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PERSONAGENS 
 

São cinco personagens identificadas apenas por números. Não têm 
gênero definido, podendo ser feitas por atores ou atrizes. As frases em que 
falam de si mesmas estão no masculino por uma convenção de neutralidade. A 
palavra “namorados” também está no masculino por uma convenção. A única 
menção real ao gênero de uma personagem (“no meu saco, estão sendo 
produzidos milhares de espermatozóides”) pode ser suprimida ao se escolher 
uma atriz para interpretar esta personagem. 

 
No início na peça, as cinco já se encontram em cena. 
 
 

 
 
 
 
 

CENÁRIO 
 

Indefinido. 
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1 – Eu não quero falar sobre isso. Não cabe a mim julgar ou/ 

2 – Eu não aceito julgamentos. Não de quem não esteja na mesma situação. 

Vocês não sabem o que é isto. Vocês só sabem de seus preconceitos, 

suas verdades pré-estabelecidas, sua moral. Eu tenho a minha moral e, 

pra mim, a imoralidade está no comportamento de vocês. 

3 – Quem deu permissão pra falarem de mim? Alguém me perguntou se eu 

gostaria de ser assunto de mesa de bar pra vocês? Não vêem que eu 

tenho o direito de permanecer no anonimato? 

1 – Eu não tenho nada com isso. A minha vida não comporta/ 

4 – Minha vida... (Cantando.) “era um palco iluminado”1... (Ri.) 

3 – Eu não estou morto. Não ainda. É um absurdo vocês quererem me matar 

antes do tempo. Eu me recuso. 

2 – Eu me recuso a perder os dentes. Eu quero dignidade, eu quero 

tratamento. 

3 – Não vão se livrar de mim tão facilmente assim. 

2 – Eu quero sexo. 

3 – Eu não estou morto. Eu posso fazer tudo. 

2 – Eu preciso de prazer sexual. Eu não tô morto. 

3 – Por mais que vocês não queiram, eu não estou morto. Eu sei que vocês me 

mataram. Eu percebo isso no olhar. 

2 – Que porra que olhar? Eu tô falando de pica, tô falando de cu, de buceta. Eu 

quero é foder! 

4 (cantando) – Todo mundo quer amor  

Todo mundo quer amor de verdade2... 

2 – Eu fodo. É. No começo eu pensava:não, nunca mais. Mas todo mundo dizia 

que eu podia, que era só tomar cuidado. Eu respondia: eu não sou um 

monstro, eu não vou fazer isso. Agora, eu digo: eu não sou um monstro, 

mas eu faço. 

3 – Eu não tenho coragem. 

2 – Ainda é cedo. 

3 – Pra mim, é como se fosse assassinato. 

                                                
1 Verso da canção “Chão de estrelas” de Sílvio Caldas e Orestes Barbosa. 
2 Versos de “Todo mundo quer amor” de Arnaldo Antunes. 
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4 (cantando) – Each man kills the things he loves 

Each man kills the things he loves3... 

2 – É isso aí. 

4 (cantando) – ... Da da da... 

2 – Cada homem mata aquilo que ama. 

4 (cantando) – ... Da da da da... 

1 – Se eu soubesse que eu tava contaminado, não ia querer nem que me 

tocassem. Principalmente alguém que eu amasse. 

3 – Você não sabe que está. 

2 – Você não sabe se está. 

1 – Eu sei... 

2 – Quantos será que eu matei? Sim, porque, pensando bem, 

involuntariamente ou não, eu posso ter sido o causador de algumas 

mortes. Ou não? 

3 – A bolha assassina! (Ri.) 

2 – Depois que eu soube, eu tomei cuidado. Já tomava antes, até demais. Mas, 

às vezes, eu me permitia. Agora, eu já não me permito mais nada. 

3 – É. É isso que você pensa de mim, né? A bolha assassina: uma bolha 

revestida de pele e cheia de sangue contaminado. Cuidado comigo! Daqui 

a pouco, eu posso começar a jorrar morte por todos os lados! 

1 – Eu não penso assim! 

2 – Pensa sim! 

1 –Será que vocês não conseguem entender? Eu simplesmente não posso. Eu 

não posso. 

 

 (1 sai.) 

 

5 – A omissão também é um crime. 

3 – Eu não sou a primeira nem vou ser a última. Não vou ganhar nenhuma 

notoriedade. Não vou ter nenhuma vantagem. É tão idiota. 

2 – Eu queria. Não é que eu quisesse mesmo. Mas eu falava tanto, pensava 

tanto, tinha tanto medo. Alguns nem ligam e tão aí. 

                                                
3 Frase de Oscar Wilde, utilizada por Fassbinder como letra de uma canção cantada pela personagem de 
Jeanne Moureau em Querelle.  
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3 – Tem gente que não liga pra isso, mas eu queria ser famoso. 

4 (cantando) – Fame!  

I wanna live forever.  

I’m gonna learn how to fly  

High4... 

3 – I wanna live forever! 

2 – Teve um carinha que eu falei antes. Não teve depois. 

3 – Eu quero viver pra sempre. 

2 – Nem durante. 

5 – A omissão é uma forma de fascismo. 

