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1 

 (Um foco de luz ilumina um livro, aberto com a capa pra cima. Enquanto 

isto, no espaço que representa a casa de Ana, Ana e Carlos se olham e, ao 

final da fala seguinte, estarão abraçados.) 

 

MARCELO (off) – Acho que, finalmente, consegui fazer alguma coisa direito. Nes-

te instante, meu sangue escorre, meu coração pára. Minha cabeça não é 

mais uma cabeça; é uma massa no chão, ao lado do meu corpo. Restos de 

um cérebro que sempre me atormentou. Neste momento, eu me livro do 

peso do nada. A terra, com certeza, me será mais leve. 

 

__________________________________ 

 

2 

 (Sauna. Enquanto Marcelo fala, Carlos lhe acaricia o braço, lambe sua bar-

riga, morde seu peito. Marcelo acaricia a cabeça de Carlos.) 

 

MARCELO – Meu nome é Marcelo. Você disse que estuda teatro? Eu já fiz dan-

ça. É. Eu era bom. Mas deixei. O grupo ia fazer uma excursão pela Europa 

– três meses. Eu não podia ir, não podia largar meu emprego; eu trabalho 

no Estado. E, também, eu dançava escondido dos meus pais. Usava pseu-

dônimo e tudo. Eles iam morrer de vergonha se soubessem. Sabe como é: 
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dança é coisa de viado; eles não iam entender. Sempre tive muito respeito 

por eles. 

 

 (Carlos lambe Marcelo no sovaco e passa para as costas.) 

 

MARCELO – Meu pai morreu ano passado. Nunca deixei ele se envergonhar de 

mim. Deixei a dança, fiquei no emprego. Eu trabalho com engenharia – mas 

sou formado em Arquitetura. Era o que minha mãe queria. O colégio militar, 

também foi ela que quis. Fiz o ginásio e o segundo grau no colégio militar. 

 

 (Carlos tira a toalha de Marcelo.) 

 

MARCELO – Eu fazia parte da turma que batia nos viadinhos. Quer dizer, de vez 

em quando, a gente dava uns tapas naqueles que a gente sabia que não 

iam dar queixa. Mas, nos outros todos, a gente dava a maior churria. Eles 

morriam de medo da gente. 

 

 (A mão de Carlos no sexo do outro.) 

 

MARCELO – Teve um que pediu pra pegar em meu pau uma vez, no vestiário, 

antes da educação física. Contei pra todo mundo. 

 

 (Marcelo conduz a mão de Carlos de seu pênis para seu peito.) 

 

MARCELO – Esse foi um dos que apanharam. Teve um colega meu que foi pego 

no flagra, comendo um viadinho. Foi um auê. O viadinho foi expulso do co-

légio militar. O que tava comendo só recebeu uma repreensão. Virou o herói 

da turma. 

 

 (Carlos tira sua própria toalha e percebe-se que ele trazia uma camisinha, 

que ele abre e coloca no próprio pênis.) 
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MARCELO – Fernando! Fernando Sá, o que tava comendo o outro. Fernando, 

que agora é Fernanda. Virou travesti e tá lá em Paris, ganhando dinheiro 

comendo homem casado. 

 

 (Carlos coloca a mão em concha na frente de Marcelo.)  

 

CARLOS – Cospe. 

 

 (Marcelo cospe na mão de Carlos. Carlos lubrifica o próprio pênis e o ânus 

de Marcelo.) 

 

CARLOS – Eu também estudei em colégio militar. 

 

 (Carlos penetra o outro.) 

 

CARLOS – Eu era da turma dos viadinhos. 

 

__________________________________ 

 

3 

 (Secretária eletrônica.) 

 

MARCELO (off) – Carlos, aqui é Marcelo. Me liga; pra gente combinar alguma 

coisa. 

 

 (Bip.) 

 

__________________________________ 
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4 

 (Quarto de Carlos. Ele e Marcelo, na cama, encaixados. Marcelo por trás de 

Carlos.) 

 

MARCELO – Você tem sorte. Nessa idade, já mora sozinho. 

CARLOS – Mas ainda sou sustentado por meus pais. 

MARCELO – Mais sorte ainda. Pra eu morar sozinho, foi difícil. Você não tem do 

que se queixar. Tem um apartamento ótimo, estuda o que quer. 

CARLOS – Às vezes, eu me sinto muito solitário aqui.  

MARCELO – Eu entendo. Eu também, às vezes, me sinto muito só. Por outro 

lado, prefiro assim. Gosto de morar sozinho. Não nasci pra me casar. Pra 

você ver, eu não consigo dormir junto com ninguém. Meu apartamento tem 

dois quartos. Quando levo alguém pra lá, dorme no quarto de hóspedes. 

CARLOS – Também não consigo dormir com ninguém. 

MARCELO – Então, ótimo! 

CARLOS – Nem quero compromisso. 

MARCELO – Nem eu. Não quero me sentir preso a ninguém! 

CARLOS – nem eu. As últimas experiências não foram nada agradáveis. 

MARCELO – Já foram muitas? Você é tão novo... 

CARLOS – Já tenho vinte, Marcelo. O primeiro namorado, eu tinha catorze. 

MARCELO – E namoradas? 

CARLOS – Tive uma, só pra despistar a família. Não faço mais isso. 

MARCELO – E seus pais não desconfiam? 

CARLOS – Eles sabem. Eu contei. 

MARCELO – Você é maluco? Por quê? 

CARLOS – Ah, é uma história muito comprida... 
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MARCELO – Eu não tô com pressa. (Desencaixando-se.) Deixa eu tirar isso da-

qui. (Tira a camisinha.) 

CARLOS – Eu tinha uma grande amiga em Feira: Sandra. Quando eu vim pra 

Salvador, estudar Arquitetura... 

MARCELO – Você fez Arquitetura também? 

CARLOS – Só um ano. Depois, fiz um ano de Psicologia e, finalmente, entrei no 

curso de Interpretação Teatral e já tô no segundo ano. Nesse, eu me formo, 

se Deus quiser. Bom, eu tinha essa amiga e escrevia sempre pra ela, con-

tando tudo que me acontecia aqui. Com detalhes do tipo quem-gozou-onde. 

E ela sempre deixava as cartas no guarda-roupa. (Pequena pausa.) Teve 

uma carta que ela achou pesada demais, porque falava de um namoro que 

eu tive, de minha primeira experiência com maconha e de uma tentativa de-

la de namorar uma menina. Que não deu certo. Ela passou a noite toda se 

beijando com a tal da Cláudia. No final, eu perguntei: E aí, Sandra, como é 

que foi? E ela: (Imitando a amiga.) “Carlinhos, tecnicamente, é a mesma 

coisa... Mas mulher não tem aquele treco duro e gostoso que fica roçando 

na gente!” (Pequena pausa.) Essa carta, ela ficou com medo de deixar no 

guarda-roupa, que a mãe podia pegar,e começou a levar sempre na bolsa. 

Aí, como em toda boa novela, ela teve um acidente: caiu do ônibus, bateu a 

cabeça e foi pro hospital. A mãe foi lavar a bolsa, que ficou toda suja de 

sangue, tirou as coisas de dentro e viu a carta. Leu. Quando Sandra saiu do 

hospital, ela começou a fazer chantagem com a filha: (Imitando a mãe da 

amiga) “Olha, você vai deixar o curso de Economia à noite e vai fazer Letras 

à tarde, vai deixar o Partido Comunista e entrar no PDS, vai deixar esse seu 

namorado comunista, que eu não gosto dele, ou eu vou contar pros pais de 

Carlos que ele é viado!” (Pequena pausa.) Sandra não sabia o que fazer. 

