregam malas gastas e uma velha carroça. Todos parecem cansados de andar.)

JOSÉ – Vamos adiante, agora falta pouco!
DALVA - Falta pouco para quê, homem dos infernos?!
JOSÉ – Dalva minha valente, parece até que não me conhece.
DALVA - É por tanto te conhecer, que minha carne treme ao ouvir essas tuas palavras.
JOSÉ - Daqui já posso avistar a cidade onde aportaremos, nosso próximo palco.
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ROSELI - E que cidade é esta? Quem garante que seremos recebidos por lá?
ELIAS (Estudando o mapa que trás nas mãos) - Pelo mapa, aquele deve ser Mirante do
Sul, um lugarejo de pouco habitantes.
ROSELI - Já posso imaginar!
ELIAS - Poucos habitantes? Nenhum dinheiro. Eu não digo é nada!
JOSÉ - Esqueçam os mapas. Eu sinto pelo cheiro que se aproxima o fim de nosso
sofrimento.
ELIAS - Esse seu olfato não anda lá dos mais apurados. A carniça ta debaixo dos seus
pés e você é incapaz de rezar uma Ave Maria!
ROSELI - Ta ai uma verdade, Elias!
ELIAS - Você me desculpe, José Benício, mas chega de prometer coisas. Sem as
promessas a verdade é menos dura!
JOSÉ - Não estou lhe reconhecendo, Elias! Onde está aquele guerreiro que conheci?
ELIAS (Procura pelos cantos, cínico) – Não sei, acho que ele ficou ai pela estrada,
derrotado em alguma batalha.
JOSÉ - Ora vamos adiante, ânimo!
DALVA - Eu teria todo o ânimo do mundo se pelo menos não tivesse que carregar essas
malas. Não tenho mais idade! Vender nosso único carro foi demais, Benicio. Só ficou
essa carroça que ao invés de carregar a gente, nós que a trazemos no lombo.
JOSÉ - Precisávamos comer, para seguir viagem!
ROSELI - Carregando essas malas a minha coluna virou farofa.
JOSÉ - Vocês vão esquecer toda assa escuridão quando começarem a ouvir os aplausos
do público hoje à noite.
ELIAS - Você não entendeu, Benício. Nossa alegria vai ser ouvir o tilintar das moedas
em nossos chapéus. Temos fome é de comida, não de aplausos!
JOSÉ - Pois tudo se faz da mesma coisa, o dinheiro alimenta o estômago e os aplausos,
o espírito. E quem aplaude, paga. Agora, vamos em frente.
ELIAS - Ah, meu Deus do céu! Quero ver se alguém chega num armazém, come e bebe
do bom e do melhor e depois, na hora de pagar, bate palmas e vai embora! Quero ver
quem aceita! Eu não digo é nada, viu!
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(Seguem andando. Roseli atrasa o passo, se colocando ao lado de Pedro, que anda
olhando para trás).
ROSELI (Para Pedro) – Então, por que está assim calado?
PEDRO - Nada, Roseli, estou cansado de andar.
ROSELI -Você é como seu pai, não desiste do sonho.
PEDRO - “Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna, ou
buscar armas contra um mar de escolhos e enfrentando-os vencer? Dormir? Talvez
sonhar?” (percebe que Roseli está confusa) William Shakespeare!
ROSELI - Não mude de assunto. Essa sua “devoção” por Carlota... parece doença.
Desista, Pedro ela ama Frederico acima de tudo, até dela mesma. E se você quer saber
minha opinião...
PEDRO - Não quero!
ROSELI - Acho que eles se merecem, dois esnobes. E atrasam o passo de propósito,
para ficar a sós. São as estrelas da companhia e nós apenas carregadores. (Pedro
continua olhando para trás) Pedro! Eu to falando com você... Pedro Alcântara?!
PEDRO - Ora, Roseli, prefiro realmente que você adiante o passo e me deixe em paz!
ROSELI (Magoada) – Só quis ajudar!
(Roseli adianta o passo e some na estrada. Pedro segue lentamente até sumir. Surgem
na estrada, Carlota e Frederico, de braços dados, eles conversam entre risos e beijos.)
CARLOTA - Não me prometa o que não vais cumprir.
FREDERICO - Pois te prometo, Meu Desejo, será melhor para nós. Pegamos uma
lotação direto para a capital, lá protagonizaremos um romance qualquer, água com
açúcar, e seremos o casal da estação. Só o teu brilho já é suficiente para nos garantir
este futuro.
CARLOTA -Você sabe que com você, vivo onde for.
FREDERICO - Não suporto mais essa companhia, se é que assim podemos chamar
esse grupo de maltrapilhos nômades! Sou um ator, preciso de brilho, de manchetes...
CARLOTA (Brincando de criar manchetes) - O grande Frederico Caldas abala, no
vesperal de “Nuvens de Fogo”! A beleza triunfante do galã Frederico Caldas seduz e
encanta platéias ao redor do mundo. Frederico Caldas...
FREDERICO - Te amo mais a cada dia. Você vai ser uma estrela, não tenha dúvida
disso.
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CARLOTA - Você vai usar sua influência com os agentes da capital para me levar ao
estrelato, é isso?
FREDERICO - A senhora Frederico Caldas não pode ser nada mais nada menos que
uma estrela de grandeza maior.
CARLOTA - Você e louco!
FREDERICO - Sou o teu mais insano admirador!
(Seguem andando pela estrada até sumir).
CARLOTA (Sorri) - Não posso levar você a sério, Frederico!
FREDERICO – Te venero, Meu Desejo!

CENA 2 – Na praça da cidade de mirante do sul (Dia)
(Lourival anda nervosamente, Ivone o acompanha de perto).
IVONE - Não vou condenar minha vida, me casando com esses pé-rapados daqui!
LOURIVAL - E eu que julgava ter liquidado mais este problema?! Aquele jovem,
Antonio, parecia um bom rapaz, estudado, de posses, seria um bom marido e...
IVONE - É, parecia, mas a mãe dele, aquela louca, salpicou toda a família com a lama
da traição. Adúltera!
LOURIVAL - Uma lástima! Filho de uma esposa infiel, de uma mulher que anda na
boca do povo. Nada mais recomendável para inundar de vergonha e humilhação a quem
quer que se aproxime. Não viu o desespero do coitado do esposo? Pobre marido traído:
suicido-se! Lançou-se para eternidade como um corno! Não, não, este seu pretendente
está totalmente descartado.
IVONE - E quem ainda resta, fora os vagabundos do armazém, papito? Aqueles sujos,
suados, robustos, cheios de pelos no peito...
LOURIVAL - Não consigo devanear em mais ninguém e o pior é que tempo passa
rapidamente.
IVONE - Pois então, papito, uma moça que até os dezoito anos não tem um
pretendente?! Eu estou lacrada pela solidão eterna. Devo trancar-me no quarto e chorar
meu calvário . (chora)
LOURIVAL - Não, Maria Ivone, minha filha, ainda há esperanças. Pedi a tua mãe que
sondasse entre amigas dela se há pelas redondezas algum fazendeiro viúvo, solitário.
Talvez possa ser sua salvação.

4

Os Pecados de Vênus / Elísio Lopes Jr.

IVONE - Quer me entregar seja a quem for, não é papito? Pode ser até um velho boi
babão!
LOURIVAL - Me perdoe, filha, mais sinceramente não sei até quando vou conseguir
conter você no cabrestilho, sob as bênçãos e honras da Igreja. A cada dia está mais
próximo à época onde nem os banhos de água gelada conseguirão conter sua... sua....
incandescência.
IVONE - Não se importa com milha felicidade!
LOURIVAL - Prefiro ver você sacando a baba de um ancião, que seja seu marido, a ver
você lépida e cabriolante pelos armazéns da cidade.
IVONE - Eu me sinto murchado a cada dia, sinto um formigamento nas partes...
LOURIVAL – Deus seja louvado! Reze, reze e se banhe na água gelada.
IVONE – É o que tenho feito todo o tempo.
LOURIVAL - Mas sabe de quem é a culpa disso tudo? De sua mãe. Eu disse para
Aurora: Para que tantos requintes na educação dessa menina? Depois não haverá um só
rapaz da região que a queira para desposar. A mulher deve ter conhecimentos
suficientes para colorir os desenhos do homem, ser apenas o enfeite e mais nada. Veja o
caso da sua tia Marita, Era a mais formosa entre todos nós, seus irmãos e deu no que
deu!
IVONE - Pobre tia Marita, como é triste o fim.
LOURIVAL - Envergonhado a todos nós.
IVONE - Mas ela... (Vê os viajantes se aproximando. Grita) Papito!
LOURIVAL - O que foi Maria Ivone? Já disse, água gelada!
IVONE - Alguma coisa se aproxima, não vejo muito bem... Um grupo de viajantes,
talvez mascates.
LOURIVAL (Tentando ver) – Mascates por essas bandas? Há anos que nenhum deles
passa por aqui. Aliás, nem o vento vem mais fazer a curva por esses lados.
IVONE (Sem tirar os olhos ansiosos da direção dos viajante) – Ai que bom! Talvez
entre os badulaques tenha alguma coisa que me agrade. Um enfeite mimoso!
LOURIVAL - O que te agradaria de verdade neste momento, minha filha, nenhum
caixeiro viajante terá para vender! Melhor que vá para casa e me espere para o chá.
Enquanto prefeito desta cidade vou receber os viajantes, ver o que desejam e rumar para
casa.
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IVONE - Ah, papai, me, deixe ficar! Preciso respirar um pouco senão vou enlouquecer
dentro daquela casa!
LOURIVAL - Está bem, mas pelo menos procure se manter digna e recatada.
IVONE - E tudo que mais desejo, papai.

