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PERSONAGENS∗: 
 
ROSA – velha inválida e carente; 
ELISA – filha de Rosa, jovem desequilibrada e carente; 
VANUSA – jovem gorda e carente; e 
TERESA – jovem protestante e carente. 
 
 
 
 
CENÁRIO: 
 
Sala do apartamento de Elisa e Rosa. 

                        
∗ Esta é uma peça para 3 atrizes; a personagem Rosa pode ser feita pela mesma 
atriz que fizer Teresa. 
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(Sala. Não tem ninguém. O apartamento está começando a ficar escuro. 

Silêncio.) 

 

ROSA (do quarto) – Elisa! (Silêncio) Oh, Elisa! (Silêncio. Geme, lamuriosa.) 

 

(Silêncio. Som de chave na porta da frente. Entra Elisa, totalmente suada, 

cansada.) 

 

ROSA (do quarto) – Elisa! É você? 

ELISA (sem saco) – Não! É um ladrão! 

 

(Rosa geme. Elisa acende o pisca-pisca da árvore de natal. Sorri vendo as luzes. 

Vai perdendo o sorriso.) 

 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

ELISA (irritada) – Já vai! (Joga a bolsa no sofá e vai pra cozinha.) Vou tomar água! 

ROSA (do quarto) – Elisa! Tô cagada! 

ELISA (da cozinha) – O quê, minha mãe? (Aparece com um copo de água gelada.) 

Que foi que a senhora falou? (Bebe a água, sedenta.) 

ROSA (do quarto) – Tô cagada! 

ELISA (super irritada) – Que inferno! (Bota o copo na mesa. Vai pro quarto.) Eu já não 

falei pra senhora me esperar? 

ROSA (do quarto) – Eu tentei! 

ELISA (do quarto) – Melou o lençol? 

ROSA (do quarto) – Não sei! 

ELISA (do quarto) – Merda! Quantas vezes? Quantas vezes eu vou ter que pedir pra 

senhora me esperar? Sabe o que foi isso? Ave Maria, tá podre! Foi porque a 

senhora não fez na hora que eu mandei! 

ROSA (do quarto) – Não consegui… 

ELISA (do quarto) – Cala a boca! Tô irritada hoje! Um calor desgraçado! Vira! Vê se 

me ajuda também! 

ROSA (do quarto) – Ai! 
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ELISA (do quarto) – Deixe de frescura! Deixei um monte de recado pra Roberval e 

aquela desgraça não me ligou! Cadê a fralda? Ai, meu Deus! (Sai do quarto com 

uma fralda geriátrica descartável usada nas mãos.) Se esse telefone não tivesse 

cortado, eu juro que ligava pra casa dele hoje de noite e dizia um monte de 

desaforo pra mulher dele! (Entra no banheiro.) Queria ver a cara que ele ia ficar 

junto dos filhos! (Abre um armário e pega um pacote novo com fraldas geriátricas 

descartáveis.) Acabar com o natal dele! Se me retar, eu desço e vou naquele 

orelhão junto do módulo! (Volta pro quarto.) É bom, que se tiver um guarda 

bonito, eu já fico lá! Noite de natal, o coitado lá, sem a família! É disso que 

Roberval tá precisando. Que eu bote um par de chifre! Pronto! Tá com fome? 

Quer o mingau agora? 

ROSA (do quarto) – Depois. 

ELISA (do quarto) – Então, vê se dorme! 

ROSA (do quarto) – Mas eu não tô com sono! 

ELISA (vai pra sala) – Tá sim! Vai dormir que eu preciso de um pouco de paz! Não 

quero ficar escutando essa conversa de doido não! Já basta eu ter que passar a 

noite de natal socada nesse apartamento por causa da senhora. Sem ninguém. 

(Pega o cd de 97 do Roberto Carlos1.) Só eu e Roberto. (Bota o disco pra tocar 

"Abrazame asi"2.) Aliás, sacanagem isso da Globo! Passaram o especial de 

Roberto ontem! E hoje, vão passar aquela bicha do Michael Jackson. Ódio, meu 

Deus! Mas também, hoje, eles vão perder audiência. Nem a novela das oito eu 

vou ver. Novela enjoada! Só presta mesmo porque botaram essa música. Mas 

quase nunca toca! Dá até raiva! (Aumenta o som. Dança sozinha. Pega uma 

garrafa de vinho. Abre. Serve um copo. Toca o telefone. Vai atender a 

contragosto.) Alô! … Ah! Até que enfim! Peraí! Deixa eu baixar o som! (Abaixa o 

som.) É o novo do Roberto! … Comprei! Você não quis me dar! … Não precisa 

ser grosso! Eu queria te pedir desculpa! … Queria te chamar pra comer um peru 

aqui em casa. Mandei fazer, que eu sei que você não gosta do meu tempero. … 

Hoje, né, Roberval?! Natal! … Eu sei. Antes de você ir pra casa! … Não queria 

ficar a noite de natal sozinha com minha mãe não. … Não, ninguém. … Não! Não 

é só por causa disso. Eu tô com saudade! Ó! Comprei até um vinhozinho. Do 

bom. … Não pude ligar! Você trabalhou de noite a semana toda, e eu só tô 

                        
1 O álbum foi intitulado “Canciones que amo”. 
2 Canção de Mario Clavell. 
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podendo ligar do trabalho de dia! Não ia ligar pra sua casa pra arriscar sua 

mulher atender. … Aqui tá cortado. Só tô recebendo chamada. … Precisei pra 

outra coisa. Vem! Passa aqui! … Ah, me poupe, Roberval! Cê vai empombar 

com isso agora? … Eu sei! Mas eu não tô pedindo desculpa? Então? Foi da boca 

pra fora! Eu não/ … Porque eu achei que você tava me chifrando! … Foi! … 

Aquela menina mesmo. Eu pensei que fosse outra outra! Perdi a cabeça. … Mas 

depois, eu pensei melhor, vi que era só invocação minha, a coitada não tinha 

nada com a história. … Quê? … Mentira, cê tá brincando! … Quer dizer que não 

foi maluquice minha? Cê tava mesmo com aquela putinha! … Sacanagem, 

Roberval! Como é que você pode me trair? … Eu sou sua amante! Você não 

tinha o direito de me trair! … Muito pior! Mulher já casa sabendo que vai levar 

chifre do marido, mas amante não! … Histérica é a sua mãe! … Não! Não desliga 

que eu não posso ligar de volta! Eu falo na altura que eu quiser, tô na minha 

casa! … E como é que você queria que eu ficasse? … Não pedi sua opinião! … 

Sabe o que eu devia fazer? Contar tudo pra sua mulher! … Quê? … (Vai ficando 

arrasada.) Não. … Não. … Eu não acredito nisso. … Em três anos de caso, você 

nunca nem pensou em largar sua mulher por minha causa, Roberval. E agora… 

Essa menina virou mesmo sua cabeça! … E sua mulher, quer dizer, sua ex-

mulher, como é que ela tá? … Coitada! Você não presta mesmo. Como é que faz 

isso perto do natal? Como é que as crianças não tão se sentindo com o pai 

longe? … Como é que eu não tô me sentindo, né, Roberval? … Eu te amo. … 

Isso não é verdade! Eu te amo! … (Toca a campainha.) Ôxe! Tão tocando aqui! 

… Não! Não desliga que eu não posso ligar de volta! … Por favor! … 

 

(Toca a campainha de novo. Elisa toma o vinho que está no copo e guarda a 

garrafa. Vai abrir a porta. É Vanusa.) 

 

VANUSA (constrangida) – É… Isabel está? 

ELISA – Quem? 

VANUSA – Isa… Será que… (Pega um papel.) Esse aqui é o 608? 

ELISA (tentando olhar o papelzinho) – É. Mas não tem ninguém com esse nome não! 

VANUSA – Puxa! Será que anotei errado? 

ELISA – Com certeza! Dá licença que eu tô no telefone? 

VANUSA – Sim! Mas… Você não conhece nenhuma Isabel…? 
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ELISA – Aqui no prédio, não! 

VANUSA – Ela tá aqui há pouco tempo, um mês e meio, por aí. 

ELISA – Ela faz o quê, essa Isabel? 

VANUSA – É fotógrafa. 

ELISA – Ah! A loura! 602! Lá do outro lado! (Vai fechando a porta.) 