Levou duas semanas pra me contar. Eu, ao invés de chamar a mãe dela e 

dizer: conte, resolvi falar logo pros meus pais. (Pequena pausa.) Era domin-

go de noite. Tava passando Maratona da morte, com Dustin Hoffman, na te-

vê. Chamei minha mãe no quarto e falei: (Como se falasse para a mãe) Eu 

tenho duas coisas pra falar pra senhora. A primeira é que eu tive uma expe-

riência com maconha; não gostei, detestei aquela fumaça entrando em mi-

nha garganta, aliás, não sei como você consegue fumar esse troço aí – (pa-
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ra Marcelo) apontei o cigarro dela, que minha mãe fuma feito uma caipora. 

Do careta. Aí, ela falou que era assim mesmo, que, no começo, ela não 

gostava, mas, depois, ficou viciada. Quer dizer, liberou a maconha. (Pra 

mãe.) Bom, a segunda coisa, eu acho que a senhora não vai receber tão fá-

cil. (Pra Marcelo.) Nessa época, eu tava em Psicologia, mas tava fazendo 

também uma oficina de interpretação. Aí, ela falou: (mãe) “Bem, o fato de 

você estar fazendo teatro não significa que você seja homossexual, signifi-

ca?” (Carlos.) Não. Teatro não tem nada a ver com homossexualidade. Mas 

eu sou homossexual, sim. (Pequena pausa. Reação da mãe. A mãe fala.) 

“Não pode ser. Você não parece!” (Faz com a mão um gesto pra mãe espe-

rar. Para Marcelo.) Peguei um cartão que eu tinha recebido de um namora-

do, que não tinha nada demais, só que, no final, ele escreveu: “beijos”. (En-

trega o cartão pra mãe. A mãe lê o cartão. Mãe, devolvendo o cartão.) “Gra-

cinha!... O jeito agora é você voltar pra Feira, que eu não vou deixar você 

naquela cidade se perdendo!” (Carlos.) Minha mãe, eu não volto pra Feira 

não. (Mãe, histérica.) Então, o jeito é lhe internar num hospital psiquiátrico 

porque você só pode estar louco, não é?” (Pra Marcelo.) Aí, a mulher come-

çou a passar mal. A pressão dela, que nuca passou de onze, foi pra cator-

ze. Ela achava que eu era o maior travesti aqui. Ela disse: (mãe) “Eu sei lá 

que roupas você veste em Salvador?” (Pausa. Pra Marcelo.) Ela lá, passan-

do mal no sofá; parecia um sapo. (Imita a mãe, passando mal.) E meu pai 

perguntando: (pai) “O que foi que você falou pra sua mãe?” (Carlos.) Eu? 

Nada! Não falei nada! (Pai.) “Como nada? A mulher tá passando mal!” (Pra 

Marcelo.) Eu tava completamente tonto. Sabe aquela sensação que a gente 

tem quando muda o grau dos óculos? Que fica o chão cheio de ladeiras? 

Era o que eu sentia. Eu andava, e o chão fazia ladeira. E meu pai insistindo. 

Eu não queria falar pra ele. Aí, eu pensei: o que é que pode ser tão terrível 

pra ele quanto ter um filho homossexual? (Pequena pausa.) Ter um filho 

drogado! Chamei ele na cozinha e falei: (solene, pro pai) Meu pai, eu estou 

viciado em maconha há três meses! (Pequena pausa.) Ele sentou... (Pai, 

pausadamente, mantendo a calma.) “Meu filho, eu sei que essas rodas de 

consumo de tóxicos geralmente terminam em orgias, inclusive com relações 

homossexuais. Você, por acaso, já teve alguma relação homossexual?” 
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(Pausa. Carlos.) Já. (Pai.) “Ativas ou passivas?” (Para Marcelo.) Eu sabia a 

resposta que ele queria. (Pro pai.) Ativas. (Pequena pausa. Pro pai.) Mas já 

tive uma passiva! (Pra Marcelo.) Eu tinha que ser um pouco cruel. ... Aí, ele 

queria saber por que era que eu tinha contado pra minha mãe. Eu inventei 

uma história tão absurda! Eu disse que quem me passava a maconha era 

um cara de Arquitetura – porque tudo que era ruim eu jogava pra Arquitetu-

ra, que eu fiz por causa dele –, e esse cara tinha um amigo que me seduziu, 

e os dois tiraram fotos e estavam me chantageando. Ele acreditou. (Peque-

na pausa.) Aí, ele me falou que eu tava correndo risco de vida. Primeiro, 

porque podia pegar aids. Segundo, porque, como homossexual ativo, eu 

podia ter meus órgãos internos apodrecidos... (pai) ... “porque Mozart era 

homossexual ativo e morreu com os órgãos internos apodrecidos porque 

entrou um folículo fecal pela uretra, causando, assim, o apodrecimento dos 

órgãos internos.” (Pra Marcelo.) Eu falei: (pro pai) Meu pai, Mozart não era 

homossexual! (Pra Marcelo.) Nem questionei esse negócio de apodreci-

mento de órgãos internos. Aí, ele me falou que eu corria risco, também, por 

causa dos chantagistas. (Pai.) “Esses caras não vão se contentar em você 

ter contado isso pra mim e pra sua mãe. Eles vão querer extorquir dinheiro 

de qualquer jeito! A gente tem que botar a polícia atrás deles!” (Pra Marce-

lo.) E minha mãe, na outra sala: (mãe) “Eu não tô sabendo nada disso!” (Pra 

Marcelo.) Cheguei perto... (Pra mãe, sussurrando.) Cala a boca! Tô inven-

tando uma história pra ele... (Pra Marcelo.) Prometi que, na quinta-feira, eu 

dava pra ele o nome e o endereço dos caras. Minha mãe subiu, voltou e me 

deu o dinheiro do aluguel. Depois, quando ela já tava deitada, fui me des-

pedir dela – meu pai ia me levar na rodoviária, eu vinha pra Salvador – e e-

la: (mãe, dolorosa) “Eu vou tentar não dizer nada pra seu pai essa semana, 

mas eu não sei se vou conseguir ficar tanto tempo com isso guardado. É 

muito pesado pra mim.” (Carlos.) Tudo bem; eu só não queria contar pra ele 

hoje. (Mãe.) “Eu quero que você saiba que, hoje, você tirou pelo menos dez 

anos da minha vida. Se eu ia viver setenta, agora só vou viver sessenta.” 

(Pra Marcelo.) Cheguei perto da cama... (Frágil, pra mãe.) Posso lhe pedir 

uma coisa? (Mãe, tentando ser fria, mas dolorosa.) Se eu puder...” (Carlos, 

sincero.) Eu queria um abraço. (Pequena pausa. Pra Marcelo.) Lágrima e 
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lágimas. (Mãe, aos prantos.) “Ô, filho! Eu não quero te perder!” (Carlos, aos 

prantos.) Ô, mãe! Eu não quero te perder também! (Mãe, aos prantos.) “Ô, 

filho! Procura um psicólogo!” (Carlos, aos prantos.) Ô, mãe! Que tal você 

também procurar um? (Pra Marcelo.) Vim pra Salvador arrasado. Eu mora-

va na casa de uma sapatão, que morria de medo que alguém soubesse de-

la. Quando ela me viu com aquela cara... (Sapatão.) “O que foi que aconte-

ceu?” (Carlos, arrasado.) Morreu uma amiga minha. (Sapatão, aliviada.) 

“Graças a Deus!” (Pra Marcelo.) De noite, consegui falar com um amigo 

meu que, graças a Deus, tava com o humor em alta. (Pro amigo.) Zezinho, 

a pressão dela não passava de onze, foi pra catorze! (Zezinho.) “Pense pelo 

lado positivo. Qual a idade de sua mãe?” (Carlos.) Cinqüenta. (Zezinho.) 

