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PERSONAGENS: 
 
Ubiratã – irmão mais velho, 
Ubiracy – irmã do meio, 
Ubirajara – irmão mais novo: 
 

três irmãos de uma família nova pobre 
 
 
CENÁRIO: 
 
uma quitinete decadente no centro de Salvador 
 
 
 
 
O símbolo  indica que a personagem está escutando o telefone. 
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1 
 

(Ubirajara entra sozinho em cena. Vai à geladeira, bebe água, gargareja. 

Pega o CD Player e se posiciona. Liga o CD Player. Uma música de 

Lucinha Lins.) 

 

UBIRAJARA – Eu sou um casulo! Eu sou a casa de seda, o prenúncio da 

Grande Borboleta. E aqui, neste mundo de paz... e de silêncio/ 

 

 (Entra Ubiracy, gargalhando e falando ao celular. Reação de Ubirajara.) 

 

UBIRACY – Jura??? E aí? Que foi que ela disse? (Gargalha.) Jura??? 

 

 (Ubirajara tira a música. Ubiracy troca de roupa.) 

 

UBIRACY – Eu queria estar aí! Só pra ver a cara! Agora, bem feito! Quem 

mandou querer passar a perna na gente? Ela tá pensando que só ela que 

tá precisando?  É. Que nem aquela história do homem-tronco. Lembra 

do homem-tronco?  Oxe! Aquele cara sem as duas pernas que a gente 

encontrou na boate! Você não tava? Tava sim! Naquela noite em que você 

vomitou no garçom!  Ah, não lembra... Sei. Eu me lembro de tudo, fófi! 

 Sim, o homem-tronco.  Não, ele tinha os braços. Só não tinha as 

duas pernas.  Isso, era cortado bem pertinho aqui do... Isso! Não, só 

fiquei sabendo que ele era um homem-tronco quando a gente chegou no 

hotel dele.  Ah, ele tava com duas muletas, mas eu achava que era um 

pé quebrado, coisa assim. Quando a gente chegou no hotel, menina, o 

homem me abre a calça e tira as pernas! Era uma prótese!  Claro que 

eu fiquei chocada, mas eu disfarcei! Inclusive, porque ele podia ser um 

homem-tronco, mas que tronco!  Que nada! Foi ótimo! Você não 

imagina as posições que se consegue fazer quando não se têm duas 

pernas pra atrapalhar!  Pois é, não sei quem foi falar pra ela sobre meu 

homem sem perna, e aquela vagabunda resolveu me passar a dela. Eu sei 
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que ela é sua irmã! Mas é vagabunda assim mesmo! Se não fosse por 

causa daquela ordinária, a essa hora eu tava casada com ele.  Mas ia 

me pedir sim! Eu sei! Eu sinto!  Você é maluca? Não é genético! Ele 

perdeu as pernas num acidente!  (Vai saindo.) Já tô saindo. Desça que 

eu não vou ficar esperando não! 

 

 (Ubiracy sai. Ubirajara se ajeita, põe de novo a música de Lucinha Lins e 

se concentra.) 

 

UBIRAJARA – Eu sou um casulo! Eu sou a casa de seda, o prenúncio da 

Grande Borboleta. E aqui, neste mundo de paz... e de silêncio/ 

 

 (Entra Ubiratã, todo de preto, batendo a porta.) 

 

UBIRAJARA (tentando se concentrar) – ... Neste mundo de paz... e de silêncio, 

eu vou formando minhas asas. 

 

 (Ubiratã tira a música de Lucinha Lins e põe um rock, bem alto. Reação de 

Ubirajara. Ubiratã vai pro banheiro. Ubirajara vai sorrateiramente até o 

aparelho de som e baixa o volume. Ubiratã abre a porta do banheiro e 

aumenta o volume com o controle remoto. Ubirajara volta pra seu canto, 

desconcertado. Ubiratã fecha a porta do banheiro. Ubirajara tenta se 

concentrar. Fala “Eu sou um casulo”, mas não se ouve. Se desespera. 

Tenta de novo. O desespero aumenta. Ele passa a gritar o texto. Nem 

percebe quando Ubiratã sai do banheiro.) 

 

UBIRAJARA (gritando) – Eu sou um casulo! Eu sou a casa de seda, o 

prenúncio da Grande Borboleta. E aqui, neste mundo de paz e de/ 

 

 (Ubiratã desliga o som.) 

 

UBIRAJARA (gritando) – ...silêncio! 

 

(Ubirajara toma susto com o próprio grito. Ubiratã sai batendo a porta.) 
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UBIRAJARA (se refazendo do susto) – ... eu... vou formando... minhas asas. 

 

 (Ubirajara põe a música de Lucinha Lins e se concentra.) 

 

UBIRAJARA – Eu sou um casulo! Eu sou a casa de seda, o prenúncio da 

Grande Borboleta. E aqui, neste mundo de paz... e de silêncio/ 

 

 (Toca o telefone. Ubirajara pondera. Atende.) 

 

UBIRAJARA – Alô.  Oi, mãe.  (Desliga o som.) Não, minha mãe! Aqui é 

Ubirajara! Ubiratã não tá. Acabou de sair.  Sei lá. No dia em que 

Ubiratã sair de casa dizendo pra onde vai, eu vou da Conceição ao Bonfim 

de joelhos!  Ubiracy saiu também. Também não sei.  Que notícia? 

 Ah, me poupe, minha mãe! A senhora ligou só por causa disso? Pra 

que é que eu quero saber que o dentinho de leite de Maraia Kelly caiu?  

Não, minha mãe, não é isso/  Ai, minha mãe, não grita! Eu adoro 

Maraia Kelly, amo minha irmãzinha, mas agora eu tô ocupado!  Tô 

tentando ser um casulo.  Claro que não é um casulo de verdade, minha 

mãe. A senhora tá pensando que eu sou maluco? Não responda!!!  É... 

É um teste. Mas não é pruma peça não. É cinema!. É um diretor super 

importante... Alemão.  Esse mesmo, o cego! Super badalado, ganhou 

em Cânis/  Cannes. Eu preciso desse papel!  Como é que é, minha 

mãe? E o que é que a senhora entende de casulo pra dizer que eu não vou 

conseguir? Eu inteiro sou um casulo!  O quê? Imagina se Maraia Kelly 

vai fazer nunca um casulo melhor do que o meu!  Tá. Ó, eu não quero 

falar sobre isso não.  Tá bom, mãe. Eu tenho que ensaiar...  Nãão! 

Tá, tá. Tá bom, mãe! Vou desligar.  O quê? Tá, tá tudo certo. Mãe, eu 

preciso ensaiar! Ai, meu Deus. Tá bom! Certo. Não! Não!! Minha mãe, 

não!!!!  Oi, Maraia, tudo bom?  Ah, você prefere que te chamem de 

Kelly? Tudo bom, Kelly?  Olha só! De leite? Ah, que legal.  Certo. 

Ó, eu vou desligar agora porque eu tenho que ensaiar.  É, eu sou 

ator.../  É verdade.  Não, Kelly, é verdade, eu sou ator.  Porque 

eu não quero! Sou um ator de teatro, minha filha! Não tô na televisão 
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porque não quero! E o que é que você entende disso, sua menina chata, 

sua besta, sua idiota?  Não chora, Maraia! Desculpa... Kelly!!! Não ch/ 

 Eu não fiz nada, minha mãe, eu juro! Essa menina que é muito 

mimada! Olha, deixa eu ensaiar, viu?  Ah, mãe! A senhora vai mandar 

dinheiro quando? (A mãe desliga o telefone.) Mãe? 

 

 (Ubirajara põe o fone no gancho, bota a música de Lucinha Lins e volta a 

se concentrar.) 

 

UBIRAJARA – Eu sou um casulo!/ 

 

 (Toca o telefone. Ele atende.) 

 

UBIRAJARA – Que é?  Ah, desculpe! Pensei que fosse minha mãe.  

Minha filha, tô há séculos tentando ser um casulo, e não me deixam! (Tira o 

som.)  Já soube. Ouvi Ubiracy comentando. Ela ainda não te perdoa 

por causa daquela história do homem-tronco! Mas ainda vou dizer na cara 

dela que fui eu quem lhe jogou pra cima dele!  Não, não vou dar esse 

gostinho pra ela não. Se ela quiser, ela que fale comigo antes.  Não, eu 

só parei de falar com ela depois que ela parou de falar comigo.  Sei lá! 

Ela parou de falar comigo antes de me dizer por que ia parar de falar 

comigo!  Que é que tem Ubiratã?  Também não sei. Foi outro que 

parou de falar comigo. Os dois devem ficar armando contra mim quando eu 

não tô em casa! Agora mesmo, ele chegou, eu tava ensaiando, com uma 

música de Lucinha Lins pra dar clima, ele tirou e botou aquelas músicas 

dele. Grosso!  Eu não, minha filha, eu sou delicado.  Não posso 

fazer nada! O aparelho de som é dele! Graças a Deus, o telefone é meu. 

Ele que gaste com celular.  Sei lá, acho que tá desempregado. 

Também, nunca mais a gente se falou... Que é que foi? Tá tendo uma 

recaída, é? Ó, deixa eu ensaiar, viu?  Que horas é a sessão? Não. 