VANUSA (ainda consegue dizer) – Obrigada! 

ELISA (pega o telefone) – Oi! … Foi engano. E aí? Quando é que você passa aqui? … 

Pra gente conversar, né, Roberval? … Não? … Eu pensei… E seu revólver? … 

Tá aqui! Você deixou da última vez. (Pega o revólver) … E daí que você tem 

outro? Eu não quero esse trambolho em minha casa não que eu tenho medo! … 

Por que só depois do carnaval? … O quê? Pra onde? … Já amanhã? E vai ficar 

tanto tempo fora? … Você é um sacana mesmo, héin, Roberval? Rio de Janeiro! 

Comigo você nunca foi nem pra Feira de Santana! … Tô me queixando não. 

Mas, pelo menos, dá uma passadinha aqui hoje. É natal! Não me deixa sozinha 

não! … Uma despedida! … Não! Não desliga que eu não posso ligar de volta! … 

Não! Não desliga que… (Roberval desliga.) Filho da puta! (Bota o fone no 

gancho. Reflete. Olha pro revólver.) Eu não queria ficar sozinha no natal… (Bota 

o revólver na cabeça.) 

 

(Toca a campainha. Elisa vai atender. É Vanusa.) 

 

VANUSA – Desculpa (vê o revólver) incomodar… 

ELISA – Tudo bem. Já desliguei o telefone! (Repara no medo da outra. Percebe que é 

por causa do revólver.) Ah! Isso aqui é do meu namorado. Ele esqueceu e tá 

vindo buscar! 

 

(Vanusa continua olhando pro revólver.) 

 

ELISA – Ele é policial! Pode ficar tranqüila! 

VANUSA (incomodada com a arma) – Eu… eu toquei a campainha lá… Ninguém 

atendeu. 

ELISA – Deve estar quebrada. Tentou bater na porta? 

VANUSA – Eu acho que não tem ninguém. 

ELISA – É possível. Nessa época, o pessoal costuma viajar… 
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VANUSA – Eu vim… É… Você teria, por acaso, um papel, caneta? Eu queria deixar 

um bilhete… 

ELISA – Claro! Vamo entrando! 

 

(Vanusa vai entrando meio sem graça e meio com medo.) 

 

ELISA (enquanto providencia papel e caneta, sem largar o revólver) – Fique à 

vontade. 

VANUSA – Certo… 

ELISA – Quer um cafezinho? 

VANUSA – Não. Obrigada! 

ELISA – É do solúvel! Rapidinho. Enquanto você escreve, eu faço! (Entrega o papel e 

a caneta.) 

VANUSA (senta) – Eu não tomo café. 

ELISA – Não gosta? 

VANUSA – Não devo. Úlcera! 

ELISA – Ah! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

ELISA – Já vou! É minha mãe! Tô com visita! 

VANUSA – Não se incomode comigo! 

ELISA – Tsk! Ela pode esperar. (Senta. Deixa o revólver na mesa.) Como é mesmo 

seu nome? 

VANUSA – Vanusa! 

ELISA (ri) – Vanusa? Que nem a cantora? 

VANUSA – Meu pai era fã! 

ELISA – Podre! Desculpe! 

VANUSA – Tudo bem. Eu acho podre também! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

ELISA – Já vai! (Pra Vanusa.) E você faz o quê? 

VANUSA – Sou professora. Português. 

ELISA – Eu também quase que fui professora, sabia? Mas era História! Entrei na 

faculdade e tudo, mas aí... 

ROSA (do quarto) – Elisa! 
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ELISA – Já vai, mãe! Não disse que tô com visita? Que inferno! (Pra Vanusa.) Tenho 

que fazer tudo pra ela. Não consegue mais se levantar. Já teve uns três avcs. 

VANUSA – Três o quê? 

ELISA – Avc! Acidente vascular cerebral. Não? 

VANUSA – Hum, hum... 

ELISA – Derrame! 

VANUSA – Ah! 

ELISA – Quando eu digo derrame, todo mundo entende! 

ROSA (do quarto) – Tô com fome! 

ELISA – Ô, minha mãe! Não tem nem dez minutos que eu lhe perguntei se queria 

comer, e a senhora disse que não! Agora, eu tô com visita! Não posso lhe dar 

atenção não! 

VANUSA – Já tô terminando! 

ELISA – Tem pressa não! Tá animada pra festa? 

VANUSA – Anh? 

ELISA – A ceia, com a família. 

VANUSA – Minha família não é daqui. 

ELISA – Interior? 

VANUSA – Rio. 

ELISA – Logo vi pelo sotaque! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

ELISA – Vai dormir! 

VANUSA – Melhor você ir ver o que é, não? 

ELISA – Já disse que não tem pressa. Vai passar a noite com amigos? 

VANUSA – Não. 

ELISA – Não? Tá há quanto tempo em Salvador? Tô te atrapalhando, né? 

VANUSA – Não, não. Eu que não sei direito o que escrever. 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

ELISA – Já vou! 

VANUSA – Uns três anos. 

ELISA – Quê? 

VANUSA – Que eu tô em Salvador. 

ELISA – Ah! E vai ficar sozinha essa noite? 

VANUSA – Hum, hum! 
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ELISA – Você não tem ninguém aqui em Salvador? 

VANUSA – Tenho. Tinha. Pelo menos, até um mês e meio atrás, eu pensava que 

tinha. 

 

 (Breve silêncio.) 

 

ELISA – Ela era seu caso? 

VANUSA (surpresa) – Como? 

ELISA – Essa Isabel. Era seu caso? 

VANUSA – Por que…/ 

ELISA – Só tô juntando as coisas. Ela mora aqui faz um mês e meio, você diz que 

tinha alguém até há um mês e meio… 

VANUSA – Mas isso/ 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

ELISA – Já vou! Desculpa! É que aqui no prédio, todo mundo comenta que ela é 

sapatona! Perdão! Lésbica! Bom: ela bate bife! 

VANUSA – Acho melhor eu ir embora! 

ELISA – Não, menina! Se você é, eu não me incomodo não! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

VANUSA – Sua mãe tá chamando! 

ELISA – Já vou! Eu tenho uma proposta: quer passar o natal comigo? 

VANUSA – O quê? 

ELISA – Não é uma cantada! É que eu tô sozinha também! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

ELISA – Tem minha mãe. Mas ela não conta! 

VANUSA – A gente nem se conhece! 

ELISA – Passa a se conhecer! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

ELISA – Já vai! Tô com visita! Fica! 

VANUSA – Não sei… 

ELISA – É horrível ficar sozinha no natal! 

VANUSA – E seu namorado? Não tá vindo? 

ROSA (do quarto) – Elisa! 
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ELISA (descontrolada) – Que inferno! (Vai pro quarto.) Eu já não disse que eu tô com 

visita? Que é que a senhora quer? 

ROSA (do quarto) – Meu mingau! 

ELISA (do quarto) – Não tem desgraça de mingau nenhum! 

 

(No quarto, Elisa começa a bater violentamente na mãe, que grita desesperada. 

Vanusa fica assustada. Termina rapidamente o bilhete e vai abrir a porta. Desiste 

quando deixa de ouvir os gritos de Rosa. Vai até a porta do quarto. Pára.) 

 

VANUSA – Você matou ela? 

ELISA (saindo do quarto) – Eu não! Imagina, se eu ia matar minha mãe em plena 

noite de natal! 

VANUSA – Eu… eu pensei bem e eu acho melhor eu ir embora. (Vai até a porta.) 

ELISA (pega o revólver e aponta pra Vanusa) – Se você abrir essa porta, você morre! 

 

(Toca a campainha. As duas ficam indecisas.) 

 

VANUSA – E agora? 

 

(Elisa pensa. Vai até Vanusa e encosta o revólver em suas costas.) 

 

ELISA – Pode ser meu namorado. Se for ele, você tá livre. Se não for, disfarça e 

manda embora, senão, eu atiro! 

 

(Elisa se encosta na parede pra não ser vista por quem estiver do lado de fora. 

Vanusa engole seco. Abre a porta. É Teresa.) 

 

TERESA – Boa noite, amiga! Você já conhece a palavra de Deus? 

ELISA (incrédula, pra si mesma) – Não!… 

VANUSA (obediente, pra Teresa) – Não. 