“Então! Ela ia ter que ficar sabendo disso mais cedo ou mais tarde. Vai que 

ela descobre com sessenta, aí, a pressão subia, ela morria e você ia ficar 

com essa culpa pro resto da vida!” (Pra Marcelo.) Ele me convenceu a, na 

quinta, tentar atingir o coração materno. Quinta, eles vêm pra Salvador. An-

tes, minha mãe vem falar sozinha comigo. Eu tento atingir o coração mater-

no: (pra mãe) Minha mãe, imagine a minha situação. Eu, dezoito anos, ho-

mossexual, numa família que todo mundo malha os homossexuais... (Mãe, 

cortante.) “E o que você está fazendo comigo e com seu pai, você não vê? 

Você não conta?” (Carlos, estranhando.) Fazendo o quê, minha mãe? (Mãe, 

severa.) “A vergonha que você está nos fazendo passar. Essas pessoas to-

das que estão sabendo!” (Carlos, estranhando mais ainda.) Que pessoas? 

(Mãe, indignada.) “Os homens que transaram com você! Devem estar pen-

sando: ‘Eu comi o filho de Yara e Adalto’!” (Pausa.Pra Marcelo.) Ela saiu, e 

veio meu pai. (Pai, pausadamente.) “Meu filho, antes de você se envolver 

com tóxicos, você já tinha tido alguma relação homossexual?” (Carlos, práti-

co.) Meu pai, eu nunca me envolvi com drogas. Mas tenho relações homos-

sexuais há quatro anos. (Pausa do pai. Pai.) “Ativas ou passivas?” 

MARCELO – De novo? 

CARLOS (pro pai) – Isso tem alguma importância? (Pai.) “Tem. E muita.” (Car-

los.) Tá bom, já que tem importância, ativas. (Pequena pausa.) Mas já tive 

uma passiva! 

MARCELO – De novo? 
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CARLOS – Aí, ele me explicou a diferença entre o homossexual ativo e o passi-

vo. O homossexual passivo tem um problema mental. Enquanto que o ativo 

tem um problema comportamental. Segundo o grande jurista Clóvis Bevilá-

qua, – meu pai é advogado – a pessoa, aos dezoito anos, toma consciência 

do que é certo e do que é errado; mas só vai ter o discernimento suficiente 

pra só fazer o que é certo aos vinte e um. Aí, eu pensei: tô com dezoito... 

ainda tenho mais três anos de viadagem. A essa altura, eu já tinha falado 

sobre a carta de Sandra, e ele me disse que eu tava percebendo que tava 

indo pelo caminho errado e, aí, eu contei pra ele, pra minha mãe e pra mi-

nha melhor amiga pra que os três me reconduzissem ao caminho certo. 

(Pai.) “Você deve ter visto sua mãe nua quando era pequeno e ficou com 

aquela imagem na cabeça. Agora, quando você vê uma garota, coloca a 

imagem de sua mãe e não pode ter relações. Então, pra gastar essa ener-

gia sexual de juventude, você passou a comer viados!”.(O pai faz uma pe-

quena pausa.) “Eu sempre avisei a Yara sobre o Édipo. Mas sua mãe tem 

uma ignorância herdada de sua avó... E nuca acreditou.” (Pra Marcelo.) Eu 

perguntei se ele já tinha tido alguma coisa com homem. Ele disse que não; 

que, quando era garoto, um outro menino abaixou o short pra ele comer, 

mas ele teve nojo. (Pai.) “Eu nuca comi nem um nem outro. Mas cu de mu-

lher deve ser muito mais gostoso!” (Pra Marcelo.) E concluiu: (pai) “É. Yara 

deve ter deixado a porta aberta”. 

MARCELO – Jogou a culpa toda na mulher... 

CARLOS – Quando, na verdade, eu sempre fui doido pra ver ele nu. 

MARCELO – Como é que é? 

CARLOS – Meu pai nunca ficou nu na frente dos filhos. Eu morria de vontade. Aí, 

comecei a olhar ele, mijando, pelo buraco da fechadura. Era bem na altura 

do pau dele. E quando eles acabavam de transar? Minha mãe ia pra cozi-

nha, e ele ia pro banheiro. E eu ficava vendo aquele pau ainda meio duro. 

Batia tanta punheta depois! 

MARCELO – Eu não acredito. Você é doente. 

CARLOS – Doente por quê? (Dá um muxoxo.) Fiquei nessa até uns dezesseis. 

Agora, ele tá feio, acabado. 

MARCELO – E como é a relação de vocês atualmente? 
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CARLOS – Eles fingem que não sabem de nada. É como se eu nunca tivesse 

contado. Só teve uma vez, que eu perdi o medo de meu pai cortar minha 

mesada e falei que, comigo, não tinha esse negócio de ativo e passivo, que 

eu fazia de tudo. Eu disse pra ele que a relação entre dois homens não é 

uma relação pênis e ânus; é uma relação pênis e pênis. Que, quando eu 

como um cara, é porque ele tem um pau na frente e, quando um cara me 

come, é porque eu tenho um pau. Porque se o cara não quisesse um pau, 

mas só o cu, ele ia comer um cu de mulher, com uma buceta na frente.  

MARCELO – Eu nunca ia falar um negócio desses com meu pai! Primeiro, por-

que eu acho que minha vida íntima não interessa a ninguém. Segundo, por-

que eu gostava demais do meu pai – como filho, não do jeito que você gos-

tava do seu –, eu gostava demais dele pra dar esse desgosto, dizer que eu 

transo também com homem. 

CARLOS – Por que esse “também”? Você transa com mulher? 

MARCELO – Já faz tempo desde a última. Mas não me recuso não. É muito gos-

toso. 

 

 (Começam a se bolinar.) 

 

MARCELO – Você já transou com mulher alguma vez? 

CARLOS – Nunca. Como ouvi, uma vez, de um amigo meu: “a única vez que eu 

passei perto de uma buceta foi quando eu nasci; e não perdôo minha mãe 

por não ter feito cesárea!”  

 

 (Riem.) 

 

MARCELO – Que coisa horrível! Misógino! 

CARLOS – Falando sério, eu nunca transei com mulher. Nunca deu vontade. Até 

acredito que pode rolar. Tenho amigos gays radicais que, do nada, se apai-

xonam por uma mulher. Não é impossível. Mas, realmente, prefiro isso aqui. 

(Pega no pênis de Marcelo.) 

MARCELO – Eu só não entendi uma coisa. Quando foi mesmo que você veio 

morar em Salvador? 
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CARLOS – Quando passei em Arquitetura. 

MARCELO – E o colégio militar? Onde foi? 

 

 (Carlos sorri.) 

 

CARLOS – Eu nunca estudei em colégio militar. Aquilo foi só um jogo erótico. 

 

__________________________________ 

 

 

5 

(Telefone. Off.) 

 

CARLOS – Pronto. 

MARCELO – Carlos? 

CARLOS – Oi! 

MARCELO – Faz o quê amanhã à noite? 

CARLOS – Nada. 

MARCELO – Posso ir aí? 

CARLOS – Claro. 

 

__________________________________ 

 

 



SONETO 42 – Claudio Simões 
17 

6 

 (Quarto de Carlos. Ele e Marcelo, transando.) 

 

MARCELO – Você ainda tem corpo de menino. 

CARLOS – Te incomoda? 

MARCELO – Não. É que... Você podia ser meu filho. 

CARLOS – Podia. 

MARCELO – Mas, se você fosse meu filho, a gente não ia poder estar assim. 

CARLOS – Por que não? 

MARCELO – Um pai pode comer o filho? 

CARLOS – Não só pode comer como deve. É obrigação do pai comer o filho an-

tes que outro homem o faça. 

MARCELO – Tem certeza? 

CARLOS – Absoluta. 

MARCELO – E você quer ser meu filho? 

CARLOS – Quero. 

 

__________________________________ 

 

7 

 (Telefone. Off.) 