3 – Às vezes, eu penso que não é verdade, que foi só um engano. 

2 – Se fosse só um engano, eu reuniria todos os meus ex-amantes e lhes diria: 

estou leve, não os matei. 

3 – Eu não tive coragem. De contar pros namorados. Me senti tão mal que não 

queria ver ninguém sentindo a mesma coisa. Parece até que a gente 

mesmo se mata antes da morte. 

2 – Eu contei pra quem eu pude. Não dava pra guardar. Mas nunca foi fácil. 

3 – Eu contei pra um amigo. Mas ele não agüentou a barra e contou pra outro, 

que contou pra outro, que contou pra outro... 

2 – Os amigos nunca agüentam a barra. Eles também nos matam antes da 

morte. Pelo menos, no começo. 

3 – Depois, esquecem. 

2 – Como nós. 

3 – Como nós. 

2 – É uma merda. 

3 – Eu também não tive coragem de contar pros meus pais,... (Ri.) Já ia dizer 

que eles vão morrer sem saber. 

 

 (2 também ri. Ouve-se um tiro. Os dois param de rir. 3 sai.) 

 

5 – A omissão é o assassinato da cidadania. 

2 –É uma merda. 

                                                
4 Versos de “Fame”, canção de Michael Gore e Dean Pitchford. 
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 (3 volta.) 

 

3 – Morto. Antes de nós... 

2 – A vida pesa. 

3 – Muito. Mas eu quero esse peso. 

2 – Pra quê? 

4 – Antigamente... Antigamente, eu costumava dizer que eu não sabia o que eu 

queria, nem o que eu devia fazer. Só sabia que, às vezes, tudo me 

parecia tão sem sentido, tão vazio. Depois, achava que a arte era a única 

coisa sólida num mundo abstrato. Depois, eu pensava: bom, um dia, as 

bombas explodem e, aí, não vão ter a menor importância a arte,o sexo, a 

filosofia, nem quantas pessoas morriam de fome, quantas amavam ou 

estavam doentes; a humanidade poderá simplesmente deixar de existir. 

Aí, um dia também, nosso sol implodirá e, com ele, desaparecerá o nosso 

planeta; e aí, não vai ter a menor importância nem se houve vida na Terra. 

Nada vai importar. Como nada me importa agora, eu pensava. Como eu 

não sou importante, aqui, em pé, falando pra vocês. Vocês. Quem são 

vocês? Os olhos de Deus pousados sobre mim? E Deus? Ainda existe? 

Ou será que já o derrubaram também? Meu Deus, nem os deuses são 

eternos! Só o nada é eterno. Os anjos não existem, os deuses não 

existem, a humanidade não existe. Nada existe. E nada importa. (Tempo.) 

Era esse o meu discurso, tentando negar aquilo que, agora, eu percebo 

que é o que me importa: a dor. A minha dor. Minha dor privada e egoísta. 

Dor por ter pena de mim mesmo. Dor de ver que, no meu rosto, novos 

pelos ainda tão nascendo, e talvez eu não tenha tempo suficiente de ver 

minha barba completa. Dor da quase certeza de que meu corpo vai 

começar a degenerar muito antes de atingir seu apogeu. E me importa 

muito a dor profunda e aparentemente infinita que eu sinto toda vez que 

alguém que eu esteja amando me diz: “olha, não dá mais”. Como me 

importa muito a alegria também profunda e aparentemente infinita que eu 

sinto toda vez que eu começo a amar alguém novo. Porque são essas 

dores e alegrias que me dizem que eu estou vivo. Eu estou vivo! E isto é 

muito mais do que dizer “eu não estou morto”. Eu estou vivo, e me importa 



DIAS 94 – de Claudio Simões 7 

muito estar vivo. Mesmo vendo, a minha volta, gente se matando, gente 

morrendo de fome, gente desgovernando o meu país. Meu país... E, esse, 

eu sinto que me importa muito também. Porque o que não me importa é 

se essas coisas vão ter importância depois que eu não existir mais. 

Porque me importa tudo enquanto eu estiver vivo. Vivo! Você pode até me 

perguntar: “pra quê?” Não sei. Eu só sei que, neste instante, no meu saco, 

estão sendo produzidos milhares de espermatozóides, querendo esporrar 

pra fora, só pra me fazerem feliz, já que, na minha atual condição, eu não 

posso esperar mais que isso deles. Eu sei que, em meu corpo, tem é 

muita vida querendo jorrar por todos os lados. Só não sei se terei muito 

tempo. Nem quero saber. Porque a única coisa que me interessa saber é 

que eu estou vivo. Eu estou vivo! Nós estamos vivos! Eu estou vivo! Eu 

quero tratamento, eu quero dignidade, eu quero respeito, eu quero sexo, 

eu quero amor, porque EU ESTOU VIVO! 

3 – Eu acho que nunca vou me matar. 

2 – De certa forma, eu me matei 

3 – Eu quero viver pra sempre. 

2 – Pelo prazer. 

3 – Eu quero. 

2 – O quê? 

3 –Prazer. 

2 –Prazer? 

3 – Pra aliviar a dor!5 

5 – A omissão mata. 

 

                                                
5 Citação a “Comida”, de Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto. 