ELISA (nervosa, pra Vanusa) – Não!!! 

VANUSA (amedrontada, pra Teresa) – Não!!! 

TERESA (simpática, tentando ver quem é que está atrás da porta) – Está na hora de 

conhecer! 
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(Elisa cutuca Vanusa com o revólver.) 

 

VANUSA (nervosa) – Olha, eu tô sem tempo… 

TERESA – Se você não tem tempo para o Senhor, vai ter tempo para quê? 

VANUSA – Eu não posso discutir/ 

TERESA – Você acha que o mundo está bom? 

VANUSA – Como? 

TERESA – O mundo! Está bom? 

VANUSA (refletindo) – Bom… 

TERESA – Não está! É tanta guerra, tanta violência! A gente tem até medo de andar 

pelas ruas porque, a qualquer momento, pode ter alguém com um revólver 

apontado pra gente, não é mesmo?! 

 

(Elisa cutuca Vanusa com a arma. Vanusa engole seco.) 

 

VANUSA – Olha, moça, eu acho que isso não é assunto pra se tratar na noite de 

natal! 

TERESA – Aí que você se engana, amiga! Justamente por ser natal é que temos a 

obrigação de refletir sobre isto! 

VANUSA – Moça, por favor! 

TERESA – Porque, na palavra de Deus, está escrito que tudo isto ia acontecer! As 

guerras, a violência, o homossexualismo! 

VANUSA – O que é que a homossexualidade tem a ver com isto? 

 

(Elisa cutuca com a arma. Vanusa não liga.) 

 

TERESA – Tudo! É a degradação do ser humano! Mas tudo isso pode acabar! Porque 

há um mundo de paraíso na palavra de Deus! Com uma pequena contribuição, 

você pode levar esta edição do Novo Testamento/ 

VANUSA – Obrigada, mas eu não preciso. 

TERESA – Todo mundo precisa ter a palavra de Deus em casa! 

VANUSA – Eu já tenho! 

TERESA – Mas daqui dá pra ver que você não tem uma Bíblia em sua estante! 
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VANUSA – Não? 

TERESA – Não. “Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade 

pois somos membros uns dos outros.”3 Está escrito! 

VANUSA – Eu não tô mentindo! A minha Bíblia tá… tá na mesinha de cabeceira! 

TERESA – Amiga… 

 

(Elisa aperta a arma nas costas de Vanusa.) 

 

VANUSA – Além do mais, eu conheço a Bíblia de cor e salteado. Do Velho 

Testamento pro Novo, do Novo pro Velho! 

TERESA – E você acha que está preparada? 

VANUSA – Pra quê? 

TERESA – Pro encontro! 

VANUSA – Han? 

TERESA (firme) – Se hoje fosse o dia de sua morte, você estaria preparada pra 

encontrar Jesus? 

VANUSA (histérica) – Não! Eu não tô preparada! E é por isso que eu quero que a 

senhora vá embora! 

TERESA – Eu vejo seu desespero! Jesus é a solução! 

VANUSA – Moça, por favor! 

TERESA (exaltada) – “Tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito, 

isto é, a palavra de Deus!” (Põe a Bíblia nas mãos de Vanusa.) 

VANUSA – Por favor! 

TERESA – “O Senhor está próximo. Não vos enquieteis com nada.” 

VANUSA – Moça,… 

TERESA – “Aquele que crê e for batizado, será salvo. Aquele que não crê será 

condenado.” 

VANUSA (desesperada, devolve a Bíblia) – Eu já lhe pedi! Vá embora! 

TERESA (pegando um folheto) – Se você não puder ficar com o Novo Testamento,…/ 

VANUSA – Vá embora! 

TERESA – … com uma contribuição ainda menor,/ 

VANUSA – Chega! Eu não agüento mais! (Pra Elisa.) Eu não consigo! Ela não vai 

embora! Eu não consigo! Faça o que você quiser! Eu não consigo! 
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(Vanusa sai de perto da porta. Elisa aparece pra Teresa, mas esconde o 

revólver.) 

 

ELISA – Que inferno! Você não ouviu ela lhe mandando embora não? 

TERESA – Onde mais se encontra resistência é onde mais se precisa da palavra do 

Senhor! 

ELISA – Pois a gente não precisa de palavra nenhuma! Vá embora! 

TERESA – Desde o início, eu percebi que você estava escondida, amiga! 

ELISA – Eu não sou sua amiga! Vá embora! 

VANUSA (como um autômato) – Ela não vai, ela não vai! 

TERESA – Eu vou! Mas antes, eu faço questão de deixar este folheto pra vocês. Não 

precisa contribuir com nada! Só quero que vocês leiam e reflitam. (Estende o 

folheto para Elisa. Elisa não se move.) Não precisa ter medo da palavra de Deus, 

amiga! Ela vai lhe ajudar a superar todos os problemas pelos quais você está 

passando. 

ELISA – Não tenho problemas. 

TERESA – Você acha que o mundo está bom? 

ELISA – Lá vem ela falar das guerras…/ 

TERESA – As guerras, a violência, o homo/ 

ELISA – Olhe aqui, minha filha! Desde que o mundo é mundo sempre teve violência. 

Quando a gente estuda História, é guerra o tempo todo! 

TERESA (mostrando nervosamente a Bíblia) – Mas aqui!… (Bate na Bíblia.) Está 

escrito aqui! A humanidade passa,/ 

ELISA – Os gregos ficavam comendo o cu um do outro muito antes disso aí existir! 

TERESA – … mas a palavra de Deus não passará! Está escrito! 

ELISA – Nem tudo que está escrito é verdade! 

TERESA (fica chocada, depois, reage furiosa) – Quem é você pra dizer que a palavra 

de Deus não é verdade???!!! 

ELISA – Eu vou lhe mostrar! (Aponta o revólver para Teresa.) 

TERESA (histérica) – Uma arma! Você é louca! 

ELISA (ofendida) – Cala a boca! 

TERESA (dá um par de berros e sai correndo) – Políciaaaaa! 
                                                                         
3 Citação à Bíblia. Por todo o texto, haverá várias citações deste tipo. 
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ELISA (vai pro corredor atrás de Teresa) – Parada ou eu atiro! (Atira.) 

 

(Vanusa apreensiva. Um instante de silêncio. Teresa, do corredor geme agudo.) 

 

ELISA (do corredor, dura) – Isso! Agora, venha de ré! 

TERESA (no corredor) – Por favor, amiga! Não me mate! 

ELISA (no corredor) – Venha! (Se afasta na porta, ainda no corredor.) Agora, entre aí! 

TERESA (entrando, amedrontada) – Por favor, amiga! Se for dinheiro, eu não tenho 

quase nada! A arrecadação de hoje foi péssima… 

ELISA – Vá pra junto da outra. (Teresa obedece. Elisa tranca a porta e tira a chave.) 

Você vai passar o natal com a gente. 

TERESA – O quê? 

VANUSA – Foi isso mesmo que você ouviu. 

ELISA – Qual é o seu nome? 

TERESA (desconfiada) – Teresa. 

ELISA – Muito bem, Teresa! Eu sou Elisa, essa daí é Vanusa! 

VANUSA – Prazer. 

TERESA – E o natal? 

ELISA – Bom, eu encomendei um peru, vem com farofa, a gente pode fazer um/ 

VANUSA – Elisa! Deixa a coitada ir! Ela deve ter família, não é como eu! 

ELISA – Deixo ela ir embora, e ela sai por aí gritando pela polícia feito uma maluca! 

TERESA – Não, amiga! Eu não grito não! 

VANUSA – Que é que cê vai lucrar com ela aqui? 

TERESA – Eu sou casada! Que é que meu marido vai pensar? 

ELISA – Ele vai entender. É sempre bom ter uma pessoa religiosa por perto numa 

data como esta! 

TERESA – Senhor Jesus, o que é que está acontecendo? 

ELISA – O Senhor Jesus mandou você pra me ajudar. Não é isso que vocês tão 

sempre querendo? Ajudar o próximo? 

TERESA – Só a palavra de Deus/ 

ELISA – Tô cagando na palavra de Deus! Se Deus fosse piedoso, eu não tava 

precisando apontar uma arma pra conseguir companhia pro natal! 

