
TRILOGIA SHIRLEY 
 

por Claudio Simões 
 
 
I 
 
SIMPLESMENTE SHIRLEY 
uma comédia urgente 
 
Personagens:  
 
   SÉRGIO FERNANDES ANTUNES, o pai; 
   SÍLVIA FERNANDES ANTUNES, a mãe; 
   SARA FERNANDES ANTUNES, a filha; 
   SAMUEL PIRES BASTOS, o amigo da família; 
   SOLANGE SANTOS, a empregada; e 
   SIMÃO REIS, o mordomo. 
 
Cenário: Sala da casa de uma família burguesa decadente. 
 

 (Ao abrir a cortina, a sala está vazia. Soa a campainha. Silêncio. A 
campainha soa outra vez. Silêncio. A campainha soa incessantemente.) 

SOLANGE (falando desde fora, atravessando a cena e saindo pelo outro lado) 
– Oh, minha Nossa Senhora! Que povo mal-educado! (Gritando.) Já vai! Já 
vai! (Para si mesma.) Diabo! (Continua a resmungar após sair de cena. 
Pequena pausa. Ainda de fora, num tom alegre.) Dr. Samuel! 

SAMUEL (de fora) – Olá, Solange! Tudo bem? 
SOLANGE (de fora) – Ah! Vamos entrando. (Vai entrando, seguida por 

Samuel.) Ai, Dr. Samuel! Bem que eu queria poder dizer que está tudo 
bem. 

SAMUEL (interessado) – Por quê? O que está acontecendo? 
SOLANGE – É a menina Sara... 
SAMUEL (preocupado) – Sara? O que é que ela tem? 
SOLANGE (sem pressa) – Calma, Dr. Samuel! Eu já vou contar. Calma! 

(Pequena pausa.) Bem, é que a menina Sara ficou grávida.../ 
SAMUEL – Grávida?! 
SOLANGE – É. Emprenhou. 
SAMUEL – Como? Onde? Quando? Com quem? 
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SOLANGE (sem pressa) – Calma, Dr. Samuel! (Pequena pausa.) Bom, "como", 
nós dois sabemos muito bem. "Onde", pode ter sido em qualquer lugar, não 
é verdade? "Quando", eu acho que foi há uns nove meses, já que a criança 
nasceu ontem. 

SAMUEL – Já? 
SOLANGE – É uma menina. Linda, linda! Deve ser parecida com o pai. 
SAMUEL – Quem é? 
SOLANGE – "Quem é", o quê? 
SAMUEL – O pai. 
SOLANGE – O pai? De quem? Da criança? Ah, ninguém sabe. 
SAMUEL – Como assim? Você não disse que a menina se parecia com o pai? 
SOLANGE – Eu disse isso? Eu não. Eu disse que ela deve, deve se parecer com 

o pai. Porque, veja bem, a menina não se parece nem um pouco com Sara. 
Se bem que ainda é.../ 

SÍLVIA (entrando) – Solange, quem f.../? (Pára, surpresa, ao ver Samuel.) 
Samuel!!! 

SAMUEL (com um sorriso) – Sílvia! 
SOLANGE – Eu vou pra cozinha. Com licença! (Sai.) 
 (Momento de silêncio.) 
SAMUEL – Eu... eu estive... fora do país... 
SÍLVIA (fria) – Dez anos. 
SAMUEL – Tudo isso? Puxa, parece que... 
SÍLVIA (ainda fria) – Nenhuma carta, um cartão, nada. 
SAMUEL – Eu... eu precisava... 
SÍLVIA (mantendo a frieza) – Não quero desculpas. 
 (Silêncio.) 
SAMUEL – Eu... estou de volta! 

(Silêncio.) 
SAMUEL – Ê... eu... Eu estou com sede; será que você pode me arranjar um 

pouco.../ 
SÍLVIA (cortando-o, fria) – Claro. (Gritando.) Simão! Simão! (Pausa. 

Gritando mais alto.) SIMÃO!!! 
 (Entra Simão.) 
SIMÃO – P.../ 
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SÍLVIA (cortando-o, autoritária) – Que demora! Traga um copo d'água... (Para 
Samuel, com fria polidez.) Gelada? 

SAMUEL – Por favor. 
SÍLVIA (autoritária, para o mordomo) – Traga um copo de água gelada para o 

Dr. Samuel. Ou melhor, traga dois. Eu também quero. 
SAMUEL (gentil) – Olá, Simão! Lembra de mim? 
SIMÃO – C.../ 
SÍLVIA (cortando-o, autoritária) – Rápido, rápido! Vá buscar a água! 
 (Sai Simão. Silêncio.) 
SÍLVIA (subitamente frágil, quase chorando, abraçando-se a Samuel) – Oh, 

Samuel! Que bom que você apareceu! Eu precisava tanto de alguém! 
SAMUEL – Solange me falou sobre Sara... 
SÍLVIA (largando o amigo) – Pôxa, mas aquela ali não perde tempo! (Outro 

tom.) Ai! Você não sabe a dor de cabeça que eu estou tendo com esse 
problema de Sara. 

SAMUEL – Ela não sabe quem é o pai da criança? 
SÍLVIA – Sabe. Pelo menos, ela diz que sabe. Mas se recusa a dizer o nome. Eu 

já tentei de todas as formas que ela me dissesse, mas não adiantou. E, 
agora, a criança está aí. Uma vergonha! Como é que nós vamos explicar 
isso pras pessoas? A família Fernandes Antunes é uma família tradicional! 
Por enquanto, nós estamos conseguindo encobrir essa história toda. Mas até 
quando, eu me pergunto, até quando? 