CENA 3 – Na estrada (Dia)
(Mais próximos da cidade, avistam a praça).
JOSÉ (Apontando o prefeito e sua filha) - Dalva, olhe, estamos sendo aguardados! Uma
recepção, que gentis!
DALVA - Estou toda me tremendo.
JOSÉ - E por quê?
DALVA - Já se esqueceu do que nos aconteceu na última cidade onde estivemos?
Saímos fugidos, sob os tiros de espingarda daqueles coronéis ignorantes. Nos
confundiram com vagabundos, quase fomos surrados!
ELIAS - Saímos fugidos com as malas nas costas como bandidos! Queriam nos matar.
ROSELI - Outro corre-corre daqueles eu não vou suportar. (Olhando a praça) Ih,
pessoal! Não sei não, estou achando aquele homem muito enfezado.
ELIAS - Eu não digo é nada!
JOSÉ - Se componham, temos que causar boa impressão. (Todos se ajeitam) Onde está
Frederico? Ele é o que é bom nos floreios formais.
PEDRO - Está um pouco para trás, vou apressá-lo. (Sai rapidamente)
ROSELI (Para Dalva) – Não perde uma oportunidade de rasteja atrás daquela outra!
DALVA - Isso passa, Roseli.
JOSÉ - Dalva pegue os instrumento. Quero chegar com festa!
DALVA (Pegando os instrumentos musicas) Proto Benicio, aqui estão.
JOSÉ - Vamos fazer barulho, acordar essa cidade!
ELIAS - Que Deus nos ajude! Ao menos um prato de comida decente, para que eu
possa lembrar do tempo em que tinha uma casa, um teto e vergonha na cara.
ROSELI - Já pensou, Elias, se a gente chega ai e botam comida quente numa mesa com
toalha limpa para a gente?
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ELIAS - Eu dispenso a toalha, Roseli!
ROSELI - Pois eu faço questão!
(Pedro volta acompanhado de Frederico e Carlota)
JOSÉ - Vamos, Frederico. Se apresse homem, venha comigo a frete da companhia, faça
valer toda a sua pompa. Já estamos sendo aguardados, tudo vai dar certo
FREDERICO - José Benício, só você mesmo para acreditar que numa cidadezinha
como essa nós seremos bem recebidos. Ninguém vai querer saber de uma companhia de
teatro por aqui.
JOSÉ – Não diga bobagens. Vamos, grite ao vento que a Companhia de José Benício
Alcântara está chegando a esta cidade! E, vocês, ponham um sorriso nessas caras e
vamos em frente.
ELIAS – Agente aqui, com barriga vazia e os “dentes abertos”. Eu não digo é nada!
(A trupe adentra a praça cantando e dançando).
Cantam: CANÇÃO DA CHEGADA ( Elisio Lopes Jr.)
Ô, de casa! Eu bato na porta, }2 x
Dá licença, da licença de eu entrar.}2x
Ô, de casa! Eu bato palmas } 2x
Dá licença, dá licença de eu cantar.
Boa-noite, venho de chegança,
Boa-noite, cheio de esperança.
Vai a lua, vem o sol iluminar }2x
É o teatro que acaba de chegar.
Vem a lua e beija os namorados }2x
Boa-tarde. ô de casa, quero entrar!}2x
Olha a chuva, vem relampejando }2x
Vem a lua e beija os namorados,
Vem o sol, vem o sol iluminar.

CENA 4 – Na praça da cidade de Mirante do Sul (Dia)
(Lourival olha assustado e Ivone mostra-se encantada).
FREDERICO (Se aproximando seguido dos outros artistas) – Bom dia, nobre cidadão!
Bom dia, moça!
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IVONE (Fogosa) – Ai! Bom dia !
LOURIVAL (Para Ivone) Contenha-se! (Para os viajantes). Quem são vocês?
FREDERICO - Somos a Companhia Teatral José Benício Alcântara, pedimos pouso
nessa bela cidade para mostrar nossa arte!
IVONE – Uma companhia de teatro?!
JOSÉ – Isso mesmo, minha bela! Trazemos para vocês o nosso grandioso espetáculo
“Os Pecados de Vênus” - A saga de uma deusa.
IVONE - Ora, papito, isso não é maravilhoso, fabuloso, estrondoso, (olhando fixamente
para Frederico) gostoso?!
LOURIVAL (Desconfiado) – Teatro, não é? Companhia? É, deve ser deveras
interessante, minha filha.
JOSÉ - Isso mesmo caro senhor. Gostaríamos de saber onde podemos encontrar o
responsável por tão belo lugarejo para que possamos...
LOURIVAL - Está falando com o próprio, Lourival Galvão, prefeito eleito, diplomado
e empossado de Mirante do Sul!
JOSÉ - Então, a sorte está nos abraçando. Permita que nos apresentemos: sou José
Benício, diretor desta companhia, este é o nosso galã, ator de fama internacional:
Frederico Caldas!
FREDERICO – É uma honra!
JOSÉ - Carlota Pereira, a mais bela encarnação de Vênus que este planeta já pôde ver!
CARLOTA - Encantada!
JOSÉ - A divina Dalva Valente, veterana dos palcos e das estrelas! (Dalva faz um
cumprimento respeitoso). A nossa atriz cômica, a bela e divertida Roseli Matos!
ROSELI - Vocês conhecem a piada do “Não e nem eu?”
IVONE - Não!
ROSELI - Nem eu! (Roseli gargalha sozinha e comenta baixinho com Elias). Às
vezes ser cômico é difícil!
JOSÉ - Contamos também com o talento do ator Elias Davinte!
ELIAS - Seja na comédia ou no drama, Elias Davinte ao seu dispor!
JOSÉ - E o jovem Pedro Alcântara, nosso ator poeta!
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PEDRO – “Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam,
não gorjeiam como lá!”.
IVONE - Que lindo, papito! Bonito, sabido...
LOURIVAL - Contenha-se!
IVONE - Já ouvi falar dessa companhia... sua fama é... Frederico Caldas mesmo, é
muito conhecido, aparecido...
LOURIVAL - Maria Ivone!
IVONE - Dizem ser grande... (Olhar repressor de Lourival.)... um grande ator!
CARLOTA (Olhando para Ivone) – É, realmente ele é muito conhecido!
JOSÉ - Senhor prefeito nada mais que sua praça será necessário para realizarmos nossa
mágica!
IVONE - Vocês são mágicos ou atores? (Ivone e Frederico se olham, Carlota percebe).
ELIAS - Fazemos de tudo um pouco para sobreviver!
DALVA - Somos artistas, mágicos, cantores...
ROSELI - ... dançarinos...
JOSÉ - Queremos apenas esta praça para nos instalarmos, uns mantimentos...e o olhar
do maravilhoso público dessa cidade, para nos aplaudir!
IVONE - É só isso que desejam? Mas ora, papito, é tão pouco. Nada custará á
prefeitura.
LOURIVAL - Não sei o que dizer. Tenho os meus questionamentos! Temo pelas
pessoas daqui, que não estão acostumadas a esse negócio de... teatro.
FREDERICO - Mais um motivo para que o senhor, um político sensível e competente,
se sinta honrado em proporcionar esta oportunidade para as pessoas dessa cidade tão
encantadora!
LOURIVAL – Tenho que conjecturar, pesar as coisas! E se o povo não gostar?!
JOSÉ - O senhor até nos ofende com essa dúvida, não é, pessoal?!
ELIAS – É, ficamos muito ofendidos.
DALVA – Quanto a isso não se preocupe, tenho plena certeza de que todos irão adorar,
é sempre assim. Nossa estrada é longa...
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ELIAS - Isso é verdade. Se bem que na última cidade em que estivemos saímos sob
explosões...
DALVA - ...explosões de fogo de artifício... (para Roseli) não foi?
ROSELI - Foi. Muitos fogos no céu, saudando a nossa partida. E os fazendeiros
correndo atrás de nós...
DALVA - ...sorrindo, correndo atrás de nós e sorrindo...
ROSELI - ...sorrindo, aplaudindo e gritando nossos nomes. (Imitando os fazendeiros)
Dalva, maravilhosa!
ELIAS (Imitando os fazendeiros) -... Roseli, estupenda!
DALVA (Imitando os fazendeiros) -...Elias, genial! (para o prefeito) Foi uma
verdadeira festa.
ROSELI - É, foi uma maravilha!
ELIAS - É, isso mesmo, uma glória!
IVONE - Papai, ora vamos, deixe que fiquem e eu mesma vou me encarregar de
espalhar pelos sete ventos sua ação grandiosa: trazer à nossa cidade uma companhia de
teatro tão respeitada como esta.
LOURIVAL - É, filha, você deve ter razão.
IVONE - E então?
JOSÉ - Nos diga, nobre prefeito!
DALVA - Vai ou não vai nos deixar ficar?
LOURIVAL - Se é para a felicidade de todos e o bem estar geral de Mirante do Sul,
digo á companhia que fique. (Todos comemoram com algazarra.) Mas que a ordem e o
decoro sejam mantidos por aqui. A prefeitura se encarregará dos mantimentos, basta que
me dêem uma lista do que precisam.
DALVA - Não precisa pedir duas vezes!
(Dalva tira a lista do decote. Roseli agoniada entrega a lista ao prefeito.)
ROSELI - Aqui está!
JOSÉ - Prefeito Lourival, o senhor não vai se arrepender. (Para todos) Pessoal, avisem
aos habitantes de Mirante do Sul que hoje tem espetáculo. Logo quando o sol se puser,
acederemos as luzes de nossa fantasia!
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IVONE- Ai! Mal posso esperar. Não se preocupem, vou corre aos quatro cantos. Logo
mais ao entardecer, esta praça estará repleta.
LOURIVAL - Pois devemos muito bem, a praça é de vocês! Preciso que alguém venha
comigo. Vou providenciar os mantimentos.
ELIAS - Eu posso ir, senhor! Mantimento é comigo mesmo.
LOURIVAL - Ao entardecer venho assistir a esse teatro. Vamos embora Maria Ivone!
(Sai o prefeito, segundo de Elias.)
FREDERICO (Para Ivone) – Espero vê-la aqui mais tarde. Vou fazer o espetáculo em
sua homenagem!
IVONE- Em milha homenagem?!
FREDERICO- É, em tributo a sua beleza!
LUORIVAL (De fora, grita) – Maria Ivone!
IVONE- Já estou indo, Papito.(Para Frederico) Mas ora, como mão?!Vou estar aqui,
como sem falta. (Sai assanhada.)Inté!
FREDERICO- Até mais ver, senhorita!
CARLOTA- Será que você não pode ser conquistador apenas em cena e deixar seus
elogios somente para mim?
FREDERICO- Não seja boba, ande logo e me beije!