Preciso ensaiar. Ainda tô na primeira parte. Tô tão nervoso! Você acha que 

eu tenho condição de ser um casulo?  Brigado! Tô tão inseguro... 

Minha mãe falou que até Maraia Kelly faz um casulo melhor do que o meu! 

Fiquei com tanta raiva que me descontrolei. Me arrependi depois. Não 
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posso brigar com minha mãe não, tadinha. Cardíaca!  Tá bom, tá bom, 

vá pro seu cinema! Tchau. 

 

 (Ubirajara desliga o telefone, bota a música de Lucinha Lins e se 

concentra.) 

 

UBIRAJARA – Eu sou um casulo!/ 

 

 (Som de instrumentos elétricos sendo afinados, num local bem perto. Uma 

voz: “Alô, som! Som!”. Ubirajara desiste de ensaiar.Ubirajara se arruma, 

pega o telefone e liga.) 

 

UBIRAJARA – Oi! Vamos pro cinema! 

 

 (Ubirajara tira o telefone do fio e guarda na bolsa. Sai.) 

 

 

 

 

2 
 

 (Ubiracy entra falando ao celular. Tá com dor de cabeça. Usa álcool pra 

melhorar o mal-estar. Aos poucos, vai passando álcool nos pulsos, no 

pescoço até se ensopar de álcool.) 

 

UBIRACY – Um inferno, fófi! Um grupo de pagode: Lelê do Samba!  Não 

sei onde é que é, mas é muito perto! Parece que tão tocando aqui na sala! 

 A noite toda! Já tem quase uma semana isso, e o pior é que é sempre a 

mesma música!  Não, nesse caso, é a mesma música! Eles só tem 

uma: a “Dança do Aerosol”. Fófi, é esse aerosol a noite toda! Até já 

decorei.  Tomei cinco lexotans, mas não consegui dormir.  Era a 

única coisa que eu tinha em casa! Fófi, eu estou completamente sem 
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drogas!  Com que dinheiro? Você acha que, se eu tivesse dinheiro, eu 

ia ficar trancada nessa quitinete a noite toda ouvindo a “Dança do Aerosol”, 

sua anta?  Não, eu tava sozinha. Ubiratã chegou quase de dia; o 

pagode tinha acabado de terminar. Ubirajara/  Ah, foi? Já deve ter ido 

praí por causa desse pagode... Mas também, se eles estivessem aqui, não 

ia adiantar nada. Eu não ia pedir pra eles!  Fófi, me deu um desespero! 

Quase saí pela rua vendendo meu corpo pra conseguir dinheiro!  Eu? 

Tô oferecendo meu corpo de graça, já tá essa dificuldade...  Não 

posso, já pedi dinheiro pra ela anteontem. Agora, ela só me dá dinheiro 

uma vez por semana, aquela escrota.  E daí que é cardíaca? Eu quero 

que ela morra logo pra eu entrar na herança!  Odeio sim! Odeio! Odeio 

aquele segundo marido dela, odeio aquela chata da Maraia Kelly.  

Bonitinha porque não é sua irmã! Ainda queimo a cara daquela menina 

com ácido!  Não, Ubiratã e Ubirajara, eu não odeeeio!  Não, fófi, eu 

não parei de falar com eles! Eles que pararam de falar comigo!  Sei lá! 

Eles pararam de falar comigo antes de me dizer por que iam parar de falar 

comigo! Os dois devem ficar armando contra mim quando eu não tô em 

casa!  Claro que não! Tá maluca? Se eu que tivesse parado de falar 

com eles antes de eles pararem de falar comigo, eu ia me lembrar!  Ele 

tá mentindo! Ubirajara nunca compareceu com a verdade! Tá mentindo, ou 

ele ou sua irmã, aquela vagabunda! Porque eu vou lhe dizer uma coisa, 

fófi, se realmente tiver sido eu quem parou de falar com eles antes, eu 

posso até não me lembrar qual foi o motivo, mas que eles sabem muito 

bem, eles sabem!  Sabem! Eu sei! Eu sinto!  Han? Ele... (Começa a 

se animar com o álcool.)  Grande o quê? (Gargalha.) Ubirajara tá mais 

pra lombriga anêmica do que pra grande borboleta!  Foi?  

(Admirada.) Hummmm... E essa babaquice de grande borboleta? De onde 

ele tirou isso?  É?... E quem é esse diretor? É viado, né? Porque essa 

coisa de grande borboleta/  Como é que é?!  Jura? (Já tá se 

ensopando de álcool.)  Fófi, você tem certeza que não é bicha?  Ai, 

meu Deus! Adoro alemão!  O quê?! (Bebe álcool puro.) Você vai me 

apresentar a esse homem agora!  Não interessa! Descubra quem 

conhece ele e me apresente!  Fófi, esse diretor é o homem da minha 

vida: alemão, cego e herdeiro! Cego é a minha chance! Não tá dando pra 



VINGANÇA, VINGANÇA, VINGANÇA!!! de Claudio Simões 

 

9 

 

dividir o mesmo ambiente com Ubiratã e Ubirajara!  Ele vai gostar de 

mim sim! Eu sei! Eu sinto! Você vai me prometer que vai me apresentar a 

esse diretor!  Prometa! Senão, você vai morrer seca aí que eu não vou 

te pegar!  Ah, bom! (Saindo.) Já tô saindo. Desça que eu não vou ficar 

esperando não! 

 

(Ubiracy sai, levando o álcool e bebendo no gargalo.) 

 

 

 

 

3 
 

 (Ubirajara entra falando no telefone. Está escutando “Purpurina”1 com 

Lucinha Lins, mas se incomoda por não conseguir se concentrar na 

conversa por causa da música. Enquanto fala, ele pega uma caixa de suco 

de dentro da geladeira e um copo. Depois, procura o álcool no armário.) 

 

UBIRAJARA – Ela dormiu no hotel dele?!  Não, aqui, ela não dormiu... Meu 

Deus! Será que ele não viu que ela não presta?  Eu sei que ele é cego! 

Foi só força de expressão! (Desliga o som.)  Claro que eu tô nervoso! 

Com tanto homem no mundo, por que é que Ubiracy foi se engraçar logo 

com Hoechfromch... Hoechrtfdkt... Hairsqroaunt... Ah! Com o alemão?! O 

que é que Ubiracy quer com ele?  Ela tá querendo é me derrubar! Ela 

deve ter descoberto que eu fui um dos casulos aprovados e tá querendo 

fazer a cabeça de Helmrtgfdnc... Helemndf... Helmrodich... Ah! Do alemão! 

Tá querendo fazer a cabeça dele pra ele não me dar o papel da Grande 

Borboleta!  Não, minha filha, ainda não tá nada certo! Eu lhe falei isso! 

Ele aprovou três casulos. Um dos casulos vai ser a Grande Borboleta! Os 

outros vão ser dispensados.  Não, a Mariposa-que-goteja-sangue-pela-

                                                             
1 Canção de Jerônimo Jardim, gravada por Lucinha Lins em 1981 no disco do Festival MPB Shell 81 e 
incluída, no ano seguinte, no disco solo da cantora, Sempre, sempre mais. 
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asa-esquerda vai ser aquele ator francês, o que ganhou em Cânis/  

Cannes! (Pra si mesmo.) Cadê meu álcool?  Não é com você não. 

Droga! (Pega um tubo de desodorante cheio de álcool de dentro da 

mochila. Passa a limpar o copo e a caixa de suco com álcool.)  Eu? 

Não vou fazer nada! Você que vai fazer!  Por que não? Que besteira é 

essa agora? Você nunca recusou homem!  Oxe! Só por que ele é 

cego?  Me poupe! Você já foi pra cama até com um homem-tronco... 

 Ubiratã não quer mais nada com você! Também, quem mandou você 

chifrar ele com o homem-tronco?  Sim, mas não mandei você contar! 

 E daí? Ubiracy contou, você descontasse! Ia ser sua palavra contra a 

dela. Mas você é uma idiota! Tinha que admitir!  Agora, perceba que a 

culpa toda foi dela, de Ubiracy! Por isso que eu te digo: você tem que se 

vingar dela! Seduza Horugfhjeop!... Hoisprfrl!... Horgesgaard! Ah! O 

alemão! Seduza ele e esqueça Ubiratã!!! 

 

 (Entra Ubiratã, todo de preto.) 

 

UBIRAJARA – Êta! Falou no diabo... 

 

 (Ubiratã olha de soslaio pra Ubirajara e liga o som. Mas, ao invés do rock, 

que ele espera, entra a introdução de “Purpurina”, com Lucinha Lins. 

Ubiratã espuma de raiva. Vai até o som, tira o disco da Lucinha e coloca 

um rock pesado bem alto. Vai até a mesa, pega a caixa de suco que 

Ubirajara passou álcool, abre e bebe no gargalo. Reação de nojo de 

Ubirajara.) 

 

UBIRAJARA (aos berros) – Vou ter que desligar!  Não tô te ouvindo!!!  

O quê???? Nunca!!! Ligue pro celular dele!  Ligue pro celular/  Tá 

bom! Vou ver o que eu posso fazer!!! 

 

 (Ubirajara fica sem saber se fala ou não com Ubiratã pra avisar que 

querem falar com Ubiratã ao telefone. Por fim, decide abandonar o 

aparelho com o fone fora do gancho. Ubirajara entra no banheiro. Ubiratã 
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estranha o telefone ficar fora do gancho. Pondera. Baixa o som e vai até o 

telefone. Um tempo. Falam com ele ao telefone e ele reage.) 