SAMUEL – Ninguém está sabendo de nada? 
SÍLVIA – Ninguém! Contamos com o sigilo do Dr. Severo Ramos. O parto foi 

feito aqui em casa. 
SAMUEL – E... durante a gravidez? 
SÍLVIA – Não sei que anjo bom iluminou a cabeça daquela menina que ela 

mesma resolveu passar a gravidez toda no sítio de uma amiga dela, longe 
daqui. Só voltou pra cá na madrugada de ontem, já sentindo dores, porque 
eu fui buscar. 

SAMUEL – Posso ver a criança? 
SÍLVIA – Não. Aí é que está. Eu não sei o que aconteceu. Hoje, quando eu 

acordei, Sara havia levado o bebê não sei pra onde; não deu a menor 
explicação. Chegou agora há pouco, dizendo que queria resolver um 
assunto com o... o... o pai. Ah! E, pra completar o quadro da minha 
desgraça, Sérgio está cego. 
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SAMUEL – Como assim? 
SÍLVIA – "Como assim", como? Cego, ora! Cego. Não enxerga, perdeu a visão. 

Ninguém sabe direito o que aconteceu. Ele estava com uma irritação nos 
olhos e parece que teve uma reação alérgica ao colírio. Já faz uns seis 
meses isso. (Segura as mãos do amigo.) A minha vida está um inferno! Eu 
não sei se vou resistir! 

 (Ouvem-se pedidos de socorro de Sérgio.) 
SÉRGIO (entrando, apavorado) – Ela quer me matar! Socorro! 
 (Entra Sara, furiosa, trajando um vestido branco.) 
SARA – Miserável! Seu porco nojento! 
SÍLVIA (aflita) – Sara, minha filha, o que é isto? 
 (Entra Solange, atraída pela confusão.) 
SÉRGIO – Ela está louca! Ela está louca! 
SARA – Ainda não! Mas posso ficar. E, aí, eu te mato mesmo! 
SOLANGE – Deus! 
SÍLVIA (com autoridade) – Sara, você enlouqueceu? Quer acabar de vez com o 

nome da nossa família? Já não basta ser mãe solteira, ainda quer ser uma 
parricida? Você quer jogar o nome Fernandes Antunes na lama? É isto? 
(Para Samuel.) Vê? 

SAMUEL – Eu não sei o que dizer. 
SARA – Então, fique calado! (Para a mãe.) Quem é esse homem? 
SÍLVIA (desconcertada) – Você não se lembra dele? É... é... um velho amigo da 

família: Dr. Samuel Pires Bastos. 
SÉRGIO (surpreso) – Samuel Pires Bastos?! 
SAMUEL – Olá, Sérgio! Como vai? 
SÉRGIO – Dez anos. 
SAMUEL – Eu soube que você ficou cego. 
SÉRGIO – Como você pode ver. 
SÍLVIA – Foi um terrível acidente. 
 (Sara irrompe numa gargalhada.) 
SARA – Idiotas! Não foi um acidente! 
 (Entra Simão trazendo a bandeja com dois copos de água. Dirige-se a 

Sílvia.) 
SIMÃO – D.../ 
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SÍLVIA (cortando-o, decidida) – Um momento, Simão! (Caminha em direção à 
filha.) O que você disse? Não foi acidente? 

SARA (com um sorriso maldoso) – Não! Eu coloquei ácido no colírio dele. 
TODOS (exceto Sara , chocados) – Oooooh! (Comentam o absurdo.) 
SAMUEL (horrorizado) – Mas... Por que você fez uma coisa horrível destas? 
SARA – Pelo mesmo motivo pelo qual eu ainda vou matá-lo. 
SOLANGE (chocada) – Sara! 
SARA – Ele queria assassinar o nosso bebê. 
SÍLVIA – Não entendi. "Nosso bebê"? 
SARA (apontando para Sérgio) – Ele é o pai da minha filha! 
TODOS (exceto Sara, chocados) – Oooooh! (Comentam o absurdo.) 
SARA – Ele me seduziu. Eu era uma garota ingênua e ele me seduziu. Disse que 

me amava. Então, quando eu fiquei grávida, ele ficou furioso e me disse 
pra tirar a criança. 

SÍLVIA (chocada) – Fazer um aborto? 
SARA – Mas eu me recusei. Então, ele ameaçou me matar. Eu fiquei apavorada. 

Não conseguia mais dormir. Tinha medo até da água que bebia. Foi quando 
ele teve que usar aquele colírio. Aí, eu tive a idéia. Eu o ceguei para me 
proteger. 

SOLANGE – Fez bem, fez bem. 
 (Sílvia olha repreensivamente para a empregada.) 
SARA – Mesmo assim, eu resolvi me afastar dele. Ontem, quando mamãe foi 

me buscar, eu voltei com a esperança de que ele tivesse mudado de idéia, 
mas, assim que se viu a sós comigo, ou melhor, que se percebeu a sós, ele 
me disse que iria dar sumiço no meu bebê. 

SÍLVIA (chocada) – Meu Deus! Nelson Rodrigues! (Para o marido.) Sérgio, 
isto é revoltante! Como você pôde fazer isto com sua própria filha? 