Cena 5 - Na praça de Mirante do Sul (Dia)
(Todos vão se acomodando, arrumando as malas)
JOSÉ - Enfim tiramos a sorte grande!
DALVA - Não é bom contar com os ovos antes da galinha.
JOSÉ - Mas a galinha dos ovos de ouro está sorrindo para nós, o prefeito simpatizou
conosco.
FREDERICO - Fantasias da sua cabeça!
ROSELI - Finalmente um instante de paz e descanso!
FREDERICO - Em fim, merecemos!
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JOSÉ - Não, pessoal, nada de amolecer o corpo.O tempo urge e logo, logo essa praça
vai estar repleta de gente! Todos para assistir ao nosso espetáculo. Temos que estar
preparados. Quem sabe, não estouramos a banca e fazemos outra sessão amanhã, a
pedidos, hein?!
FREDERICO - Essa cidade me parece bastante humilde, não alimento nenhuma
esperança de ter encontrado uma galinha sorridente, muito mesmo com ovos de ouro.
DALVA - Pelo menos teremos comida farta outra vez.
CARLOTA - Até quando?
JOSÉ - Que desânimo é esse, pessoal? Nada de moleza, vamos armar o cenário.
Frederico, venha comigo, vamos descarregar as malas e...
FREDERICO - Benicio, eu sou ator, não carregador, muito menos produtor, ou
cinegrafista, ou bilheteiro... eu sou ator. Chega! Isto é humilhante, eu estou me sentido
um pedinte com o pratinho na mão.
PEDRO - Ninguém aqui esta mendigando nada, estamos trabalhando. E todo mundo
tem que fazer um pouco de tudo.
FREDERICO - Não foi por isso que eu larguei minha vida na capital. Eu sou ator!
PEDRO - E foi para que, então?
DALVA - Ninguém veio iludido!
JOSÉ - Nesta cidade vamos conseguir mantimentos e algum dinheiro o suficiente para
uma lotação até a próxima parada. Lá tudo voltará a ser como Andes. Vamos consertar
o carro e então...
FREDERICO – Para mim chega, não vai haver outra cidade. Nem para mim, nem para
Carlota. Queremos nossa parte, do que faturarmos essa noite. Eu e Carlota voltaremos
amanhã mesmo para a capital
ROSELI – O quê?
CARLOTA – Calma, Frederico.
DALVA - Vocês vão largar a companhia?
FREDERICO – Já venho pensando nisso há algum tempo...não é mais possível.
PEDRO – Isso é verdade, Carlota?
CARLOTA – É sim, eu e Frederico vamos voltar para a capital aonde vamos nos casar.
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FREDERICO – É isso mesmo. E lá vamos procurar outra companhia, em melhores
condições que está. Deixei alguns contatos e amizades antigas. Trabalhei anos na
Companhia do Municipal, não será difícil me engajar outra vez.
JOSÉ – Vocês não podem nos deixar assim, eu...eu entendo que as coisas estão ruins,
mas vão melhorar, eu prometo. Não será sempre assim...não. Quem sabe, se montarmos
outro espetáculo? Um Shakespeare, Hamlet, não é o seu sonho?
FREDERICO – Não tenho mais sonhos. Nenhum que envolva essa miséria em que
vivemos. Não tínhamos quase nada...até o carro velho, que nos mantinha com o mínimo
de dignidade, quebrou. Os meus sapatos estão na sola, minha roupa gasta e não tenho
dinheiro para nada.
JOSÉ – É por pouco tempo, você...
FREDERICO – Acabou! E, por favor, Benício, não insista. É pedir demais que
deixemos nossas vidas passar assim, sem brilho como a sua. Essa companhia não nos
levará a nenhum lugar que não sejam essas cidades miseráveis, de gente ignorante,
medíocres como, aliais, nós estamos sendo, como essa companhia está fazendo que
sejamos. Essa companhia só existe na sua fantasia.
PEDRO - Você não tem o direito de falar assim de nós, da nossa vida. É bom mesmo
que você vá embora, tudo vai melhorar a partir daí, tenho certeza. (para Benício) Pai, eu
sei as falas dele, se for necessário posso substituí-lo.
FREDERICO - Ótimo, façam isso, vocês se merecem! Nunca passarão de amadores!!!
CARLOTA – E se todos voltássemos juntos para a capital? Não sei, procurar um teatro
para nos instalarmos e talvez...
JOSÉ – Não, isso é impossível.
CARLOTA – Mas por que essa teimosia, Benício? Quando conseguimos fazer com que
vejam nosso espetáculo, até o mais seco dos humanos se deixar envolver. Seria sucesso
certeiro na capital e lá...
FREDERICO – Sabe por que isso nunca vai acontecer, Carlota? Por que José Benício
Alcântara não passa de um sonhador!
JOSÉ – Sonhador, não. Nós somos da estrada sim, eu sempre fui. Lá na capital nós
seríamos apenas mais um grupinho com ânsia de saber se hoje haverá público suficiente
para pagar ao menos a pauta, os custos. Somos da rua, sim, onde somos gente comum, e
o nosso público é livre para ir e vir, sentar, sorrir, chorar. Somos mambembes, sim! Por
que fico feliz com o sorriso da gente ignorante, a alegria dos “medíocres”, e não me
importo se o meu público não sabe ler ou escrever, a gente se olha no olho e a gente se
vê gente, de carne e osso. Somos amadores sim, Frederico! Por que nada exigimos de
ninguém, por nada. Aqui, paga quem quer. Ninguém é obrigado a pagar por nossa
atuação, por estamos uma hora suando e amando e sofrendo, para alimentar uma
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fantasia. Essa companhia é uma fantasia sim! Porque só os artistas verdadeiros sabem
como é triste viver sem fantasia!
FREDERICO – Belo discurso, mas não enche a barriga, não compra sapato...
ELIAS – Nisso eu tenho que concordar! Benício, por favor, não venha me pedir para
dar de graça a única coisa que eu tenho para vender!
ROSELI – Você pode até ter razão, Frederico! Agora o que eu não entendo é por que
aceitou no começo? Ninguém nunca escondeu a realidade e ela nunca foi doce.
FREDERICO – Também acreditei nessa fantasia, pensei que isso pudesse um dia se
tornar uma companhia de verdade.
DALVA – Meça suas palavras!!
CARLOTA – Calma Frederico.
FREDERICO – Desculpe se falei coisas que vocês não gostariam de ouvir, mas o aviso
já foi dado.
PEDRO – Você fica, Carlota?
FREDERICO – Ela vai comigo. (Frederico pega Carlota pelo braço, saem)
DALVA – Eu sabia que na primeira oportunidade eles abandonariam o barco.
JOSÉ – Nada de condena-los por isso. A vida deve seguir, sempre. O nosso espetáculo
não vai parar. (animando) Vamos, é hora de trabalhar. Pedro abra as cortinas, Roseli
ponha os figurinos ao sol...ânimo, Dalva, minha Valente, ânimo!
DALVA – Você não existe José Benício!

Cena 6 – Casa do prefeito
(Aurora, Ivone e Lourival conversam na sala de casa).
IVONE – Realmente não existe homem mais formoso: Frederico Caldas! Quase morri
quando tocou minhas mãos.
AURORA – E ele lhe fez, assim, algum tipo de elogio? Um olhar, ao menos?
IVONE – O elogio mais romântico que já ouvi. Disse que faria o espetáculo de hoje em
tributo à minha beleza!
AURORA – Que cavalheiro notável, sabe mentir no momento propício.
IVONE – Mamãe?!
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AURORA – Ora, Maria Ivone, você sabe que não é nenhum florzinha!
LOURIVAL (discursando) – Só espero que meus eleitores fiquem estupefatos diante
dessa minha ação tão destemida, diria eu, ousada, em benefício do enriquecimento do
berço cultural de nossa comunidade.
AURORA – O que foi que você disse?
LOURIVAL (cortante) – Nada, esqueça, você não entende nada dessas coisas! Me veja
logo o meu chinelo, essas botinas estão me matando.
(Aurora sai)
IVONE – Eles vão gostar, Papito, e vou fazer de tudo para que isso aconteça. O senhor
será um herói!
LOURIVAL – Posso aproveitar e dizer que investi mundos e fundos neste evento! Vai
fazer bem para a minha imagem. Não é filhinha?
IVONE – Com certeza, Papito!
AURORA (voltando com o chinelo) – Enfim uma ocasião apropriada, vou poder usar
um dos meus vestidos de festa!
IVONE – Eu quero estar linda para ele.
AURORA – Então vamos começar a se arrumar agora, não é minha filha!
LOURIVAL – Maria Ivone!
AURORA – Vou lhe ajudar nos preparativos, filhinha!
IVONE – Deixe ao menos eu sonhar, papito, ele é um príncipe, um amor.
AURORA – Por falar em amor Lourival, você não sabe o que eu descobri hoje.
LOURIVAL – O que foi?
AURORA – O velho Genaro, fazendeiro de Maragujipe, lembra dele?
LOURIVAL – Genaro? Sim, claro, era amigo de seu pai!
AURORA – Pois então, Selma descobriu que ele está cada vez mais rico, prospera a
olhos vistos e, o melhor disso tudo, é viúvo sem filhos, vive solitário. Com certeza não
se negaria a se casar com nossa filha!
IVONE – Me casar com um ancião?! Eu posso imaginar: ele vai inundar de baba todo
nosso leito nupcial. E quero que saibam desde já: Se me casar com um ancião, é certo
que terei amantes!
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LOURIVAL – O que é isso, menina? Você anda vendo novela demais!
AURORA – Terá que ser assim, em nome do que restou de nossa honra, depois de tudo
o que aconteceu com sua tia Marita.
IVONE – Com esse homem eu não me caso, Papito.
LOURIVAL (pensa alto) – As coisas estão mais difíceis a cada dia!
IVONE – Vou fugir para bem longe, sem destino certo... Não, melhor, vou ingressar na
companhia de teatro e sair pelas estradas desse mundo...
LOURIVAL (pensa alto) - Temos que achar uma saída.
IVONE -...quem sabe, serei a mulher de Frederico e viveremos...
LOURIVAL (Ouve sem se dar conta) – Frederico? Você é uma doida!
AURORA – Enlouqueceu de vez!
LOURIVAL (de sobressalto) – Grande idéia, como é que eu não pensei nisso logo?!
AURORA – O que foi agora?
LOURIVAL (discursando) – Ivone finalmente irá se casar.
IVONE – Já disse que não, com esse velho eu não caso, não caso.
LOURIVAL – Vai se casar com Frederico!
IVONE – Não, não, nem amarrada, nem amordaçada, nem... (Se dá conta do que o pai
falou.) O quê?
LOURIVAL – É isso mesmo que você ouviu. Ele é um homem oculto, bem apessoado,
fala bem.
AURORA – Mas não passa de um pobretão.
LOURIVAL – Isso não tem importância. Ele não é rico mais é ator, domina platéias,
pode ser um político, quem sabe, me substituir na prefeitura?!
AURORA – Será Lourival?
LOURIVAL – Claro, posso prepara-lo para a vida política...É a única saída!
AURORA – É, se você está dizendo eu concordo, tudo para desencalhar essa menina.
IVONE – O senhor é o melhor pai do mundo! Eu quero Frederico só para mim.
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LOURIVAL – E você vai ter, minha filha!
IVONE - Como se nós mal nos conhecemos? Não por mim, mas por ele. Acho
necessário se conhecer profundamente para poder amar, mas eu já me sinto totalmente
preparada para ter Frederico como marido.
AURORA – Coitado!
LOURIVAL – Pois, para isso, têm apenas que atrair Frederico para cá, onde eu o
seduzirei com uma proposta irrecusável.
IVONE - E se ele não me quiser, papito?
LOURIVAL – Vai querer minha filha, vai querer. Conheço aquele tipo, ambicioso, ele
vai te amar como nunca amou outra mulher antes! Só temos que inventar um pretexto
para atraí-lo.
AURORA – Que tal convidá-lo para um chá?
LOURIVAL – Boa idéia, um chá! (firme) Entre goladas e biscoitinhos eu lhe enfio a
faca.
AURORA (Maliciosa) – Credo, Lourival, grosseiro!
LOURIVAL – Ivone vá até a praça, chame Frederico num canto e faça-lhe o convite.
Preste atenção, não deixe que mais ninguém ouça, quero que venha sozinho.
IVONE – Entendi, papito, e já estou a caminho. (Saindo apressadamente) Ai mamãe!
Eu estou que não me agüento!
AURORA – Vou cuidar dos preparativos!