 

UBIRATÃ – Diga!  Sim?  Han?  Ok.  Tchau. 

 

 (Ubiratã desliga o telefone e sai tão irritado que não desliga o som. 

Ubirajara entra do banheiro e vai desligar o som. A mão de Ubiratã aparece 

pela porta, segurando o controle remoto e desligando o som. Ubiratã bate a 

porta. Ubirajara pega o telefone e liga.) 

 

UBIRAJARA – E aí? Como foi a conversa?  Não te falei? Esqueça Ubiratã! 

 Sério, amiga?  (Gargalha.) 

 

 (Entra Ubiracy sem Ubirajara perceber. Ubiracy escuta.) 

 

UBIRAJARA – É hoje que a gente enlouquece Ubiracy!  Isso. É nesse hotel 

mesmo. Já soube que ele fica na piscina a manhã inteira.  Isso! Bote 

esse perfume que eu aposto que quando Horcherp... Holfrtmtr... Ah, 

quando o alemão bater os olhos em você, ele vai ficar de quatro! 

 

 (Ubiracy fica chocada.) 

 

 

 

 

4 
 

 (Ubiracy ao celular.) 

 

UBIRACY – Aquela vagabunda! Vai tentar me passar a perna de novo!  

Quem? Quem é a vagabunda?  Ela mesmo! Ela vai procurar o meu 

alemão, o meu herdeiro de banco, o meu cego!  Vai conseguir... Vai 
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conseguir um bom pé na bunda! Ele só tem olhos pra mim!  Eu sei, fófi! 

Você entendeu muito bem o que eu quis dizer! Mas o pior você não sabe! 

 Quem fez a cabeça dela foi Ubirajara!  Mas ele não perde por 

esperar! (Com raiva, esfaqueia o ar três vezes.) Eu vou me vingar! Vingar!! 

Vingar!!! (Saindo.) Já tô saindo. Desça que eu não vou ficar esperando 

não! 

 

 

 

 

5 
 

 (Ubirajara ao telefone.) 

 

UBIRAJARA – Barrada?! Mas, até Ubiracy conseguiu entrar naquele hotel!  

Ave Maria! Como é que eles sabiam seu nome? Como é que sabiam que 

você ia lá? Você contou pra sua irmã?  Alguma merda você fez! Eles 

não iam saber do nada que você ia lá tentar seduzir Horwtgf... Horjptlm... 

Ah! O alemão!  Me diga uma coisa: tavam barrando todo mundo ou foi 

só você?  Não disse? Alguma merda você fez!  O quê?!!! Ubiratã 

entrou?!!  E o que é que Ubiratã pode querer com Horlfprg?... 

Holwdbnm!... Ah, com o alemão?!  Mala? Ele ia se hospedar, minha 

filha?  Pra que essa mala, então?  Não, não é daqui de casa!  

Não, não vi Ubiratã com mala nenhuma! 

 

 (Ubiratã, todo de preto, entra correndo com uma mala. Reação de 

Ubirajara. Ubirajara disfarça ao telefone.) 

 

UBIRAJARA – Minha filha, você viu o jogo do Bahia?  Não, minha filha! 

Bahia! Eu fui pra Fonte Nova! 

 

 (Ubiratã larga a mala no chão e sai rapidamente pro banheiro.) 
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UBIRAJARA (confidencial) – É claro que não vi jogo nenhum! Tava só 

disfarçando!  Não, sua toupeira! Não tava disfarçado na Fonte Nova! Tô 

disfarçando agora! Ubiratã acabou de chegar; ele tá com a mala!!!  

Nunca vi! Eu não lhe disse que os dois ficam armando contra mim?  

Claro que tem a ver! Primeiro, Ubiracy se encontra com Helmpruf, depois, 

Ubiratã/  Não é coincidência! Eles não querem que eu seja a Grande 

Borboleta! Tem alguma coisa muito escabrosa dentro dessa mala!  Sei 

lá! Cordas! Eles vão me deixar amarrado e amordaçado aqui em casa no 

dia do teste final!  Eu não estou paranóico! Você não conhece Ubiratã e 

Ubiracy como eu conheço! E tem uma coisa esquisitíssima: ele foi direto 

pro banheiro e não botou aquelas músicas dele! Ele quer me confundir! Ele 

quer me enlouquecer!  Mas eu vou descobrir o que tem nessa mala! 

 

 (Ubirajara se aproxima sorrateiramente da mala. Ubiratã abre a porta do 

banheiro. Ubirajara disfarça.) 

 

UBIRAJARA – Um lance maravilhoso, minha filha! O goleiro driblou um, driblou 

outro, um show de gols!/ 

 

(Com o controle remoto, Ubiratã liga o som na maior altura com rock e 

fecha a porta do banheiro.) 

 

UBIRAJARA – Tchau! 

 

 (Ubirajara desliga o telefone e tenta abrir a mala. Ubiracy entra da rua. 

Ubirajara disfarça. Ubirajara finge estar se arrumando pra sair. Ubiracy 

aproveita e tenta abrir a mala sem que Ubirajara a veja. Sempre que 

Ubirajara se vira pro lado dela, Ubiracy disfarça. Ubirajara sai pra rua. 

Ubiracy tenta abrir a mala. Ubiratã sai do banheiro. Ubiracy larga a mala. 

Ubiratã vê a mala fora do lugar e fica puto. Se arruma, pega a mala desliga 

o som e sai pra rua. Ubiracy vai telefonar do celular, mas vê o telefone de 

Ubirajara dando sopa. Liga do telefone de Ubirajara.) 
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UBIRACY – Oi!  Tentei abrir a tal mala!  Que mala, fófi? A de Ubiratã, é 

óbvio!  Claro! Não entendi nada quando vi Ubiratã no hotel com aquela 

mala! Meu alemão cego e herdeiro não quis me dizer o que foi que Ubiratã 

conversou com ele. Disse que tinha a ver com o filme e que eu não me 

metesse nisso!  É claro que eu vou me meter! O que é que Ubiratã 

pode ter a ver com esse filme? E com tanto mistério assim?  Só 

consigo pensar em duas coisas.  Drogas! Ubiratã tá traficando drogas 

pro meu alemão cego e herdeiro! Aquela mala tá cheia de drogas!  Um 

absurdo! Ubiratã sabe que eu tô precisando e não me dá nem um 

pouquinho!  Ou então, é alguma armação dele com Ubirajara. Não lhe 

disse que eles ficam aqui armando pra cima de mim? Eles estão tentando 

me separar do meu alemão cego e herdeiro!  Seja o que for, (com 

raiva, esfaqueia o ar três vezes) eu vou me vingar! Vingar!! Vingar!!! 

 

 (Ubirajara entra da rua sem que Ubiracy o veja. Ubirajara escuta.) 

 

UBIRACY – Eu consigo, fófi! Eu faço a cabeça do alemão cego e herdeiro e 

Ubirajara não vai fazer nem figuração. 

 

 (Ubirajara fica chocado.) 

 

UBIRACY – Só tenho que tomar muito cuidado pra meu alemão não 

desconfiar... daquilo.  

 

 (Ubirajara sai pra rua fechando a porta em silêncio.) 

 

UBIRACY –  ... O que eu tenho que fazer agora é prestar muita atenção em 

Ubiratã! Eu vou descobrir o que ele esconde naquela mala! 

 

 (Ubirajara entra com barulho. Ubiracy desliga rapidamente o telefone. 

Ubirajara finge que percebeu que ela estava usando o telefone dele, pega 

o telefone e coloca na mochila. Ubirajara sai pro banheiro. Ubiracy pega o 

celular e liga.) 
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UBIRACY – Fófi, Ubirajara apareceu do nada e me pegou com o telefone dele! 

 Acho que não. 

 

 (Som de banda começando um ensaio. “Alô, som! Som!”) 

 

UBIRACY – Que inferno! Vai começar o pagode! (Saindo.) Já tô saindo. Desça 

que eu não vou ficar esperando não! 

 

 (Ubiracy sai. Ubirajara sai do banheiro já com o telefone na mão.) 

 

UBIRAJARA – Ela tá armando sim, minha filha! Não disse? (Subindo no sofá 

de Ubiracy.) Mas eu vou me vingar! Vingar!! Vingar!!!  Ela tem um 

segredo!  Não sei! Se eu soubesse, não era segredo! Mas sua irmã 

sabe! E você vai descobrir!  O quê? Fale mais alto!  Eu vou 

descobrir o que existe naquela mala de Ubiratã! (O som pára de repente.) 

 Fale mais baixo!  Vou prestar muita atenção nele agora! E você, 

faça a sua parte!  Sonde com seu irmão!  Seu irmão é o melhor 

amigo de Ubiratã, deve estar sabendo de alguma coisa. Porque, minha 

filha, se Ubiratã tiver armando contra mim com Ubiracy, (com raiva, 

esfaqueia o ar três vezes) eu vou me vingar! Vingar!! Vingar!!!  

Interfone que eu desço. Não vou ficar lá embaixo lhe esperando não! 