 

MARCELO – Posso ir aí amanhã? 
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CARLOS – Amanhã tem uma estréia que eu não posso deixar de ir. 

MARCELO (desapontado) – Tudo bem. 

CARLOS – Que tal depois de amanhã? 

MARCELO (mais animado) – Tá certo. 

 

__________________________________ 

 

8 

 (Quarto de carlos. Ele e Marcelo na cama, transando.) 

 

MARCELO – Ah, meu filho! Meu filho gostoso! Às vezes,... eu tenho vontade de 

te bater! 

CARLOS – Então, bate, meu pai! 

 

 (Marcelo não bate.) 

 

CARLOS – Me bate! Eu sou um menino mau. Me bate, pra eu aprender a me 

comportar! 

MARCELO – Tô quase gozando. 

CARLOS – Então, goza! Goza, meu pai. Que eu também... 

MARCELO – Meu filho! 

 

 (Beijam-se. Gozam juntos. Relaxam. Um tempo.) 

 

CARLOS – Por que você não me bateu? 

MARCELO – Eu nunca vou te bater. Só vou te dar carinho. 

CARLOS – Mas você não teve vontade? 

MARCELO – Tive. Mas não vou fazer, não vou machucar você. 



SONETO 42 – Claudio Simões 
19 

CARLOS – Eu não quero que você me espanque. Só uns tapas. Não machuca 

assim. 

MARCELO – Não faz sentido. 

CARLOS – Não faz sentido é você ter vontade e não fazer. Um pouco de dor é 

muito bom. Fazer o outro sentir dor também é muito prazeroso. 

MARCELO – Sinto muito, mas, comigo, você não vai ter esse tipo de prazer. 

 

 (Silêncio. Carlos abraça Marcelo.) 

 

CARLOS – Tudo bem. Vamos deixar isso pra lá. Eu também gosto muito de re-

ceber e dar carinho. (Beija Marcelo.) 

MARCELO – Quer dormir comigo hoje? Em minha casa? 

CARLOS – No quarto de hóspedes? 

MARCELO – Não. Comigo mesmo, na minha cama. 

CARLOS – Você não disse que não conseguia dormir com ninguém? 

MARCELO – Com você, eu quero tentar. 

 

 (Pequena pausa.) 

 

CARLOS – Hoje, eu não posso. Meus pais vêm aqui amanhã de manhã. 

MARCELO – Tudo bem. 

CARLOS – Eu vou pra feira com eles; só volto segunda. 

MARCELO – Eu devo ficar uma semana sem aparecer. Tô vindo demais aqui. 

CARLOS – Uma semana? 

MARCELO – É. Tô vindo aqui quase todas as noites, e isso já tem quase um 

mês. 

CARLOS – Faz um mês quarta-feira. 

MARCELO – Pois é... É bom dar um tempo... 

CARLOS – De repente, isso começou a soar como uma despedida. 

MARCELO – Ei, ninguém tá falando em despedida. 

CARLOS – tem certeza? 

MARCELO – Absoluta. 
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CARLOS – Tá bom. Se você quer esse tempo, eu também não vou te procurar 

durante essa semana. 

 

__________________________________ 

 

9 

 (Secretária eletrônica.) 

 

MARCELO (off) – Carlos! É Marcelo. O que foi que aconteceu? Você sumiu, nun-

ca mais deu notícia... Ligo pra você, nem a secretária atende. Passo em sua 

casa, e você não está. Me ligue. Vamos nos ver. Quero falar com você. 

 

 (Bip.) 

 

__________________________________ 
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 (Cada um em seu apartamento, Carlos e Marcelo ao telefone.) 

 

CARLOS – Quer dizer que você passou por aqui? 

MARCELO – Várias vezes. 

CARLOS – Eu dormi esses dias na casa de Zezinho. Tava me sentindo muito só. 

MARCELO – Por que não me ligou? 
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CARLOS – Você não disse que queria uma semana? Então? Tive vontade, várias 

vezes, de te ligar, mas achei que você não fosse gostar. 

MARCELO – A coisa também não é assim. Eu só disse que tava indo demais aí. 

Além do mais, eu deixei recado. 

CARLOS – Minha secretária tá com defeito; tenho que botar no conserto. 

MARCELO – Quando é que eu posso ir aí? 

CARLOS – Só no sábado. 

MARCELO – Sábado? 

CARLOS – Essa semana, meu professor de interpretação vai fazer um curso de 

tarde e não vai poder ir no horário normal da aula. Só que é final de semes-

tre e a gente tem que apresentar um trabalho daqui a três semanas, e ainda 

não tem nada pronto mesmo. A gente vai ter que ensaiar à noite essa se-

mana toda. 

MARCELO – Tá certo. Então, sábado, eu tô aí. 

 

__________________________________ 

 

11 

 (Apartamento de Carlos. Os dois se encontram e se abraçam.) 

 

MARCELO – Eu tava com saudade. 

CARLOS – Eu também. (Põe a cabeça no peito de Marcelo.) Eu acho que eu tô 

apaixonado por você. 

MARCELO – Bobagem. 

CARLOS – É sério. 

MARCELO – Eu sou velho demais pra você. Tô ficando careca, feio, gordo. 

CARLOS – Te acho muito gostoso assim. 

 



SONETO 42 – Claudio Simões 
22 

__________________________________ 

 

12 

 (Apartamento de Ana. Ela, ao telefone.) 

 

ANA – Se tudo der certo, começo daqui a duas semanas. (Pequena pausa.) To-

mara! (Pausa.) Hum. (Pausa.) Que legal! Quando? (Pausa.) Vou. Vou sim. 

(Pequena pausa.) Daquela vez, eu tava viajando, né, Bárbara? Dessa, eu 

vou. 

 

__________________________________ 
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 (Bar. Marcelo bebe.) 

 

CARLOS – Você tá estranho. 

MARCELO – Tô pensando em meu pai. 

CARLOS – De novo? 

MARCELO – Hoje, depois que eu saí do trabalho, me deu uma saudade dele. 

Meu pai foi a única pessoa que me amou de verdade. Sem cobranças. Nem 

minha mãe é assim. Ela tá sempre querendo alguma coisa. Foi o colégio mi-

litar, o curso de Arquitetura, o emprego no estado. “Emprego público dá es-
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tabilidade.” À merda! Meu pai, não. Meu pai nunca me pediu nada. De resto, 

ninguém nunca fez nada pra mim sem querer muito em troca. 

CARLOS – Marcelo, você não tá bebendo demais? 

MARCELO – Eu quero beber demais, porra! Não me enche o saco você também. 

O que é que você quer comigo? Você é jovem, tem tanta coisa ainda pra vi-

ver. Fica perdendo tempo comigo. 

CARLOS – Eu não acho... 

MARCELO – Você devia era ter mais estima por você mesmo e ir embora. Vá 

embora. Eu quero beber sozinho. 

CARLOS – Tá. (Sai.) 

MARCELO (sozinho) – Merda! 

 

__________________________________ 

 

14 

 (Cada um em seu apartamento, Marcelo e Carlos ao telefone.) 

 

CARLOS – Marcelo? É Carlos. 

MARCELO – Diga, Carlos. 

CARLOS – Quando é que você aparece? 

MARCELO – Não sei. 

CARLOS – Vai fazer o quê amanhã de noite? 

MARCELO – Já marquei com umas amigas minhas. 

CARLOS – Depois de amanhã? 

MARCELO – Vou ver minha sobrinha que nasceu na semana passada. 

CARLOS – Quinta? 

MARCELO – Pode ser. 
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CARLOS – Ó, esse fim de semana, eu vou me apresentar, aquele trabalho de 

final de semestre que eu te falei, lembra? 

MARCELO – Hum, e daí? 

CARLOS – Eu queria muito que você viesse. 

MARCELO – Quando vai ser mesmo? 

CARLOS – Sexta, sábado e domingo. 