CENA 7 – Praça de Mirante do Sul (dia)
(José, Dalva, Dalva, Pedro e Roseli arrumam as coisas, tiram as roupas das malas e
cantam).
ROSELI (Cantando)
CANÇÃO DE ROSELI (Elísio Lopes Jr.)
Eu rezei, meu senhor, eu rezei,
Eu rezei para fugir de assombração,
Mas de noite, quando o escuro toma conta,
Meu marido, meu marido, deita e ronca.
Ele e um lambe-cueca,
E eu vivo assim, apavorada.
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Que um dia me apareça
Uma assombração danada!
Assombração com cara da paixão
E que me leve para bem longe daqui,
Que não seja para o caixão.
Aí eu largo meu marido na mão.
Ele e um lambe-cueca,
E eu vivo assim, abandonada,
O calor me consumindo
Nessa solidão danada.
Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai...
(Dalva, Roseli e José gargalham, Pedro observa entretido com seus escritos).
DALVA – Ninguém te agüenta, viu Roseli. Você e essas suas piadas!
ROSELI – E você quer que eu chore, mulher?
JOSÉ – Isso mesmo Roseli, vamos levando esse barco para frente! Pedro, não vai
acabar de armar o cenário? Onde é que você está com a cabeça, anda tão distraído?!
ROSELI – Ele está apaixonado!
JOSÉ – E será que esse velho aqui pode saber quem é a felizarda?
PEDRO – Roseli, por que você não guarda sua língua dentro da boca?
ROSELI – Porque não cabe!
JOSÉ – Pensei que você não tivesse segredos comigo!
PEDRO – E não tenho. É essa linguaruda que vê chifre em cabeça de galinha.
JOSÉ – Pronto, não está mais aqui quem perguntou, não quero aborrecimentos.
DALVA – Esses dois só vivem assim, se mordendo, se arranhando...
(Entra Elias carregando um saco grande de mantimentos, Frederico carrega um
garrafão de vinho abraçado a Carlota).
FREDERICO – Olhem só quem encontramos pelo caminho?
ELIAS – Pessoal, chegou o banquete!
FREDERICO – Enfim, vamos fazer uma refeição decente!
DALVA – Vamos devagar, eu organizo essa bagunça.
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CARLOTA – Eu te ajudo, Dalva.
DALVA – Não precisa sujar as mãos. Roseli me ajuda, ela já está acostumada.
JOSÉ – Por favor, Dalva, não fale assim.
DALVA – Eu falo o que sinto.
CARLOTA – Por mim tudo bem, não me importo, só quis ajudar.
JOSÉ – Pois se temos até vinho?! Vamos comemorar em paz!
DALVA (Tirando as coisas da sacola) – Tem pão, mortadela, arroz, farinha, chouriça...
ELIAS – Vamos adiantar e ir direto ao que interessa? (Todos comem).
FREDERICO (Íntimo para Carlota) – Não se aborreça com Dalva, ela está magoada
com o que eu disse.
CARLOTA – Eu não me aborreço. Agora vamos comer.
(Surge Ivone, Serelepe, que faz sinal para Frederico).
FREDERICO – Vá indo e me prepare um sanduíche. (Carlota vai comer e Frederico
se aproxima de Ivone de forma galante. Ao fundo, o burburinho das pessoas comendo).
A que devo a honra?
IVONE – Não, eu não vim lhe cobrar nada não, pelo contrário. Vim para fazer um
convite.
FREDERICO – Um convite?
(Frederico segue conversando animadamente com Maria Ivone. Carlota observa à
distância).
FREDERICO – Combinado. Vou demorar o tempo suficiente para me trocar e lavar o
rosto. Agradeço o convite!
IVONE – Até mais ver, então!
FREDERICO – Até breve!
(Ivone sai saltitante. Carlota se aproxima de Frederico).
CARLOTA – O que é que essa pouca coisa, queria com você?
FREDERICO – Nada de importante.
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CARLOTA – Então, ela veio até aqui para nada?
FREDERICO – É, eu creio que sim. Nesta cidade onde nada acontece, nada para fazer,
acho que ela nos considera uma espécie de ponto turístico.
CARLOTA – Não me trate como se eu fosse criança.
FREDERICO – Então, não fale comigo como se eu fosse sua propriedade!
CARLOTA – Você é meu noivo.
FREDERICO (Doce) – Carlota, meu desejo, por favor, que ciúme mais bobo. Ela veio
apenas me trazer um convite do pai. Quer que eu vá tomar um chá com ele, simpatizou
comigo, é só isso!
CARLOTA – Você jura?
FREDERICO – Juro que te amo e isso deveria ser o bastante para você.
CARLOTA – E é, você sabe disso. Estar com você é o que eu preciso, por isso é que
tenho ciúmes de você. Desculpe, vou tentar me controlar. Vou me trocar para ir a esse
chá tão...
FREDERICO – É que eu acho melhor você não ir.
CARLOTA – E por quê?
FREDERICO – É...é para que o pessoal não desconfie. Eu vou e você fica aqui com
eles. Quem sabe, eu não volto desse chá com um belo patrocínio no bolso, hein?!
CARLOTA – Não temos nada a esconder!
FREDERICO – Prefiro não criar polêmica, a situação já não é favorável para nós, não
vamos piorar as coisas.
CARLOTA – Então está bem. Venha se trocar, vou lustrar seus sapatos...Ponha
também um pouco da minha colônia. Quero ver você na estica.
FREDERICO – Vamos, Meu Desejo!