 

 (O pagode começa. O vocalista grita: “Lelê do Samba!”.Entra o maior 

pagodão baiano. O pagode se funde com tv pra cena seguinte.) 

 

 

 

 

6 
 

 (Ubiracy vê televisão. Ubirajara disfarça, mas está vendo a tevê também. 

Ubiratã entra, do banheiro, com a mala na mão. Como sempre, todo de 
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preto. Vai pro beliche e vê tevê também. Toca o celular de Ubiratã. Ubiratã 

atende ao telefone, e os outros dois ficam de ouvido em pé.) 

 

UBIRATÃ – Diga!  Sim.  Han?  Ok.  Tchau. 

 

 (Ubiratã desliga o telefone e disca um número. Aguarda até que atendam.) 

 

UBIRATÃ – Diga!  Sim.  Han? 

 

(Toca a campainha. Ubiratã desce do beliche.) 

 

UBIRATÃ –  Ok.  Tchau. 

 

(A campainha toca outra vez. Ubiratã arruma a mesa. A campanhia toca 

insistentemente. Ubiratã abre a porta.) 

 

UBIRATÃ – Diga! ... Sim. 

 

 (Ubiratã pega uma pizza. Paga. Vai fechar a porta.) 

 

UBIRATÃ – Han? 

 

 (Abre de novo a porta e pega um refrigerante pet.) 

 

UBIRATÃ – Ok. Tchau. 

 

 (Fecha a porta. Os outros dois, intrigadíssimos. Ubiratã come. Toca o 

telefone fixo. Ubirajara atende.) 

 

UBIRAJARA – Alô.  Oi, mãe!  Não, mãe. Aqui é Ubirajara/  Tá. 

Peraí! 

 

(Ubirajara larga o fone fora do gancho e volta pra televisão. Os outros dois 

ficam olhando pro telefone. Levantam na mesma hora. Desistem. Olham 
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discretamente pra Ubirajara tentando descobrir uma pista sobre pra quem é 

o telefonema. Ubirajara impávido diante da tv. Ubiracy toma a frente e 

atende o telefone.) 

 

UBIRACY – Que foi, minha mãe?  Ah! Peraí! 

 

 (Ubiracy larga o telefone e volta pra tv. Ubiratã atende o telefone.) 

 

UBIRATÃ – Diga!  Sim.  Han?  Ok.  Tchau. 

 

 (Ubiratã também deixa o telefone ligado e volta pra tv. Ubirajara acha 

estranho. Ubiracy vai até a tv e desliga, enquanto liga pra amiga do celular. 

Ubirajara vai atender o telefone fixo.) 

 

UBIRACY – Oi, fófi! 

UBIRAJARA – Mãe? 

UBIRACY – Não, fófi. 

UBIRAJARA –  Peraí! 

 

 (Ubirajara larga o telefone e volta pra tv.) 

 

UBIRACY – Perái. 

 

(Ubiracy atende o fixo, sem desligar o celular.) 

 

UBIRACY – Que foi, minha mãe?  Que é que tem?  A senhora não 

pode fazer isso comigo!  Isso não é verdade! Eu quase não uso o 

celular! (Pra amiga, ao celular.) Não desligue não, fófi! (Volta pra mãe, no 

fixo.) Eu que vou saber? Reclame com a companhia telefônica! Eles tão 

cobrando indevidamente!  Eu não posso ficar sem o celular!  Aí, 

não! O carro é sacanagem!  Prefiro o carro, é claro! 

 

 (Ubiratã vai até a geladeira com a pizza e o refrigerante. Cospe na pizza. 

Guarda a pizza e o refrigerante e começa a se arrumar pra sair.) 
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UBIRACY –  Tá bom!  Tá.  T/  Não, minha mãe! Minha mãe, 

não! Nã/  E aí, Maraia? Como é que tá essa força?  Ah, você 

prefere que te chamem de Kelly? É, Maraia?  Maraia!  Maraia, 

Maraia, Maraia!  Chore! Não tenho medo de choro! Maraia!  Que 

foi, minha mãe?  Ah, faço mesmo!  Por mim, ela morre! Não pedi 

nenhuma irmã!  Não gosto, não! Eu odeio! É por causa dela que a 

gente tá assim!  E daí que a vassoura de bruxa acabou com o cacau? 

Não tenho nada a ver com vassoura de bruxa!  Faliu nada! A senhora 

vendeu tudo foi pra guardar pra Maraia Kelly! Aposto que essa nojentinha 

tem tudo o que ela quer!  Pois é! A senhora acha isso justo? 

(Emocionada.) Eu tô vivendo como pobre, minha mãe. Quem tinha que 

viver como pobre era ela.  Justamente, ela é criança. Não tava 

acostumada à vida de rico, não ia sentir a diferença. Eu não. Eu fui criada 

com tudo que eu queria e, agora, tenho que dividir essa quitinete com mais 

dois irmãos!... E ainda por cima, a senhora manda cortar meu celular... Isso 

não é vida... Qualquer dia desses, a senhora vai ver, eu me mato!  

Mato. Eu sei! Eu sinto!  Então, mãe, deixa eu ficar com o celular... 

 

 (Ubiratã sai.) 

 

 

 

 

7 
 

 (Ubiracy sozinha no apartamento, fala ao celular.) 

 

UBIRACY – De cartão, fófi! Minha mãe disse que tem que ser de cartão pra eu 

controlar melhor minhas despesas.  Tô controlando. Fiz as contas e já 

vi que, se eu acordar às 2 da tarde e for dormir às 6 da manhã, só vou 
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precisar usar uns 17 cartões de 25 reais por dia!  Né? Adorei esse 

sistema.  Que é que tem Ubiratã? Descobriu alguma coisa? 

 

 

 

 

8 
 

 (Ubirajara ao telefone.) 

 

UBIRAJARA – Não descobri nada, minha filha! Só tô achando ele muito 

esquisito!  Tá! Ubiratã tá esquisito até a medula óssea!  Olhe, eu 

escutei, escutei, escutei e não entendi nada!  Não, eu entendi tudo, 

mas não entendi nada!  Minha filha, Ubiratã só fala “diga, sim, han, ok e 

tchau”! E sempre na mesma ordem! Só pode ser pra me confundir, pra me 

enlouquecer! E você? Descobriu alguma coisa com seu irmão? 

 

 

 

 

9 
 

 (Ubiracy ao telefone.) 

 

UBIRACY – O que é que seu irmão foi fazer no hotel do meu alemão cego e 

herdeiro?  Descubra!  Eu tenho que acabar com os planos 

atrapalhativos de Ubira/  Atrapalhativos..., que atrapalham!  Existe 

sim! Eu sei! Eu sinto!  Tenho que acabar com os planos a-tra-pa-lha-ti-

vos de Ubiratã e Ubirajara antes que a irmã do meu alemão cego e 

herdeiro chegue. Ela é lésbica e tem a língua presa, mas ele não faz nada 
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sem que ela aprove antes! Eu preciso que essa alemã lésbica sibilante vá 

com minha cara!  Não, fófi! Se ela me relar, eu grito! 

 

 

 

 

10 
 

 (Ubirajara fala num telefone sem fio.) 

 

UBIRAJARA – Troquei, minha filha! Botei um sem fio!  Que nada! Depois 

Ubiratã e Ubiracy me deixam amarrado no fio do telefone no dia do teste... 

 Você o quê?  Sua jega! Como é que você pergunta assim direto pra 

seu irmão sobre a mala de Ubiratã?  

 

 

 

 

11 
 

 (Ubiracy ao telefone.) 

 

UBIRACY – Sua estúpida! Ele vai contar pro outro na hora!  E você acha 

que seu irmão vai guardar segredo só porque você pediu? Imbecil!  

 

 (Ubiracy fecha a porta.) 
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 (Ubiratã, todo de preto, atende o telefone celular.) 

 

UBIRATÃ – Diga!  Sim...  Han? 

 

 (Com raiva, esfaqueia o ar três vezes.) 

 

UBIRATÃ -  Ok. Tchau! 

 

 (Ubiratã fecha a porta do banheiro e apaga a luz.) 

 

 

 

 

13 
 

 (Ubirajara entra em casa, vê se não tem ninguém e liga.) 

 

UBIRAJARA – Roubei!  A fita com o teste!  Que teste, demente? O do 

casulo! Consegui distrair o cara lá da produção do filme e peguei a fita.  

Eu? Vou deixar a fita naquele hotel, correndo o risco de alguém roubar só 

pra me prejudicar?  Ubiracy! Que tá de caso com o alemão, não sai de 

lá. E Ubiratã também! Fica o tempo todo pra cima e pra baixo lá no hotel 

com aquela mala! Pra que aquela mala? Pra roubar minha fita! Ele enfia a 

fita na mala e babau!  Eu já lhe disse isso! Não vai ser só o teste da 

Borboleta não! A tal alemã, Firebdrht... Farrnertgsd... Flritngmd... Ah! A 

irmã de Hemfgjgdk... Hortierhx... Hsksjrfuro... Ah, a irmã do alemão! Ela 

também vai querer ver a gravação dos três casulos!  Tá aqui em casa! 

 Já pensei nisso também, minha filha! Não sou que nem você que só 
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tem a cabeça pra separar as orelhas! Vou trocar! (Ri. Abre um armário 

cheio de fitas de vídeo. Vários estojos pretos e um cor-de-rosa. Pega o 

estojo cor-de-rosa e troca a fita que tá no estojo pela fita do teste.)  