TERESA – Eu ainda não entendi… 
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ELISA – Eu moro com minha mãe inválida, que depende de mim pra tudo. Não 

consegue fazer mais nada. Não lembra mais de nada. Não anda mais. Não 

controla mais o mijo, o cocô… Eu que tenho que limpar tudo. Todo dia. Toda 

noite. Não sei até quando, pois nem morrer ela consegue. Eu tenho que sair pra 

trabalhar; quando eu volto, tá tudo cagado! Eu boto ela pra cagar antes de sair, 

mas ela nunca caga. Só quando eu tô fora! E suja tudo. E sou eu quem lava a 

cama, a roupa, o lençol. E durmo com ela naquele quarto com cheiro de merda! 

E todo dia eu vou pro meu emprego de merda e volto pra este apartamento de 

merda e levo minha vidinha de merda. Sem ninguém. Só o fantasma de minha 

mãe que não consegue morrer. 

TERESA – Amiga,…/ 

ELISA – Eu não tenho… amiga. Eu não tenho ninguém! Eu sou só, entendeu? É por 

isso que eu preciso que vocês passem o natal comigo! 

VANUSA – E seu namorado? 

ELISA (ri, amarga, mostrando o revólver) – Meu namorado é isso aqui. Foi tudo que 

me restou dele. Acho que deixou aqui pra eu me matar. 

TERESA – Não diga uma coisa destas! 

ELISA – É bom! Se eu tiver que matar vocês duas, eu posso botar a culpa nele! 

 

(Vanusa e Teresa suam frio.) 

 

ELISA (subitamente animada) – Mas que caras são essas, gente? É natal! Vamos 

comemorar! Alegria! 

 

(Vanusa e Teresa se olham.) 

 

ELISA – Vou buscar o peru! (Abre a porta.) Eu não cozinho muito bem, sabe? Preferi 

encomendar. 

VANUSA – Peraí! Cê vai deixar a gente aqui sozinha? 

ELISA – Precisa ter medo não! Eu volto! (Saindo.) Fiquem à vontade! (Tranca a porta 

pelo lado de fora.) 

 

(Um tempo.) 
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VANUSA – Ela é completamente louca. 

TERESA – Tô vendo. (Um tempo.) É sua amiga? 

VANUSA – Não conheço. Bati aqui pra pedir uma informação, e ela me obrigou a ficar! 

TERESA – Assim de vez? 

VANUSA – Resumindo, foi. 

TERESA – Ela é completamente louca! 

VANUSA (ri) – Tá preparada? 

TERESA – Pra quê? 

VANUSA (rindo) – Pra encontrar Jesus? 

TERESA – Não estou achando graça! 

VANUSA (séria, agressiva) – Muito menos eu! 

TERESA – Você devia ter mais respeito com a minha religião! 

VANUSA – E vocês respeitam a dos outros? 

TERESA – A minha religião segue a verdadeira palavra de Deus! 

VANUSA – Há várias maneiras de interpretar a palavra de Deus! 

TERESA – Só uma é verdadeira! 

VANUSA – A sua! 

TERESA – A do Senhor Jesus! 

VANUSA – Fanática! 

TERESA – Blásfema! 

VANUSA – Blasfema! 

TERESA – O quê? 

VANUSA – É blasfema que se diz! 

TERESA – O pastor diz blásfemo. 

VANUSA – O pastor está errado. 

TERESA – Quem é você pra dizer que o pastor está errado? 

VANUSA – Eu ensino Português! 

TERESA – E ele ensina a palavra de Deus! Quem é mais forte, Deus ou o Português? 

VANUSA – Não adianta discutir com você! 

TERESA – E quem é que quer discutir? Só tô esperando o tempo daquela maluca 

descer com o elevador e sumir na rua pra encontrar um jeito de sair daqui! (Vai 

pro telefone.) 

VANUSA – Pensei que você só se preocupasse com o Senhor! 
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TERESA (bota o fone no ouvido e tenta, algumas vezes, conseguir uma linha.) – 

Mudo! 

VANUSA – Por isso que ela deixou a gente aqui sozinha! 

TERESA – A mãe dela! Deve ter outra chave! (Vai indo pro quarto.) 

VANUSA – A velha tá morta! 

TERESA (pára) – O quê? 

VANUSA – Ela matou a mãe. 

TERESA (procura por toda a sala) – Deve ter uma cópia da chave em algum lugar! 

VANUSA – Ela é esperta! Se tivesse outra chave, ela tinha levado! 

TERESA – Ela pode ter esquecido. 

VANUSA – Melhor gritar por socorro! Alguém vai ouvir! 

TERESA – Só se for na rua. Esse prédio tá vazio! 

VANUSA – Como assim? 

TERESA – Eu fui em todos os apartamentos, não encontrei ninguém! Esse era o 

último. 

VANUSA – Mas tem o porteiro lá em baixo! 

TERESA – Não vi porteiro nenhum quando eu entrei. 

VANUSA – Meu deus! Onde é que esse homem foi parar? (Batendo com força na 

porta.) Porteiro! Socorro! 

TERESA (vai até a janela) – Pela janela é melhor. (Tenta abrir a janela, mas não 

consegue.) Me ajuda aqui! (Vanusa vai até a janela e tenta abrir também.) Você 

é mais forte! 

VANUSA – Mais gorda, né? 

TERESA – Não foi isso que eu falei. 

VANUSA – Não precisa disfarçar. 

TERESA – Não tô… Olha! Melhor a gente se concentrar aqui! 

 

(Tentam com força, mas não conseguem abrir a janela. Desistem, exaustas.) 

 

VANUSA – Eu não acredito! Tá tudo do lado dela! O telefone mudo, o prédio vazio e 

sem porteiro, a janela que não abre… 

TERESA – Deve ter outra janela no apartamento! 

VANUSA – Vamos ver! 
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(As duas saem da sala. Vanusa vai pro quarto, e Teresa vai pra cozinha e, 

depois, pro banheiro. Finalmente, Teresa volta e vai pra porta do quarto.) 

 

TERESA – Nada? 

VANUSA (saindo do quarto) – Emperrada também. Quer tentar? 

TERESA – Cê acha que adianta? 

VANUSA – E o resto? 

TERESA – Nada. Tanto o banheiro quanto a cozinha têm uma persiana que dá pra 

outro apartamento que não tem ninguém. 

VANUSA – Não dá pra gente quebrar essa persiana e ir pro outro lado? 

TERESA – É muito estreito. 

VANUSA – E eu sou gorda. 

TERESA – Não dá prum adulto passar por ali. Nem gordo nem magro. 

VANUSA – Ai… A gente vai ter que gritar pelo porteiro! (Chora, desanimada.) 

TERESA – Que é isso, amiga? Coragem! 

VANUSA (chorando) – Não… 

TERESA – “Tudo posso naquele que me conforta.” 

VANUSA (chorando) – Não adianta, eu não acredito… 

TERESA (pondo o braço em volta dos ombros de Vanusa) – Amiga, a força do 

Senhor/ 

VANUSA (se afastando) – Por favor, não me toque! (Teresa se retrai.) Eu não acredito 

que a gente saia dessa. 

TERESA – Vamos tentar! Vamos chamar pelo porteiro. Se você viu ele quando 

chegou, é que ele tá em algum lugar. Eu que não vi. 

VANUSA – Eu também não vi. Cheguei, fui entrando, ninguém me parou… Apenas 

imaginei que devia ter um porteiro e que, por uma coincidência, ele não tava lá 

quando eu passei pela portaria. 

TERESA – Bom… Não custa tentar! 

VANUSA – Ela vai matar a gente. Que nem fez com a mãe. 

TERESA – Ela não tem motivo! 

VANUSA – E gente maluca tem motivo? Ela não pode deixar a gente ir embora 

porque ela sabe que a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dar parte na 

polícia! É ou não é? 

TERESA – Bom… É! 
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VANUSA – Então? Ela é maluca, mas não é louca! Se tiver realmente um porteiro aí 

embaixo, ela já deve ter dado um jeito de afastar ele. 

TERESA – Será? 

VANUSA – Ou então ela falou que a mãe tá fazendo escândalo, que é pra ele não se 

incomodar se ouvir alguém gritando por socorro. 

TERESA – Não! Não, amiga! Não podemos pensar desse jeito! Eu tenho o Senhor 

Jesus comigo, e você pode até não ter fé, mas eu tenho fé por nós duas! 