CENA 8 – Na casa do prefeito (dia)
(Aurora e Selma conversam animadamente)
AURORA – Muito mais do que eu poderia desejar, Selma!
SELMA – Mas que sorte teve minha afilhada, não?! Arranjar um partidão desses, bem
aqui nesse fim de mundo!
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AURORA – Vai ser um desbunde esse casamento!
SELMA – Como é mesmo o nome do moçoilo?
AURORA – Frederico Caldas, conhecidíssimo galã de teatro.
SELMA – Fico feliz. Pelo menos alguém por aqui vai tirar a barriga da miséria.
AURORA – E você? Outro dia estava ai toda empolgada com um novo amor!
(Lourival entra em casa, vê Aurora e Selma. Troca de olhares repressores entre Selma
e Lourival).
SELMA – É isso, Aurora, os homens são todos uns canalhas! Mas eu não desisto, ainda
há de chover na minha horta!
LOURIVAL – Boa tarde, senhoras. Selma, que prazer em vê-la por aqui!
SELMA – Há quanto tempo, não é, seu Lourival?!
LOURIVAL – É, tenho andado muito atribulado com as “prosopopéias” da prefeitura.
AURORA – Querido, estava dizendo, neste instante mesmo, o que estamos felizes de
conseguir encaminhar nossa filha.
LOURIVAL – Pois agora, Aurora, pare de falar e me veja algo para beber!
AURORA – Vejo já! (Sai)
SELMA – Não vou mentir. Eu pensei que ela teria o mesmo destino de Marita.
LOURIVAL – Só que Deus ouviu nossas preces. É tudo culpa de Aurora, por falta do
que fazer, fico aí, enchendo a cabeça da menina de estudos e coisas idiotas!
SELMA – Ser solteira é muito triste!
AURORA (Voltando com um copo) – Não fale assim, Lourival. Quis apenas dar à
minha filha, tudo que não tive!
LOURIVAL – Perda de tempo! Agora você tem marido e ela ta solteira. Por sorte,
consegui salvar esse barco à deriva!.
AURORA – Agora tudo isso é passado! Daqui para frente é cuidar dos preparativos
para o casamento!
(Ivone entra correndo, não percebe as pessoas na sala).
LOURIVAL – Maria Ivone!
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IVONE – Papai, está tudo acertado, ele já deve estar a caminho! Aproveite a saída e fui
por toda a cidade divulgando o espetáculo. Tenho certeza que vai ser um sucesso!
AURORA – Tenha modos, menina, e cumprimente sua madrinha.
IVONE – Benção minha madrinha!
SELMA – Deus lhe abençoe e te dê vergonha! Já estou sabendo da novidade, fiquei tão
feliz!
IVONE – A senhora vai assistir o espetáculo?
SELMA – Claro, minha queria, com todo o prazer! Quem sabe não encontro um galã
para mim também?
AURORA – Agora, vamos. Vou te ajudar a escolher uma roupa bem bonita para
receber seu noivo.
SELMA – Ai, que bom! Vamos ter uma festinha?
LOURIVAL – Não, coisa de família!
SELMA – É, eu já estou de saída mesmo, quero me preparar para o espetáculo mais
tarde.
IVONE – Se apresse mamãe!
AURORA – Vamos, filha!
(Saem Ivone e Aurora. Selma e Lourival se olham).
SELMA (Fala alto) – É, já vou indo, compadre! (Baixo para Lourival) Só vim aqui
para olhar bem para sua cara safada!
LOURIVAL – Você vive se enfiando aqui em casa, só para me provocar.
SELMA – Sou amiga de Aurora e madrinha da sua filha! Tenho direito de freqüentar
esse lar.
LOURIVAL – Faz de pirraça!
SELMA – Se depender de você, fico em casa cheia de teias de aranha! Está muito
enganado. Quero saber por que nunca mais me procurou? Hein? Porque não foi?
LOURIVAL – O que eu disse há pouco é verdade, a prefeitura está...
SELMA (Chorando) – Você enjoou do meu tempero, não quer mais saber de sua
Selminha! (revoltada) Acha que vou ficar em casa, derrubada, te esperando, até criar
bolor? É isso?
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LOURIVAL – Não é isso, Selminha fale baixo!
SELMA (Agressiva) – Lembra da promessa que você me fez da ultima vez em que
estivemos na alcova? Você prometeu que iria largar essa mulher!
LOURIVAL – Prometi, porque você exigiu.
SELMA – Então era tudo mentira?
LOURIVAL – Sou um homem público, o prefeito de Mirante do Sul, e Aurora é minha
esposa, a primeira dama!
SELMA – E eu não posso ser a sua primeira-dama?! Por que eu não posso ser a
primeira dama?
LOURIVAL – Você é a amante, entendeu? Aurora é a esposa e você a amante. Cada
qual no seu cada qual!
SELMA – Mas você me prometeu!
LOURIVAL (Bebericando um cálice de licor) – Selma, casamentos não se desfazem
assim, como laços de fita!
SELMA (Dramatizando) – Se é assim que você quer, assim será. Adeus!
LOURIVAL – Não exagere!
SELMA – Vou me entregar para o primeiro que cruzar o meu caminho!
LOURIVAL – Você não me provoque ou sou capaz de fazer uma loucura!
(Lourival agarra Selma e os dois se beijam. Frederico entra).
FREDERICO (Entrando) – Ô de casa! Ivone? (Sem graça) Desculpe, posso voltar
mais tarde!
SELMA – Já estava mesmo de saída. Até mais ver compadre!
LOURIVAL – Até, dona Selma!
(Sai Selma)
LOURIVAL (Pensa alto) – A caça! (Para Frederico) Pode se chegar, senhor
Frederico!
FREDERICO (Entrando) – Boa tarde, senhor prefeito.
LOURIVAL – Vamos sentando.
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FREDERICO – Obrigado. Fiquei feliz com o convite. Onde está Ivone?
LOURIVAL – Está se trocando, sabe como são essas meninas...
FREDERICO – Boa menina, sua filha, senhor prefeito.
LOURIVAL – Que bom que o senhor acha isso. Assim, encurta nossa conversa...
FREDERICO – Toda cidade está sabendo de nosso espetáculo e por responsabilidade
dela!
LOURIVAL – Olhe bem, meu rapaz, nunca fui de muitos floreios, por isso vou direto
ao ponto. Minha filha precisa se casar e nós escolhemos o senhor para desposa-la.
FREDERICO – Eu? Casar com sua filha?!
LOURIVAL – Sei que parece meio precipitado, mas não é. Este casamento será bom
para ambas às partes, se é que você está me compreendendo.
FREDERICO – Sim, senhor, mas como isso pode...não vejo sentido em sua proposta.
LOURIVAL – Ora, rapaz, sou um homem rico e tenho uma filha doidivanas, porém
‘minha herdeira”. Não quero vê-la solteirona.
FREDERICO – Por que não um outro rapaz? Por que eu?
LOURIVAL – Ela não é qualquer uma, precisa de um marido a sua altura.
FREDERICO – Fico honrado, mas... (Lourival tira um bolo de dinheiro e coloca no
bolso de Frederico) Não tenho palavras.
LOURIVAL – Ótimo! Então, como diria minha esposa Aurora, podemos partir para os
preparativos!
FREDERICO – Senhor Lourival, por favor, assim o senhor atropela minhas idéias.
Tenho que lhe dizer...
LOURIVAL – Do que o senhor está falando?
FREDERICO – Preciso lhe dizer que sou comprometido.
LOURIVAL – Casado?
FREDERICO – Não sou noivo.
LOURIVAL – Então, não há problema, é só retirar a palavra empenhada e tudo estará
resolvido.
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FREDERICO – Amo minha noiva!
LOURIVAL – Ah, mais que coisa estapafúrdia! Eu não me recuso a crer que um
homem inteligente como o senhor se prenda a coisas tão pequenas. Amor é coisa de
perdedor, no máximo, coisa de mulher!
FREDERICO – Fico realmente envaidecido com sua proposta, mas...Além de tudo,
nada tenho a oferecer à sua filha.
LOURIVAL – Com isso não precisa se preocupar, do que ela precisa posso garantir
que o senhor é dotado. Farei de você meu sucessor, basta que se case com minha filha.
Será o novo prefeito de Mirante do Sul. Daí para a riqueza dependerá do senhor.
FREDERICO – Dá forma que o senhor fala, parece tudo tão simples e correto que...
LOURIVAL – não há caminhos para complicar o óbvio.
FREDERICO – Realmente estou desconcertado.
LOURIVAL – E então, aceita ou não se casar com minha filha?
(Frederico olha para Lourival embasbacado)
FREDERICO – Eu!

CENA 9 – Na praça de mirante do Sul (Entardecer)
(Benício caminha aflito pela praça. Dalva, Roseli, Carlota e Elias já estão vestidos
para o espetáculo e retocam o cenário).
JOSÉ – Onde está Frederico?
ELIAS – Sumiu, como sempre! Na hora de pesar no pesado sobra para gente! Montar
cenário, limpar, arrumar...e as belezuras só aparecem na hora de brilhar!
CARLOTA – Deve estar chegando, foi dar uma volta pela cidade! Disse que não
demorava!
JOSÉ – Está quase na hora do espetáculo. Vejam como essa praça se enfeita de gente
para nos assistir.
DALVA – Desde cedo Frederico saiu, nem comeu conosco.
ROSELI – Cala-te boca, viu!
PEDRO – Eu vi quando a filha do prefeito veio aqui procurar por ele. Logo depois ele
saiu todo embonecado.
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CARLOTA – Ele não demora, sabe que temos espetáculo...Acho melhor cada um
cuidar de sua vida.
ROSELI – É, pessoal não temos nada a fazer, a não ser esperar por ele.
ELIAS – Ah, mas ele não precisa se concentrar, se preparar, nada. Já nasceu pronto
para brilhar!
JOSÉ – Calma, Elias, só isso que te peço, calma! Pois que tudo esteja pronto. Logo que
Frederico chegar, começaremos o espetáculo.
ELIAS – (Para Roseli) – Muito estranho esse sumiço de Frederico. Eu não digo é nada!
ROSELI – Concordo com você!
(Todos ajustam os detalhes de cenário e figurino. Pedro se aproxima de Carlota que
afastada de todos, parece ansiosa).
PEDRO – “Colher-te numa lágrima é como ter um oceano meu, nas mãos, no peito,
nos olhos de quem ama!”.
CARLOTA – Pedro!
PEDRO – Você está triste por causa de Frederico, eu sei. Desde que pusemos nossos
pés nesta cidade, aquela menina não tirou os olhos de Frederico.
CARLOTA – O que é que você quer dizer com isso?
PEDRO – Que ele não te respeita, Carlota, ele...
CARLOTA – Não fale...
PEDRO - ...Não te respeita e não te merece.
CARLOTA – Por que você me diz essas coisas, sabendo que eu o amo? Nós vamos nos
casar.
PEDRO – Por que eu...Eu te quero bem.
CARLOTA – O meu bem é estar com ele. Isso é amor!
PEDRO – (Ansioso) – É isso que eu sinto!
CARLOTA – Como?
PEDRO – (Olha para um papel que está na sua mão. Receita nervosamente). “Teu
sorriso beija meu rosto, e minhas palavras soltas, naquele pedaço de papel, mentem ao
jurar que não posso amá-la mais do que a amo agora. E se esse...”.
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CARLOTA – Sempre seus poemas de amor. Você sonha demais, precisa viver um
pouco. Encontrar alguém que goste de você.
(Carlota sai. Pedro fica sozinho, olhando para o papel. Dalva se aproxima de Pedro).
DALVA – Se você não disser, ele nunca vai saber.
PEDRO – Eu a amo tanto, Dalva!
DALVA – Então esqueça os poemas e fale.
PEDRO – E adianta? Ela nunca será minha!
DALVA – Se você não disser, ela nunca vai saber e, se não souber, você nunca mais
poderá amar outra mulher...e ela existe.
PEDRO – Quem existe?
DALVA – A outra mulher e ela sofre junto com você. Hum! Parece que estou vendo a
história se repetir.
PEDRO – Do que é que você está falando?
DALVA – Eu amei seu pai durante anos, ele nunca me notou. Brigávamos o tempo
todo, até que um dia...passou, acabou, não sei, esqueci. Tudo morreu abafado aqui
dentro. Não vivi essa história... não vivi nenhuma história de amor.
(Frederico chega apressado. Todos se alvoroçam).
JOSÉ – Frederico, por favor, quer me matar do coração?
FREDERICO – Desculpe. Fico pronto em instantes.
JOSÉ – Vamos, vamos, todos a postos! (Benício ultima os preparativos. Carlota se
aproxima de Frederico).
CARLOTA – Como você demorou?!
FREDERICO – É, perdi a hora.
CARLOTA – E como é que foi tudo, lá no chá?
FREDERICO – Conversamos depois.
CARLOTA (Carinhosa) – Senti sua falta (Vai beija-lo agora, Frederico recua).
Aconteceu alguma coisa?
FREDERICO – Depois do espetáculo conversamos.
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CARLOTA – Não. Se tem alguma coisa para falar, diga agora.
FREDERICO – Carlota, por favor! Já disse que depois do espetáculo conversamos.
JOSÉ – (Se aproximando) – Vamos, vamos, vocês dois. É hora do espetáculo.
(Frederico sai bruscamente. Carlota contêm o choro e sai lentamente).
DALVA – Tudo pronto, Benício!
(Aurora, Lourival, Selma e Maria Ivone entram num burburinho e se colocam na
platéia).
JOSÉ (Fala para a platéia, anunciando) – Boa noite, distinto público. A Companhia
Teatral de José Benício Alcântara orgulhosamente apresenta...
TODOS - ...Os Pecados de Vênus!
JOSÉ (Anunciando) – A saga de uma deusa. Pois abram os olhos e as orelhas. Neste
palco a vida ganhará o brilho dos deuses. Que Dionísio abra as cortinas de nossa
fantasia!