Aqui, no estojo, tem escrito CASULO-UBIRAJARA; tá na cara que é meu 

teste. Vou pegar a fita do primeiro aniversário de Maraia Kelly daqui e 

deixar aqui. E vou botar a do teste no estojo da de Kelly! Se eles 

resolverem destruir meu teste, vão destruir é o aniversário. Eu adoro 

Maraia Kelly, amo minha irmãzinha, mas, por mim, pode tocar fogo! 

(Coloca os dois estojos de volta ao armário.) Pronto! Agora, o que tá me 

preocupando mesmo é o teste da Borboleta!  Tô morrendo de medo! 

Dizem que a alemã é um general, rigorosíssima!  Minha filha, eu tenho 

que entrar falando “muito bem, Mariposa-que-goteja-sangue-pela-asa-

esquerda, se prepare, você vai conhecer a Grande Borboleta em todo seu 

furor!” Só que eu tô me sentindo completamente sem furor! O que é que eu 

faço?  Não entendi.  O que é que sexo tem a ver com furor?  

Porque eu não quero! Sou um ser de luz, minha filha! Não faço sexo 

porque não quero! E o que é que você entende disso, sua piranha, 

futriqueira, invejosa? 

 

(Ubirajara desliga o telefone na cara da amiga. Ubiracy entra falando ao 

telefone.) 

 

UBIRACY – Puta! Só pode ser puta!  

 

 (Ubirajara sai pro banheiro.) 

 

UBIRACY – Meu alemão cego e herdeiro tá dizendo que é pro filme, mas eu 

tenho certeza que é puta! É armação de Ubiratã! Ele tá traficando drogas e 

escravas brancas. Senão, o que é que aquela piranhona ia estar fazendo 

com Ubiratã, seu irmão e a mala no quarto do meu alemão cego e 

herdeiro? Ubiratã deve estar sabendo que a alemã lésbica sibilante vai 

chegar depois de amanhã e quer me passar pra trás jogando aquela loura 

falsa pra cima de meu alemão cego e herdeiro.  Natural o quê? É falsa! 

Eles tão se aproveitando que o meu alemão cego e herdeiro é cego!  
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Loura falsa! Odeio loura! Já basta ter que escutar Lucinha Lins o dia todo 

por causa de Ubirajara! Não ouve outra coisa, parece que só tem disco de 

Lucinha Lins!  Me poupe! Já faz mais de um ano que eu cheirei todos 

os outros discos dele. Já podia ter renovado o estoque.  O pior, fófi, é 

que nem rádio eu tô conseguindo escutar esses dias, né?  Oxe! Não tá 

sabendo não? Lelê do Samba! Lelê do Samba, aquele grupo de pagode 

aqui perto de casa!  Fófi, o aerosol estourou!  A cada cinco minutos, 

tem uma rádio de Salvador tocando a “Dança do Aerosol”! Um inferno, uma 

droga! Falando nisso, minha mãe me mandou dinheiro hoje. Cadê aquele 

seu amigo japonês?  Tudo isso de pó???!!! (Saindo.) Já tô saindo! 

Desça que eu não vou ficar esperando não! 

 

 (Ubiracy sai pra rua. Entra Ubirajara do banheiro. Se prepara pra ensaiar.) 

 

UBIRAJARA – Muito bem, Mariposa-que-goteja-sangue-pela-asa-esquerda! Se 

prepare! Você vai conhecer a Grande Borboleta em todo seu furor! (Não se 

convence.) Muito bem, Mariposa-que-goteja-sangue-pela-asa-esquerda! Se 

prepare! Você vai conhecer a Grande Borboleta em todo seu furor! (Nada.) 

Ainda não tem furor! (Vai botar música. Procura o quê.) Pior é que Lucinha 

Lins não tem furor... (Olha pro telefone. Pondera. Pega e disca.) Oi, sou eu! 

 Desculpa!  Eu sei que eu fui grosso/  Não, minha filha, eu sou 

delicado! Fui grosso porque você me provocou!  Desculpa!  Eu tava 

pensando aqui... Acho que tô precisando de sexo sim! A alemã chega 

depois de amanhã. Sexta-feira é o teste, e eu inda não encontrei o furor! 

Como é que eu consigo?  Sexo!  Ah, minha filha, assim eu não 

consigo.  Não consigo! Não sou que nem você e Ubiracy que trepam 

com Deus e o mundo, não se respeitam, treparam até com o homem-

tronco.  Eu não, minha filha. Meu corpo é um templo! Eu não posso 

entregar meu corpo assim pra qualquer... pessoa. Tem que ser alguém que 

tenha a ver comigo, que se coadune com meu pensamento, com meu ser. 

Agora, me diga, como é que eu vou encontrar alguém assim?  Deixe de 

ser ridícula que eu não vou pagar o mico de botar anúncio em revista, pra 

depois todo mundo descobrir que sou eu e ficar rindo de minha cara!  

Tem certeza? Eles mantêm o sigilo mesmo?  Não, minha filha, é muita 
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humilhação arranjar sexo com anúncio.  Mas eu não sou todo mundo! 

Eu tô pobre agora, mas venho de uma família chique, minha filha. Não sou 

que nem você e seus irmãos, esse bando de pob/ (Ela desliga na cara 

dele. Ele toma um choque. Liga de volta. Ela atende.) E não bata o telefone 

em minha ca/ (Ela bate o telefone de novo. Ele desliga o telefone furioso.) 

Muito bem, Mariposa-que-goteja-sangue-pela-asa-esquerda! Se prepare! 

Você vai conhecer a Grande Borboleta em todo seu furor! Furor!! Furor!!! 

 

 (Ubirajara começa a gritar feito um louco. Ubiratã entra. Ubirajara continua 

gritando. Ubiratã vai pro banheiro com a mala, se desviando de Ubirajara, 

que se prepara pra sair.) 

 

UBIRAJARA – Furor! Furor! Furor!... 

 

 (Ubirajara vai sair de casa e quase se bate com Ubiracy, que tá entrando, 

mas rodopia e se desvia da irmã. Sai continuando o texto. Ubiracy está ao 

celular.) 

 

UBIRACY (ao celular) – Não, fófi, eu tô bem.  Depois de amanhã! A alemã 

lésbica sibilante chega depois de amanhã.  Não, fófi. Ela só vai 

conversar com o irmão e mais ninguém. Sexta-feira é que é o grande dia! 

 Eu vou ter que estar maravilhosa pra impressionar a alemã lésbica 

sibilante. Ela não pode nem desconfiar... daquilo! 

 

 (Ubiratã sai do banheiro. Ubiracy disfarça ao telefone, fazendo algum 

comentário equivocado sobre alguma novela atual.) 

 

UBIRACY – Chorei tanto no capítulo de ontem, fófi! E aí? A Sandy fica ou não 

fica com o Antonio Fagundes? 

 

 (Ubiratã sai com a mala.) 

 

UBIRACY – Eu sei lá quem come quem naquela novela? Tava disfarçando. 

Ubiratã tava em casa, e eu não tinha visto. Será que ele me ouviu falar... 
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daquilo? (Saindo.) Já tô saindo. Desça que eu não vou ficar esperando 

não. 

 

 (Ubiracy sai batendo a porta.) 

 

 

 

 

14 
 

 (Ubirajara na porta do banheiro com o telefone. Olha com medo de alguém 

aparecer.) 

 

UBIRAJARA – Isso. Entendido...  É.  Entendido... procura entendido, 

evangélico e colecionador de cartões telefônicos. Repita aí, gata! 

 

 

 

 

15 
 

 (Ubirajara ao telefone.) 

 

UBIRAJARA – Minha filha, agora tudo é propaganda!  Saiu o anúncio no 

jornal!  Ai amiga, tô super esperançoso!  Fazer o quê?  Claro! 

(Passa a combinar com a amiga lugares onde os dois vão passar, 

enumerando aqui os patrocinadores e apoiadores do espetáculo. Esta cena 

é destinada a merchandising.)  Combinado. Tchau. (Desliga o telefone. 

Olha pro jornal. Suspira.) Propaganda é tudo! (Sai pra rua.) 
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 (Ubiracy ao telefone.) 

 

UBIRACY – Já chegou, fófi! A essa hora, meu alemão cego e herdeiro já deve 

estar falando pra alemã lésbica sibilante sobre mim! Estou tensa! Preciso 

de drogas!  Fófi, a gente comprou drogas na terça-feira! Hoje já é 

quinta! Não tem mais nada! Cadê o álcool de Ubirajara? (Procura.)  Já 

disse! Aquela escrota só me dá dinheiro uma vez por semana! Você não 

pode me emprestar não?  Deixe de ser baixo-astral, você tem sim, sua 

vaca! Quando você era pobre, eu te emprestava.  Juros baixos, porque 

eu sempre fui sua amiga! E sou até hoje! Por isso que vou sempre aí te 

buscar.  Vai jogar na cara agora que é você que bota gasolina? Eu 

sabia! Não adiantou nada melhorar de vida, vai ser sempre gentinha!  

