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∗ Esta peça foi, originalmente, escrita para duas atrizes e um ator. Porém, a primeira montagem do texto 
completo, feita em Salvador, seis anos depois, foi com dois atores e uma atriz. 
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1 
 

(Manuela, uma mulher negra, sozinha, ao telefone.) 
 
MANUELA – Então, Fran? Sim ou não? Diga que sim, diga que sim! (Pausa.) 

Olha, eu vou ser franca: não é nenhuma tragédia mas já tá começando a 
cair! (Pausa.) Eu não falei isso, Fran! Não seja grosseira! (Pausa.) Eu 
também! Eu sei disso!... (Pausa.) Então, menina? Só que tem que ser 
agora que tá na promoção; mês que vem já foi! (Pausa.) Então, eu já vou 
ligar. Posso? (Pausa.) Fechado! Que bom, Fran! Ia ser horrível ir sozinha 
pra malhação. Dá um desânimo! (Pausa.) Hum. (Pausa. Ri.) Pode ir 
tirando o seu cavalinho da chuva que isso não vai acontecer nunca. 
(Pausa.) Porque homem é assim mesmo, Fran! Quer ver uma coisa? 
Amanhã é meu aniversário de casamento. Você acha que Pedro Felipe 
vai se lembrar? (Pausa.) Só no ano passado, não, senhora! Pedro Felipe 
nunca se lembrou do nosso aniversário de casamento! O quê? (Pausa.) 
Ah, mas primeiro ano, todo mundo se lembra... Como é? (Pausa.) Claro 
que eu não me lembrei! Primeiro ano, quem é que se lembra? (Pausa.) 
Mentira que eu não dei tanto vexame assim! Nã... N... Fran, por fa... 
Francinete! Não vamos falar nisso agora! (Pausa.) Ah, bom! 

 
(Entra Pedro Felipe. Manuela finge que não vê o marido e muda de 
comportamento ao telefone. Age como se estivesse falando com um 
amante.) 

 
MANUELA – Han, han! Tá. Então, sobre aquilo que a gente combinou... 

(Pausa. Finge se assustar ao ver o marido quando este resolve aparecer 
na sua frente.) Ahn? Ah, nada, nada. ... Eu... preciso desligar. (Pausa. 
Sussurra.) Tchau! (Desliga.) 

PEDRO (intrigado) – Quem era? 
MANUELA (disfarçando) – Ahn? 
PEDRO – No telefone? 
MANUELA – Telefone? Ah! Nada! Ninguém! É... Era a Fran. 
 

(Toca o telefone. Manuela olha suspeitosamente para o aparelho. Pedro 
atende.) 

 
PEDRO – Alô. (Pausa.) Um momento. (Passando o fone para a mulher.) É a 

Fran. 
MANUELA (grossa, ao telefone) – Alô, Francinete! Agora, eu não posso falar. 

Não! Tchau. (Desliga o telefone.) 
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(Pedro e Manuela se olham por um instante.) 

 
MANUELA – Voltou cedo pra casa hoje. 
PEDRO – Claro. Afinal de contas... 
 

(Pedro não completa a frase como se esperasse que Manuela 
entendesse. Silêncio.) 

 
MANUELA – Afinal de contas, o quê? 
PEDRO – Afinal de contas... 
 

(Mesmo silêncio.) 

 
MANUELA – Pedro Felipe, eu detesto charadas. Decifre logo! 
PEDRO – Manuela, meu amor. Afinal de contas... héin? 
MANUELA – PF, por favor! Eu já estou ficando nervosa! 
PEDRO – Manuela! Que dia é hoje? 
MANUELA – Segunda-feira. 
PEDRO – Não acredito! 
MANUELA – É segunda-feira, com certeza. 
PEDRO – Eu - não - acredito! 
MANUELA – Quer que eu pegue uma folhinha? Eu pego uma folhinha! 
PEDRO – Você se esqueceu da data de hoje! Nosso aniversário de 

casamento! 
MANUELA – Como é que é? 
PEDRO – Nosso aniversário. 
MANUELA – Enlouqueceu, Pedro Felipe? Nosso aniversário é amanhã! 
PEDRO – Nã-nã-não! É hoje! Ano passado, eu esqueci, mas esse ano, eu 

anotei na agenda pra me lembrar. (Abre a agenda.) Tá aqui: 22 de abril - 
Aniversário de casamento! 

MANUELA – Você anotou no dia errado, Pedro Felipe! 
PEDRO – Anotei?  
MANUELA – Anotou. 
PEDRO – Não, senhora! Esse ano você não me pega. Eu me lembro muito 

bem! Você tinha marcado o casamento pro dia 21 de abril, e eu disse que 
não, que eu não ia me casar no dia de Tiradentes que era data fúnebre. Ia 
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parecer que eu estava indo pra forca. Aí, marcamos pro dia seguinte: 22 
de abril, Descobrimento do Brasil! Eu me lembro que eu até brinquei com 
a sua família, dizendo que, na lua-de-mel, eu ia descobrir o seu Brasil! 

MANUELA – Então, procure se lembrar, também, que você disse que ia 
remarcar a data para 22 de abril, mas ficou enrolando tanto que, quando 
finalmente foi remarcar, não tinha mais horário na igreja que eu queria. 
Tivemos que nos casar no dia 23, uma segunda-feira, de dia, e, por 
conseguinte, - que palavra difícil! - e, por conseguinte, não foi nem um 
quarto dos convidados. (Está em prantos.) 

PEDRO – Gente, é verdade. Agora, eu me lembrei. Vou anotar o dia certo. ... 
MANUELA – Papai gastou tanto dinheiro com aquele casamento... Ninguém 

viu. ... 
PEDRO – Deixa eu apagar isso aqui antes. ... 
MANUELA – Eu entrando na igreja, e o coral cantando “Tchururururu, ruru 

rururu ruu, Manuêlaa”1. Pras moscas. ... 
PEDRO – Amanhã... Que reunião é essa? 
MANUELA – As fileiras de trás, todas vazias... 
PEDRO – Rocha? Quem é Rocha?... 
MANUELA – Você está me ouvindo, Pedro Felipe? 
PEDRO – Hã? (Fecha a agenda sem anotar nada.) Oh, meu amor. Me 

desculpe, tá? Vamos fazer uma coisa, eu guardo o presente que eu 
comprei pra te dar e, amanhã, eu faço isso. Tá bom? 

 
(Reconciliam-se.) 

 
MANUELA – Tá. 
 

(Beijam-se.) 
 
PEDRO – Vou tomar banho. (Se apronta pro banho.) 
MANUELA – Vou mandar a empregada fazer alguma coisa especial. 

(Gritando.) Josefina! 
PEDRO – Não precisa se preocupar. Minha mãe já vai trazer um strogonoff de 

camarão. 
MANUELA – Dona Lídia? 
 

(Entra uma mulher branca, Setembrina, a empregada.) 

 
                                                
1 Citação à canção “Manuela”, de M. Alejandro e A. Magdalena, gravada por Julio Iglesias em 1979. 
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MANUELA – Nada não, Jurema. Pode ir. 
 

(Setembrina vai saindo.) 

 
MANUELA – Um momento.  
 

(Setembrina fica.) 

 
MANUELA – Que roupa é essa, Jaciara? Essa roupa não é minha? 
SETEMBRINA (para Pedro) – ... 
PEDRO (para a empregada) – Deixe que eu explico, Geni. (Para a esposa.) Eu 

dei as roupas pra ela. 
MANUELA – Minhas roupas?! 
PEDRO – Tavam velhas. Você não usa mais... 
MANUELA – Sem me consultar, Pedro Felipe? 
PEDRO – Não sabia que você ia fazer esse carnaval! 
MANUELA – Tudo bem, Juliana. Pode ir. 
 

(Sai Setembrina.) 

 
MANUELA – Que história é essa de dona Lídia e Seo Bembem trazerem 

strogonoff de camarão?  
PEDRO – Não são os dois. Só minha mãe. Meu pai vai fazer serão extra e não 

pode vir. 
MANUELA – Pedro Felipe, você convidou sua mãe pro nosso jantar de 

aniversário de casamento? 
PEDRO – Manuela, não é nosso aniversário de casamento. Esqueceu? 
MANUELA – Mas, quando você chamou sua mãe, você pensava que era! 
PEDRO – E o que é que tem demais? Ela não tava no dia do casamento? Por 

que não pode estar no aniversário? Além do mais, a coitada ia ficar 
sozinha em casa. Meu pai tá trabalhando até tarde todo dia; ela fica sem 
ninguém. Tô preocupado! (Vai pro banho. De fora.) Acho que o 
casamento deles está em crise! 