CENA 10 – OS PECADOS DE VÊNUS
PERSONAGENS:
VÊNUS – Carlota
VULCANO – Pedro
JÚPTER – Elias
ANQUÍSES – Frederico
MINERVA – Roseli
DIANA – Dalva

(Vênus surge diante do Olimpo, temendo represálias, esquiva-se pela escuridão. É
surpreendida por Diana).
DIANA – Vênus, então estás de volta ao Olimpo?! Não te divertiste em Chipre?
VÊNUS – Estás a vigiar-me?
DIANA – Tu não és digna de estar entre nós!
VÊNUS – Não venhas tu condenar-me, oh Diana!
DIANA – Não serei eu teu carrasco, mas nem por isso devas acalmar teu coração. Teu
esposo traído, Vulcano, ele sim te há castigar.
VÊNUS – Não sei do que falas!
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DIANA – De Marte! Tu te deitaste com Marte, senhor da guerra e depois te ocultaste
nos escuros de Chipre.
VÊNUS – Como podes provar tais palavras insultuosas?
MINERVA (Surgindo da escuridão) – Eu posso. Vi quando tu te entregaste a Marte em
plena relva como um animal. E fiz com que teu esposo soubesse de tudo com a riqueza
de detalhes que ele merecia.
VÊNUS – Minerva, mas por quê?
MINERVA – Tu és vil, tu te deleitas como se não devesses obrigações. És uma vadia.
VÊNUS – Enganei-me contigo. Tu te fizeste de aliada, mas tramavas contra mim, unida
à Diana. Diana sim, sempre me odiou!
DIANA – Contra tu, removeria céus e terras.
MINERVA – Também te odeio por seres tão fogosa!
VÊNUS – Pois então que Júpiter me condene!
(Uma explosão de fogo traz Júpiter à cena.)
JÚPITER – Eu vos condenarei se assim me convier.
VÊNUS – Júpiter?!
MINERVA – Tomei a liberdade de convida-lo para esse nosso encontro. Espero que
me compreendas, Vênus!
JÚPITER – Por que fizeste isto? Responda se ainda lhe resta alguma dignidade!
VÊNUS – Para ti, não ocultarei meus sentimentos. Senti-me atraída por Marte, por sua
bravura, por ser tão destemido... Sucumbi ao desejo de tê-lo em meus braços!
JÚPITER – Tu me causas vergonha, Vênus!
DIANA – De nós merece apenas o escárnio, oh, senhora da destruição!
MINERVA – Bem que dela não poderíamos esperar coisa melhor.Oriunda de testículos
trouxe apenas o que há de mal e libidinoso para nosso convívio.
VÊNUS – Júpiter, pois que eu seja, então, castigada!
JÚPITER – Eu te amo tanto!
VÊNUS – Pois então perdoa-me!
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DIANA – De nós não terias tal piedade.
MINERVA – Sê com ela tão desprovido de compaixão como é conosco.
VÊNUS – Perdoa-me e prometo ser fiel ao meu esposo, se ele ainda me quiser.
DIANA – Não sucumba, Júpiter, ela está tentando seduzir-te.
MINERVA – Não me enganarás mais, és falsa e terás que pagar por teus pecados!
JÚPITER – Serei justo, apenas justo.
MINERVA – Ser justo não basta para ela.
DIANA – Tem que ser pior, muito pior.
MINERVA – Como sofre o pobre Vulcano! Peço-te que o chame para que possa
pronunciar-se a respeito.
JÚPITER – Trazei Vulcano até mim.
MINERVA – Irei chamá-lo. (Sai Minerva)
VÊNUS – Tenho vergonha do que fiz ao meu esposo.
DIANA – Terás muito mais! Tem que sofrer por tudo que fizeste.
VÊNUS – Por que me odeias dessa forma? O que te fiz?
DIANA – Odeio-te por que és bela e usa disso em teu favor! Só que tu não pensas que
com isto podes destruir os que te circundam.
(Entra Minerva, trazendo Vulcano, que não olha nunca em direção a Vênus.)
JÚPITER – Reconheces Vênus como tua esposa?
VULCANO – Sim, Júpiter, apesar de faze-lo com dor. Sim, ela é minha esposa e por
isso sinto minha honra enlameada.
VÊNUS – Perdão, Vulcano, peço-te perdão! Olha-me nos olhos.
VULCANO – Não quero ver-te, pois tua beleza cega-me à razão. Tenho que manter-me
frio e peço-te, Júpiter, que a puna sem piedade.
JÚPITER – Pois que assim seja. Vênus pagarás por teu erro. Incutirei em teu coração
de deusa intensa paixão por um mortal, Anquíses, um pastor, tão belo quanto um Deus,
de coração puro e temente ao poder divino.
VÊNUS – Oh, pelos céus! É uma pena pesada demais.
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MINERVA – Sofrerás mais do que possa crer.
DIANA – Quero ver-te rolar na desgraça, pagando por toda dor que provocas.
JÚPITER – Deverás descer a teus templos na terra, terás teu corpo untado com um óleo
incorruptível e provido de olor. Deverás estar bela, com jóias preciosas, teu véu mais
brilhante que uma chama, pulseiras e brincos, o pescoço repleto de colares de ouro. Teu
busto delicado deve brilhar como a lua. Subirás ao Monte Ida, os lobos felpudos, os
leões eriçados e as ágeis panteras devem brincar ao seu redor. Diante deste espetáculo
lançarás amor em todos os corações. Quando vir-te, Anquíses não te verá como és de
verdade e sim a uma princesa, Otréia, por quem se apaixonará.
DIANA – És maquiavélico, Júpiter!
MINERVA – Anquíses não desconfiará de nada. Não desconfiando de que sejas Vênus,
sentirá apenas o desejo em seu coração.
JÚPITER – Ele te convidará para compartilhar seu leito quente e macio e tu, Vênus,
não gorvenarás tua razão. Nem que tentes, conseguirá fugir desse momento. Aceitarás o
convite e apaixonar-te-ás por Anquíses. Ao amanhecer, tu despertarás e sofrerás por
tudo. O encanto estará desfeito e Anquíses descobrirá que tu és uma deusa.
DIANA – Amar um mortal é fonte de duros sofrimentos, pois enquanto um reles mortal
envelhece com rapidez, nós, deuses, permanecemos jovens. Nunca mais estarás livre
desta lembrança, sempre terás uma saudade no peito e isto te fará mais humana do que
deusa. (Minerva, Vulcano e Diana gargalham)
VULCANO – Terás por todo o sempre esta saudade incutida no peito. Com isto, estarei
vingado, terei minha honra lavada.
VÊNUS – Vulcano, eu te rogo por piedade.
VULCANO – Que assim, seja feito, Júpiter.
JÚPITER – Que se cumpra o prometido!
(Minerva e Diana enfeitam Vênus com véus, pulseiras e colares num ritual de
sacrifício. Ao final da cerimônia, Vênus se encontra sozinha, observada por Minerva,
Vulcano, Júpiter e Diana. Vênus sobe o Monte Ida, surge Anquíses.)
ANQUÍSES – Para onde vais, tão bela visão?
VÊNUS – Seguir meu destino!
ANQUÍSES – Nunca vi tão bela aparição. Como te chamas?
VÊNUS – Chamo-me Otréia. E tu?
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ANQUÍSES – Anquíses, teu criado!
VÊNUS – És pastor de ovelha?
ANQUÍSES – Tanjo meu rebanho. Sou também caçador. E tu, além de seres a mais
bela criação de Júpiter? Diz-me que és uma princesa e eu acreditarei nos deuses.
VÊNUS – Se assim desejas, serei para ti uma princesa, de bom grado.
ANQUÍSES – Pelos deuses, nunca vi beleza igual! Envergonho-me por tamanha
liberdade, mas não consigo conter meu desejo.
VÊNUS – Não há do que envergonhar-te, te desejo também.
ANQUÍSES – Pelas bênçãos dos céus, juras-me que não estais mentindo?!
VÊNUS – Tens as afeições de um deus.
ANQUÍSES – Divinal é tua beleza, se possível fosse...
VÊNUS – Beija-me!
ANQUÍSES – Temo que um...
VÊNUS – Beija-me a boca, preciso de teu calor! (Vênus beija Anquíses). Perdão, não
sei de mim, estou perdida!
ANQUÍSES – Ó, doce néctar dos deuses! Ouso convidar-te para meu leito, forrado de
peles de leões e ursos que eu mesmo cacei nas altas montanhas. Vem esta noite comigo,
amor!
VÊNUS – Temo apenas o amanhecer!
ANQUÍSES – Tens medo da luz do sol?
VÊNUS – O motivo não sei, apenas temo o amanhecer!
ANQUÍSES – Pois antes que ele nos desperte, vivamos este sonho. (Amam-se sob a luz
da lua, adormecem. O sol nasce e Vênus acorda)
VÊNUS – Por minha honra, o que ocorreu? Caçador, caçador, olhe-me a face! Poe que
dormes tu um sono tão profundo?
ANQUÍSES (acordando) – Despertaste tão cedo. Tens medo de que?
VÊNUS – Dize-me se te pareço semelhante àquela com quem te deitaste ontem sob a
luz da lua?
ANQUÍSES – Por Júpiter, tu não és Otréia?!

32

Os Pecados de Vênus / Elísio Lopes Jr.