Você! Gentinha! Pobre!  Chore! Não tenho pena não! Minha situação é 

muito pior! É meu alemão cego e herdeiro conversando com a irmã alemã 

lésbica sibilante sobre mim, e não tem nada nesta porra desta casa que me 

dê um barato!  Chá de fita de vídeo?  Já ouvi dizer, mas não pensei 

que batesse legal. (Põe água pra ferver.) Fófi, eu te amo! Vou atacar a 

coleção de vídeos de Ubirajara! (Abre o armário com as fitas de vídeo.) 

Meu Deus! Se esse chá funcionar mesmo, eu tenho estoque pra pelo 

menos um mês!  Pego só as fitas. Deixo os estojos arrumados, ele não 

vai perceber nada. O vídeo tá quebrado mesmo. Não acredito! (Pega o 

estojo escrito CASULO-UBIRAJARA.)  O vídeo com o teste dele pro 

casulo! Ele tem que apresentar isso amanhã pra alemã lésbica sibilante pra 

poder conseguir o papel da Grande Borboleta! (Ri sinistra.) Eu posso 

acabar com a vida dele agora!  Muita sacanagem, né?  É. Eu não 

sou tão má assim. (Feliz e perversa, pega o estojo cor-de-rosa.) Eu vou 

fazer o chá é com o primeiro aniversário de Maraia Kelly!  (Ri, feito 

louca.) Um beijo, tchau! (Larga o telefone. Abre o estojo, pega a fita e 

passa a destruí-la com a tesoura de Ubirajara. Ri, macabra.) Você vai 

queimar, Maraia! Vou cozinhar você! (Corta pedaços de fita e joga na 
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panela. Ri feito bruxa.) Foi a vassoura de bruxa que acabou com o cacau, 

Maraia? Que acabou com minhas fazendas, minhas casas, com minha 

vida, Maraia? Vou te mostrar quem é a bruxa! (Ubiracy ri feito bruxa. 

Guarda a fita nas coisas dela. Liga pra amiga.) Fófi, esse negócio é bom 

mesmo. Tô só respirando o vapor, só na nebulização, e já tô doidona! 

(Rodopia e cai.) 
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 (Dia seguinte. Ubiracy, num barato mais tranqüilo, fala ao telefone.) 

 

UBIRACY – Fófi, já tá quase na hora de me encontrar com meu alemão cego e 

herdeiro e a irmã alemã lésbica sibilante dele, e eu ainda tô ligadona. Não 

sabia que Maraia Kelly era tão porradão.  Não posso falar muito porque 

Ubirajara tá em casa. Vou me arrumar logo pro encontro. Não posso me 

atrasar. Meu alemão cego e herdeiro me disse que a coisa que a irmã 

alemã lésbica sibilante mais odeia é atraso. Não posso causar uma 

impressão ruim logo no primeiro encontro. 

 

 (Entra Ubirajara do banheiro.) 

 

UBIRAJARA – Pois é, minha filha. É hoje! E, apesar de uns e outros ficarem 

armando contra mim, eu tenho certeza de que eu vou ganhar o papel da 

Grande Borboleta! Pode escrever! 

UBIRACY – Fófi, eu vou tomar banho. 

UBIRAJARA – Porque, talento, minha filha, eu tenho. Não sou só um corpinho 

não. 
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 (Ubiracy sai pro banheiro. Ubirajara vai se arrumando pro teste e falando 

ao telefone.) 

 

UBIRAJARA – Acho que a outra percebeu a indireta. Foi direto pro banheiro. 

 Hum?  Tá tomando banho mesmo!  Han? Ela? Que horas?  

Meu Deus! Meu teste é quinze minutos depois! E se ela falar mal de mim? 

 Claro! O que mais Ubiracy pode querer com Freuljryt?... Fasgehry... 

Furpeitud... Ah, com a alemã?  É?  E são só quinze minutos pra ela 

dizer se aprova o namoro ou não? Que agilidade!  Ele quer isso 

mesmo? De papel passado e tudo?  Que sejam felizes. Eu quero é 

meu papel.  Minha filha, estou cheio de furor.  Não, ainda não fiz 

nada. Mas já recebi uma carta! (Pega uma carta na mesa e olha 

apaixonado.)  Depois a gente fala sobre isso. Agora, deixa eu me 

arrumar que dizem que Felmrut... Fridsegut... Froiletdl... Ah, a alemã! (Abre 

o armário e pega o estojo cor-de-rosa.) Dizem que ela é pontualíssima. 

Também, marcando um compromisso quinze minutos depois do outro, tem 

de ser, né? Senão.../ (Acha estranho o peso do estojo. Sacode o estojo e 

nada. Abre o estojo. Dá um grito.) Minha fita!  Minha fita com o teste! 

Sumiu!  Sumiu! Eu não tô louco, o estojo tá vazio!  Não, eu tenho 

certeza! Eu botei no estojo que tinha a fita do aniversário de Maraia Kelly! 

 Ai, meu Deus! Como foi que eles descobriram?  Claro que foram 

eles! Quem mais podia ser? Nesse apartamento não entra mais ninguém. 

Foram eles que pegaram pra eu não me dar bem! Ih! Rimou! Se rimou é 

porque é verdade!  Deve estar na mala de Ubiratã! Ou então... (Mexe 

nas coisas de Ubiracy. Encontra a fita.) Ah-ha! Tá aqui! Nas coisas de 

Ubiracy! (Verifica a fita e percebe que foi destruída. Se desespera e grita.) 

 Deixa eu me recompor. (Se recompõe.) Me recompus... “Recompus” é 

uma palavra tão feia, né, minha filha?  Me diga só uma coisa. Você tem 

certeza de que o encontro de Ubiracy com Froicleserv... Fleumestat... 

Fridgidaire... Ah, a alemã! O encontro entre as duas é mesmo quinze 

minutos antes dos testes da Borboleta?  Tá certo. Era só isso que eu 

queria saber!  Eu? Falar com ela? Não, minha filha! Ela, se quiser, que 

fale comigo! Depois a gente se fala. Obrigado. Tchau. (Desliga o telefone.) 
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Muito bem, Ubiracy! Se prepare! Você vai conhecer Ubirajara em todo seu 

furor! 

 

 (Ubirajara baixa a mesa e deixa o caminho do banheiro para o resto do 

apartamento impedido. Abre a geladeira e pega várias coisas, 

principalmente líquidos. Pega copos, pratos etc. Põe tudo em cima da 

mesa. Senta-se à mesa e começa a preparar comida, sem comer. Ubiracy 

sai do banheiro toda chique, mas não tem como passar. Ela aguarda. Ele 

finge que não a vê. Ela tenta passar por um lado, mas ele impede a 

passagem. Ela pensa em falar com ele, mas desiste. Ela tenta passar por 

baixo da mesa, mas vê que teria de se arrastar. Se preocupa com o 

vestido. Tenta por cima da mesa, mas não consegue subir. Ele continua 

preparando sanduíches etc. Ela tira o vestido, joga pra o outro lado e 

começa a se arrastar no chão pra passar por debaixo da mesa. Ele, de 

sacanagem, deixa cair um copo de suco de uva no chão, bem no caminho 

dela. Ela tem que recuar. Ela entra no banheiro e volta com um pano de 

chão. Limpa o chão, mas ele joga mais suco. Ela vai ao banheiro de novo. 

Volta com o pano e um guarda-chuva. Abre o guarda-chuva embaixo da 

mesa, limpa o chão e passa. Começa a se vestir apressadamente. 

Ubirajara vai tirando a mesa com pressa também. Ubiracy deixa o pano de 

chão em cima das coisas dele. Ubirajara pega o pano de chão com uma 

luva e joga nas coisas dela. Vão, alternadamente, jogando o pano de chão 

um nas coisas do outro. Tocam os dois telefones. O que está com o pano 

de chão na mão joga o pano pro alto e o pano cai na cama de Ubiratã. 

Atendem os telefones.) 
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UBIRAJARA – Oi, não posso falar 

agora!  O quê? Freudstg... 

Furtifj... Ah, a alemã! Tá tendo 

uma reunião com Ubiratã e a 

mala? 

UBIRACY – Fale rápido que eu tô 

atrasada!  Conte logo!  O 

quê? A alemã lésbica sibilante tá 

tendo uma reunião com Ubiratã e 

a mala? 

 

 (Os dois se olham, surpresos e voltam a se evitar logo em seguida.) 

 

UBIRACY (saindo) – Já tô saindo. Desça que eu não vou ficar esperando não. 

 

 (Ubiracy sai. Ubirajara continua nervoso ao telefone.) 

 

UBIRAJARA – E o que é que Ubiratã quer com Freudk... Frauleisdm... Ah, com a 

alemã?  Não, acho que não. Os dois devem estar armando contra mim 

sim, mas separados. Eu ouvi Ubiracy agora falando com sua irmã. Ela tá tão 

pasma quanto eu!  Eu não vou deixar esses dois destruirem minha vida 

não. Eu vou pra esse hotel falar com essa alemã agora!  

 

 (Sai batendo a porta.) 
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 (Ubiracy fala arrasada ao telefone.) 

 

UBIRACY – Você devia ter subido comigo, fófi, pra me impedir de fazer bobagem! 