 
(Chuveiro.) 

 
MANUELA – E o nosso? 
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PEDRO (de fora) – Falou? 
MANUELA – Eu perguntei: e o nosso? 
PEDRO (de fora) – Não tô ouvindo nada! 
MANUELA (baixo) – À merda! (Pensa. Grita.) Janaína! (Pra si mesma.) 

Strogonoff de camarão! Aquela jararaca sabe que eu sou vegetariana! 
 

(Entra Setembrina.) 

 
MANUELA – Ah, Judite. Sobrou daquele biscoitinho que seo Pedro Felipe dava 

pro cachorro?  
SETEMBRINA – ...? 
MANUELA – Deve ter um pacote cheio ainda que ele comprou a semana 

passada. Olha, pega aquele negócio, bota num potinho daqueles 
coloridos que tão na terceira prateleira do armário da cozinha e, quando 
Dona Lídia chegar, sirva pra ela. 

 
(Setembrina acha estranho.) 

 
MANUELA – Depressa, Joana! Daqui a pouco, a mulher chega! 
SETEMBRINA (saindo) – ... 
MANUELA (sozinha) – Você me paga, PF! 
 

(BLACK) 

 
2 
 

(Manuela sozinha, ao telefone.) 

 
MANUELA – ... porque eu pedi pra ele programar o vídeo, e ele esqueceu. Fui 

tentar fazer sozinha e só gravei propaganda! (Pausa.) Eu não sei, Fran! 
Nunca aprendi a mexer naquele bicho. Quando fui ver a fita, só tinha 
propaganda! (Aqui, pode-se incluir um texto em que Manuela fale pra 
Francinete sobre os patrocinadores e/ou os apoiadores da peça.) Pois é, 
Fran, não vi nada do programa. Foi bom? (Pausa.) É? (Pausa.) Não. Não 
gosto dessa atriz não. Só faz papel chato... 

 
(Entra Pedro. Manuela finge ficar nervosa.) 
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MANUELA – Êh, também acho! (Desliga o telefone.) Oi! Não vi você saindo de 

manhã. Feliz aniversário de casamento! 
PEDRO – Não me venha com esse sorriso não que eu ainda não me esqueci 

do que você fez ontem com minha mãe. 
MANUELA – O que foi ...? Ah, PF, que injustiça! 
 

(Toca o telefone.) 
 
MANUELA (nervosa) – Eu atendo! (Atende.) Alô. Não. Foi engano! (Desliga. 

Sorri amarelo.) Engano. 
PEDRO – Ração pra cachorro! 
MANUELA – Pedro Felipe, eu não tenho culpa dessa menina, Jocely, ser uma 

toupeira. Ela viu a ração, pensou que era biscoito e ofereceu a Dona 
Lídia. Eu não posso ser responsabilizada por isso! 

PEDRO – Não, não pode. Como também não pode ser responsabilizada pela 
morte de Roberto Carlos. 

MANUELA (chocada) – O Rei morreu? 
PEDRO – Você sabe muito bem que eu estou falando do meu cachorro! 
MANUELA – Aah! Ah, Pedro Felipe! Você está querendo insinuar que fui eu 

quem deu bola pro seu cachorro? 
PEDRO – Não quero insinuar nada. Só que, quando fizemos compra semana 

passada, dois dias antes do cachorro morrer, você colocou no carrinho 
meio quilo de carne. Me diga por quê! 

MANUELA – Pra comer, ora. 
PEDRO – Você é vegetariana! 
MANUELA – Sou? E daí? Ontem, eu não comi aquele maldito camarão? 
PEDRO – Um cachorro tão gente fina! 
MANUELA (descontrolada) – Um burro! Agora, eu tenho culpa do seu cachorro 

ser um idiota? Com tanta ração que você comprava pra ele, caríssima, ele 
preferiu comer uma bola de carne crua e cheia de vidro. Se ele não fosse 
burro e tivesse comido só da ração, estaria vivo, não teria sobrado ração, 
e a empregada não ia servir a ração pra sua mãe! Portanto, a culpa de 
tudo isso é dele, aquele animal! Quadrúpede! 

PEDRO – E o seu gato?  
MANUELA – P-F! Se você encostar um dedo sequer no Luciano, eu não me 

responsabilizarei pelos meu atos!... 
PEDRO – Um bicho que só faz comer, dormir, comer, dormir. ... 
MANUELA – Já basta o Zezé Di Camargo, que você esqueceu em cima do 

capô do carro no último veraneio. ... 
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PEDRO – De vez em quando, caga, nos lugares mais difíceis de limpar. ... 
MANUELA – O coitadinho, agora, deve estar miando feito um desesperado, 

pela Ilha de Itaparica, me procurando. 
PEDRO – Sem contar os pêlos que ele deixa em tudo quanto é lugar. 
 

(Silêncio.) 
 
PEDRO – Não vamos brigar, né? Aniversário de casamento... 
MANUELA – É. 
 

(Beijam-se. Vão até os guarda-roupas e pegam presentes.) 

 
MANUELA – Obrigada! (Abre o presente. É um conjunto de peças íntimas, 

visivelmente pequenas para ela.) 
PEDRO – E aí? Gostou? 
MANUELA (de má vontade) – Gostei. 
PEDRO – Ei! Se não gostar, pode dizer. Eu troco. 
MANUELA (desanimada) – Eles não trocam peças íntimas. 
PEDRO – O quê? 
MANUELA (com raiva) – Eles não trocam peças íntimas! Você comprou tudo 

dois números abaixo do meu só pra me humilhar. Só pra me chamar de 
gorda. 

PEDRO – Pra mim você está ótima! 
MANUELA – Ótima? Com essa bunda cheia de celulite? 
PEDRO – Você já tinha celulite quando a gente se casou. 
MANUELA – Pois fique sabendo que eu vou entrar na malhação. Já combinei 

com a Fran e tudo! 
PEDRO – Eu gosto de bunda com celulite. 
MANUELA – Você é engraçado, Pedro Felipe. Eu passo horas rodando no 

shopping, pensando num presente bom pra você, e recebo isso? E ainda 
deixou o preço! 

PEDRO – Como é que é? Horas? Manuela, todo ano você me dá o mesmo 
presente! (Abre o presente.) Taí! É o mesmo presente do ano passado. 
Até a cor é a mesma do do ano passado. Vou até escrever aqui o ano... 
Ei! Este é o presente do ano passado! Tá aqui escrito: Aniversário de 
casamento-2001, que eu escrevi. Manuela! 

MANUELA – Ah, PF. Tá novo. Você nunca usou. 
PEDRO – Francamente! Vou tomar banho! (Sai. De fora.) E o almoço? 
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MANUELA – Eu já almocei. Mas mandei Janete guardar seu prato. 
 

(Chuveiro. Manuela pega o telefone e disca.) 

 
MANUELA – Fran? Criatura do céu! Eu já não lhe disse que quando eu desligar 

de repente é porque eu quero deixar Pedro Felipe com a pulga atrás da 
orelha? (Pausa.) Pensando que eu tenho outro, ele vai me valorizar. 
Homem gosta de se sentir inseguro... 

 
(Setembrina bate à porta.) 

 
MANUELA (ao telefone) – Peraí. (Para a porta.) Entra! 
 

(Entra Setembrina.) 
 
MANUELA – Jomara, deixe pra limpar o quarto depois. Seo Pedro Felipe está 

tomando banho. Vá botar o almoço dele no microondas. 
SETEMBRINA – ... (Vai sair.) 
MANUELA – Aliás... Deixa que eu mesma vou. (Desliga o telefone sem se 

despedir da amiga.) Limpe o quarto. (Vai sair. Pára.) Ah! Essas calçolas 
aí...  

SETEMBRINA (amedrontada) – ...! 
MANUELA – Pode ficar pra você, querida. (Sai.) 
SETEMBRINA (sozinha) – ...? 
 