VÊNUS – Por quem me tomas?
ANQUÍSES – Tu me disseste ser Otréia. Tu me mostraste outra face. Tua face, onde
esta tua face?
VÊNUS – Maldição me dói o peito, estou condenada.
ANQUÍSES – De que falas?
VÊNUS – Anquíses marcastes meu peito para sempre. Estou sendo castigada e não sei
por quê!
ANQUÍSES – Que meus olhos estejam enganados. Não és Vênus a Deusa do amor?
VÊNUS – Sim sou eu mesma.
ANQUÍSES – Estou desgraçado, meus olhos me traíram. Não tardará o castigo divino
por meu erro.
(A partir desse trecho, Carlota deixa transparecer sua mágoa, como se estivesse
falando com Frederico, ele percebe)
VÊNUS – Anquíses, meu amor, fica tranqüilo, não tenhas medo em demasia, tu não
deves temer mal algum, nem de mim nem dos outros, pois os deuses te amam. Sei que o
castigo é meu, devo seguir meu penoso caminho. Amar-te eternamente sem poder ter-te
verdadeiramente! Agora acalma teu coração e nunca a ninguém, contes que estiveste
com uma deusa e que Júpiter perdoe meus pecados!
ANQUÍSES – Não é justo!
VÊNUS – Sei disse, sou a que mais sabe o quanto pés a ira dos deuses. Parece que
tenho que pagar por amar intensamente assim. Te carreguei em meu peito como um
pesado crime!
ANQUÍSES – Amo-te tanto, e o mundo conspira contra nós?!
VÊNUS – Eu te amarei por todo o sempre, mesmo que não te tenha por perto, pois o
tempo nos separará, o esquecimento nos distanciará e por isso sou temente a meu
destino.
ANQUÍSES – És digna de todo amor do mundo!
VÊNUS – Fui condenada justamente por amar.
ANQUÍSES – Que Júpiter perdoe os teus pecados!

33

Os Pecados de Vênus / Elísio Lopes Jr.

(Dalva, Pedro, Elias e Roseli, unem-se a Carlota e Frederico, cantam e dançam a
Canção de Vênus. Recolhem as contribuições do público. A família Galvão colabora
com moedas, seguidos por Selma e Selma.)

CANTAM:
CANÇÃO SE VÊNUS (Elisio Lopes Jr.)
Essa foi mais uma história de amor!
Sempre contamos histórias de amor!
Sair pelo mundo, cantando,
Passar pela vida, dançando.
Sorrir para as flores do belo jardim
Jardim que floresce no peito dos que amam.
Amantes se beijam com a luz do sol
E sempre trocam juntos juras de amor.
Porque todos vivem histórias de amor
Sempre contamos histórias de amor!

Cena 11 – Na praça de Mirante do Sul (noite)
(Ao final do espetáculo, Aurora, Lourival, Maria Ivone, Selma e Selma se aproximam
de José Benício, plaudindo, enquanto os atores se recompõem do espetáculo)
JOSÉ – Muito obrigado, obrigado a todos!
AURORA – Que preciosidade, um verdadeiro espetáculo!
IVONE – Frederico não é a mais perfeita encarnação de um deus grego?!
SELMA – É. Um belo deus grego!
JOSÉ – E então, senhor perfeito, satisfeito com o espetáculo?
LOURIVAL – Um estouro! Veja como as pessoas estão satisfeitas e pessoas satisfeitas
são eleitores satisfeitos.
AURORA – Realmente um colosso, senhor...?
JOSÉ – Antônio Benício Alcântara!
AURORA - ...Pois é, estou satisfeitíssima.
SELMA – Eu estou comovida! Amor assim, só se for mesmo com os deuses!
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IVONE – Não acredita no amor verdadeiro, dinda?!
SELMA – Não dê ouvidos às minhas sandices, minha afilhada. Coisas de solteirona!
AURORA – Bobagem, minha filha!
SELMA – Acho importante que você cuide do seu noivo
JOSÉ – Como?
SELMA – O beijo de Frederico em Vênus foi de lascar o pito. Poucos homens beijam
com tanto fervor! Agarre a sua brasa com unhas e dentes.
JOSÉ – Desculpem. Mas continuo sem entender, você disse “seu noivo”?
IVONE – Sim, meu noivo!
LOURIVAL – Então Frederico ainda não contou a vocês? O coitado não deve ter tido
tempo. (discursando) Pois muito bem, quero fazer um comunicado geral. Atenção
todos! (Roseli, Frederico, Elias, Dalva, Carlota e Pedro voltam-se para ouvir o
discurso do prefeito) Tenho a honra de comunicar a todos o noivado da minha filha
Maria Ivone...
FREDERICO (Para Lourival discretamente) – Por favor, senhor prefeito, prefiro que
eu mesmo comunique quando achar conveniente.
LOURIVAL (Para Frederico) – Ora Frederico, você não tem motivos para inibição.
(Para todos.) Caros amigos, tenho o prazer de comunicar-lhes o noivado da minha filha
única Maria Ivone com o fabuloso galã desse espetáculo, o incomparável Frederico
Caldas!
ROSELI – O quê?
(Maria Ivone salta no pescoço de Frederico e se beijam)
DALVA – Por Deus do céu?!
(Todos da companhia olham para Carlota enquanto Ivone e Frederico se beijam sob os
aplausos de Selma, Selma, Aurora e Lourival... Carlota sai desesperada)
JOSÉ (Constrangido) – é realmente uma surpresa. Fico feliz pelos noivos. Agora deixeme ir, temos que arrumar nossas coisas. Partiremos amanhã cedo, logo após o
amanhecer.
LOURIVAL – Por que não vamos todos até minha casa comemorar essa data tão
importante?
AURORA – Podemos fazer uma comemoração em grande estilo, organizo rapidamente.
(Vai saindo) Vou indo na frente cuidar dos preparativos.

35

Os Pecados de Vênus / Elísio Lopes Jr.

JOSÉ – Não podemos, senhor, mas agradecemos o convite. Estão sendo muito gentis
conosco.
LOURIVAL – E você Frederico?
FREDERICO – Estarei lá em breve, não me demoro.
IVONE – Nós estamos lhe aguardando.
SELMA (Para Elias, oferecendo-se) – E o senhor, seu Júpiter, não quer tomar umas
goladas, comemorar conosco o noivado de Ivone e Frederico?
(Selma tentar seduzir Elias com o olhar)
ELIAS – Não, muito agradecido!
SELMA – Então, até!
LOURIVAL – Senhor Benício, quando desejar voltar a nossa cidade, as portas estarão
sempre abertas! Que acham de retornar para o casório? Será uma festança!
JOSÉ – Fico muito honrado senhor.
LOURIVAL (Para a companhia, atônita) – Parabéns para todos vocês. Belíssimo
espetáculo!
DALVA – Nós é que agradecemos a honra.
ROSELI – E obrigada pelos mantimentos.
LOURIVAL – Conto com vocês na cerimônia do casamento!
JOSÉ – Faremos o possível.
LOURIVAL – Vamos, então. (Saem Lourival, Aurora, Selma, Selma e Ivone)
JOSÉ – Você vai se casar com essa menina?
FREDERICO – Vou, algum empecilho?
JOSÉ – Mas você mal a conhece!
DALVA – Você é pior do que eu imaginava. Não respeita nada nem ninguém.
FREDERICO – Ninguém aqui tem o direito de me julgar, não sabe os meus motivos.
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PEDRO – Não existem motivos para fazer o que você fez. Humilhou Carlota, iludiu a
coitada. Se você não gostava dela, por que a fez acreditar em suas mentiras? Só pelo
prazer da conquista?
FREDERICO – Não. Por um tempo ela me serviu, agora não a quero mais. Fique pra
você, sei que sempre a desejou.
PEDRO – Seu canalha! (Parte pra agredir Frederico, é detido por Elias)
ELIAS – Não faça isso, Pedro, ele não merece.
FREDERICO – Eu pretendia contar tudo após o espetáculo, só que eu perdi o controle
da situação e as coisas acabaram acontecendo como tinha que acontecer! Será melhor
para todos.
ROSELI – Você não presta mesmo, ainda acha que ta com a razão. Um cafajeste!
FREDERICO – Achem o que quiserem, não me importo. Vou falar com Carlota!
ELIAS – Você nunca me enganou.
FREDERICO – Eu nunca procurei enganar ninguém!
JOSÉ – Espero que você saiba o que está fazendo!
FREDERICO – Eu também. (Frederico sai)
JOSÉ – Bem pessoal, depois da tempestade, vem a ...
DALVA – Estou chocada!
ROSELI – É mesmo de cair o queixo.
ELIAS – É como eu sempre digo, nenhum amor, nunca é tão grande assim.
PEDRO – Carlota deve estar precisando de...
JOSÉ – Eles agora vão conversar e nós devemos ficar de fora.
DALVA – É isso mesmo, Benício tem razão.
JOSÉ – Vamos até o armazém. Acho que nós merecemos uma comemoração, a
arrecadação de hoje foi estupenda!
DALVA – Você não muda mesmo, basta à gente ganhar uma gota de dinheiro que você
já quer comemorar, farrear, esbanjar!
JOSE – Festejar, esse é o sentido da vida!
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ROSELI – É o que nos resta de bom. Quero uma caneca de vinho bem grande pra
afogar minhas mágoas!
DALVA – Não vejo motivos para comemorações.
ELIAS – Ora Dalva, e o nosso sucesso?
ROSELI – Pedro tem muita coisa pra comemorar, não é?
PEDRO – Do que é que você está falando?
ROSELI – Que você esta agora com o caminho livre e que eu vou enfiar minha cara
numa caneca de vinho, seu idiota! (Roseli sai)
DALVA – Roseli! Ah meu Deus! Quando é que essas brigas vão acabar? (Sai Dalva
atrás de Roseli) Roseli!
PEDRO – Você viu, papai? Ela me agride por nada!
JOSÉ – É filho essas mulheres são realmente um mistério. Vamos beber! (Sai José)
ELIAS – O verdadeiro mistério é a sua burrice, Pedro!
(Sai Elias Pedro sozinho em cena, pensa, entende o que está acontecendo e sai com ar
meio sorridente em direção ao armazém)