MARCELO – Tá. Quinta, a gente combina. 

 

__________________________________ 

 

15 

 (Secretária eletrônica.) 

 

MARCELO (off) – Carlos, não vai dar pra ir amanhã não. Depois, eu te ligo. Mar-

celo. 

 

 (Bip.) 

 

__________________________________ 

 

16 

 (Bar. Marcelo, sentado, bebendo. Chega Carlos.) 

 



SONETO 42 – Claudio Simões 
25 

CARLOS – Liguei feito um louco pra sua casa e não te encontrei. 

MARCELO – Fui passar o fim de semana na casa de uns amigos meus em Gua-

rajuba. 

CARLOS – Me apresentei esse fim de semana. Você não foi. 

MARCELO – Nem me lembrei. Não vai ter outra apresentação? 

CARLOS – Não. Era só esse fim de semana. 

MARCELO – Você devia ter me lembrado. (Brincando.) Já sei. Você ficou com 

medo que eu não gostasse e te vaiasse. Senta aí. 

 

 (Carlos se senta.) 

 

MARCELO – Quer um copo? 

CARLOS – Você ficou frio comigo depois que eu disse que tava apaixonado. 

MARCELO – Eu só tô cansado. 

CARLOS – De mim? 

MARCELO – Não, Carlos. De tudo. Do meu emprego, que não acontece nada. 

Há mais de seis meses que não tem um projeto novo. Eu passo a tarde toda 

brincando com o computador. Não acontece nada. Que nem minha vida. 

Não acontece nada que me emocione. Se eu tivesse alguém... 

CARLOS – E eu? Não conto? 

MARCELO – Não é isso. É que, você, eu conheci na sauna, sabe? Na sacana-

gem. É diferente. Você mesmo diz que é galinha, que não vai deixar de 

transar com outro por minha causa... 

CARLOS – Eu tô apaixonado... 

MARCELO – Tá nada! É só sexo. Eu fico pensando no meu pai... 

CARLOS – Claro... 

MARCELO – Pôxa, ele ficou mais de cinqüenta anos casado com minha mãe. 

Nos últimos anos, ele já não podia fazer quase nada. Mas ficaram juntos. 

Isso é amor. Eu fico vendo esses casais de namorados e tenho inveja. O 

amor entre um homem e uma mulher tem uma coisa bonita, sei lá. É mais 

puro. Não é essa putaria que é entre dois homens. 

CARLOS (incrédulo) – Me poupe, Marcelo! 
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__________________________________ 

 

17 

 (Trabalho de Marcelo. Ana se aproxima de Marcelo.) 

 

ANA – Ah, por favor, eu queria falar com Marcelo. 

MARCELO – Pois não? 

ANA – Oi, meu nome é Ana. Eu sou estagiária. Mandaram te procurar. 

 

__________________________________ 

 

 

18 

 (Apartamento de Carlos. Marcelo folheia um livro.) 

 

MARCELO – Gostei dela. Animada. Pelo menos, é alguém novo naquela joça. 

CARLOS – Como é mesmo o nome dela? 

MARCELO – Ana. (Mostrando o livro.) É seu? 

CARLOS – Hum? É. 

MARCELO – Posso pegar emprestado? 

CARLOS – Não sabia que você gostava de poesia. 

MARCELO – Gosto muito. 
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CARLOS – A mostra de final de semestre, que eu lhe convidei e você não foi, era 

em cima desses sonetos. 

MARCELO – Você não me falou que tava trabalhando com os sonetos de Sha-

kespeare. 

CARLOS – mesmo que eu tivesse falado, duvido que você fosse ver. 

MARCELO – Deve ter sido interessante. 

CARLOS – Foi muito bom. 

MARCELO – Vamos pra cama? 

 

__________________________________ 

 

19 

 (Trabalho de Marcelo.) 

 

ANA – É seu, esse livro? 

MARCELO – Emprestado. 

ANA – Pena! Vi uma peça, tem umas duas semanas, quer dizer, não era bem 

uma peça, era uma apresentação, na Escola de Teatro, dos alunos, basea-

da nos sonetos de Shakespeare. 

MARCELO – E foi bom? 

ANA – Eu gostei muito. Tinha um rapaz ótimo. Você gosta de teatro? 

MARCELO – Eu não vou muito. 

ANA – Eu tenho uma amiga que estuda Interpretação. Ela tava nessa apresenta-

ção que eu falei. TÔ sempre vendo as coisas dela e peguei o gosto. 

MARCELO – A gente podia ir junto um dia desses. 

ANA – Han? 

MARCELO – Ou mesmo um cinema... 

ANA – Tá. 
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__________________________________ 

 

20 

 (Apartamento de Carlos.) 

 

CARLOS – Eu não acredito que você tá há um mês nessa punheta com essa 

menina. 

MARCELO – Com mulher, é diferente. Tem mais romance. 

CARLOS – Você tá é usando essa garota pra mostrar pra família. 

MARCELO – Ninguém da minha família sabe que eu tô namorando com Ana. 

CARLOS – Eu vi vocês dois ontem. 

MARCELO – Você anda me seguindo, é? 

CARLOS – Não. Tava esperando um amigo sair do cinema e vi vocês entrando. 

Qual a idade daquela menina? 

MARCELO – Vinte. 

CARLOS – Engraçado... Pra mim, você é velho demais e, pra ela, tá no ponto! 

MARCELO – Acontece que ela, com vinte, é uma mulher. Você ainda parece um 

garotinho de quinze anos. 

CARLOS – Vai pro cinema com ela amanhã de novo? 

MARCELO – Não é da sua conta. 

 

__________________________________ 
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 (Apartamento de Marcelo.) 

 

ANA – Então, é aqui que você mora... 

MARCELO – Satisfeita agora? 

ANA – Quase. 

 

 (Ana beija Marcelo na boca e, em seguida, começa a abrir as calças dele. 

Marcelo se afasta.) 

 

MARCELO – Ana! 

ANA – Que foi? (Pequena pausa.) Desculpa, eu não devia... 

MARCELO – Não, é que... 

ANA – Você é gay, não é? 

MARCELO – Como? 

ANA – O pessoal lá no trabalho comenta. E onde há fumaça... 

MARCELO – Não é nada disso! É que... Sei lá, eu pensei que você... Eu não es-

perava... 

ANA – Desculpa se fui muito brusca. Sei lá, não sou nenhuma puta, mas, tam-

bém, não sou nenhuma virgenzinha. 

MARCELO – Eu sei. Eu que tenho que pedir desculpa. 

ANA – Tem mais de um Mês que a gente tá saindo junto pra jantar, pra ir pro ci-

nema... Tá certo, é divertido, mas não basta. Puxa, eu sinto muito tesão por 

você, Marcelo! Tô sendo direta demais, né? Eu vou embora... 

MARCELO – Não! 

 

 (Marcelo beija Ana.) 
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MARCELO – Eu também sinto muito tesão por você. 

 

 (Os dois começam a se beijar com sofreguidão. Ana vai tirando a roupa de 

Marcelo. Toca o telefone. Marcelo vai atender, irritado, enquanto Ana ri.) 

 

MARCELO – Alô! 

 

 (Acende-se a luz do apartamento de Carlos.) 

 

CARLOS (ao telefone) – Foi bom o cineminha? 

MARCELO (frio, ao telefone) – Você vai me desculpar, mas eu não tô podendo 

falar agora.  

CARLOS – Ela tá aí? 

MARCELO – Eu ligo depois. Tchau. 

 

 (Marcelo desliga o telefone e mantém o fone fora do gancho. Carlos fica 

arrasado. Marcelo e Ana se agarram furiosamente. Vão pra cama. Carlos, 

também tomado pela fúria, começa a bater em si mesmo. Marcelo e Ana se 

beijam, se mordem, gemem e gritam de prazer, enquanto Carlos se bate, 

geme e grita de dor. Marcelo puxa os cabelos de Ana.) 