SÉRGIO – Sara não é minha filha, e você sabe muito bem disto! 
TODOS (exceto Sérgio, chocados) – Oooooh! (Comentam o absurdo.) 
SÍLVIA (abalada) – C-c-como você soube disto? 
SARA (decepcionada) – Então,... você não é meu pai? 
SÉRGIO – Claro que não! O que você pensa que eu sou? Um depravado que 

come a própria filha? 
SARA (confusa) – Então,... (Para a mãe.) Quem é o meu pai? 
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SÍLVIA – Bem... eh... é que... seu... humm... 
SARA (gritando) – Fala, mamãe! 
SÉRGIO – Seu pai é o Dr. Samuel Pires Bastos. 
TODOS (exceto Sérgio, chocados) – Oooooh! (Comentam o absurdo.) 
SARA (para Samuel) – Você? 
SÍLVIA (desesperada, para o marido) – COMO VOCÊ SOUBE DISTO?!!! 
SAMUEL – Nós sempre fomos muito discretos! 
SÉRGIO – E eu lhes agradeço por isto. Acontece que eu tinha um informante 

aqui dentro. 
SÍLVIA (histérica, para Solange) – Foi você, não foi, sua vaca? Cachorra, 

nigrinha! Eu devia ter botado você no olho da rua quando me apareceu 
prenha! 

SÉRGIO – Sílvia, não baixe o nível! 
SÍLVIA (recompondo-se) – Oh, sim! desculpem-me! Voltei ao meu normal. 
SÉRGIO – Além do mais, não era ela o meu informante. Era Simão Reis, nosso 

mordomo. 
TODOS (exceto Sérgio, chocados) – Oooooh! (Comentam o absurdo.) 
SÍLVIA (histérica, para Simão) – Desgraçado! Depois de tudo que eu fiz por 

você? 
SIMÃO – M.../ 
SÍLVIA (cortando-o) – Cala a boca que você é o culpado! 
SAMUEL – Calma, pessoal! Vamos ter calma! Isso tudo são águas passadas que 

não movem moinhos. Nós temos um problema muito mais sério pra 
resolver agora. 

 (Todos estão olhando para Samuel. Silêncio.) 
SÍLVIA – Continue. 
SAMUEL – Pois bem. Agora, que já sabemos que Sérgio é o pai da criança, 

ficamos num terrível impasse: quem registrará a menina? Sérgio não pode, 
já que, legalmente, seria o avô. 

SÍLVIA – É verdade. Mas eu e ele poderíamos registrar a garota e dizer que 
adotamos uma órfã. 

SARA – Isso nunca! 
SAMUEL – Sara tem razão. Todos os pais de mães solteiras fazem isto. 

Ninguém cairia nesta. Precisamos de algo melhor, mais elaborado. 
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SARA – Eu não.../ 
SAMUEL – Um momento, Sara; ouça-nos antes. Você pode até não ligar pra 

isso agora, mas, certamente, no futuro, você se arrependerá se jogar o nome 
de sua família na lama. 

SÍLVIA – A família Fernandes Antunes é uma família tradicional! 
SÉRGIO – Exatamente! E foi pra preservar o nome da minha família que eu 

sugeri o aborto. Não suporto escândalos! Aliás, foi por isto, também, que 
eu registrei Sara como minha filha, mesmo sabendo que, na verdade, ela 
era filha de Samuel. 

SAMUEL – É isto! Sara passou esse tempo todo fora de circulação; ninguém 
soube da gravidez. Eu também estava fora; cheguei hoje, ainda não 
encontrei ninguém. 

SÉRGIO – E daí? 
SAMUEL – Daí que eu posso me casar com Sara. Com minha influência e 

algum dinheiro, eu posso conseguir uma certidão de casamento estrangeira, 
com data de alguns meses atrás. Assim, legalmente casados, eu poderei 
registrar o bebê no meu nome, sem escândalos. 

SÉRGIO – Mas a menina terá que ter o nome Fernandes Antunes. 
SAMUEL – Claro! Ela será uma Fernandes Antunes Pires Bastos. Não se 

esqueçam que minha família também é tradicional. 
SÍLVIA – E a menina só pode ser registrada daqui a alguns meses para que, 

posteriormente, não haja dúvidas sobre a virgindade de Sara na época do 
casamento. 

SAMUEL – Claro, claro! 
SÍLVIA – Organizaremos, depois, uma recepção: uma coisa pequena 

naturalmente - umas quinhentas pessoas - para apresentarmos nossa neta, 
recém chegada do exterior, para a sociedade. 

SÉRGIO – Perfeito! 
SAMUEL – Além disso, esta seria uma maneira de eu ficar quite com Sérgio. 

Da mesma forma que ele registrou a minha filha como dele, eu registrarei a 
dele como minha. (Para Sara, que os observa atônita.) E você, minha 
criança, naturalmente, poderá ter seus casos. Com muita discrição, é claro. 
Até mesmo com Sérgio, se você quiser. Sinto que você ainda o ama. 

SÍLVIA – Seria até melhor, já que ninguém iria desconfiar de pai e filha. 
SARA – Não! Eu não vou fazer nada disto. Vocês estão loucos! 
SÍLVIA (indignada) – Louca está você, querendo nos arruinar! Você quer que 

me expulsem da Liga Municipal de Senhoras pela Moralidade? 
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SÉRGIO – Quer nos ver expostos ao ridículo? 
SAMUEL – Quer que nos apontem na rua? 
SOLANGE (num rompante) – Parem com isto! 
 (Todos olham espantados para Solange. Silêncio.) 
SOLANGE (excitada) – Parem de infernizar a vida da menina! Se vocês só 

estão preocupados com esse maldito nome de família, fiquem sabendo que 
Sara não faz parte dela! Ela não é uma Fernandes Antunes. Sara é minha 
filha! 