(Setembrina olha pras calcinhas, maravilhada. Setembrina olha pro lado 
que a patroa saiu, olha pro lado do banheiro, toma coragem e pega uma 
calcinha. Fica encantada. Veste a calcinha por fora da roupa. Se anima. 
Vai pegando as outras. Toca o telefone. Setembrina perde a animação. 
Atende o telefone.) 

 
(BLACK) 

 
3 

 
(Manuela sozinha, ao telefone.) 
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MANUELA – Não tente defendê-lo, Francinete. Eu sei que Pedro Felipe está 
me traindo! Tem dois meses que ele me trata mal. Desde o nosso 
aniversário de casamento. (Pausa.) Eu estou desesperada, Fran! (Chora. 
Pausa. Controla o choro.) É ela, a empregada. Ela é assim, só no 
disfarce. (Pausa.) Com certeza. Eu nunca fui com a cara dela. (Pausa.) 
Tenho provas! Tudo começou no aniversário de casamento. (Pausa.) 
Escute! (Pausa.) É que me irrita você ficar me interrompendo. (Pausa.) Tá 
bom, tá bom. (Pausa.) Ó... Naquele dia, PF foi tomar banho e a... putinha 
- que é isto que ela é, a dissimulada - ela veio limpar o quarto. (Pausa.) 
Pois bem. Eu, por minha vez, fui colocar a comida dele no microondas. 
(Pausa.) Deixei queimar mesmo! Tava com raiva, deixei queimar. E ainda 
enfeitei o carvão com uma uva verde. Mas não me disperse. ... Sim. 
Quando eu voltei pro quarto, eu vi que a toalha dele tava em cima da 
cama. Isto significa o quê? Que ele saiu enrolado do banheiro e ficou 
pelado na frente dela, óbvio! Mas o pior não é isso. O pior é que ele ficou 
sabendo que eu dei as calcinhas pra ela. Como ele soube, hã? (Pausa.) 
Não, não, não. Ela não falou. Falar, não falou. Eu nunca ouço esta mulher 
dar um pio nesta casa! Parece até que é muda. Falar, não falou. Ele viu 
foi as calcinhas nela, ao vivo. Ficaram se esfregando com as minhas 
calcinhas. Depravados!... 

 
(Pedro Felipe entra, mas Manuela não percebe.) 

 
MANUELA – ... Luxúria! Sexo selvagem! Prazer total!... 
 
 (Pedro Felipe tentando se controlar.) 
 
MANUELA – ... Desejo sem limite! 
 

(Manuela vê Pedro Felipe. Se assusta e desliga imediatamente o 
telefone.) 

 
PEDRO – Francinete? 
MANUELA (disfarçando) – É... 
PEDRO – Vou tomar banho! (Sai.) 
MANUELA (tremendo) – Ai, meu Deus do céu. Ele me despreza. 
 

(Chuveiro.) 
 
MANUELA – Ai, meu pai. Eu estou desesperada! Eu vou fazer uma loucura. Eu 

devia ter entrado na malhação! Ele vai me matar... É isso! Cadê o revólver 
dele? (Procura a arma.) Onde está? Eu vou me matar! Vou acabar com 
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esta angústia! Viver assim não é viver! Que destino cruel, meu Pai! Que 
fardo... Achei! (Olha para a arma.) O revólver! Eu posso tirar a minha vida. 
(Pensa.) Várias vidas! (Gritando.) Juçara! 

 
(Aparece Pedro Felipe de toalha.) 

 
PEDRO (entrando) – Onde é que você botou... (Vê a arma.) Manuela! O que é 

isso? 
MANUELA – É o fim, PF. Eu descobri tudo. (Aponta a arma para ele.) 
PEDRO – Manuela! ... 
MANUELA – Calado! Senão eu atiro. 
 

(Entra Setembrina. Manuela aponta a arma para a empregada.) 

 
MANUELA – Muito bem, Josélia. Quietinha aí! 
SETEMBRINA (amedrontada) – ... 
MANUELA – Não precisa se justificar. Eu sei que você é amante do meu 

marido. 
SETEMBRINA (apavorada) – ... 
MANUELA – Não, não quero desculpas. Porque eu sei que você não é a 

culpada. A culpa toda é dele. (Aponta a arma para o marido.) Homem 
nenhum presta. Homem nenhum vale nada. Eu só lhe chamei aqui, 
Julineuza, para você ver o seu amante morrer. 

PEDRO – Manuela, meu anjo. Não sei de onde você tirou essas.../ 
MANUELA – Agora é tarde demais, Pedro Felipe. Tarde demais. 
PEDRO – Nosso... nosso casamento está em crise. Eu sei, eu sinto. Mas fazer 

isto que você está pensando não vai solucionar o problema. Pelo 
contrário. Vai ser pior. Acredite. O que nós temos que fazer é tentar... 
tentar nos entender, nos aceitar. Recomeçar. Eu... eu ainda te amo. Mas 
você está fazendo da nossa vida um inferno. Eu não sei mais o que fazer 
para lhe contentar, lhe deixar feliz. É. Talvez você esteja certa. Talvez 
fosse melhor mesmo.../ 

MANUELA – Não! Me perdoe! (Entrega a arma para o marido.) Eu perdi o 
controle. Eu fiquei desesperada. Eu imaginei que você fosse amante dela. 

PEDRO – Amante de Geisa? 
MANUELA – Bobagem minha. Você não poderia mesmo ter uma amante. 
PEDRO – Por quê? Você está dizendo que eu sou incapaz de ter uma amante? 
 

(Setembrina vai sair.) 
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PEDRO – Fique, Gidinei! 
 

(Setembrina fica.) 
 
PEDRO – Manuela te meteu neste rolo, você fica até o fim. 
MANUELA – Isso! Expõe nossa vida íntima para a criadagem! 
PEDRO – Por que eu seria incapaz de ter uma amante? Não sou homem, por 

acaso? 
MANUELA – É. Muito homem... 
PEDRO – Não sou o homem que você quer, não é? Tá pensando que eu não 

percebi? Seus telefonemas pra “Francinete”? 
MANUELA – Há, há, há! Então você acreditou que era mesmo um amante? 
PEDRO – Não tente disfarçar. Cínica! 
MANUELA – Pois era o meu amante, sim! Eu preciso de um homem que me 

satisfaça. 
PEDRO (pegando no pau) – Um só não te satisfaz? 
MANUELA – Essa minhoca? 
PEDRO – Minhoca?! 
MANUELA – Dedo mindinho! 
PEDRO – No começo do casamento era pirocão, jamanta... 
MANUELA – Bic escrita fina! 
PEDRO – O quê? 
MANUELA – Bic escrita fina! Escrita fina! 
 

(Pedro Felipe atira na mulher. Manuela cai de joelhos no chão.) 
 
PEDRO (chocado) – Manuela! 
MANUELA – Pedro! Eu menti. Eu... 
PEDRO – Meu amor! (Abraça a mulher.) 
MANUELA – Eu nunca tive um amante. 
PEDRO – Não fale nada. 
MANUELA – Seu pinto é um colosso! 
PEDRO – Não faça esforço. 
MANUELA – Ih, rimou! Se rimou é porque é verdade!... Eu te amo. 
PEDRO – Gildete, chame um médico! 
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SETEMBRINA (confusa) – ... 
MANUELA – Tarde demais. Eu estou morrendo. 
PEDRO – Não! Se você morrer, eu quero morrer junto. 
MANUELA – Que lindo! 
PEDRO – Você ... Você me mataria? 
MANUELA – Eu? 
PEDRO – Eu matei você. Então você tem que me matar. (Dá a arma para ela.) 
MANUELA (com dificuldade) – Tá bem. Mas... afaste-se, Pedro. Eu não 

consigo ver direito de perto por causa da minha hipermetropia. 
 

(Pedro Felipe se afasta. Manuela vai atirar. A arma emperra. 
Constrangimento geral. Manuela tenta novamente. Pedro é baleado. Cai 
de joelhos. Arrasta-se até a mulher.) 

 
PEDRO – Juntos, para sempre. 
MANUELA – Meu amor! 
 

(Beijam-se.) 
 
PEDRO – Gertrudes, chame a polícia. 
MANUELA – Jocasta, limpe o tapete. 
 

(Morrem. Setembrina olha para eles por alguns segundos. Depois, olha 
para a platéia.) 

 
SETEMBRINA – Meu nome é Maria! 
 

(Música sobe.) 
 