VANUSA – Eu tenho fé! Fui criada numa família católica e posso dizer que fui católica 

até os meus doze anos de idade. 

TERESA – Eu devia ter imaginado! Pra ser tão sem esperança, tinha que ser católica! 

VANUSA – Eu disse que fui católica! Não sou mais. Mas ainda acredito em muita 

coisa, ainda rezo, sou devota de Nossa Senhora Aparecida…/ 

TERESA – Um pedaço de madeira! 

VANUSA – Eu acredito naquele pedaço de madeira! 

TERESA – Como é que alguém acredita num pedaço de madeira? O que é que um 

pedaço de madeira pode fazer? Nada! 

VANUSA – Pra você. 

TERESA – Pra mim não! Está escrito! “Não terás outros deuses diante de minha face. 

Não farás para ti escultura, não te prostrarás diante delas”/ 

VANUSA – … “nem lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso 

que vingo a iniqüidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles 

que me odeiam, mas uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles 

que me amam e guardam os meus mandamentos.” Conheço isso de cor. E você 

pulou umas coisinhas. 

TERESA – É… eu…/ 

VANUSA – A gente não vai chegar a lugar nenhum discutindo religião. Eu não sou 

capaz de mudar seu ponto de vista, nem você vai conseguir abalar minha 

convicção de que eu não posso mais me encaixar. Mesmo o catolicismo não me 

serve mais. 

TERESA – Você não acredita em Deus? 

VANUSA – Já lhe disse que eu tenho fé! Acredito. Sim! Mas tanto a sua Igreja quanto 

a católica impõem freios que eu… Eu não posso ir contra aquilo que talvez seja o 

que minha natureza tem de mais forte. 

TERESA – Como assim? 
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VANUSA – Aos doze anos, eu descobri o que eu era. E descobri também que, se eu 

quisesse exercer o que eu era, e sou, ou eu rompia com a Igreja ou eu ia ter que 

esconder. Ia ter que mentir. E eu não nasci pra viver mentindo. 

TERESA (incomodada) – Do que você está falando? 

VANUSA (olho no olho) – De desejo. 

TERESA (foge do olhar) – Ora, a religião não condena o desejo. Ela só.../ 

VANUSA – Ela só limita o desejo à reprodução. 

TERESA – Não é bem/ 

VANUSA – E o desejo entre duas mulheres não se destina à reprodução. 

TERESA (tensa) – Não, Senhor! Isso não pode estar acontecendo…/ 

VANUSA – … E esse desejo é imperativo…/ 

TERESA – … É o demônio! 

VANUSA – … Eu não posso nem quero reprimir! 

TERESA (possessa) – Por que você tá me dizendo isso? 

VANUSA (enfática) – Pra que você não me toque! Porque você me atrai! 

TERESA (angústia) – Não, Senhor…/ 

VANUSA – Porque eu te vi e te desejei! 

TERESA – Só pode ser coisa do demônio! 

VANUSA – Não, Teresa! É divino! 

TERESA – Cala a boca, satanás! 

VANUSA – Mas eu respeito sua crença/ 

TERESA – Fé! Eu tenho fé! 

VANUSA – Tá! Respeito sua fé/ 

TERESA – Sai! 

VANUSA – … e sei que não posso lhe ter! 

TERESA – Sai, demônio! 

VANUSA – Desculpe. Eu precisava contar! 

TERESA – Cala a boca, satanás! Eu sabia! Quando eu vi escrito lá em baixo “Edifício 

Iemanjá”, eu pensei: é macumbaria! É coisa do demônio! Sai! 

VANUSA – Teresa! 

TERESA – Sai daqui! 

VANUSA – Sair pra onde? A gente tá presa! 

 

(Teresa grita e corre pro banheiro. Se tranca lá.) 
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VANUSA – Oh, meu Deus! (Vai pra junto da porta do banheiro.) Teresa! Me desculpe! 

TERESA (do banheiro) – Besta-fera! Meia meia meia! 

VANUSA – Pára com isso! Droga! Eu respeito sua fé! Respeite o meu desejo também! 

Eu não tenho culpa de ter gostado de você! Aliás, se eu pudesse escolher, eu 

nunca ia querer ser atraída por você! Você parece que é mais louca que Elisa! 

ROSA (do quarto) – Elisa! (Um tempinho.) Elisa! É você? 

VANUSA (baixo) – Teresa! Você ouviu? 

TERESA (do banheiro) – Tá mudando a voz pra me enganar, Cão! 

VANUSA – Deixe de maluquice! É a mãe de Elisa! 

TERESA (abrindo a porta do banheiro) – Você disse que ela tava morta! 

VANUSA – Vai ver me enganei! 

 

(Teresa vai indo pro quarto. Vanusa vai seguir. Teresa pára.) 

 

TERESA – Você, não chegue perto de mim! 

 

(Vanusa fica, e Teresa entra no quarto.) 

 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

TERESA (do quarto) – Elisa saiu. 

ROSA (do quarto) – Quem é você? 

TERESA (do quarto) – Ela trancou/ 

ROSA (do quarto) – Cadê Elisa? 

TERESA (do quarto) – Calma, minha senhora! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

TERESA (do quarto) – Já disse que ela saiu! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

TERESA (do quarto) – Já vem! 

ROSA (do quarto) – Quem é você? Elisa! 

TERESA (do quarto) – A senhora tem a chave/ 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

TERESA (do quarto) – Calma! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 
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TERESA (do quarto) – Calma, senhora! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

TERESA (do quarto) – Eu disse calma! 

 

(Teresa esbofeteia Rosa. Rosa geme. Vanusa apreensiva na sala. Silêncio. 

Teresa sai tremendo do quarto.) 

 

TERESA – Eu… eu… eu… eu… eu… 

VANUSA (cautelosa) – Calma… 

TERESA (histérica) – Não chegue perto! 

 

(Toca o telefone. Teresa corre pra atender.) 

 

TERESA (histérica) – Alô! Por favor! Eu tô presa! … É! Elisa me prendeu! E tem uma 

lésbica aqui! Ela quer me agarrar! 

VANUSA – Isso não é verdade! 

TERESA – Não, amiga! Não é engano não! Não é engano! … (Tira o fone do ouvido.) 

Desligou. 

VANUSA – Teresa,…/ 

TERESA (agressiva) – Não chegue perto! 

VANUSA – Não. Tudo bem! Eu não vou chegar perto! Vou ficar aqui. Longe! Só quero 

que você se acalme. 

 

(Elisa abre a porta. Tem uma sacola numa mão e o revólver na outra.) 

 

ELISA – Olha o peru! (Fecha a porta.) 

TERESA (vai pra cima de Elisa) – Eu preciso ir embora! 

ELISA (empurra Teresa e aponta a arma) – Que é isso? Num rela em mim não que eu 

não gosto! 

 

(Toca o telefone. Elisa entrega a sacola pra Vanusa e vai atender.) 

 

ELISA – Alô! … Oi, Dona Dete! … Não! Só eu e minha mãe! … (Olha pras outras 

duas.) Foi? … Ave Maria! Que horror! … Mas é isso... Pra senhora ver, outro dia 
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me aconteceu isso também. É a Telebahia que tá uma lástima! Outro dia, eu fui 

ligar pra Roberval e caiu num tele-sorte. … Pois é. … Tá bom! … Pra senhora 

também. … Certo. … E Cida? … Foi? … Ah, tá. … Ó, deixa eu ir que a batata 

aqui tá assando! … Minha mãe, né, coitada! Não pode comer mais peru… … Tá. 

Tchau! (Desliga o telefone. Irritada. Atira pro alto.) Que inferno! Quem foi que 

mandou atender essa merda? (Mete a arma na cara de Teresa.) Foi você, não 

foi, sua crente escrota? 

TERESA – Amiga,/ 

ELISA – Amiga o caralho! Você vai ver quem é sua amiga! (Enfia o revólver na boca 

de Teresa.) 

VANUSA – Pára com isso, Elisa! 

ELISA – Não se meta! (Pra Teresa.) Isso é pra você aprender a ficar de boca calada! 

(Vai puxar o gatilho.) 

VANUSA (desesperada, gritando) – Não!!!!! Fui eu! (Vai até Elisa.) Fui eu que atendi! 