 

ANA (gritando) – Mais! Me machuca! 

 

 (Marcelo solta os cabelos de Ana e a abraça. Gemem.) 

 

CARLOS (gritando) – MARCELO! MARCELO! AAAHH! 

 

 (Marcelo e Ana chegam ao orgasmo, enquanto Carlos cai exausto.) 

 

CARLOS (chorando) – Marcelo, Marcelo... 

ANA – Marcelo! 

CARLOS – Por que você fez isso comigo? 

ANA – Foi maravilhoso! 
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CARLOS – Tá doendo! 

ANA – Você quer ser meu dono? 

 

 (Marcelo abraça Ana.) 

 

MARCELO – Não. Eu quero ser seu homem. 

 

 (Marcelo abraça Ana, enquanto Carlos chora.) 

 

__________________________________ 
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 (Apartamentos de Marcelo e Carlos. Telefone.) 

 

CARLOS – Dói. Você me dói, Marcelo. Meu olhar pra você ficou triste. 

MARCELO – Pára com essa história! Já te disse que não quero ninguém apaixo-

nado por mim. 

CARLOS – Foda-se! 

MARCELO – Sabe que Ana tem a mesma mania que você tem de pedir pra gen-

te bater? 

CARLOS – Marcelo, isso não é da minha conta. 

MARCELO – Pensei que você ia achar... 

CARLOS – Eu não quero saber o que você faz com essa... mulher. 

MARCELO – Tá legal... Quando é que eu posso ir aí? 

CARLOS – Essa semana, eu tenho ensaio todas as noites. A gente vai reapre-

sentar aquele trabalho em cima dos sonetos de Shakespeare. Aliás, será 

que você vai poder ver desta vez? 
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__________________________________ 
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 (Apartamento de Ana. Ela, ao telefone.) 

 

ANA – Quando é que vai ser? (Pausa.) Que ótimo! Vou chamar Marcelo. 

 

__________________________________ 
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 (Apartamento de Marcelo. Ele, ao telefone.) 

 

MARCELO – Puxa, Ana! Não vai dar. 

 

__________________________________ 

 

25 
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 (Apartamento de Carlos. Ele, ao telefone.) 

 

CARLOS – Ela tava lá. (Pequena pausa.) Ana! Fomos apresentados; ela é amiga 

de uma colega minha. (Pequena pausa.) Você o quê? (Pequena pausa.) É? 

E por que você não me avisou? 

 

__________________________________ 

 

26 

 (Apartamento de Marcelo.) 

 

ANA – Pena que você não foi. Dessa vez, foi melhor ainda. Eles modificaram 

umas coisinhas. 

MARCELO – Não vai ter de novo? 

ANA – Não. Foi só esse fim de semana. 

MARCELO – Pena. 

ANA – Mas tem um cara tão bom! Ele parece um menininho em cena; mas é óti-

mo. Não resisti e pedi pra Bárbara me apresentar. Carlos, o nome dele. Fo-

finho... O que é que você tem? 

MARCELO – Amanhã é a missa de ano da morte de meu pai. Eu queria que você 

fosse comigo. 

ANA – Claro, meu amor. (Beija Marcelo.) 

 

__________________________________ 

 



SONETO 42 – Claudio Simões 
34 

27 

 (Apartamento de Carlos.) 

 

CARLOS – Eu sabia! Finalmente, levou a namoradinha pra mamãe conhecer. O 

que foi que a velha achou? Ou será que ela confundiu Ana com uma das 

netas? 

MARCELO (duro) – Pára de fazer cena que você não está num teatro! 

 

 (Carlos estanca. Olha ao redor.) 

 

CARLOS – Será, meu Deus? 

MARCELO – Você me enche o saco com esse seu ciúme. Eu já te disse que eu 

não quero envolvimento com ninguém. 

CARLOS – A porra! Você não quer é se envolver seriamente comigo. Agora, por 

que é que não fala claramente que não quer mais nada comigo? Seja direto. 

Eu preciso ouvir você dizer que não quer mais ficar comigo. Mas não. Você 

só fica naquela de dizer que tá velho demais... Nem velho você é, Marcelo! 

Quarenta e dois anos! Isso é velho? E nem parece! Mas pra outra lá, você 

não tá velho. Você tá babando, você tá louco por essa menina! Você só me 

procura ainda porque ela não pode te comer. 

MARCELO – Não precisa partir pra baixaria. 

CARLOS – Parto, porque eu sou baixo mesmo. Nunca escondi. Te conheci na 

sauna e, naquele dia, você foi o quinto com quem eu trepei. Dei pra três an-

tes de te comer. Porque eu sou baixo. E, se não quer baixaria, vá procurar 

sua Ana. 

MARCELO – Você tá certo! Vou atrás de Ana sim. Porque eu a amo! Porque ela 

me dá uma coisa que você nunca conseguiu. 



SONETO 42 – Claudio Simões 
35 

CARLOS – Se for o que eu tô pensando, não adianta, que, operação, eu não fa-

ço. Adoro ser homem! 

MARCELO – Você só pensa merda mesmo. Eu tô falando de carinho. Isso, você 

não me dá. Carinho! 

CARLOS – E você, alguma vez, já me deixou te dar carinho? Você sempre foge 

quando eu quero te dar carinho. Fica dizendo que não quer envolvimento, 

que eu devia procurar alguém da minha idade... 

MARCELO – Devia mesmo. Você devia procurar um homem e não procurar um 

pai. 

CARLOS – Você é que não consegue esquecer o seu. Parece até que era apai-

xonado.Vai ver que fica sempre tão triste quando se lembra dele porque ele 

não comeu seu cu antes de morrer! 

 

 (Marcelo dá uma bofetada no rosto de Carlos. Silêncio. Carlos sorri.) 

 

CARLOS – Quando eu quero, você não bate. 

MARCELO – Você é doente. 

 

 (Marcelo vai embora. Carlos fica só.) 

 

__________________________________ 

 

28 

 

 (Apartamento de Marcelo.) 
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ANA – Tava relendo aquele livro com os sonetos de Shakespeare. Engraçado, o 

Soneto XLII tá marcado. É justamente o que aquele carinha, que eu te falei, 

recitava. Coincidência, né? Que é que você tem? 

MARCELO – Tenho que devolver o livro. 

 

__________________________________ 

 

29 

 

(Apartamento de Carlos. Ele, ao telefone.) 

 

CARLOS – Que é isso, Marcelo? Não precisa. (Pequena pausa.) Não! Ó, você 

não gosta? A... Ana... também não gosta? Então? Eu, sinceramente, não 

gosto de Shakespeare. (Pequena pausa.) Prefiro Racine. (Pequena pausa.) 

Então? Fica! (Pausa.) Por favor! Eu quero te deixar uma lembrança minha. 

 

__________________________________ 
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 (Rua. Ana olha algumas vitrines. Aparece Carlos.) 

 

CARLOS – Me desculpe, mas... você não é aquela amiga de Bárbara? 

ANA (reconhecendo-o) – Ah, oi. Sou eu mesma. Boa memória, a sua. 
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CARLOS – Tem algum compromisso agora? Quer dizer, se você estiver livre, a 

gente podia... tomar um sorvete... Que tal? 

ANA – Eu... eu já tenho um compromisso... 

CARLOS – Namorado? 

ANA – É. 

CARLOS (com cara de decepcionado) – desculpe. 

ANA – Fica pruma outra vez. 

 

 (Ana vai embora. Carlos a segue com o olhar. Raiva.) 

 

__________________________________ 

 

 

31 

 (Restaurante.) 

 

ANA – Sabe quem eu encontrei hoje? Aquele colega de Bárbara, o que recitava o 

Soneto XLII. Me chamou pra tomar sorvete. 