(BLACK FINAL) 

4 

 
(Quando acende a luz, Vilma e Washington estão se levantando do chão 
animados. Xênia, ao fundo, mal-humorada. Washington aplaude.) 

 
WASHINGTON – Maravilha, maravilha! 
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XÊNIA – Uó... 
VILMA – Você gostou mesmo? 
XÊNIA – Uóó... 
WASHINGTON – Vilma! Eu me emocionei de verdade agora no final! Você tá 

maravilhosa! 
XÊNIA – Uóóó... 
WASHINGTON (para a cabine de luz e som) – Ok, gente! Já tá tarde. Vocês 

podem ir. Segunda, a gente se vê. Tava ótimo! 
XÊNIA – Uóóó... shington... 
VILMA – E a cena dos patrocinadores? 
WASHINGTON – Foi dez! Tô super contente! 
VILMA – Vai ser um estouro, não vai, Washington? 
WASHINGTON – Você ainda tem dúvida? Sexta-feira que vem, a platéia virá 

abaixo. 
XÊNIA – Wash... ington... 
WASHINGTON (para Vilma) – A gente vai fazer mais sucess.../ 
XÊNIA – Washington!!! 
WASHINGTON – Que foi, Xênia? 
XÊNIA – Eu não gostei! 
WASHINGTON – Querida, você estava ótima também. 
XÊNIA – Não tô falando disso. Eu sei que eu estava ótima! 
WASHINGTON – Então? 
XÊNIA – O problema é esse, Washington. Eu estou mal aproveitada! 
WASHINGTON – Nós já falamos sobre isso... 
XÊNIA – O papel é muito pequeno. Eu quero chamar o autor, mudar o texto, 

fazer alguma coisa. 
VILMA – Xeninha! Um papel maravilhoso desses! 
XÊNIA – Eu e meu marido estamos tendo uma conversa de produção. Quem é 

somente elenco não tem nada que se meter! 
VILMA (para Washington) – Uó-ó, vou pro meu camarim, viu? (Vai sair.) 
WASHINGTON – Não, Vilma. Fique. (Para Xênia.) Que grosseria, Xênia! 
VILMA (para Washington) – Eu vou... Preciso tomar um banho, tirar a 

maquiagem... Converse direito com sua... esposa. (Sai.) 
WASHINGTON – Precisava ser tão grossa? 
XÊNIA – Eu não tenho obrigação de fazer gênero pra essa daí. 
WASHINGTON – Por que tanta raiva dela? Sinceramente, eu não entendo. 

Vocês eram unha e carne! 
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XÊNIA – A raiva não é dela. É de tudo! Não quero fazer essa peça. 
WASHINGTON – Enlouqueceu? A estréia é nesta sexta-feira! 
XÊNIA – Então, chame o autor e faça modificações no texto. 
WASHINGTON – Ele tá viajando. 
XÊNIA – Ai, que ódio! Sabia que não era pra ter chamado esse menino pra 

escrever o texto. 
WASHINGTON – Eu gosto. 
XÊNIA – Agora ,que a gente precisa dele, ele tá viajando. 
WASHINGTON – O texto tá perfeito, Xênia! 
XÊNIA – Eu avisei! Não chama esse menino! Ele é arrogante; foi incensado 

pela imprensa, tá achando que tá com a bola toda. Você se lembra 
quanto ele cobrou por esse texto? Essa bomba? 

WASHINGTON – Você tinha gostado. 
XÊNIA – Gostado, não! Eu falei que “Manuela” era uma personagem 

interessante. Não gostei do texto. Bem diferente. Um absurdo, cobrar o 
que ele cobrou! 

WASHINGTON – Eu acho que o texto tá super legal, tem umas piadas super 
inteligentes... 

XÊNIA – Que não são dele, Washington! Tudo chupado! 
WASHINGTON – Bobagem... 
XÊNIA – Eu provo! 
WASHINGTON – Todo dia, você fala isso. 
XÊNIA – Pois, hoje, eu trouxe o livro! Comprei, só pra esfregar na sua cara! Tá 

aqui. “Como destruir seu casamento - Guia prático”, de Cláudio Paiva. 
Tá tudo aqui! Todas as picuinhas dos dois. Olha aqui: na página 26, ele 
diz pro homem servir ração pra sogra “como se fossem biscoitinhos”. Ele 
só trocou o sexo... Aqui! Na mesma página! Aconselhando o marido a 
esquecer o gato dela no teto do carro! 

WASHINGTON – Tá tudo aí, é? 
XÊNIA – Pode ver. (Entrega o livro.) Um absurdo isso! Ele pega os textos dos 

outros, mistura tudo, diz que é dele, e todo mundo acha genial! Assim, até 
eu viro “dramaturga”! Mas o pior, Washington, o pior foi que você, você, 
me colocou no papel de empregada! 

WASHINGTON – Eu não vou mais discutir sobre isso. O papel é ótimo. 
XÊNIA – É minúsculo! 
WASHINGTON – Xênia, raciocina! Qual é o nome da peça? 
XÊNIA – “Setembrina!” 
WASHINGTON – Qual é o nome da sua personagem? 
XÊNIA – Setembrina... 
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WASHINGTON – Personagem-título, Xênia! 
XÊNIA – Grande personagem-título, Washington! Ninguém chama essa 

empregada de Setembrina a peça inteira. Chamam de tudo quanto é 
nome, menos de Setembrina. E, no final, a idiota ainda vira pra platéia e 
diz: “Meu nome é Maria!”. Como é que o público vai saber que eu sou a 
personagem-título? 

WASHINGTON – O programa, meu amor! Tá lá: “Setembrina, a empregada - 
Xênia Torres”. Quem é Xênia Torres? Você! 

XÊNIA – Sim, sou eu... O último nome no programa! E o primeiro é o de quem? 
O dela, Vilma Quevedo!  

WASHINGTON – A gente tinha combinado que o elenco ia ser por ordem 
alfabética.  

XÊNIA – Não me conformo. Uma fala! Só uma fala a peça inteira! 
WASHINGTON – Você tá parecendo esses atores burros que acham que o 

melhor personagem é aquele que tem mais texto. 
XÊNIA – Tá me chamando de burra? 
WASHINGTON – Tá parecendo! Agora, muito me admira você, melhor aluna 

em Paris! 
XÊNIA – Justamente por isso, Washington. Eu não paguei quatro anos daquela 

escola cara em Paris pra ficar varrendo o palco. 
WASHINGTON – Que mentira! Você só espana os móveis! 
XÊNIA – Dá na mesma! Eu não empenhei o meu dinheiro com curso em Paris 

pra nós dois pra fazer papel de empregada. 
WASHINGTON – Agora, vai querer dizer que me sustentou em Paris? 
XÊNIA – Nós só fomos pra Paris porque eu peguei o dinheiro que eu ganhei no 

Papa-Tudo e investi em nossa carreira. Porque senão, meu amor, você 
não tinha saído de Salvador! E essa peça aqui só tá sendo feita porque 
eu tô botando todo meu dinheiro nela. Agora, quem devia fazer papel de 
empregada, era ela, que é preta! 

WASHINGTON – Que é isso? Enlouqueceu?! Este é um espetáculo 
politicamente correto! 

XÊNIA – Eu tô cagando pro politicamente correto! 
WASHINGTON – Essa não é a mulher com quem eu me casei. 
XÊNIA – E você? É o homem com quem eu me casei? Washington, há oito 

anos, você era um jovem diretor, uma promessa do teatro baiano, com 
uma direção arrojada. A gente fez a nossa companhia pra fazer teatro 
com qualidade técnica e artística. Antenados com a vanguarda do fim de 
século. Fomos pra Paris, passei anos estudando a vanguarda do teatro 
europeu. Técnicas e mais técnicas. Fiz mímica. Melhor aluna! Pra voltar 
pro Brasil e fazer pecinha de apartamento? Você! Você que não é mais o 
mesmo. Você que deixou a arte de lado e se vendeu ao teatro comercial. 
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WASHINGTON – Eu resolvi fazer teatro comercial porque, como você mesma 
disse, você botou todo o seu dinheiro nesse espetáculo. A gente tem que 
ter um retorno. Porque, senão, a gente vai pra debaixo da ponte e não 
tem teatro certo! 