TODOS (exceto Solange, chocados) – Oooooh! (Comentam o absurdo.) 
SÍLVIA – O que você está dizendo, sua descompensada? 
SOLANGE – Que Sara não é sua filha, Dona Sílvia Fernandes Antunes. Eu, 

Solange Santos, é que sou a verdadeira mãe de Sara! 
SARA – Solange! Como? 
SÍLVIA – Sim. Explique-se! 
SOLANGE – Vocês todos devem estar lembrados que eu e Dona Sílvia tivemos 

nossas filhas no mesmo dia, quase na mesma hora, aqui, nesta casa. E, 
enquanto Dona Sílvia era rodeada de todos os cuidados, eu tive que parir 
minha filha praticamente sozinha. Só tive a ajuda da velha Setembrina, que 
Deus a tenha, e de Simão, que ainda era um garoto. Não tive direito a um 
único médico comigo, apesar de ter uns três ou quatro pela casa. (Pequena 
pausa.) Eu tive uma menina. Linda! Eu nem pude descansar porque não 
tinha ninguém pra me ajudar a fazer as coisas. Dona Sílvia não. Ela 
também teve uma menina, mas nem quis ver a criança; estava cansada 
demais! Eu não conseguia me conformar. Jurei a mim mesma que minha 
filha ia ter um destino melhor que o meu. Foi quando eu tive a idéia. Só 
precisava esperar o momento certo; por sorte, não demorou muito. A 
enfermeira que estava cuidando de Dona Sílvia recebeu um telefonema do 
namorado. Enquanto a enfermeira namorava ao telefone, Dona Sílvia 
dormia, no quarto, sozinha com sua neném. Fui lá e troquei as crianças. A 
minha filha ia ser criada como uma Fernandes Antunes, e a filha deles seria 
criada como filha da empregada! 

SÍLVIA (arrasada) – Meu Deus! Gilberto Braga! 
SARA – Solange, que coisa horrível você fez! 
SOLANGE – Sara, minha doçura, foi pro seu próprio bem. 
SARA – Mas não era certo! 
SOLANGE – Se eu não tivesse feito isso, talvez você tivesse a mesma sorte da 

outra criança, coitadinha, que morreu antes de completar um ano. Tudo 
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porque, quando ela ficou doente, Dona Sílvia se recusou a adiantar meu 
salário pra eu procurar um médico. 

SÍLVIA (emocionada) – Minha filha! 
SÉRGIO – Como era mesmo o nome da menina, Solange? 
SOLANGE – Suely. 
SÍLVIA (chorando, abraçada a Samuel, que chora também) – Suely! 
SOLANGE (para Sara) – Agora, meu anjo, você pode fazer o que você quiser. 
SARA – Eu estou tão decepcionada com tudo e com todos! Acho que fiz bem 

em levar minha filha daqui. Ela não vai ser criada em meio a tanta sujeira. 
SÉRGIO – O que você pretende fazer? 
SARA – Não sei exatamente. Eu... eu tenho sede.../ 
 (Simão, automaticamente, lhe entrega um dos copos d'água. Sara fita o 

mordomo por alguns instantes. Depois, bebe toda a água, devolvendo-lhe o 
copo vazio.) 

SARA – Eu tenho sede.../ 
 (Automaticamente, Simão lhe entrega o outro copo d'água. Sara olha para 

o mordomo com raiva, mas bebe toda a água, devolvendo-lhe o copo 
vazio.) 

SARA – Como eu ia dizendo, eu tenho... 
 (Simão já vai sair para buscar outro copo d'água. Sara fala, mais alto, 

para o mordomo.) 
SARA – ... UMA ENORME VONTADE... 
 (Simão volta. Sara continua a falar com os outros.) 
SARA – ..., sei lá, de "correr mundo, correr perigo". E vou levar minha filha 

comigo. 
SÍLVIA (largando Samuel) – Espere aí! A coisa não é assim tão simples! Você 

não pode ir embora desta maneira! Ninguém vai acreditar nesta história 
absurda! Para todos os efeitos, você ainda é uma Fernandes Antunes. 

SARA – E daí? Adeus! 
SÍLVIA – Sérgio, faça alguma coisa! 
SÉRGIO – Sara, vamos conversar... 
SARA – Não mais quero conversa com você, Sérgio. Você já me decepcionou o 

bastante. Agora, é tarde demais. Adeus! (Vai sair.) 
SOLANGE – Você não vai levar suas coisas? 
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SARA – Não. Eu não quero nada daqui. 
SAMUEL – E a menina? Quem vai registrar? 
SARA – Eu. Sozinha. 
SÉRGIO – Com que sobrenome? 
SÍLVIA – Fernandes Antunes? 
SOLANGE – Santos! 
SARA – Nenhum. 
SAMUEL – Nenhum? 
SARA – Isto mesmo. 
SOLANGE – E como vai se chamar a menina, então? 
SARA – Shirley. 
SOLANGE – Shirley? Que nome lindo! 
SARA – É. Shirley. Simplesmente Shirley! (Vai embora, triunfante.) 

PANO. 
 
 
II 
 
TOTALMENTE SHIRLEY 
uma tragédia confusa 
 
Personagens:  
 

SÍLVIO ÁLVARES RODRIGUES, o pai; 
SUSANA ÁLVARES RODRIGUES, a mãe; 
SANDRO ÁLVARES RODRIGUES, o filho; 
SILVANA ÁLVARES RODRIGUES, a filha; 
SORAIA SANTOS, a empregada; e 
SAMANTHA KISS, Saulo Góes ou 
SAULO GÓES, Samantha Kiss. 
 