 Eu sei, mas você não devia ter me obedecido!  Foi horrível. Entrei feito 
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uma louca no quarto da alemã lésbica sibilante, achando que Ubiratã ia estar 

falando mal de mim.  Como é que eu ia saber que era assunto de trabalho, 

que era coisa do filme?  Mas eu não acreditei! Você acredita em tudo que 

seu namorado fala pra você?  Eu sei que você tá sozinha, fófi, foi só uma 

abstração!  Foi terrível! A alemã lésbica sibilante deve estar achando que 

eu sou uma desvairada!  Também, eu podia imaginar tudo, menos que 

Ubiratã é o vocalista do Lelê do Samba; e que o alemão cego e herdeiro quer 

que a “Dança do Aerosol” seja o tema principal da Grande Borboleta!  

Mas amanhã vai ser diferente! Eu tenho que passar outra imagem pra ela. 

Você vai me ajudar!  Você vai comigo!  Claro. Em último caso, você dá 

em cima dela!  Você é minha amiga ou não é?  Fófi, eu tô com medo 

dela querer que eu tire os óculos escuros! O que é que eu vou fazer?  É? 

Em que canal? 

 

 (Ubiracy liga a televisão. Em off, escutamos um som de show e uma repórter 

entrevistando Ubiratã.) 

 

REPÓRTER – Quem está aqui também no Festival é Ubiratã, vocalista da banda 

Lelê do Samba! 

 

 (Ubirajara abre a porta do banheiro e presta atenção na entrevista também.) 

 

REPÓRTER (off) – Vamos tentar falar com ele! E aí, Ubiratã? 

UBIRATÃ (off) – Diga! 

REPÓRTER (off) – Vazou a notícia, hoje à noite, que a banda Lelê do Samba vai 

fazer a música pro filme A Grande Borboleta. Você confirma isso pra gente? 

UBIRATÃ (off) – Sim! 

REPÓRTER (off) – Muita expectativa? 

UBIRATÃ (off) – Han? 

REPÓRTER (off) – Eu disse: muita expectativa?! 

 



VINGANÇA, VINGANÇA, VINGANÇA!!! de Claudio Simões 

 

32 

 

(Um tempo.) 

 

REPÓRTER (off) – Bom, boa sorte! 

UBIRATÃ (off) – Ok! Tchau! 

REPÓRTER (off) – Agora, vamos tentar falar com a loura do Lelê do Samba!... 

 

 (Ubiracy desliga a televisão. Ubirajara volta ao banheiro.) 

 

UBIRACY –  Vi.  Tô chocada!  Por que é que esse escroto não me 

chamou pra ser a loura do Lelê?  Claro que ele tem poder! Quem ia decidir 

isso? Seu irmão, aquele bunda mole?  A loura?!  Ah, fófi, então Ubiratã 

tá comendo ela também, porque ele não ia deixar seu irmão, aquele banana, 

botar a namorada pra ser a loura sem receber nada em retorno!  É um 

banana sim. Sempre viveu à sombra de meu irmão. Mas não quero falar sobre 

isso não. Tô querendo dormir, que eu tô ligada desde ontem por causa 

daquele chá. Amanhã eu quero aparecer descansada. E você, vai comigo ou 

não vai?  Tá certo. Quando eu tiver saindo, eu te ligo pra você descer, que 

eu não vou ficar esperando não. (Desliga o telefone.) Amanhã! 

 

 (Ubiracy dorme de vez. Ubirajara entra do banheiro com a carta na mão e o 

telefone. Fala baixo. Verifica se Ubiracy dorme e fala mais normalmente.) 

 

UBIRAJARA – Foi uma loucura, minha filha. A mulher falava um alemão péssimo, 

todo sibilado, eu não entendi foi nada! Mas o intérprete me garantiu que eu 

posso repetir o teste do casulo pra ela amanhã.  Eu achei péssimo! Como 

é que eu vou conseguir fazer um casulo agora que eu tô cheio de furor?  

Queria que você fosse comigo.  Pra me dar apoio, segurar minha mão! E 

também... Depois do teste... Eu marquei...  Isso! Tô morrendo de medo de 

ir sozinho.  Combinado. (Desliga o telefone.) Amanhã! 
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 (Ubirajara deita e dorme. Um tempo. Entra Ubiratã, com a mala. Pra variar, 

está todo de preto. Abre a mala, feliz, e tira, de dentro dela, roupas coloridas, 

de cantor de pagode. Ri. Fecha a mala. Pensa no amanhã. Deita e dorme.) 
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 (Tocam os três telefones. Os três se levantam apressados. Vão se arrumando 

pra sair, sempre ao telefone.) 

 

UBIRATÃ – Diga! 

UBIRACY – Não, fófi, vá como eu lhe disse. 

UBIRAJARA – A gente já não tinha combinado? 

UBIRATÃ – Sim. 

UBIRAJARA – Então? Por que isso agora? 

UBIRACY – Porque com essas suas roupas você fica uma monstra. 

UBIRAJARA – A gente pode pedir pra você ver o teste. 

UBIRATÃ – Han? 

UBIRACY – Você enlouqueceu? 

UBIRAJARA – Qual o problema? O teste é meu! 

UBIRACY – Você que sabe! Eu não me meto! 

UBIRATÃ – Ok. 

UBIRAJARA – Tá certo. 

UBIRACY – Tudo bem. 

UBIRAJARA – Combinado. A gente se encontra lá na porta. Não vou ficar lhe 

esperando não que eu já tô atrasado. (Desliga o telefone e bota na mochila.) 

UBIRATÃ – Tchau. (Desliga o telefone e bota no bolso.) 
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UBIRACY – Já tô saindo. Desça que eu não vou ficar esperando não! (Desliga o 

telefone e bota na bolsa.) 

 

 (Os três, ao mesmo tempo, metem a mão na maçaneta da porta. Impasse. 

Ubiratã encara os outros dois que disfarçam. Ubiratã abre a porta e sai. 

Ubiracy sai logo em seguida. Ubirajara se alonga e sai por último, fechando a 

porta.) 
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 (Ubiracy entra.) 

 

UBIRACY – Nãããããããããããããããããããããããoooooooooooooooooooooooo!  

Você não pode fazer isso!  Eu posso explicar! Eu não contei nada porque/ 

 Não, não faz assim...  Não...  (Desligam o telefone. Ubiracy fica 

arrasada por um instante. Depois, vem um acesso de raiva e ela disca. Um 

tempo. Atendem.) Sua vaca! (Desligam. Ubiracy fica furiosa. Tenta se 

controlar. Liga. Um tempo. Atendem.) E aí, Maraia? Chame minha mãe.  

Maraia, Kelly, o escambau! Chame minha mãe, porra!!!  (Um tempo. 

Ubiracy desaba.) Mãe, ela tava armando contra mim.  Não, mãe. Não foi a 

vagabunda. Foi a vaca.  Ela mesmo.  Ela me roubou meu alemão cego 

e herdeiro. Ele acabou de me ligar...  Foi. Terminou por telefone.  

Aquela vaca contou... aquilo... pra alemã lésbica sibilante.  Foi, e a alemã 

lésbica sibilante contou pro meu alemão cego e herdeiro, e ele se sentiu 

enganado. Disse que não quer me ver nunca mais.  É força de 

expressão,minha mãe!  Pois é... Mais um, mãe, mais um...  O pior... é 
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que, se tivesse sido a irmã dela, aquela vagabunda, eu entendia, mas a 

vaca... A vaca era minha amiga, mãe...  Que é que tem aquele banana? 

 Não tô vendo não.  Ubiratã não me disse nada.  O que foi que 

aquele banana, irmão da vaca e da vagabunda, fez com o meu irmão?  

Agora?  Que canal? . 

 

 (Ubiracy liga a televisão. Está num telejornal.) 

 

APRESENTADORA (off) - ... diretamente do estúdio do Lelê do Samba! 

REPÓRTER (off) – O clima está tenso aqui no estúdio do Lelê do Samba. A 

notícia que nós temos é que Ubiratã, o ex-vocalista da banda,... 

UBIRACY – Ex-vocalista? 

REPÓRTER (off) - ... ficou muito irritado quando soube de seu afastamento do 

grupo e danificou muitos equipamentos. Inclusive, ele saiu daqui, agora há 

pouco, não quis dar entrevista e ainda agrediu nossa equipe. Pra nos explicar 

melhor o que está acontecendo, vamos falar com a loura do Lelê do Samba. 

UBIRACY –  Só pode ser! 

LOURA DO LELÊ DO SAMBA (off) – Isso tudo só prova que o afastamento de 

Ubiratã do Lelê do Samba foi a melhor coisa pro nosso grupo. 

REPÓRTER (off) – E como foi essa decisão? 

 

 (Entra Ubiratã com a mala. Vê a matéria na televisão.) 

 

LOURA DO LELÊ DO SAMBA (off) – Olha, a decisão foi dele. O que aconteceu foi 

que nós, enquanto grupo, tá, decidimos que meu namorado, que é mais 

carismático, ia ficar melhor como vocalista do que Ubiratã. Mas, veja bem, 

Ubiratã podia ficar como backing, mas ele não quis. E ainda quebrou tudo. Um 

absurdo! Até eu já fui backing. Ubiratã tá é muito ganancioso. 

 

 (Ubiratã põe música alta e sai envergonhado pro banheiro. Ubiracy desliga a 

televisão e baixa um pouco o som.) 
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UBIRACY – Oi.  Foi ele mesmo.  Mãe, ligue pro celular dele. Eu vou ter 

que sair agora. Vou resolver umas coisas.  Tchau... Mãe!  Te amo. 