XÊNIA – Quer saber do que mais? Pra mim, não tem mesmo! 
WASHINGTON – O quê? 
XÊNIA – Não sei mais se quero continuar mantendo esta companhia com você, 

Washington. 
WASHINGTON – Xênia? 
XÊNIA – Cansei. Quinze anos nessa batalha, lutando pra viver de teatro sem 

conseguir. Se não fosse o Papa-Tudo, eu ia estar até hoje trabalhando 
como balconista, fazendo bico... Você, com aquele consultório em Paripe, 
um dentista medíocre; você nunca teve vocação praquilo. Não vê Vilma? 
Coitada! Cantora, atriz premiada... Continua trabalhando como caixa no 
banco. Cansei. Quando eu ganhei aquele prêmio era pra minha... Era pra 
nossa libertação. Pra gente poder fazer o teatro que a gente sempre quis 
fazer. Pra eu não precisar me fantasiar de coelhinho da páscoa pra ter 
uma grana a mais no final do mês. Eu não queria mais me prostituir. 

WASHINGTON – Sem exageros! 
XÊNIA – Não é exagero! Era como eu me sentia, fazendo aquelas pecinhas 

podres pra criancinhas imbecilizadas - essa gente acha que criança não 
pensa! - fazendo bruxinha, fadinha... Cada vez que eu fazia uma coisa 
daquelas, eu me sentia agredida. Não era praquilo que eu queria ser atriz. 
Nem pra fazer pecinha de apartamento, telefoneminhas, 
confusõezinhas,.../ 

WASHINGTON – Shakespeare é cheio de confusõezinhas, e você baba. 
XÊNIA – Eu quero muita fumaça, Washington! Muito elemento circense! Eu 

quero um teatro de imagens! Eu quero, sei lá,... Eu quero dizer algo. Eu 
tinha algo a dizer quando nós fomos pra Paris. Nós tínhamos algo a dizer. 
Tínhamos um propósito: um teatro que realmente pudesse ser chamado 
de arte. Não isso que nós estamos fazendo agora. 

WASHINGTON – Você está sendo preconceituosa novamente. 
XÊNIA – Eu saio desse projeto. Eu não boto nem mais um centavo meu nisso. 
WASHINGTON – Você não pode sair a uma semana da estréia! 
XÊNIA – Está além das minhas forças. 
WASHINGTON – E eu? O esforço que eu fiz pra chegar até aqui? Hoje, nós 

passamos a peça inteira, completa, com figurino, cenário, luz, tudo! Tudo 
em cima! Tão em cima que até dispensei a técnica de ensaiar no final de 
semana. Amanhã, só vamos estar aqui nós três. 

XÊNIA – Não tá tão em cima assim não. Ainda tem resto de cenário de outra 
peça no palco... 

WASHINGTON – Não exagere. São só esses sacos aí no teto, que não 
atrapalham em nada. Os produtores já ficaram de vir pegar na segunda. 
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XÊNIA – De que peça era isso? 
WASHINGTON – “Pluft, o fantasminha”. 
XÊNIA – “Pluft, o fantasminha”? E pra que esses sacos? 
WASHINGTON – Sei lá! Eu não vi... Mas é só isso. O resto.../ 
XÊNIA – O revólver. Tá emperrando. 
WASHINGTON – Um detalhe! Um pouco de óleo e, em menos de meio minuto, 

o problema tá resolvido! O espetáculo está pronto, Xênia! Quando, na sua 
vida, você já fez um espetáculo que estivesse totalmente pronto uma 
semana antes da estréia? E sem nenhum adiamento! 

XÊNIA – Realmente, nunca! 
WASHINGTON – E então... 
XÊNIA – E vai continuar assim, porque eu estou fora. 
WASHINGTON – Você não pode sair assim!/ 
XÊNIA – Você tá me tratando muito mal, Washington! Você não me dá mais 

atenção... Eu tô muito infeliz! 
WASHINGTON – E você já pensou no porquê de tudo isso? 
XÊNIA – Não, eu não quero pensar. Eu só quero sumir. 
 

(Silêncio.) 

 
XÊNIA – Eu vou embora. 
 
 (Xênia vai sair.) 

 
WASHINGTON – Nosso... nosso casamento está em crise. Eu sei, eu sinto.  
 
 (Xênia fica.) 

 
WASHINGTON – Mas fazer isto que você está pensando não vai solucionar o 

problema. Pelo contrário. Vai ser pior. Acredite. O que nós temos que 
fazer é tentar... tentar nos entender, nos aceitar. Recomeçar. Eu... eu 
ainda te amo. Mas você está fazendo da nossa vida um inferno. Eu não 
sei mais o que fazer para lhe contentar, lhe deixar feliz. É. Talvez você 
esteja certa. Talvez fosse melhor mesmo... 

 
 (Washington não sabe como continuar. Xênia aplaude.) 
 
XÊNIA – Bravo! ... Washington, esse é o texto da peça. 
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WASHINGTON – Eu sei! Mas é como se fosse mesmo de mim pra você. Pode 
ser uma merda de um trabalho comercial mas, acredite, eu nunca me 
identifiquei tanto com um trabalho como estou me identificando com este. 
Sabe por que eu não te dei o papel de Manuela? ... Porque ia ficar 
autobiográfico demais. 

 
(Xênia ri.) 

 
WASHINGTON – O que tem de engraçado? 
XÊNIA – Você. É tão persuasivo. Você é que devia escrever um “guia prático”, 

sabia? Um livro de auto-ajuda: “Como destruir seu casamento e 
influenciar pessoas”. Você ia ficar rico! (Silêncio.) Eu vou dormir na casa 
de minha mãe. E vou pensar melhor sobre tudo isso... Se fico na peça ou 
não... Amanhã, eu te ligo. (Olha pra ele.) Tchau. (Sai.) 

 
(Washington respira fundo. Entra Vilma.) 

 
VILMA – Uóóóó! Usar o mesmo texto da peça é uó! Que bandeira! 
WASHINGTON – Achei que ela não fosse nem se tocar. Mas funcionou. Ela 

saiu dizendo que ia pensar sobre o assunto. 
VILMA – Xênia, pensar? Que novidade é essa? 
 

(Riem. Vilma abraça Washington por trás.) 

 
WASHINGTON – Mas tem pelo menos uma coisa verdadeira naquela fala. 

Minha vida com Xênia virou um inferno. Até me espanto em pensar que 
fiquei mais de dez anos apaixonado por ela. 

VILMA – Todos nós temos o direito de errar. 
WASHINGTON – A única coisa boa que tenho agora é você. 
VILMA – Gosta de mim, é? 
WASHINGTON – Eu te adoro! 
 

(Beijam-se. Washington puxa Vilma para a cama.) 

 
WASHINGTON – Vem! Me castiga! 
 

(Entram num furioso jogo de amor e não percebem quando Xênia entra 
de volta. Quando Xênia entrar, devemos notar claramente que ela veio 
alegre, disposta a se reconciliar com o marido e aplicar o resto de seu 
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dinheiro no espetáculo. Ao ver o marido e a outra atriz na cama, Xênia 
pára subitamente, mas mantém o silêncio. Leva alguns segundos para 
compreender e aceitar o que está vendo. Então, se esconde. Mas, ao 
fazê-lo, faz também algum barulho.) 

 
VILMA – O que foi isso? 
WASHINGTON (absorto) – Isso o quê? 
VILMA – Ouvi um barulho. 
WASHINGTON – Deixa pra lá. 
VILMA – Pára, Washington. Eu ouvi! 
WASHINGTON – Eu não ouvi nada.  
VILMA – Pára! Daqui a pouco aparece o vigilante. 
WASHINGTON – Tá bom. 
VILMA (se recompondo) – Já pensou em alguém pra substituição? 
WASHINGTON – Ainda não! 
VILMA – Eu tenho uma prima que é doida pra fazer teatro. Desinibida, super 

engraçada, ótima memória. Perfeita pra personagem. Não agüento mais 
ver a cara de Xênia. A mulher não pára de se queixar que a personagem 
não fala, a personagem não fala... Vem cá, Washington. Não foi ela que 
se jogou pra França pra se especializar em mímica? Então? Quer falar 
pra quê? 

WASHINGTON – Mas vai ter que agüentar ela sim, pelo menos, até eu pegar o 
resto do dinheiro. 