MARCELO – E você? 

ANA – Não fui. 

MARCELO (resmungando) – Melhor. 

ANA – Melhor, por quê? 

MARCELO – Ah, não sei. Não vou com a cara desse cara. 

ANA – Você nem conhece o rapaz! Tá com ciúme? 

MARCELO – Não! (Pequena pausa.) Talvez. 

ANA – Você tá estranho essas últimas semanas... Tá acontecendo alguma coi-

sa? 

MARCELO – Não. 
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ANA – Pode se abrir comigo, Marcelo. 

MARCELO – Não tenho nada. Só tenho me lembrado muito de meu pai. É isso. 

 

__________________________________ 
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 (Secretária eletrônica.) 

 

ANA (off) – Carlos, aqui é Ana, amiga de Bárbara, lembra? Consegui seu telefone 

com ela. O sorvete ainda rola? Anota meu telefone... 

 

__________________________________ 
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 (Sorveteria.) 

 

CARLOS – Quando eu ouvi teu recado na secretária, nem acreditei. 

ANA – Ah, eu sempre quis te conhecer. Sabe, eu adorei você, interpretando o 

Soneto XLII. Tão lindo! 

CARLOS – Linda é você. 

ANA – Acha mesmo? 
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CARLOS – Muito. 

ANA – Você é gay? 

CARLOS – Por quê? Porque eu te acho bonita? 

ANA – Não. É que você tem uma... Eu realmente não me importo de transar com 

um cara que seja gay, mas eu gosto de saber antes. 

CARLOS – Uau, você é muito direta, hein? Já pulou todas as etapas da paquera. 

ANA – Digamos que eu não goste de perder tempo com bobagens. Seja direto 

também. 

CARLOS – Sou gay. Aliás, nunca transei com mulher. Não sei o que me deu... 

ANA – Você me atrai muito. Muito mesmo. Você gosta de homens mais velhos? 

CARLOS – Por quê? 

ANA – Não me leve a mal, mas é que eu pensei numas coisas... É que meu na-

morado é gay... Quer dizer, eu acho. Ele nunca me disse... E ele é vinte e 

dois anos mais velho que nós dois. 

CARLOS – Você tá me propondo transar com seu namorado? 

ANA – É uma coisa pra se pensar. 

CARLOS – Você gosta de homens mais velhos? 

ANA – Não exatamente. Não me importa a idade, eu... eu gosto... ahn... de ho-

mens que gostam de outros homens. 

CARLOS – Sinceramente, eu não sou muito chegado a homens mais velhos... 

Mas, talvez, se ele tiver alguma coisa a mais,... alguma fantasia especial... 

ANA – Tipo? 

CARLOS – Eu gosto muito de... 

ANA – Agressão? 

CARLOS – É. Mas o mais importante, pra mim, nem é o físico, sabe? É a sub-

missão. 

ANA – Ele é careta demais pra isso. Mas sabe que é essa a minha fantasia? En-

contrar um homem ao qual eu me submeta completamente. 

CARLOS – Como uma escrava? 

ANA – Isso! 

CARLOS – Você tá me deixando muito excitado! 

ANA – Me aceita como sua escrava? 
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__________________________________ 

 

34 

 (Apartamento de Carlos.) 

 

CARLOS – Lambe meu pé! 

 

 (Ana vai obedecer, mas Carlos a empurra com o pé.) 

 

CARLOS – Sua puta! (Cospe nela.) 

ANA (levantando o rosto) – No rosto! No rosto. 

CARLOS (cuspindo) – Sua puta! Cadela! 

ANA – Meu amo, deixa eu beber sua saliva! 

CARLOS – Bebe, cachorra! (Cospe.) 

ANA – Mais! Mais! 

 

 (Carlos bate na cara de Ana.) 

 

CARLOS – Eu digo quando você vai receber mais. (Puxa Ana pelos cabelos.) 

Agora, você vai chupar meu cacete! 

ANA (gritando) – Meu amo! Meu dono! (Abre a calça de Carlos.) 

 

__________________________________ 
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35 

 (Apartamento de Marcelo. Ele, ao telefone.) 

 

MARCELO – Tá certo... A senhora diz, então, que Marcelo ligou. Pra ela ligar pra 

mim. 

 

__________________________________ 

 

36 

 (Apartamento de Carlos. Ele e Ana estão sentados. Ana chupa os dedos de 

Carlos.) 

 

CARLOS – Você vai fazer sempre o que eu mandar. Senão, eu vou ter que te 

botar de castigo e bater em você. 

 

 (Ana concorda com a cabeça.) 

 

CARLOS – E vou te bater também mesmo quando você fizer tudo direitinho, que 

é pra você se lembrar sempre quem é seu dono. 

 

 (Ana concorda com a cabeça.) 

 

CARLOS – Agora, você pode ir. 
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 (Ana sai. Carlos fica pensativo.) 

 

__________________________________ 

 

 

37 

 (Apartamento de Marcelo. Ana e Marcelo.) 

 

ANA – Hoje, eu me entreguei pra outro homem, Marcelo. (Silêncio.) Nunca senti 

um prazer tão intenso. (Silêncio.) Você não diz nada? (Silêncio.) Não quer 

saber que homem era esse? (Silêncio.) Você conhece ele, Marcelo. (Silên-

cio.) E muito bem. (Silêncio.) Não quer mesmo que eu diga? 

MARCELO – Não. 

ANA – Carlos! (Silêncio.) Esse mesmo, Marcelo. Carlos. Seu ex-amante. 

MARCELO – Por que você está me falando isso? 

ANA – Eu não podia esconder de você a experiência mais... Não tenho palavras. 

MARCELO – Por que com Carlos? 

ANA – Você não sabe? 

MARCELO – Não. Me diga. 

ANA – Certas coisas não precisam ser ditas, Marcelo. 

 

 (Silêncio.) 

 

MARCELO – Você está apaixonada por ele? 

ANA – Sim. 

MARCELO – E ele? 

ANA – Creio que sim. 
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 (Silêncio.) 

 

MARCELO – Então, sejam felizes. 

ANA – É só isso que você tem pra me dizer? (Silêncio.) Eu não posso acreditar 

que seja só isso que você tem pra me dizer. 

MARCELO (calmo) – Vá embora. Por favor. 

 

 (Ana ainda permanece por um tempo. Finalmente, vai embora. Marcelo, 

sozinho, reflete. Toca o telefone. Acende-se a luz do apartamento de Car-

los, que está ao telefone. Marcelo atende. Silêncio.) 

 

CARLOS – Marcelo? 

MARCELO – Então, seu pai estava certo. 

CARLOS – O quê? 

MARCELO – Você está chegando aos vinte e um e já começa e se interessar por 

mulheres! Meus parabéns! 

CARLOS – Ela esteve aí? 

MARCELO – Por que Ana? 

CARLOS – Como? 

MARCELO – Por que logo com Ana? 

CARLOS – Porque eu não podia terminar sozinho, Marcelo. 

MARCELO – Tinha que ser com Ana? 

CARLOS – Tinha! E você sabe disso. Você não é bobo. 

MARCELO – Você não gosta dela! 

CARLOS – Aí, você se engana. Gosto! Ana é maravilhosa. Nunca pensei que 

fosse possível eu... Ana é maravilhosa. E é minha! Minha, Marcelo! 

MARCELO – Você tá feliz? 

 

 (Um curto tempo.) 

 

CARLOS – Muito. 
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 (Marcelo, lentamente, desliga o telefone.) 

 

CARLOS – Marcelo? 

 

 (Apaga-se a luz do apartamento de Marcelo. Carlos ainda espera um pouco 

ao telefone. Desliga. Depois de alguns instantes, o telefone toca. Carlos a-

tende.) 

 

CARLOS – Diga!... Ah, oi, Ana! 