Cenário: Sala da casa decadente de uma família burguesa. 
 

 (Ao abrir a cortina, Susana está ao telefone, sozinha em cena. Em algum 
momento da sua fala, entrará Soraia, limpando a casa.) 

SUSANA (ao telefone) – ...não, Simone. Isto é com você. (Pausa.) Hum. 
(Pausa.) Muito difícil, é... (Pausa.) Ham, ham. (Pequena pausa.) Eu acho. 
(Pausa.) É isso! (Pequena pausa.) Sim. (Pequena pausa.) Sim. (Pequena 
pausa.) Não! Não chora, Simone! (Pequena pausa.) Não adianta ch.../ 
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(Pequena pausa.) Simone, calma! (Pequena pausa.) Calma, Simone! 
(Pausa. Suspira.) Claro, são vinte e cinco anos... (Longa pausa.) O que é 
que ele disse? (Pausa.) E você acredita? (Pequena pausa.) É claro, né, 
Simone? Você ainda tem dúvida? (Pequena pausa.) Porque você é uma 
tonta, né, Simone? (Pequena pausa.) Não, não chora, Simone. Chorar não 
vai resolver nada! (Pequena pausa.) Simone! (Pausa.) Ham. (Pequena 
pausa.) Hum. (Pausa.) Ah, tá. (Pequena pausa.) Eu não falei? (Pequena 
pausa.) Porque você é uma molenga, Simone! Porque, comigo, isso não 
acontece! Se o Sílvio me aparecer com uma amante, eu passo fogo nos 
dois! 

 (Soraia deixa cair um porta-retratos que está limpando.) 
SUSANA (gritando para a empregada) – Soraia!!! Você é maluca, é? Não 

presta atenção no que faz não, sua demente? Olha o que você fez com meu 
retrato de casamento! 

 (A empregada apanha o porta-retratos do chão. Está intacto.) 
SUSANA – Quebrou? 
SORAIA – Não, senhora. 
SUSANA – Humpf. Tá bom. Vê se não derruba mais nada! E limpe essa 

cômoda direito que, ontem, você deixou dois dedos de poeira. 
SORAIA – Sim, senhora, 
 (Soraia volta ao trabalho, enquanto a patroa volta ao telefone.) 
SUSANA – Alô! (Pequena pausa.) Nada não, Simone. Foi minha secretária que 

derrubou o retrato do meu casamento com Sílvio. Do que é que a gente tava 
falando mesmo? (Longa pausa.) Hum. (Longa pausa.) Sei, sei. (Pausa.) 
Ora, tá na cara! Isso é nome de vagabunda, Simone! (Pequena pausa.) Por 
que não? (Pausa.) O quê? (Pequena pausa.) Eu nã.../ (Pausa. Espantada.) 
Você nunca me contou, Simone! (Pequena pausa.) O quê?!! Peraí! (Para a 
empregada, tapando o fone com a mão.) Soraia, vá arrumar o quarto de 
Sandro. E limpe direito a poeira que Sandrinho tem alergia. 

SORAIA – Sim, senhora. (Sai.) 
SUSANA (voltando ao telefone) – Simone?... Por trás, Simone? (Pequena 

pausa.) Não dói não? (Pausa.) Eu?! Nunca! (Pausa. Chocada.) Também?! 
(Pequena pausa.) Você não aceitou, é claro! (Longa pausa.) É por isso que 
o Soares tá te deixando, Simone! Você não se dá o respeito! (Pausa. 
Exaltada.) Claro! (Pausa.) Justo! (Pausa. Ainda mais exaltada.) Claro, 
Simone! Virgem e pura! (Pequena pausa.) Fundamental! (Pausa.) Não, 
minha querida! Sandro só nasceu dez meses depois! (Pausa.) Que é que 
tem? (Pequena pausa.) Silvaninha? Ela pensa da mesma forma que eu. 
(Longa pausa. Irritada.) Claro que minha filha é virgem! Você tá querendo 
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o quê, Simone? Tá querendo briga, é? (Pequena pausa.) Ah, bom! (Longa 
pausa.) Eu acho. (Pausa.) É o melhor que você faz. Você só tem que tomar 
cuidado pra ele não te passar a perna. (Pequena pausa.) Ora, Simone! O 
Soares é delegado, tem uma porção de amigos advogados, e você? 
(Pequena pausa.) É? (Longa pausa.) E a da praia? (Pausa.) Também? 
(Pequena pausa. Admirada.) Assim, você sai até levando vantagem! O 
Soares quer mesmo se livrar de você, héin?... Oh, desculpa, Simone! 
(Pequena pausa.) Foi brincadeira, Simone, não chora! (Pausa.) Pára, 
Simone! Que saco! (Pequena pausa. Com um suspiro.) Ai! (Longa pausa.) 
Imagina, menina! Você ainda tá enxuta!... (Pequena pausa.) Eu ia mentir? 
(Pequena pausa.) Claro! (Pausa.) Azar o dele!... Olha, aqui pra nós, o 
Soares tá meio derrubado, né, Simone? (Pequena pausa.) Sim, mas.../ 

 (Entra Silvana, chorando. Ela não parará de chorar até indicação 
contrária, variando apenas a intensidade do choro. Ela usa luvas.) 