VILMA – Que se há de fazer? 
WASHINGTON – Como é que eu fiquei anos com Xênia e não botei a mão em 

nenhum centavo? 
VILMA – Porque precisava de alguém com tutano que lhe abrisse os olhos. 
WASHINGTON – Só com o dinheiro que eu já desviei, dá pra fazer mais dois 

espetáculos. 
VILMA – E graças a quem? 
WASHINGTON – Eu te adoro! (Vai beijá-la.) 
VILMA – Não. Vamos embora. 
WASHINGTON – Xênia disse que ia dormir na casa da mãe. Se você quiser... 
VILMA – Ir pra sua casa? Tá louco? 
WASHINGTON – Não. Eu pensei em dormir com você, em sua casa. 
VILMA – Melhor, não. Depois, se ela louca se arrepende, decide ir pra casa e 

não lhe encontra, pode ser pior. 
WASHINGTON – Você tá certa. Vamos logo, então. Tô subindo pelas paredes. 
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VILMA (saindo com Washington) – Você só anda subindo pelas paredes. Qual 
o problema com Xênia? Ela é fria, é? 

 
(Ainda ouvem-se rumores de vozes de Washington e Vilma. Quando 
cessam os rumores, Xênia sai de seu esconderijo, arrasada.) 

 
XÊNIA – Então, é isso! Não. Eles não vão ficar com o meu dinheiro, não! Ai, 

Washington, por que você fez isso comigo? E eu, me sentindo mal, me 
achando uma megera porque não queria lhe dar mais dinheiro. E você,... 
desviando verba! Dá pra fazer mais dois espetáculos! Tudo culpa dela! 
Miserável! Mas isso não vai ficar assim. Vingança, vingança, vingança!!! 
Ela vai me pagar bem caro! Não sei como. Ainda! (Vê o revólver. Pega-o. 
Olha prolongadamente para ele. Tenta pensar. Desiste.) Eu tô é cansada! 
Vou dormir! Amanhã eu penso nisso! 

 
(BLACK) 

 
5 

 
(Xênia sozinha. Está refeita.) 

 
XÊNIA – Nada como um dia após o outro! (Pega o revólver.) A vingança é um 

prato que se come frio! (Abre o revólver e tira as balas de festim.) Saiam, 
balinhas de festim! (Tira balas de verdade do bolso.) Venham, balinhas de 
verdade! (Ri. Coloca uma bala de verdade no revólver.) Uma balinha de 
verdade. (Pensa.) Uma andorinha só não faz verão. Duas balinhas de 
verdade! (Coloca a segunda bala de verdade no revólver.) Um é pouco, 
dois é bom,... Mas três é que é demais! (Coloca a terceira bala de 
verdade no revólver. Pensa.) Melhor prevenir que remediar. (Coloca mais 
uma bala e fecha a arma. Ri.) Com mulher de bigode, nem o diabo pode! 
(Deixa o revólver no mesmo local em que o encontrou.) Aqui se faz, aqui 
se paga! Quem com ferro fere, com ferro será ferido! Quem não chora não 
mama! E quem espera sempre alcança! 

 
(BLACK) 

 
6 
 

(Vilma entra seguida de Washington.) 
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VILMA – Eu não espero mais! Uma hora de atraso! Ela deu certeza que vinha? 
WASHINGTON – Deu. E parecia bastante animada. 
VILMA – Ciclotímica! 
WASHINGTON – Mas sabe o que o porteiro me disse? Que ela esteve aqui 

mais cedo, mas foi embora. 
VILMA – Eu vou esperar só mais quinze minutos. Se ela não chegar, eu é que 

vou embora. 
WASHINGTON – Eu vou aproveitar o tempo pra ver uns detalhes. Senão, 

chega a estréia, e eu danço. (Pega o revólver.) 
VILMA – Foi bom você se lembrar. Esse diabo emperrou ontem quando eu fui 

dar o tiro. 
WASHINGTON – Acho que isso é falta de óleo. Tenho que lembrar de trazer 

amanhã. 
 

(Washington atira aleatoriamente. Cai um pedaço do teto. Ele e Vilma se 
assustam.) 

 
VILMA – O que é isso? Bala de verdade? 
 
 (Vilma pega o revólver da mão de Washington e atira também. Cai outro 

pedaço do teto.) 
 
WASHINGTON (tremendo) – Alguém... alguém... 
VILMA – Alguém está tentando me matar! 
WASHINGTON – Hã? 
VILMA (irritada) – Pensa, Washington! Você atira em mim em cena! Alguém 

botou bala de verdade pra me matar, e você pode imaginar quem. 
WASHINGTON – Deus do céu! Xênia tá mais louca do que eu pensava.  
VILMA – Por isso ela veio mais cedo. Por isso ela estava contente ao telefone! 
WASHINGTON – Uma louca! (Silêncio.) Eu vou... vou pegar bala de festim. 
 
 (Washington vai saindo.) 

 
VILMA – Deixe esse revólver comigo. 
 
 (Washington não entende.) 
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VILMA – Seguro morreu de velho, meu filho. Esse revólver agora não sai da 

minha vista. Vá pegar as balas de festim. 
WASHINGTON – Tá certo. 
 

(Washington entrega o revólver para Vilma e sai. Vilma coloca o revólver 
no local onde ele estava. Nervosa, tenta fazer um aquecimento. Entra 
Xênia.) 

 
XÊNIA – Olá, desculpa pelo atraso. (Olha pro revólver.) Vamos começar o 

ensaio? 
 
 (Vilma não responde e se “concentra” no aquecimento.) 

 
XÊNIA – Vamos começar o ensaio?  
 

(Vilma nem tchuns.) 

 
XÊNIA – Cadê Washington? 
VILMA – Não sei, Xênia. Você demorou tanto, que é capaz de ele ter desistido 

do ensaio por hoje. 
XÊNIA – Vilma,... você se lembra de quando você começou a fazer teatro? 
VILMA – Como é que eu ia esquecer? 
XÊNIA – Lembra de que fui eu quem lhe inscreveu no seu primeiro curso? 
VILMA – Lembro. 
XÊNIA – Lembra de quando eu lhe convidei pra formarmos uma companhia 

teatral? 
VILMA – Lembro. Onde é que você quer chegar? 
XÊNIA – Só quero que você se lembre de certos detalhes. 
VILMA – Pois eu me lembro também que a companhia foi por água abaixo 

porque você decidiu ir embora para a Europa com seu marido. 
XÊNIA – Ora, você ficou aqui com o seu marido, que também fazia parte da 

companhia. Por que vocês não continuaram?/ 
VILMA – Eu e Yuri nos separamos, e você sabe que eu não gosto de tocar 

nesse assunto! 
XÊNIA – Oh, me desculpe, querida... Realmente, deve ser muito duro uma 

mulher se casar com um homem, e ele abandoná-la pra virar travesti. 
VILMA – Ele não é travesti! É transexual! 
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XÊNIA – Ah, tudo viado! 
VILMA – Como você é baixa, Xênia. 
XÊNIA (agressiva) – Melhor ser baixa do que ser uma frustrada! 
VILMA – Frustrada, eu? Por quê? Porque as pessoas vão assistir às peças de 

Vilma Quevedo? Ou porque meu nome é respeitado pela classe teatral? 
Ou será porque eu sou uma atriz premiada, e você nunca recebeu sequer 
uma indicação? 

XÊNIA – Marmelada! Imagino muito bem que tipo de coisa você deve ter feito 
pra levar aquele prêmio. 

VILMA – Eu não preciso deste “tipo de coisa” pra isso. Eu não sou uma 
atrizinha inexpressiva como você, que só continua a fazer teatro porque 
teve a inexplicável sorte de se casar com um diretor. O que é lamentável! 
Porque Washington tem muito talento. É quase genial! As peças dele só 
não são obras primas porque ele teima em te colocar no elenco. Por 
pena! 

XÊNIA (furiosa) – Olha aqui,... (Vê o revólver e se controla.) ... Vilma... Eu não 
vou me rebaixar a discutir com você. Eu vou pro meu camarim, me 
arrumar. Com licença. 

VILMA – Toda. 
 

(Xênia sai.) 

 
VILMA – Desgraçada! Você não perde por esperar. 
 

(Entra Washington.) 

 
WASHINGTON – Aqui, as balas de festim. O que foi? 
VILMA – Acabei de ter uma pequena discussão com sua mulher. 
WASHINGTON – Falou do revólver? 
VILMA – Não. Melhor, não. Vamos fazer o seguinte: colocamos as balas de 

festim e não avisamos nada pra ela. Vamos ver até onde ela pode chegar. 
(Pega as balas de festim das mãos dele.) 