ELISA (tirando o revólver da boca de Teresa e apontando pra Vanusa) – Tá pensando 

que eu sou idiota? 

VANUSA – Eu juro! 

ELISA – Quem atendeu o telefone disse que tava sendo atacada por uma lésbica! 

Uma lésbica, entendeu? 

TERESA – Ó, Senhor… 

ELISA (com o revólver na cara de Vanusa) – Ou você vai querer me dizer que a crente 

também cola velcro? Héin, crente? Você também gosta de lamber uma lasanha? 

TERESA (amargurada) – Eu não sei o que é isso. 

ELISA – Cê deu em cima da crente, né? Pode vir crente que eu tô fervendo! Ficou 

com medo, crente? (Aponta o revólver pra cabeça de Teresa.) Atendeu porque 

tava com medinho, foi? 

VANUSA – Elisa, por favor!… 

ELISA – É… Eu tô sendo dura demais com a crente. Natal… (Tira o revólver de cima 

de Teresa.) E aí, crente? Cê é o quê? Testemunha de Jeová? 

TERESA – Não. 

ELISA – Tem uma colega minha que é. Outro dia ela veio me perguntar: “Ô, Elisa! 

Você não quer ser testemunha de Jeová não?” Eu disse: “Ôxe! Não vi o que 

Jeová fez, vou testemunhar?” (Ri. Pára.) Gente, é uma piada! Ninguém vai rir? 

(Silêncio.) Deixa eu esquentar o peru! (Pra Vanusa.) Me dê essa sacola aí! 
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VANUSA (entregando a sacola) – Você botou o peru na sacola? 

ELISA – Desmantelou o bicho todo! A culpa é de vocês! Como é que eu ia entrar aqui 

segurando o peru na bandeja? E o revólver? (Olha pra dentro da sacola.) Tava 

tão lindo! Vanusa, peru... de natal... você gosta, né? 

VANUSA – Gosto. 

ELISA – Pensei que tivesse preconceito… (Sai.) 

 

(Silêncio. Vanusa fica olhando um tempo pra Teresa que está encolhida num 

canto.) 

 

VANUSA – Desculpe. 

 

(Silêncio. Vanusa pára de olhar pra Teresa.) 

 

TERESA – Obrigada. 

VANUSA – Como? 

TERESA – Por ter me defendido. 

VANUSA – Eu… 

TERESA (dura) – Mas não precisava. 

VANUSA – Não fiz/ 

TERESA – “Tudo posso naquele que me conforta.” O Senhor Jesus me bastaria! 

VANUSA – Ah! Me poupe, Teresa! 

TERESA – Não fale mais comigo! Eu tinha a obrigação de lhe agradecer, mas agora,/ 

ELISA (entrando, interrompendo) – Vanusa! Você gosta de Roberto Carlos ou seu 

negócio ainda é Antônio Marcos mesmo? 

VANUSA – Quem? 

ELISA – Antônio Marcos! Que era marido de Vanusa! Gente! Minha piadas não tão 

agradando hoje! 

VANUSA – Não gosto de Roberto Carlos. 

ELISA – Adoro Roberto Carlos! Já viu a música nova dele? Tá na novela das oito! 

VANUSA – Não gosto de música de novela. 
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ELISA – Adoro música de novela! Tudo a ver! (Bota “Abrazame asi” pra tocar.) Ó, que 

lindo! Se incomode não, crente! Daqui a pouco, eu boto “Jesus Cristo” 4 pra você 

ouvir! 

TERESA – Não precisa. 

ELISA – Como não? Onde já se viu natal sem o Rei cantando (canta) “Jêêêsus”/ 

TERESA – O único Rei é o Senhor! 

ELISA – Então, crente? Se ele tá cantando “Jesus Cristo, eu estou aqui!”? Dá no 

mesmo! Aliás, menina, cê viu que sacanagem a Globo fez? Vai botar Michael 

Jackson hoje! Não devia ser Roberto? Ah, é verdade! Você não gosta! Prefere 

Michael! 

VANUSA – Não prefiro ninguém. 

ELISA – Simone! Acertei? (Canta.) “Então, é natal! E o que você fez?”5 Tem aí! Quer 

ouvir? Depois de Roberto! 

VANUSA – Não, obrigada! 

ELISA (num rompante) – Ah!!! Já sei! (Vai, excitadíssima, até o armário e pega um 

vinil da década de oitenta do Roberto Carlos. Pega também um rolo de durex. 

Joga o durex pra Vanusa.) Corta quatro tiras aí! (Tira o disco da capa.) 

VANUSA – Pra que isso? 

ELISA – A Globo tá pensando que eu vou ficar sem ver Roberto na televisão hoje? Eu 

não tenho vídeo cassete, mas, natal, aqui em casa, na televisão, só vai dar 

Roberto! (Cola a capa do disco na tela da televisão. Radiante.) Que tal? 

VANUSA (sem querer contrariar) – Tá bom. 

ELISA – Vamo dançar? (Bota pra repetir a música.) 

VANUSA – Essa música de novo? 

ELISA – Pra você se acostumar. Deixa eu pular essa parte lenta. (Acelera o disco, 

pulando a introdução da canção.) Vem! 

VANUSA – Eu… não gosto muito de dançar… 

ELISA – Puxa, Vanusa! Vou pedir pra crente? Cê dança, crente? 

 

(Teresa se encolhe mais.) 

                        
4 Referência à canção “Jesus Cristo”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, 
gravada por Roberto Carlos em 1970. 
5 Verso da canção “Então é natal”, versão de Claudio Rabello para “Happy Xmas 
(War is over)” de John Lennon e Yoko Ono, gravada por Simone em 1995 no álbum 
“25 de dezembro”. 
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ELISA (pra Vanusa) – Vem! Meu namorado, sabe?, meu ex!, tem mais de mês que ele 

não aparece… Tô carente!… 

VANUSA – Por favor, Elisa. Sem brincadeiras! 

ELISA (chegando por trás de Vanusa) – Não tô brincando… (Encosta o revólver nas 

costas de Vanusa e começa a beijar-lhe o pescoço.) 

VANUSA – Por favor, não faz isso… 

TERESA – Pouca vergonha!… 

ELISA (sorri) – É pouco, é? (Passa a mão nos seios de Vanusa.) 

VANUSA – Elisa… 

ELISA – Que foi? Não tá bom? (Pega os seio de Vanusa por baixo da roupa enquanto 

a acaricia com o revólver.) 

TERESA (levanta revoltada) – Nojo! (Vai andando pro quarto.) 

ELISA (larga Vanusa e aponta a arma pra Teresa) – Pronde é que você vai? 

TERESA (pára) – Pro quarto! Não vou ficar vendo vocês fazerem isso na minha frente! 

ELISA – Vai! Por que eu tô mandando! 

TERESA (desesperada) – Isto é pecado! 

ELISA – Tudo pra vocês é pecado! 

TERESA – Está escrito! “Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino 

de Deus?” 

ELISA – Quem é que é injusto aqui? 

TERESA – “Não vos enganeis: nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, 

nem os efeminados”…!!! 

ELISA – Os efeminados! Tá falando de bicha! Não de lésbica! 

VANUSA – Elisa,… 

ELISA – Já vou! 

TERESA – Jesus está vendo! Ele vai lhe castigar! 

ELISA – Jesus tá cagando e andando pra gente! 

TERESA – Blásfema! 

VANUSA (pra si mesma) – Blasfema! 

ELISA – Não interessa! (Pra Teresa.) Passa pra lá! 

TERESA (firme) – Eu não vou ficar/ 

ELISA (agressiva, parte pra cima de Teresa) – Mandei passar pra lá! 

VANUSA – Elisa, por favor, eu não quero!!! 
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ELISA – Como é que é? 

VANUSA (cautelosa) – Eu… eu fico… lisonjeada por você sentir tesão por mim, mas… 

eu não… não me sinto atraída por você. 

ELISA – Peraí! Não tô entendendo! Repete. 

VANUSA – Eu quero dizer…/ 

ELISA – Mandei repetir! (Desliga o som.) Repete! Palavra por palavra! 

VANUSA – Eu… eu…/ 

ELISA – Eu fico lisonjeada! Foi isso que você disse? 

VANUSA – Foi. 

ELISA – Então, repete! 