 

__________________________________ 

 

38 

 (Apartamento de Ana.) 

 

ANA – Eu sempre soube de tudo. Encontrei uma foto sua na agenda dele. 

CARLOS – Foto minha? Eu nunca... 

ANA – Do jornal. Uma que saiu depois da primeira apresentação dos sonetos. 

CARLOS – Ah, tá. 

ANA – Reconheci você. Pedi a Bárbara algumas informações e descobri que vo-

cês eram namorados. Realmente, não me importei. Eu já tava apaixonada. 

E ele era tão bom. Ia tudo bem até que você terminou. 

CARLOS – Foi ele quem terminou. 

ANA – Ele ficou frio. Parecia que não gostava mais de ficar comigo; como se me 

culpasse por você não estar mais com ele. 

CARLOS – Pensei que ele te amasse. 

ANA – Não. É você que ele ama. Ele fica horas olhando aquela foto sua. Quando 

eu chego perto, ele finge que tá conferindo a agenda. 
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CARLOS – Talvez seja isso mesmo, talvez você esteja enganada. Ele me tratava 

tão mal nos últimos tempos... 

ANA – É. Talvez. 

CARLOS – Então, quando eu te chamei aquela tarde pra tomar sorvete, você já 

sabia de tudo. 

ANA – Quando eu pedi pra Bárbara me apresentar a você, eu já sabia. 

CARLOS – E o que você queria? 

ANA – O mesmo que você: Marcelo. Estou errada? Queria conquistar você, pen-

sando que, dessa forma, eu teria Marcelo inteiro comigo. Mas aí, ele reagiu 

como se isso não importasse muito. Como se não te amasse. 

CARLOS – Ou não te amasse. 

 

 (Silêncio.) 

 

CARLOS – Quanto a essa tarde... 

ANA – Eu ainda tô muito confusa. Foi uma experiência incrível pra mim, mas eu, 

realmente, não sei o que fazer. 

CARLOS – Nem eu. O que eu queria mesmo, com você, era ter Marcelo de volta. 

ANA – Acho que nós dois erramos. 

CARLOS – Eu amo Marcelo mais que tudo. 

ANA – Eu também o amo demais. 

 

 (Silêncio.) 

 

CARLOS – É melhor eu ir embora. 

 

__________________________________ 

 

39 



SONETO 42 – Claudio Simões 
46 

 (Apartamento de Marcelo. Quando a luz se acende, ele está sentado, desli-

gando o telefone. Está com o livro de sonetos na mão. Deixa o livro aberto, 

repousando sobre suas páginas e com a capa pra cima. Pega novamente 

op telefone e liga. Espera.) 

 

MARCELO – Mãe? (Pequena pausa.) Preciso te falar umas coisas... Eu acabo de 

perder as duas pessoas que eu mais amei, mãe. Mais do que você. Mais do 

que meu pai. Não, mãe, não fala. Deixa eu falar sozinho, que há muito tem-

po que eu preciso te dizer isso. Eu joguei a minha vida fora, mãe. Minha vi-

da é vazia, não tem nada. Trabalhei, estudei, pra construir nada. Queria que 

você soubesse que eu sempre odiei o colégio militar, o curso de Arquitetura 

e esse emprego no Estado de que você sempre se orgulhou. Não era isso 

que eu queria pra mim. Mas eu sempre fui fraco, pra fazer o que eu queria 

fazer. Aliás, eu nunca fiz nada direito também. Mas eu te amo mesmo as-

sim, mãe. Eu te amo. É. Eu liguei pra dizer isso. E pra dizer que eu tô indo 

embora. Eu vou embora... E queria me despedir de você. (Pequena pausa.) 

Não, eu não sei pra onde eu vou, mãe. Não sei pra onde eu vou. Tchau.  

 

(Marcelo desliga o telefone e desconecta da tomada.) 

 

__________________________________ 

 

40 

 (Um foco de luz, iluminando o livro de sonetos, aberto com a capa pra ci-

ma.) 

 

MARCELO (off) – Acho que, finalmente, consegui fazer alguma coisa direito. Nes-

te instante, meu sangue escorre, meu coração pára. Minha cabeça não é 
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mais uma cabeça; é uma massa no chão, ao lado do meu corpo. Restos de 

um cérebro que sempre me atormentou. Neste momento, eu me livro do 

peso do nada. A terra, com certeza, me será mais leve. 

 

__________________________________ 

 

41 

 (Apartamento de Ana. Toca o telefone. Ana atende.) 

 

ANA – Alô. (Pequena pausa.) Sou eu. (Pequena pausa.) Não. (Pequena pausa.) 

Ah, sim, sei. (Pausa.) O quê? (Longa pausa.) 

 

__________________________________ 

 

42 

 (Apartamento de Carlos. Carlos chega em casa. Liga a secretária eletrônica. 

Voz de Marcelo.) 

 

MARCELO (off) – Carlos, aqui é Marcelo. Estou com o livro de sonetos, que você 

me deu como uma lembrança sua. Tem um soneto marcado, o quarenta e 

dois. Acho que foi o que você interpretou no teatro. (Um riso triste.) Por que 

é que eu fui encontrar isso agora? Você lembra de cor? Não importa. Eu 

vou ler pra você. 
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 (Toca o telefone. Carlos aperta a pausa da secretária eletrônica e atende. 

Acende-se a luz do apartamento de Ana. Ela está ao telefone.) 

 

ANA – Carlos, a irmã de Marcelo acabou de me ligar. Ele... 

 

 (Silêncio.) 

 

CARLOS – Vou já praí.  

 

(Carlos desliga o telefone. Ana também desliga o telefone e a luz de seu 

apartamento sai. Carlos aperta um botão na secretária eletrônica e a grava-

ção retrocede e volta a ser reproduzida. Carlos ouve.) 

 

MARCELO (off) – ... Carlos, aqui é Marcelo. Estou com o livro de sonetos, que 

você me deu como uma lembrança sua. 

 

 (Enquanto a gravação com a voz de Marcelo continua, a luz do apartamento 

de Carlos vai se apagando até ficar somente um foco na secretária eletrôni-

ca.) 

 

MARCELO (off) – Tem um soneto marcado, o quarenta e dois. Acho que foi o 

que você interpretou no teatro.  

 

 (Acende-se um foco de luz fechado em Marcelo. Ele está no apartamento 

dele, sentado, junto ao telefone, como no começo da cena 40. É o telefo-

nema para Carlos. A voz dele se mistura à sua própria voz gravada que sai 

da secretária eletrônica.) 

 

MARCELO (em off e ao vivo, com um riso triste) – Por que é que eu fui encontrar 

isso agora? Você lembra de cor? Não importa. Eu vou ler pra você. 
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 (O foco de luz sobre a secretária eletrônica se apaga. Agora, ouve-se ape-

nas a voz ao vivo de Marcelo, ao telefone. Abre-se um foco de luz no apar-

tamento de Ana, onde ela e Carlos se encontram, se olham e se abraçam, 

como na cena 1, enquanto Marcelo continua a falar ao telefone.) 

 

MARCELO – “Que a tenhas não é todo meu tormento, 

E diga-se que a amei de amor profundo; 

Mas ela ter-te é a mágoa que lamento, 

perda de amor que toca no mais fundo. 

 

Mas vos perdôo, amáveis ofensores: 

amaste-a por saberes quanto a amo; 

e ela me trai, te dando os seus favores, 

em nome deste amor que te proclamo. 

 

Se te perder, ganho no amor depois; 

mas se a perder, o ganho é teu pois ficam 

um ao lado do outro e perco os dois: 

por minha causa, ambos me crucificam. 

 

Mas por sermos tu e eu um só, me inflama 

pensar que a mim somente é que ela ama.” 

 

 (Silêncio. Marcelo desliga o telefone.) 

 

 

FIM 