WASHINGTON – É. Eu acho que você está certa. Onde é que ela tá? 
VILMA – No camarim, se arrumando. 
WASHINGTON – Vou falar com ela. 
VILMA – Bico fechado, héin? 
 

(Washington sai. Vilma pega o revólver e as balas de festim.) 
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VILMA – Hum. Frustrada? (Joga fora as balas de festim. Ri.) Se essa louca tá 
pensando que vai me atrapalhar, ela tá muito enganada! 

 
(FUSÃO) 

 
7 
 
VILMA/MANUELA (olha para a arma) – O revólver! Eu posso tirar a minha vida. 

(Pensa.) Várias vidas! (Gritando.) Juçara! 
 

(Aparece Washington/Pedro Felipe de toalha.) 
 
WASHINGTON/PEDRO (entrando) – Onde é que você botou... (Vê a arma.) 

Manuela! O que é isso?  
VILMA/MANUELA – É o fim, PF. Eu descobri tudo. (Aponta a arma para ele.) 
WASHINGTON/PEDRO – Manuela!... 
VILMA/MANUELA – Calado! Senão eu atiro. 
 

(Entra Xênia/Setembrina. Vilma/Manuela aponta a arma para a 
empregada.) 

 
VILMA/MANUELA – Muito bem, Josélia. Quietinha aí! 
XÊNIA/SETEMBRINA (ansiosa/amedrontada) – ... 
VILMA/MANUELA – Não precisa se justificar. Eu sei que você é amante do 

meu marido. 
XÊNIA/SETEMBRINA (cínica/apavorada) – ... 
VILMA – E é por isso que você vai morrer, cachorra! 
 

(Xênia dá um grito de desespero.) 

 
XÊNIA – Que história é essa? O texto não é assim! 
VILMA – Você não queria modificações? Então? Setembrina, a empregada, 

agora, morre no fim. 
XÊNIA – Eu não tô sabendo de modificação nenhuma! 
VILMA – Você chegou atrasada. Não viu quando o autor falou: a empregada 

vagabunda tem que morrer!... 
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XÊNIA – Ai, vira esse negócio pra lá! 
VILMA – A empregada cadela tem um final trágico! 
XÊNIA – Não, não, não, não! 
VILMA – Não foi isso o que ele disse, Washington? 
WASHINGTON – Foi. 
VILMA – Chegou a sua hora! 
XÊNIA (apavorada) – Não! Pare! Essa arma está carregada com balas de 

verdade!!! 
 

(Vilma sorri.) 
 
WASHINGTON – Xênia! 
VILMA – Que horror!... 
XÊNIA – Eu coloquei balas de verdade pra matar você, Vilma. Mas fracassei... 
WASHINGTON – E por que você fez isso? 
XÊNIA – Eu vi a “brincadeirinha” de vocês ontem aqui, Washington. Eu 

descobri tudo. Fiquei com ódio e resolvi matar... Mas agora ... Agora eu 
compreendo tudo. Não ia adiantar nada se Vilma morresse, Washington. 
Porque você não ia voltar a me amar. E eu sempre dediquei minha vida a 
te fazer feliz. Não vou saber viver sem você ao meu lado. Então, é melhor 
não viver. Vilma! Puxe o gatilho. 

WASHINGTON – Xênia! 
XÊNIA – Vamos, Vilma! Eu coloquei balas de verdade pra te matar! Me mate! 
VILMA (sedenta) – É isso mesmo que você quer? 
XÊNIA – Vamos! Vamos! 
WASHINGTON – Vamos deixar de bobagens! 
 

(Washington pega de surpresa o revólver da mão de Vilma. Ela, que não 
esperava, tenta discretamente pegar o revólver de volta, mas Washington 
se afasta enquanto fala.) 

 
WASHINGTON – Ninguém vai matar ninguém. A gente sabia que você tinha 

trocado as balas. E destrocamos. O que tem aqui é bala de festim. Quer 
ver? (Atira aleatoriamente. Cai um pedaço do teto.) Uai! (Olha para Vilma, 
surpreso.) Isso aqui tá com bala de verdade! 

VILMA – Ela quis me matar, Washington! 
WASHINGTON – Mas ela estava sob forte tensão. Você foi fria... (Pensa.) E 

calculista. 
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VILMA – Como você é previsível! 
XÊNIA – Não! Não discutam por minha causa, por favor. Vamos, Washington. 

Me mate! Ou, se você não tiver coragem, me dê essa arma que eu 
mesma me mato. 

WASHINGTON – Nada de mortes, Xênia. Você... Eu preciso te dizer que eu 
estava enganado. Não posso desprezar esse amor que você sente por 
mim. Quer dizer... Eu acho que foi um erro me envolver com Vilma. 

VILMA – Washington! 
XÊNIA – Washington! 
WASHINGTON – Xênia, meu amor, me perdoe, sim? Eu sei, eu sei que fui um 

canalha. 
XÊNIA – Um cafajeste! 
WASHINGTON – Mas eu vou tentar mudar. 
XÊNIA (emocionada) – Oh, Washington! 
WASHINGTON – Vilma, me perdoe, também. Eu sei, nós sabemos, o quanto 

você foi importante pra mim. Mas quando me lembro desta arma 
apontada pra minha esposa.../ 

VILMA (caindo de joelhos, trágica) – Nããããããooooo!!! Washington, não me 
deixe! Eu não vou suportar mais um abandono! Primeiro, Yuri! Agora, 
você! Não, Senhor! Eu não mereço tamanho desgosto!!! Eu não fui feita 
pra vida! Vamos, Washington! Atire em mim! Faça com que essas balas 
cumpram o seu destino! Por favor, Washington! Eu te amo! Eu quero ser 
morta pelo homem que amo! 

WASHINGTON – Eu, eu, eu... eu sinto muito. Eu não posso! 
VILMA (trágica) – Tem razão! Não manche suas mãos com este meu sangue 

imundo! Sangue maldito! Deixe que eu mesma faça! Eu te imploro! Me dê 
a arma! Quero tirar minha vida! 

WASHINGTON – Não, Vilma! 
VILMA (trágica) – Tenha piedade de mim! Não prolongue o meu sofrimento! 

Dê-me esta arma, meu amado! 
WASHINGTON – Não, Vilma! 
VILMA – Por favor! 
XÊNIA – Ai, Washington! Dá logo essa arma pra essa mulher! Que agonia! 
WASHINGTON – Tome. (Entrega a arma a Vilma.) 
VILMA – Obrigada. (Levanta-se, bastante decidida.) Muito bem. Todos os dois 

aí, de joelhos. 
WASHINGTON – Vilma.../ 
VILMA – Cala a boca! 
 

(Washington e Xênia ficam de joelhos.) 
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XÊNIA (batendo em Washington) – Quem mandou você entregar essa merda 

dessa arma? 
VILMA – Calados! Acabou a farsa. Digam adeus à vida. 
WASHINGTON – Vilma, não se pode.../ 
VILMA – Calado, seu bostinha! 
WASHINGTON – ... 
VILMA – Estou cheia de você, Washington! Você não chega a ser nem um 

diretor medíocre. Você é péssimo! 
WASHINGTON – ... 
VILMA – E não suporto mais suas taras, também. 
WASHINGTON – Você que pedia! 
VILMA – Eu fingi tudo! Eu queria conquistar você pra me vingar dela. 
WASHINGTON – Como? 
VILMA – Essa cadela, que você chama de esposa, seduziu meu marido. 
WASHINGTON – Xênia? 
VILMA – Durante a temporada de nosso último espetáculo juntos. 
XÊNIA – Ah, Washington, eu tava tão insegura naquela época... Você 

querendo que eu fizesse aquelas coisas esquisitas... Aí, no espetáculo, 
ficávamos os quatro nus... Sei lá, rolou uma energia... 