VANUSA – Eu fico lisonjeada por você sentir tesão por mim, mas/ 

ELISA – Tesão? (Ri.) Que maluquice é essa? De onde você tirou essa idéia? 

VANUSA – Eu…/ 

ELISA – Cala a boca! Tesão? Você não tem espelho em casa não, sua gorda? Você é 

um bucho! Tesão! Tesão pelo quê? Por esses seus seios caídos, moles? Sua 

perna de celulite? Tesão! Eu só tava querendo brincar com a crente! Você é 

muito cretina de achar que eu ia sentir tesão por isso! (Rindo.) Se eu fosse 

roçona, minha filha, ia procurar uma mulher de verdade, não um bagulho desses! 

Ih! Acho que o peru tá queimando! 

VANUSA (saindo, apressada e arrasada) – Deixa que eu vejo. (Sai.) 

ELISA (alto) – Pega direito esse peru! (Baixo.) Pelo menos, uma vez na vida… 

TERESA – Você também não deve ter espelho em casa… 

ELISA – Como é que é, crente? 

TERESA (agressiva) – Quem você pensa que é pra falar do corpo dela? 

ELISA – … 

TERESA – Cê tá achando que é linda com essa cara toda perebenta? 

ELISA – É um problema hormonal!!! 

VANUSA (aparecendo) – Que é isso, gente? 

TERESA – Você não tem cintura! É quadrada! Torta! 

ELISA (aponta o revólver) – Cala a boca, sua escrota! 

VANUSA – Teresa, pára! 

TERESA – Sai daqui! (Pra Elisa.) Isso! Me aponta seu namorado! Porque canhão 

namora é com revólver! 

ELISA – Nigrinha! 
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(Elisa atira, no mesmo tempo em que Vanusa afasta o braço dela. O tiro vai pra 

parede. Vanusa tenta conter Elisa, mas Teresa vai por trás de Vanusa e a 

afasta.) 

 

TERESA – Deixa! Deixa ela atirar em mim! 

VANUSA – Teresa! 

TERESA – Sai daqui! (Pega a mão de Elisa que está com o revólver e aponta pro 

próprio peito.) Vai! Atira! (Elisa fica parada.) Atira! Eu quero morrer! Atira! Eu 

quero morrer! Eu quero morrer! 

ELISA (histérica, se afasta de Teresa e vai apontando o revólver para as duas) – Não! 

É natal! No meu natal ninguém morre! Ninguém morre! Eu quero uma noite feliz! 

Ninguém morre!!! (Reflete um instantinho.) A não ser em último caso. (Vai pra 

cozinha. De lá.) Que inferno! Você não tirou o peru do forno! Deve ter queimado! 

VANUSA – Eu apaguei! (Chega perto de Teresa, que está chorando.) Pra que falar em 

morte agora? Cadê sua fé? 

 

(Teresa olha nos olhos de Vanusa.) 

 

VANUSA – Não deixe que essa louca nos enlouqueça! Ela vai sempre tentar atingir a 

gente nos pontos fracos. 

ELISA (de volta, simpática) – Vamos deixar de segredinhos? Calor! Cês não tão 

achando isso aqui meio abafado não? Vou tomar um banho! Vanusa, você, que é 

forte, vê se consegue abrir essa janela! (Entra no banheiro.) Tá emperrada. Um 

inferno! 

 

(Um tempo. Som de chuveiro.) 

 

VANUSA – Ela tá certa. Eu sou um bucho. 

TERESA – Que é isso? Você é gorda, mas… 

VANUSA (completando) – … Tenho um rosto bonito… (Riso amargo.) Sabe quantas 

vezes eu já ouvi isso em minha vida? (Reflete.) A verdade é que não importa o 

rosto bonito. (Um tempo.) Eu não preciso de um espelho pra ver que eu sou feia. 

Minha barriga. Meus seios. Minhas coxas. Um bucho. O rosto, eu só vejo no 
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espelho. Mas também não acho que ele seja bonito. Ele sabe que o resto é feio. 

Sabe, eu nunca… nunca tive vergonha da minha homossexualidade! Pelo 

contrário! Não gosto que invadam minha intimidade, mas vergonha, eu não 

tenho. Tenho vergonha é de ser gorda. Gorda. Minha namorada… Minha ex. 

Sempre me jogava na cara: gorda nojenta! Ela aprontava comigo, e eu 

agüentava. Gorda horrorosa! Até dinheiro emprestado com meu pai, eu consegui 

pra ela. Sua gorda flácida! Ela me humilhava na frente dos amigos, dizia pra todo 

mundo que não sabia por que é que ainda tava comigo. Gorda deformada! E eu 

sempre agüentei tudo, três anos. Não reclamava, porque sabia que ninguém 

mais ia me querer. Gorda feia! Ninguém mais ia olhar pra mim. Feia, ela sempre 

dizia. Feia… 

 

(Teresa dá um beijo delicado na boca de Vanusa.) 

 

TERESA – Pra mim, você é linda. 

VANUSA (surpresa) – Teresa! 

TERESA – Não fala nada! (Beija violentamente Vanusa.) Não fala! Só me beija! 

 

(Beijam-se, com sofreguidão. Abraçam-se.) 

 

VANUSA – Teresa! É tão bom! 

TERESA – Sim! É bom! Como é que pode ser tão bom se não é bom? 

VANUSA (olha no olho da outra) – É bom! 

TERESA – Eu sei que não! (Um tempo.) Eu pensei que tivesse curada. (Pára o 

chuveiro, mas as duas nem se dão conta.) Há três anos. Há três anos, eu me 

converti. Casei, tive filhos. Pra me livrar disso. Me livrar do mal. Quem foi que lhe 

mandou aqui? O diabo? 

VANUSA – Foi Deus! 

TERESA – Blásfema! 

VANUSA – Blasfema. 

 

(Teresa beija Vanusa novamente. Depois, a repele com força.) 

 

TERESA – Não posso! 
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VANUSA – Por quê? 

TERESA – Eu vou queimar…! 

VANUSA – Eu tô queimando! 

TERESA – Eu também! Mas eu não quero esse fogo! Eu quero ser feliz! 

VANUSA – Isso é felicidade! 

TERESA – Ninguém pode ser feliz assim! Está escrito! 

VANUSA – Mentira que isso não tá escrito! 

TERESA – Você não é feliz! 

VANUSA – Porque eu sou gorda! 

TERESA – Não! Porque sua vida não tá certa! 

VANUSA – Você não pode/ 

TERESA – Eu sei! Eu já fui assim! 

VANUSA – Você é assim! 

TERESA – Não! Você me tentou, mas eu estou curada! Eu encontrei Jesus! Eu sei o 

caminho da salvação! 

VANUSA – E você está feliz? 

ELISA (saindo do banheiro) – Vamo parar com essa putaria que eu não quero bate-

boca em minha casa! 

VANUSA – Você, não se mete! 

ELISA (apontando o revólver) – Olha aqui, greluda,…! 

VANUSA – Cala a boca! 

ELISA – Quem é você pra me mandar calar a boca? 

VANUSA – Isso é entre mim e Teresa! 

TERESA – Eu não tenho nada pra falar com você! (Corre pro banheiro.) Tô curada! 

Curada! (Se tranca no banheiro.) 

ELISA – Ôxe! Que é que deu na crente? Tá irradiada? 

VANUSA – Chega, Elisa! Cansei de suas piadinhas! 

ELISA – Calma! Só tô tentando suavizar o ambiente! 

VANUSA – Cala a boca! 

ELISA (apruma a arma) – Já lhe perguntei quem é você pra me mandar calar a boca! 

VANUSA – E quem é você pra ficar dando ordem, héin, sua vaca?! 

ELISA – Você vai ver a vaca! (Atira. O revólver tá sem bala. Elisa tenta outras vezes, 

mas acabaram as balas do revólver.) Que inferno! 

VANUSA (parte pra cima de Elisa) – Miserável! 
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(Vanusa puxa Elisa pelos cabelos.) 

 

ELISA (gritando) – Ai! Desgraça! 

 

(Vanusa passa uma rasteira em Elisa, senta em cima dela.) 

 

VANUSA – Ainda bem que eu sou mais forte! 

ELISA – Me solta! 