SUSANA (aflita, ao ver a filha) – Silvana! (Para a amiga, ao telefone.) 
Desculpa, Simone. Eu tenho que desligar. À noite, eu te telefono. (Desliga 
o telefone. Caminha até a filha.) Silvana, meu amorzinho, o que aconteceu? 

SILVANA (abraçando a mãe) – Uma desgraça, mamãe! Uma desgraça! 
SÍLVIO (entrando) – O que aconteceu? 
SUSANA (para o marido) – Uma tragédia! 
SILVANA (corrigindo a mãe) – Uma desgraça, mamãe! 
SUSANA (corrigindo-se) – Uma desgraça! 
SÍLVIO (para a esposa) – Que desgraça? 
SUSANA – Não sei. 
SÍLVIO – Como não sabe? 
SILVANA – Eu ia começar a falar quando o senhor chegou. (Chora 

covulsivamente.) 
SUSANA – Calma, filhinha! (Gritando.) Soraia! Soraia! 
 (A empregada aparece.) 
SORAIA – Sim, senhora? 
SUSANA – Traga um copo de água com açúcar. Urgente! 
SORAIA – Sim, senhora. (Sai.) 
SILVANA (recompondo-se, diminuindo o choro) – Oh, mamãe! (Segura a mão 

da mãe.) Oh, papai! (Segura a mão do pai. Fita os dois por alguns 
instantes e volta a chorar convulsivamente.) 

SUSANA (gritando) – Soraia, a água, depressa! (Mais baixo.) Imprestável! 
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SORAIA (entrando, com um copo de água com açúcar) – Já cheguei, dona 
Susana! 

 (Susana pega o copo e dá pra filha. Silvana bebe tudo. Susana devolve o 
copo à empregada.) 

SILVANA (mais calma) – Eu... não queria, papai. Eu não queria, mamãe. Eu 
juro que eu não queria. 

SUSANA – Queria o quê, filhinha? 
SILVANA – Dar esse desgosto pra vocês. 
SÍLVIO e SUSANA – Desgosto? 
SILVANA – Eu estou grávida. 
SÍLVIO e SUSANA – Grávida?! 
SILVANA – De três meses. Recebi o resultado hoje. 
SUSANA – Oh, meu Deus, estou passando mal, está tudo rodando. Eu acho que 

vou desmaiar... 
SÍLVIO (com firmeza) – Susana, isto não é hora pra desmaio! 
SUSANA (recompondo-se) – Tem razão, querido. Temos que agüentar firmes. 

(Para a empregada.) Soraia, traga-me um copo de água com açúcar. 
SÍLVIO – Traga dois; eu também quero. 
SILVANA – Três. 
SUSANA – Traga logo uma bandeja cheia que eu não sei no que isso vai dar! 
SORAIA – Sim, senhora. (Sai.) 
SÍLVIO (para a filha) – Muito bem. Você dizia que está grávida de três meses. 
 (Silvana afirma com a cabeça.) 
SÍLVIO – Quem é o responsável? 
SILVANA – Saulo Góes. 
SÍLVIO e SUSANA – Quem? 
SILVANA – Saulo Góes. 
SÍLVIO (à parte, para a esposa) – Quem é? 
SUSANA (à parte, para o marido) – Não sei; nunca ouvi falar. (Para a filha.) 

Silvaninha, minha doçura, perdoe sua mãe, mas... ham... ehr... Quem é 
Saulo Góes? 

SILVANA – Aquele rapaz que me paquerou na festa de São João do ano 
passado. 

SUSANA (tentando se lembrar) – São João do ano passado? 
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 (Entra Soraia com uma bandeja contendo oito copos de água com açúcar. 
Os outros três se servem.) 

SUSANA (para a empregada) – Obrigada. Deixe os outros aí e pode ir. 
SORAIA – Sim, senhora. (Deixa a bandeja e sai.) 
SUSANA (depois que todos já beberam suas águas) – Mas, filhota, no São João 

do ano passado, você só foi paquerada por seu primo Samir e por aquele 
rapaz comunista. 

SILVANA – Saulo é aquele rapaz comunista. 
SUSANA e SÍLVIO – Não! 
SILVANA – Sim.  
 (Susana e Sílvio tomam outro copo de água com açúcar.) 
SUSANA – Oh, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Oh, meu Deus! 

(Para a filha.) Silvaninha, nós somos uma família católica! Este rapaz é um 
ateu, subversivo... 

SÍLVIO (irritado) – Cale-se, Susana! Temos um problema sério nas mãos! 
(Para a filha.) Diga-me, Silvana. Este rapaz sabe que você está grávida? 

SILVANA – Sabe. 
SÍLVIO – Espero que ele tenha a intenção de se casar com você. 
SUSANA – Oh, meu Deus! Um comunista na família Álvares Rodrigues! 
SÍLVIO – Cale-se, Susana! (Para a filha.) E então, minha filha? Ele pensa em 

casamento? 
SILVANA – Não. 
SUSANA – Oh, eu vou desmaiar! 
SÍLVIO (com autoridade) – Não desmaie! 
SUSANA (recompondo-se) – Não desmaio. (Toma mais um copo de água com 

açúcar.) 
SÍLVIO (para a filha) – Você vai nos dar o endereço desse salafrário, e nós 

vamos obrigá-lo a se casar de qualquer maneira! 
SILVANA – Não! Eu não quero! 
SÍLVIO – Como não quer?! 
SUSANA – Sílvio, querido, eu não agüento mais; eu vou desmaiar! 
SÍLVIO – Susana, por favor! Você não vê que a situação é grave? 
 (Susana concorda com a cabeça.) 
SÍLVIO (gritando) – Então, NÃO DESMAIE!! 
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SUSANA (de mau humor) – Tá bom, tá bom; não desmaio! Mas, também, não 
precisa gritar! (Pega um copo de água com açúcar, mas não bebe. Fica só 
brincando com o copo e a água.) 