WASHINGTON – Energia?... 
VILMA (chorando) – Yuri foi seduzido e abandonado. 
XÊNIA (para o marido) – Eu falei pra Yuri que não tinha futuro. Que eu gostava 

era de você, meu amor... 
VILMA – Ele chegou a ir à França, atrás dela. Mas ela o desprezou. 
XÊNIA (para Vilma) – E o que é que você queria? Que eu ficasse com seu 

marido? 
VILMA – Eu sabia de tudo! Eu tava conformada em dividir meu marido com 

você. 
XÊNIA – Uma louca! 
VILMA – Mas depois que você o abandonou, ele se desiludiu e disse que 

mulher nunca mais. 
XÊNIA – Um louco! 
VILMA – E partiu. Eu seduzi Washington para você passar pelo que eu passei, 

Xênia. Mas foi muito pouco diante do que eu sofri e sofro. Agora eu 
preciso lhe matar para aliviar meu sofrimento! 

XÊNIA – Vilma,... Vilminha,... Querida,... Isso que você tá pensando em fazer... 
Já foi pesquisado e comprovado que isso não dá certo. 
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WASHINGTON – É. 
XÊNIA – Matar não vai aliviar sua dor. 
WASHINGTON – Não. 
XÊNIA – É bobagem! 
WASHINGTON – Só! 
VILMA (fria) – Bobagem é vocês tentarem me convencer do contrário. Digam 

adeus à vida! (Vilma tenta atirar, mas a arma emperra.) Maldito rev.../ 
 

(Xênia pula em cima de Vilma. As duas se atracam. Vilma consegue 
empurrar e afastar Xênia. O revólver dispara acidentalmente para cima. 
Cai um pouco de pó.) 

 
VILMA – Bela tentativa, Xeninha! Volte pra junto de seu marido. 
 

(Xênia vai para junto do marido. Abraçam-se.) 

 
VILMA – Adeus! 
 

(Cai um dos sacos de “Pluft, o fantasminha” na cabeça de Vilma. Ela vai 
ao chão. O revólver cai de sua mão. Washington pega a arma. Vai até 
Vilma e verifica o corpo. Xênia se aproxima.) 

 
WASHINGTON – Está morta! 
XÊNIA – E toda descabelada! 
 

(Xênia vai saindo.) 
 
XÊNIA – Vamos chamar a polícia. 
WASHINGTON – Não! 
 
 (Xênia fica.) 

 
WASHINGTON – Vamos chamar a imprensa! 
 

(Os dois saem, sorrindo. O corpo de Vilma jaz no chão. Sobe música de 
noticiário de rádio.) 
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(FUSÃO) 

 
8 
 
 (Rádio em off. O corpo ainda no chão. A luz vai criando efeitos, enquanto 

rola o programa de rádio.) 

 
GONZAGA – Gonzaga Dutra e a Notícia! A Bahia está de luto! Faleceu hoje a 

famosa atriz, cantora e caixa de banco, Vilma Quevedo. Vamos falar 
diretamente do velório com Marilene Gonçalves. Marilene, como é que 
está o clima aí? 

 
 (Som do velório, clima de festa.) 
 
MARILENE – Pois é, Gonzaga! O clima aqui é de tristeza. Muitos fãs, muitos 

colegas, muitos clientes do banco; todos querem dar um último adeus a 
Vilma Quevedo. E quem está aqui, do meu lado, do meu ladinho, é 
justamente uma das últimas pessoas que viram Vilma com vida, a atriz 
Xênia Torres. Xênia, conta pra gente. Muito triste? 

XÊNIA – Muito. Muito! A morte de Vilma é uma perda irreparável. Pra MPB. Pro 
teatro. Pro cinema. E, sobretudo, pra mim. Vilma era como uma irmã! 

MARILENE – Menina, a voz dela tá até embargada, né, Gonzaga? 
GONZAGA – Positivo, Marilene! 
MARILENE – Muito emocionante! Bom, eu vou falar agora com o ator e diretor 

Washington Menezes. Washington, conta pra gente. Vocês iam estrear 
uma peça nova nesta sexta. E agora? Como é que fica? Já pensou em 
alguém pra substituição? 

WASHINGTON – Já. Vilma tem uma prima que é doida pra fazer teatro. 
Desinibida, super engraçada, ótima memória. Perfeita pra personagem. 
Tá chegando daqui a pouco no velório. 

MARILENE – Bacana! Precisamos conhecer essa garota! 
WASHINGTON – Claro, afinal de contas... Como dizem os americanos: “All that 

jazz! O show deve continuar!” 
MARILENE – Gonzaga, é com você! 
 

(FUSÃO) 
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 (Ainda durante o programa de rádio, Paulinho entra no palco verificando o 

cenário. O corpo no chão é Dudda, dormindo. Paulinho vê Dudda e chega 
perto.) 

 
PAULINHO – Dudda? Dudda. (O rádio vai ficando baixo. Paulinho toca em 

Dudda.) Dudda!  
 
 (Dudda levanta assustado. Sai o som do rádio.) 

 
DUDDA – Ai, Paulinho! É você! 
PAULINHO – Dormindo no palco, maluco? 
 
 (Paulinho vai arrumando o palco. Entra Cláudia.) 
 
CLÁUDIA – Gente, Lauro tá chamando no camarim. Ele tá puto porque 

ninguém tá pronto ainda. 
PAULINHO – Eu já tô quase pronto. Dudda é que tava aqui, dormindo no palco. 
DUDDA – Dormi que sonhei. 
CLÁUDIA – Vamo logo? 
DUDDA – Esse negócio de fazer papel de mulher não tá fazendo bem pra 

minha cabeça não. 
PAULINHO – Sua cabeça nunca foi boa...  
DUDDA – Tive um pesadelo esquisitíssimo. Eu sonhei que eu e Paulinho 

éramos mulheres de verdade. Duas atrizes. E você era homem, Cláudia. 
Ator e diretor da peça! 

CLÁUDIA – E só por isso era um pesadelo? 
DUDDA – Não! Ai, fico arrepiado só de pensar!... 
PAULINHO (pegando um banco) – Gente, esse banco fica onde? 
DUDDA – ... Trocavam a bala de festim por balas de verdade pra me matar. 
 
 (Cláudia e Paulinho se olham.) 

 
PAULINHO – É?... 
CLÁUDIA – Quem vai te matar é Lauro se você não for logo pro camarim. 
PAULINHO – É aqui mesmo, o banco? 
DUDDA – Não é melhor a gente verificar esse revólver não? 
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PAULINHO – Dudda, pra que isso? (Deixa o banco no chão.) 
DUDDA – Sei lá. A gente sempre ouve uma história dessas no jornal. 
CLÁUDIA – Dudda, não inventa! Vai logo se arrumar, vai! 
PAULINHO – É. A estréia é amanhã, e eu não quero ficar ensaiando até quatro 

horas da madrugada de novo não. 
CLÁUDIA – Nem eu. 
 
 (Paulinho e Cláudia vão saindo.) 
 
DUDDA – Brandon Lee morreu assim! 
 
 (Cláudia e Paulinho saem resmungando.) 
 
PAULINHO – Saco! 
CLÁUDIA – Eu quero ensaiar! 
PAULINHO – Ó, deixei aquele banco ali, mas não sei se é ali não... 
 
 (Dudda, sozinho, olha o revólver. Pensa. Vai pegar o revólver. Desiste. 

Vai sair do palco. Volta e pega o revólver. Atira. Cai um pedaço do teto.) 

 
DUDDA – ...!!!?!!! 
 

FIM 
 

MESMO! 
 

 

 

Salvador, 23 a 26 de março de 1996 

 

(Modificado durante os ensaios, agosto, setembro e outubro de 2002.)∗ 

(Revisado em 14 de novembro de 2002.) 

                                                
∗ As cenas 8 e 9 só foram imaginadas durante os ensaios, iniciados em meados de agosto de 2002, para a primeira montagem 
completa desta peça em Salvador (estreando o espetáculo no dia 10 de outubro do mesmo ano). Nesta montagem, dois atores 
(homens) interpretaram as personagens femininas das 7 primeiras cenas enquanto uma atriz interpretou as masculinas. Por conta 
disto, optei, na cena 9, por duas personagens masculinas e uma feminina. A idéia da personagem despertar de um sonho foi do 
diretor Paulo Dourado. Na gravação do “Gonzaga Dutra e a Notícia”, os “atores” que fizeram Gonzaga e Marilene (o maestro e 
produtor musical Alfredo Moura e a jornalista Elaine Hazin, respectivamente), se empolgaram e acrescentaram alguns cacos ao 
texto proposto. Como gostei do resultado, mantive os cacos na transcrição da cena 8. 