VANUSA (dá-lhe uma bofetada) – Isso é por suas piadinhas! (Dá outra.) Suas 

grosserias! (Outra.) Seu revólver! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

ELISA – Minha mãe tá me chamando! 

VANUSA – Ela pode esperar. Já vai! Cadê a chave da porta? 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

VANUSA – Já vai! Vumbora! Desembucha! 

ELISA – Tá no bolso! 

VANUSA – Me dê! 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

VANUSA – Já vai, porra! 

ELISA – Cê tá sentada em cima! 

 

(Vanusa mete a mão no bolso de Elisa e pega a chave de casa.) 

 

ROSA (do quarto) – Elisa! 

VANUSA – Que merda! (Levanta.) Qual o nome de sua mãe? 

ELISA (no chão) – Rosa. 

VANUSA (indo pro quarto) – Olha aqui, Dona Rosa!... (Entra no quarto.) 

ROSA (do quarto, assustada) – Quem é você? 

VANUSA (do quarto) – ... Cale esta boca! 

 

(Vanusa bate violentamente em Rosa no quarto. Rosa geme de dor. Elisa entra 

correndo no quarto.) 
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ELISA (do quarto) – Larga a minha mãe! (Vanusa dá um soco em Elisa. Elisa sai do 

quarto com o nariz sangrando. Vai até a porta do banheiro.) Teresa! Socorro! 

 

(Vanusa sai do quarto. Elisa grita.) 

 

ELISA – Socorro! 

TERESA (saindo do banheiro, vê Elisa sangrando) – Que é que tá acontecendo? 

VANUSA – Acabou a bala do revólver! 

ELISA – Ela matou minha mãe! 

VANUSA – Bobagem! A velha tá respirando! 

ELISA – Matou sim! E me deu uma surra! 

VANUSA – Uma rasteira e três bofetadas! Isso é uma surra? (Mostra a chave pra 

Teresa.) Tá aqui! (Joga a chave pra Teresa.) Estamos livres! 

 

(Teresa pega a chave. Vai andando pra porta.) 

 

ELISA – Não! Eu não quero ficar sozinha com minha mãe morta! 

VANUSA – Já disse que a velha tá respirando! Vamos, Teresa! Pode ir pro seu 

marido, pra sua família! Vá! 

ELISA – Gente! Além do peru, tem vinho! 

VANUSA – Vá! Vá pro seu pastor e seus “blásfemos”! 

ELISA – Do bom! 

VANUSA – Vá! Volte pro Senhor Jesus! Volte pra sua paz! 

 

(Teresa abre a porta.) 

 

ELISA (na última tentativa) – Tem arroz à grega! 

 

(Teresa olha pra Vanusa.) 

 

TERESA – Eu não sou feliz. 

 

(Teresa sai e fecha a porta. Silêncio.) 
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ELISA (desolada) – Tá gostosinho, o arroz. 

 

(Silêncio.) 

 

VANUSA – Então, vamos comer. 

 

(Silêncio.) 

 

ELISA – Acho que tô sem fome. 

 

(Silêncio.) 

 

VANUSA – Eu também. 

ELISA – Me arrependi de ter encomendado esse peru. Não fui com a cara. 

VANUSA – Também. Você enfia o peru numa sacola! 

ELISA – Eu tinha que ficar com a mão livre pro revólver! 

VANUSA – Qual o sentido? 

ELISA – Já disse! Ficar com a mão livre pro revólver! 

VANUSA – Não! Disso tudo! Eu, você, Teresa. Não temos nada a ver uma com a 

outra. 

ELISA – Você é feliz? 

VANUSA (reflete) – Não. 

ELISA – Taí o sentido. Você não é feliz. Ela disse que não é feliz. Eu não sou feliz. 

Ninguém é feliz aqui. 

VANUSA – Nem sua mãe? 

ELISA – E minha mãe ainda é alguma coisa? 

VANUSA – Deve ser, não? 

ELISA – Ai! Tá abafado aqui! 

VANUSA – Essa porra dessa janela não abre! 

ELISA – Mas agora, eu posso abrir a porta! Durmo com ela aberta. Nunca aparece 

ninguém mesmo. (Vai abrir a porta.) Vez em quando, aparece um crente. Oh! 

Desculpa! 

 

(Elisa abre a porta. Aparece Teresa. O coração de Vanusa dispara.) 
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ELISA – Ai! Que susto! 

TERESA – Já abriram o vinho? 

ELISA – Tem um aberto, que eu… 

TERESA – Aceito. 

 

(Teresa vai entrando com Elisa que vai pegando a garrafa de vinho e um copo e 

entregando para a crente.) 

 

VANUSA (longe das duas) – “Não vos embriagueis com o vinho que é uma fonte de 

devassidão.” 

TERESA – E daí? (Toma o vinho quase todo no gargalo.) 

ELISA – Maluca! Assim, você fica bêbada! 

TERESA (exultante) – É isso que eu quero! Perder a razão! Perder o juízo! Perder a 

vergonha! (Olha pra Vanusa.) Perder o medo! (Chega mais perto.) E me perder 

em você! 

 

(As duas se olham apaixonadas.) 

 

ELISA – Que piegas! (Teresa e Vanusa olham feio pra Elisa.) Mas lindo! Lindo! 

(Reflete.) Eu tô é com inveja… 

VANUSA – E sua família? 

TERESA – Liguei. Avisei que não volto. Fiz bem? 

VANUSA – Fez. 

ELISA – Como fez? E se não der certo? 

VANUSA – Vai dar. 

TERESA – Eu tenho fé. 

 

(Vanusa e Teresa se abraçam. Elisa se sente sozinha e sai de fininho pro quarto. 

Depois do abraço, Vanusa e Teresa não vêem Elisa.) 

 

VANUSA (procura) – Elisa? (Mais alto.) Elisa! 

ELISA (do quarto) – Vão embora! Me deixem sozinha! 

TERESA – Cê tá chorando? 
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ELISA (do quarto) – Vão embora! Que saco! Não queriam tanto ir embora? 

TERESA – Amiga,… 

ELISA (do quarto) – Já disse que eu não tenho amiga! 

VANUSA – Tem sim! Duas! 

TERESA – É! Vem ficar com a gente! 

ELISA (do quarto) – Pra quê? Pra segurar vela? 

VANUSA – Qualé, Elisa? A gente faz o seguinte! Esse peru tá uma bomba! A gente 

pega o vinho e vai dar uma volta! Eu tô de carro! Quem sabe você não arruma 

um bofe? 

ELISA (aparece) – Topo! 

TERESA – Ótimo! Pega o vinho. 

ELISA (pegando outras garrafas de vinho) – E copos! 

 

(Elisa aponta pra uma porta do armário, e Teresa pega os copos.) 

 

ELISA (canta, animada) – “Jingobel, jingobel”… 

VANUSA (cantando) – “Jingle all the way!” 

TERESA – Ôxente! Que é isso? 

VANUSA – É a letra, ora! 

ELISA – Em inglês? Cê é louca? 

TERESA – Eu conheço é a em português mesmo. 

ELISA – A do papel? 

TERESA – É. 

ELISA e TERESA (juntas, cantando) – “Jingobel, jingobel 

Acabou o papel!” 

ELISA (cantando) – “Não faz mal, não faz mal 

Limpa com jornal!” 

ELISA e TERESA (cantando) – “O papel tá caro 

caro pra chuchu 

o que é que eu faço”… 

TERESA (cantando) – “Pra limpar meu braço!” 

ELISA – É cu, crente! 

 

 (Teresa titubeia. Toma coragem.) 
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TERESA (cantando) – “Pra limpar meu cu!” 

 

(Teresa e Elisa caem na gargalhada.) 

 

ELISA – Aê! Tá crente que tá! 

VANUSA – Gente! Que baixaria! 

ELISA – Deixe de onda! 

TERESA – Vamos? 

VANUSA – Vumbora, galera! 

 

(As três saem cantando a musiquinha. Fecham a porta. As vozes delas vão 

sumindo no corredor até o silêncio. Na sala vazia, a árvore de natal pisca suas 

luzes.) 

 

ROSA (do quarto) – Elisa! (Silêncio.) Elisa! (Silêncio.) Elisa!… 

 

 

 

FIM 
 
 

Dias D’Ávila e Salvador 

18 de janeiro a 1º de fevereiro de 1998 