Cena 12 – Na praça de Mirante do Sul (noite)
(Em outro canto da praça, vê-se Carlota sentada. Chega Frederico)
CARLOTA – Você não fingiu tudo que nós vivemos juntos.
FREDERICO – Claro que não fingi, não seja ridícula. Não é bem assim. Era
conveniente estarmos juntos, combinamos um com o outro, me sinto atraído por você.
Mas agora as coisas...
CARLOTA – Você esta mentindo, só não entendo por quê?
FREDERICO – Você esta muito nervosa! Bem, o fato é que esta discussão não nos
levará a lugar nenhum!
CARLOTA – Eles lhe ofereceram dinheiro, não foi isso? Hein? Fala, quanto é que você
custa?
FREDERICO – Você não percebe que...
CARLOTA – Dinheiro! É ou não é por dinheiro?
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FREDERICO – Você esta me cobrando uma coisa que... você se iludiu porque quis. Eu
mão sou perfeito!
CARLOTA – Você se vendeu.
FREDERICO – Não me sinto culpado por nada, nada.
CARLOTA – Um canalha!
FREDERICO – E não me julgue!
CARLOTA (tenta conter o choro) – Você vai se arrepender!
FREDERICO – Ninguém é responsável por ninguém!
CARLOTA – Os nossos planos... ir para a capital tentar a vida em outra companhia...?
FREDERICO – Acha mesmo que isso seria possível?
CARLOTA – E os seus contatos? Seus amigos? Vão seria tão difícil assim e além do
mais...
FREDERICO – Que contatos, Carlota? Que amigos? Você acha que se eu conhecesse
realmente alguém de verdade eu estaria aqui? Eu não sou nada, nunca fui nada, anos
trabalhando e ninguém me conhece. Não sabem meu nome, em lugar nenhum. Um
nada, eu sou uma nada e estou cansado de ser um nada.
CARLOTA – Eu não me importo com isso, à gente começa juntos, do zero.
FREDERICO – Eu não quero mais tentar, será que você não entende? (Pausa) Fica!
(Pausa)
CARLOTA – O quê?
FREDERICO – Fica comigo?
CARLOTA – Mas você ... não vai se casar?
FREDERICO – E o que é que tem isso? Só alguns dias e eu arrumo um lugar pra você
ficar. É questão de pouco tempo, meses, até o final do ano serei eleito prefeito de
Mirante do Sul, tudo vai se ajeitar!
CARLOTA – Você esta me propondo...?
FREDERICO – é só por um tempo. O prefeito me prometeu que, se casasse com
Ivone, ele me lançaria na política. É só fazer um pé de meia e a gente vai embora desse
fim de mundo, nós dois juntos, com um bom dinheiro. É a nossa chance!
CARLOTA – Eu não acredito que você esteja me propondo isso.

39

Os Pecados de Vênus / Elísio Lopes Jr.

FREDERICO – Se você me amasse de verdade, ficaria.
CARLOTA – Eu não te reconheço!
FREDERICO – Pense na vida que poderemos ter daqui pra frente! Sem você dinheiro
nenhum tem sentido.
CARLOTA – Você é tão... tão sujo!
FREDERICO – Eu amo você, meu desejo!
CARLOTA – Então deveria ter vergonha de me fazer uma proposta dessas!
FREDERICO – Fica!
CARLOTA – Não vou ficar, Frederico. Esquece essa história e vamos embora comigo!
FREDERICO – Isso está decidido, eu vou ficar e me casar com Ivone. E você? Fica
comigo? Por favor?

Cena 13 – Casa do Prefeito (noite)
(Aurora, Lourival e Ivone conversam na sala.)
LOURIVAL – Tudo acertado, dito e acordado! Depois de muitos anos de agonia,
dormirei tranqüilo.
IVONE – Enfim vou me casar e ser feliz! Onde é que Frederico está que ainda não
apareceu? Todos os convidados da comemoração já se foram e não tirei uma foto se
quer com meu noivo.
AURORA – Vocês terão todo o tempo do mundo para isso. Ele deve estar se
despedindo dos colegas. Partem amanhã com o nascer do sol. Vão para outra cidade,
conhecer outras pessoas, lugares... tenho inveja!
LOURIVAL – Hum! Aurora, eu estou te desconhecendo.
AURORA – Você não me conhece Lourival.
LOURIVAL – Mas o que é isso agora? Ande, vá preparar meu banho!
AURORA – É isso mesmo, você não sabe nada de mim. Mas tudo bem, não estou
reclamando não, sou apenas sua esposa. Para o que sirvo, você já me conhece demais.
LOURIVAL – Não esta satisfeita? Não é feliz ao meu lado?
IVONE (Sem tirar os olhos da rua) – Para que falar assim, mamãe, com isso só chateia
o papito!

40

Os Pecados de Vênus / Elísio Lopes Jr.

AURORA – Não de jeito nenhum, não se trata disso. Só ando muito cansada de andar,
conversar, passear, deitar e tirar foto. Às vezes eu penso em querer mais dessa vida.
Mas não se preocupem, a vontade passa logo! (Para Lourival) Vou preparar seu banho.
(Entra Frederico)
IVONE (Grita) – Estava ansiosa!
FREDERICO – Vim logo que pude.
AURORA – Que bom que você chegou, essa menina já estava nos canecos.
FREDERICO – Sem motivos!
IVONE – Saudades!
LOURIVAL – O importante é que ele chegou, inteiro e saudável!
AURORA – Você vai se acostumar com ela. Filha única, você sabe como é! Quer uns
biscoitinhos, um chá?
FREDERICO – Não obrigado, não tenho fome!
LOURIVAL – Você esteve muito bem na peça meu filho!
FREDERICO – Fico feliz que tenham gostado.
LOURIVAL – Será um bom político. Bem, vamos nos deitar Aurora, sei que você esta
cansada de se deitar, se quiser pode até ficar sentada. Mas vamos para o quarto. Temos
que deixar os pombinhos se conhecerem melhor. Afinal, daqui a alguns dias serão
marido e mulher, esposo e esposa, casado e ... venha logo preparar meu banho que eu...
(Sai falando)
AURORA – Fiquem à vontade, tem uns docinhos na cozinha que sobraram da
recepção! Seu noivado foi uma festa linda! Boa noite e se comportem! (Sai Aurora).
IVONE – Todos os convidados perguntaram pelo noivo!
FREDERICO – Corri o máximo que pude, mas...
IVONE (maliciosa) – Enfim sós!
FREDERICO – É, enfim sós. E agora?
IVONE – Como assim?
FREDERICO – É curioso isso tudo, não é?
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IVONE – Do que é que você esta falando?
FREDERICO – Nós dois, noivos?!
IVONE – Se arrependeu?
FREDERICO – Não, de jeito nenhum, só estou rindo um pouco da vida.
IVONE – Gosto do jeito que você fala.
FREDERICO (distraído) – É?!
(Pausa constrangedora)
IVONE – Fala alguma coisa que você gosta de mim! Qualquer coisa!
FREDERICO – Gosto... gosto do seu cabelo, seus cachinhos!
IVONE – Você vai me amar!
FREDERICO – Eu sei disso!
IVONE – Me da um beijo, para eu ter certeza disso. (Frederico beija Ivone).
FREDERICO – Vamos dormir agora, já esta tarde.
IVONE – Venha, vou lhe mostrar seu quarto!
Cena 14 – Na Praça do Mirante do Sul (amanhecer)
(José, Elias, Roseli, Pedro e Dalva estão acabando de arrumar as malas para irem
embora.)
JOSÉ – Vamos adiante, não façam corpo mole!
ROSELI – Minha cabeça parece um grande vazio!
ELIAS – Também encheu a cara ontem de vinho... falou um bocado de besteira!
DALVA – E Carlota, onde é que está?
ROSELI – A coitada passou a noite toda sentada, pensando na vida, até chorou que eu
ouvi.
JOSÉ – Temos que ajuda-la a superar tudo isso.
ELIAS – Acho que a melhor ajuda é ninguém se meter.
ROSELI (Sarcástica) – Ah, disso você pode ficar despreocupado! O que não vai faltar
é ajuda, paparicos, para Carlota!
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PEDRO – Roseli, por acaso isso foi pra mim?
ROSELI – É aquela velha história da carapuça que serviu...! (Pedro agarra Roseli e dá
um beijo. Dalva, José e Elias comemoram) Hei, o que é que você esta pensando?!
PEDRO (Malicioso) – O mesmo que você! (Recita) “Devo igualar-te a um dia de
verão? Mais afável e belo é o teu semblante: O vento esfolha Maio inda em botão, Dura
o tempo estival um breve instante. Muitas vezes a luz do céu calcina, mas o áureo tem
também perde a clareza: De seu belo a beleza enfim declina...”
(Roseli agarra Pedro e se beijam)
ROSELI – Não entendi palavinhas mas achei lindo!
JOSÉ – É uma declaração de amor, sua boboca! Agora vamos parar com essa
beijação?!
DALVA – Ah, se eu tivesse coragem!
JOSÉ – Do que é que você esta falando, Dalva?
DALVA – Nada, nada cavalo!
ELIAS – A coisa está esquentando por aqui. Até nisso eu estou por baixo!
(Entra Carlota)
JOSÉ – Carlota, estávamos apenas te esperando.
CARLOTA – Então podemos ir.
ROSELI – E você?
CARLOTA – Estou bem.
ELIAS – E o que é que a gente faz com as coisas de Frederico?
CARLOTA – Deixa a mala ai no meio da praça, ele aparece pra pegar.
DALVA – É, Carlota tem razão, deixa aí. Isso não é de nossa conta. Vamos pegar a
estrada.
PEDRO – A próxima cidade é bem perto. Se andarmos depressa chegaremos ainda com
a luz do sol!
JOSÉ – Adiante, pessoal, pé na estrada.
DALVA – Jesus nos proteja! Que será que nos aguarda?
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ELIAS – Eu não digo é nada!
(Todos vão saindo, carregando as bagagens. Carlota é a última, hesita um pouco e sai.
Fica apenas uma mala no palco. Frederico aparece correndo, ansioso para ainda
encontrar Carlota, mas não encontra ninguém. Vê a mala, pega e, triste, vai saindo.
Carlota aparece ofegante, voltando da estrada, traz nas mãos suas malas. Eles se
olham sorrindo, ela põe as malas no chão, vão se aproximando, quando ouvem uma voz
estridente vindo de fora.)
IVONE (De fora) – Frederico? Frederico!
(Carlota se esconde)
FREDERICO – Estou aqui!
(Entra Ivone. Carlota observa a cena de longe, só Frederico a vê)
IVONE – Ai, que susto! Por um instante eu pensei que...
FREDERICO – Vim apanhar minha mala.
IVONE – Fui ao seu quarto e não encontrei você, pensei todas as loucuras que pude!
FREDERICO – Pode acalmar seu coração, estou aqui com você.
IVONE – Eu te amo Frederico!
FREDERICO – É?
IVONE – Diz que me ama também, eu preciso ouvir.
FREDERICO (Abraçado à Ivone, fala para Carlota) – Eu te amo... meu desejo!
(Carlota ri. Uma música doce toma conta do ar. Frederico abraça Ivone
carinhosamente, apertando-a contra seu peito e olha para Carlota com cumplicidade. A
luz cai em resistência até o black-out final).

FIM
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