SÍLVIO (tentando se controlar, pra filha) – Quer dizer que você não quer o 
casamento?! 

SUSANA (gritando) – Soraia! Soraia! (Para o marido e a filha.) Desculpem! 
 (Entra Soraia.) 
SORAIA – Sim, senhora? 
SUSANA (gentil, para a empregada) – Você me traz um pouco de gelo? 
SORAIA (estranhando) – Sim, senhora. (Sai.) 
SUSANA (para o marido e a filha) – Continuem. 
SÍLVIO – Bem, minha filha, você me dizia que não quer o casamento... 
SILVANA – Eu queria, papai. Queria muito. Até que descobri a verdade sobre 

Saulo. 
SÍLVIO – Como assim? Eu não estou entendendo. 
SUSANA – Nem eu. (Ri. Reprime o riso em seguida.) Desculpem! 
 (Soraia volta com um balde de gelo.) 
SUSANA (gentil) – Oh, obrigada, querida. (Toma o balde de gelo das mãos da 

empregada e o coloca junto da bandeja. Coloca dois cubos de gelo no 
copo que está segurando e começa a bebericar a água com açúcar como se 
fosse um drinque.) Pode voltar aos seus afazeres, meu bem. 

SORAIA – Sim, senhora. (Sai.) 
SILVANA – Nós brigamos faz uns dois meses e não estávamos mais 

namorando. Aí, hoje de manhã, quando eu tive a confirmação de que eu 
estava realmente grávida, eu o procurei. (Soluça.) Foi então que eu soube 
de tudo. (Chora convulsivamente.) 

SÍLVIO – Tudo o quê, minha filha? (Para a esposa.) Me dê um copo de água 
com açúcar. 

SILVANA – Eu não quero água com açúcar! Eu estou enjoada. 
 (Sílvio indica à esposa que não quer mais a água.) 
SILVANA – Quando eu cheguei na casa dele, ele não estava sozinho na cama. 
SUSANA (rindo) – Eu já desconfiava; ele tem outra mulher! 
SÍLVIO – Ele é casado! 
SILVANA – Não era outra mulher! Era um homem! 
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SÍLVIO – Invertido! 
SUSANA – Homossexual! 
SÍLVIO – Falso ao corpo! 
SUSANA – Boneca! 
SÍLVIO – Fruta! 
SUSANA – Fresco! 
SÍLVIO – Florzinha! 
SILVANA – Muito pior! 
SÍLVIO e SUSANA (intrigados) – Muito pior!!?? 
SILVANA – Transformista! Ele se traveste todas as noites e faz shows numa 

boate do centro da cidade. 
SUSANA – Coitadinha! (Contendo-se para não rir.) E você nunca desconfiou 

de nada? 
SILVANA – Nada! Ele nunca falhou comigo! Quer dizer, eu achava estranho 

ele depilar o corpo inteiro. Mas ele dizia que era porque ele praticava 
natação, e os pelos atrapalhavam sua performance. 

SUSANA (rindo) – E que performance! (Reprime o riso.) Desculpe, filhinha! 
SILVANA – Travesti! Eu fiquei grávida de um travesti! Vocês querem saber o 

nome "artístico" dele? Samantha! Samantha Kiss! 
SUSANA – Que nome lindo! Se eu tivesse uma segunda filha.../ 
SILVANA – E isso não é tudo. 
SÍLVIO e SUSANA – Não? 
SILVANA – Mamãe, papai, (pega-lhes as mãos) vocês têm que ser fortes numa 

hora destas! 
SUSANA – Nós estamos sendo fortes, filhinha! (Para o marido.) Não estamos, 

querido? (Para a filha.) Eu nem desmaiei! 
SILVANA – É que eu acho que o pior ainda está por vir. 
SUSANA (caindo na real) – Assim, você me aflige, filhinha! O que mais 

aconteceu? 
SILVANA – Bem, eu já disse que peguei Saulo na cama com outro homem. 
SUSANA – Sim, sim. E daí? 
SILVANA – E daí?... 
SÍLVIO – E daí??? 

(Pausa.)  
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SILVANA – Mamãe, a senhora sabe, por acaso, onde Sandro dormiu esta noite? 
SUSANA – Sandro, seu irmão? 
SILVANA – Sim, mamãe! Sandro, seu filho. 
SUSANA – Em casa, é claro. 
SILVANA – Não é claro! 
SUSANA (confusa) – Não? (Pausa. Está desnorteada. Gritando.) Soraia! 

Soraia! 
 (Soraia aparece.) 
SUSANA (sem dar tempo para a empregada falar) – Sandro dormiu fora de 

casa esta noite? 
SORAIA – Eu acho que sim, dona Susana. A cama dele tá arrumada como eu 

deixei ontem. 
SÍLVIO (para a filha) – Você está querendo nos dizer que.../ 
SILVANA – Saulo e Sandro são amantes. 
SÍLVIO (amargurado) – Não! Meu filho não! 
SUSANA – Oh, meu Deus! Eu preciso desmaiar! (Imediatamente, para o 

marido.) Depois, ouviu? Depois, eu desmaio. (Para Soraia.) Me dê outro 
copo de água com açúcar aí porque este aqui já tá muito aguado. 