(Desliga o telefone. Liga. Espera. Do banheiro, vem o som do celular de 

Ubiratã.) 

 

UBIRACY – Não adianta deixar a secretária atender não, fófi! Eu sei que você tá 

aí, sua vaca! 

UBIRATÃ (de fora) – Diga. 

UBIRACY – Você e seu irmão armaram contra mim e Ubiratã! E aquela 

vagabunda de sua irmã deve estar armando contra Ubirajara! 

UBIRATÃ (de fora) – Sim. 

UBIRACY – Mas isso não vai ficar assim não! Eu vou acabar com sua raça! 

UBIRATÃ (de fora) – Han? 

UBIRACY – Eu vou praí! E não adianta se esconder de mim não, que eu vou ficar 

lhe esperando aí embaixo pro resto de minha vida se for preciso! 

UBIRATÃ – Ok. 

 

 (Ubiracy sai enquanto Ubiratã entra do banheiro.) 

 

UBIRATÃ – Tchau. 

 

 (Ubiratã desliga o telefone. Aumenta o som. Tira o lençol de sua cama e 

estende no chão. Abre a mala e vai atirando as roupas coloridas no lençol, 

com raiva. Depois que atira todas, faz uma trouxa. Pega uma garrafa de álcool 

e joga o líquido em cima da trouxa. Pega uma caixa de fósforos e risca. De 

repente, a luz apaga e o som desliga. Ubiratã, iluminado pelo fósforo, reflete e 

desiste de jogar o fósforo na trouxa. Volta a luz. O som continua desligado. 

Ubirajara entra. Está ao telefone sem fio. Ubiratã pega a trouxa e a mala e vai 

pra cama, envergonhado.) 
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UBIRAJARA – Um horror, minha filha. Pertinho daqui de casa. Só ouvi a batida. 

 Deus me livre! Gosto de ver essas coisas não. Depois tem sangue. Não 

suporto ver sangue. Principalmente num dia como hoje.  Estou feliz!  

Que tom é esse? Ah, já sei. Desculpa! Você tá puta porque eu sumi lá no 

teste, né? Mas, minha filha, eu tava tão nervoso que, quando terminei o teste, 

tive que sair correndo, senão fazia tudo ali nas calças. Depois que eu me 

lembrei que você tava lá vendo. Aliás, pensei até que Frirutjida... Fetruhdjfja... 

Freuddsa... Ah, a alemã. Pensei que ela não fosse deixar você ver meu teste. 

 Também achei: gente fina.  Sim. Quando eu saí do banheiro, eu já 

tava atrasado! Não dava pra ficar lhe procurando. Fui voando pro meu 

encontro!  Minha filha... Tô apaixonado.  Apaixonado!  Oxe! Pra se 

apaixonar, basta um olhar. Aí, rimou! Se rimou é porque é verdade!  Estou, 

minha filha, feliz e apaixonado. Agora, só falta sair o resultado do teste.  

Quando?  Não, eu tava até agora com/  Conta logo! Quem ficou com o 

papel da Grande Borboleta?  (Sem acreditar.) Ah, pára de brincadeira, diz 

logo quem foi!  Diz logo que eu tô nervoso!  (Confuso) Peraí, cê tá 

falando sério?  Isso é maluquice! Como é que você vai fazer a Grande 

Borboleta? Você não é atriz!  Sua o quê?  Você tá namorando 

Froiueja... Fresuhfga... Ah, a alemã?  Eu sabia que você gostava até de 

homem-tronco, mas mulher, pra mim, é novidade!  Que apaixonada o 

quê? Tá pensando que é assim: olhou, apaixonou?  E daí que rimou? E 

daí que rimou? Você tá é se aproveitando de Frehdgdk... Frigshsna... ah, da 

alemã, só pra ficar com meu papel!  E ainda admite? Porque você fez 

isso? Só pra me prejudicar?  Como é que é?  Que foi que sua irmã 

fez?  Eu não acredito/  Meu Deus, vocês são loucos! Vocês três tavam 

o tempo todo armando contra a gente! Por que isso? 

 

 (Ubiratã presta atenção na conversa.) 

 

UBIRAJARA –  Mas se vingar de quê? Que foi que a gente fez pra vocês 

quererem se vingar? A gente sempre tratou vocês de igual pra igual, mesmo 
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quando sua mãe era empregada lá de casa.  Pare de rir feito louca e me 

responda! 

 

 (Toca o telefone de Ubiratã. Ubiratã atende.) 

 

UBIRATÃ – Diga. 

UBIRAJARA – Pare de rir! 

UBIRATÃ (acha estranho) – Sim. 

UBIRAJARA – Pare! (A ex-amiga desliga.) 

 

 (Ubiratã fica grave. Ubirajara percebe a gravidade e presta atenção.) 

 

UBIRATÃ (baqueado) – Han? 

 

 (Ubirajara presta atenção.) 

 

UBIRATÃ – Ok. (Sem ar.) Tchau. 

 

 (Ubiratã deixa o telefone celular ligado ao lado de Ubirajara e vai se arrumar 

pra sair. Ubirajara acha estranho, mas atende o celular do irmão.) 

 

UBIRAJARA - Alô.  Sim, aqui é Ubirajara.  Sou irmão dela sim.  O 

quê?!  Certo. Em que hospital?  Estamos indo. 

 

 (Desliga o telefone. Ubiratã está pronto. Ubiratã abre a porta. Ubirajara pega 

suas coisas e sai. Ubiratã sai fechando a porta.) 

 

 

 

 



VINGANÇA, VINGANÇA, VINGANÇA!!! de Claudio Simões 

 

39 

 

21 
 

 (Ubirajara entra em casa com o telefone sem fio.) 

 

UBIRAJARA – Não, mãe. Aqui é Ubirajara. Ubiratã ficou no hospital com Ubiracy... 

 Mãe, tem outra coisa que a senhora precisa saber, além do acidente.  

Ubiracy...  Ela... Ela é...  Ela é careca! Em cima e em baixo. Diz que 

até a sobrancelha/  Sabia?  E porque nunca contou nada pra gente? 

Ou Ubiratã sabe também?  Ah, então esse era o segredo de Ubiracy! Por 

isso que ela não tirava nunca os óculos escuros: pra gente não ver que ela 

não tinha cílios! Coitada de minha irmã. Toda pelada!  Foi um cara que viu 

o acidente e prestou socorro. Ficou tão impressionado, coitado, que tá lá no 

hospital até agora. Diz que só sai depois que ela tiver boa. Achou Ubiracy 

linda, careca e tudo.  Eu acho que ela vai adorar, ele é polidáctilo! Tem 

seis dedos em cada mão.  Ele contou que foi ela mesmo que pediu pra ele 

avisar. Disse que ela nem queria tomar o sedativo no hospital antes de... de 

falar com a gente.  Não. Quando a gente chegou lá, ela já tava sedada. 

 Até a hora que eu saí, não. Mas pode ficar tranqüila que, pelo que eu 

entendi, ela tá bem. Tá fora de perigo.  Não sei direito não. Quem falou 

com os médicos foi Ubiratã. Ele se comunica melhor do que eu.  Não, ele 

não me falou nada... A gente... não tem se falado esses tempos.  Não, a 

gente também não tava se falando.  Não sei, mãe. A gente nunca sabe 

direito por que é que as coisas acontecem na vida da gente. Eu só sei que eu 

fiquei com tanta vontade de falar com ela naquele hospital...  Vou ficar 

falando com uma pessoa dormindo, minha mãe?  Com Ubiratã é diferente. 

Ele não bateu o carro, não viu a morte de perto! Com ele, eu não falo!  

Eu? A senhora precisava ver agora, indo pro hospital. Não. Se ele quiser, ele 

que venha falar comigo antes. E vamos parar de falar desse assunto! Que 

horas é seu vôo?  Tá bom, qualquer notícia, eu ligo. 
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 (Ubirajara desliga o telefone. Bota “Se Uma Estrela Aparecer”2 com Lucinha 

Lins. Escuta a música, pensando em voz alta.) 

 

UBIRAJARA – E se... Não! Mas, também... Não, não! 

 

 (Ubiratã abre a porta. Olha pro som. Ubirajara disfarça, esperando que Ubiratã 

tire a música de Lucinha e coloque um rock. Ubiratã entra, trazendo as coisas 

de Ubiracy: sapatos, bolsa e... uma peruca. Deixa as coisas de Ubiracy no 

sofá e vai pro som. Ao invés de tirar o disco, ele aumenta o volume. Levanta e 

começa a arrumar sua cama. Ubirajara pensa em falar, mas desiste. Pensa 

mais um pouco. Titubeia. Finalmente, toma coragem.) 

 

UBIRAJARA – Ubiratã! 

 

 (Um tempo. Ubiratã se vira pra Ubirajara.) 

 

UBIRATÃ – Diga! 

 

 (Luz vai caindo em resistência enquanto os dois se olham.) 

 

FIM 
 

 

 
Salvador, 16 de abril de 2000 

                                                             
2 Versão de Vitor Martins para “When you wish upon a star” de Leigh Harline e Ned Washington, gravada 
por Lucinha Lins em 1982 no disco Sempre, sempre mais. 