 (Soraia troca o copo de Susana por outro da bandeja.) 
SÍLVIO – Oh, Senhor, o que foi que eu fiz para merecer tamanha desgraça em 

minha família? O que foi que eu fiz? 
 (Entra Sandro. Fala sem afetação. Não deve ser, de forma alguma, 

efeminado. Usa luvas.) 
SANDRO (entrando) – O senhor quer que eu lhe responda, papai? 
 (Todos olham perplexos para Sandro. Silvana tira um revólver da bolsa e o 

aponta para o irmão.) 
SILVANA – Pois então, responda logo, porque não lhe resta muito tempo de 

vida, seu miserável! 
 (Todos, agora, olham Silvana.) 
SUSANA – Filhinha, cuidado! Você pode machucar alguém com isso! 
SILVANA – Esta é a minha intenção! 
SÍLVIO – Este revólver está carregado? 
SILVANA (com um sorriso nos lábios) – É claro que está! 
SANDRO (frio) – Deixe de bobagem, Silvana. Você não é mulher pra isso! 
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 (Vai andando ao encontro da irmã.) 
SILVANA – Não se aproxime! Eu atiro! 
 (Sandro chega mais perto. Silvana atira, mas erra o alvo. Sandro lhe toma 

a arma e dá-lhe uma bofetada. Silvana vai ao chão. Chora 
convulsivamente.) 

SANDRO – Idiota! Soraia, leve esta arma daqui. (Entrega o revólver à 
empregada e cochicha algo a seu ouvido.) 

SORAIA – Sim, senhor. (Sai.) 
SUSANA – Filhinho, diga que não é verdade isto que Silvaninha nos contou. 
SANDRO – Infelizmente, mamãe, isto não será possível. 
SÍLVIO (irado e indignado) – Você, então, confirma que é um invertido?! Um 

homossexual?! Falso ao corpo?! 
SUSANA (desvairando, num frenesi crescente) – Boneca! 
SÍLVIO – Boneca?! Fruta?! Fresco?! 
SUSANA – Ventilado! 
SÍLVIO – Florzinha?! Boiola?! Baitola?! Bicha?! 
SUSANA – Louca! 
SÍLVIO – Efeminado?! Maricas?! Gay?! Viado?! 
SUSANA – Bambi! 
SANDRO (firme) – Parem com isso! Vocês estão histéricos. Controlem-se! 
SÍLVIO – Mas você é ou não é? 
SANDRO – É claro que sou! E com muito gosto! 
SÍLVIO (para a esposa) – Me passa um copo de água com açúcar. 
SUSANA – Olha, só tem esse aqui, mas tá aguado. 
SÍLVIO – Deixa; não quero mais. (Pro filho.) Como você pôde fazer isto 

conosco? 
SANDRO – Isto o quê? 
SÍLVIO – Nos humilhar desse jeito na frente de todas essas pessoas! 
SANDRO (sem entender) – Que pessoas? 
SÍLVIO – Os homens que transaram com você! Devem estar pensando: "Eu 

comi o filho dos Álvares Rodrigues"! 
SANDRO (olhando nos olhos do pai) – Que coisa mais idiota! 
SILVANA (no chão) – Não fale assim com nosso pai. Você deve respeito a ele! 
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SANDRO – Na minha opinião, um homem que trai a esposa não merece 
respeito algum dos filhos. 

 (Soraia, que ia entrando, dá meia volta.) 
SANDRO (firme) – Soraia! Permaneça na sala! 
 (Soraia fica na sala.) 
SUSANA – Sandrinho, eu acho que deveríamos poupar a criadagem deste... 

(Escolhe a palavra.) ... espetáculo! 
SANDRO – É imprescindível que ela fique, mamãe. 
 (Soa a campainha.) 
SUSANA – Quem será? Logo agora?! 
SANDRO – Deve ser alguém que eu estou esperando. (Sai.) 
SUSANA (para o marido) – Eu quero saber direitinho que história é essa de 

"homem que trai a esposa". 
SÍLVIO (depois de alguns instantes) – É; eu também! Não entendi. 
SANDRO (voltando) – Tenho o prazer e a honra de lhes apresentar a magnífica, 

a grandiosa, a maravilhosa, a internacional: SAMANTHA KISS! 
 (Entra Samantha, trajando um belíssimo vestido de paetés e usando luvas 

extravagantes. Fala sempre de uma maneira bastante afetada, até mesmo 
caricata e, de preferência, num tom grave.) 

SILVANA (partindo pra cima do travesti, enfurecida) – Miserável! 
SAMANTHA – Sai pra lá, perua! 
 (Empurra Silvana que vai, novamente, ao chão e chora convulsivamente.) 
SANDRO – Calma, amor! Trouxe as cartas? 
SAMANTHA – Estão todas aqui, minha vida. 
 (Os dois trocam um leve beijo na boca.) 
SÍLVIO (indignado) – Que nojo! Como você tem coragem de beijar outro 

homem na boca, na minha frente, na frente da sua mãe?!! 
SAMANTHA – Por que não? Por que não? É tão normal! (Dá outro beijo em 

Sandro.) Viu? Nem teve língua! 
SANDRO – Agora, às cartas. 
SAMANTHA – Claro! (Entrega um maço de cartas a Sandro.) 
SANDRO (retirando uma carta do maço) – Mamãe, eu gostaria que a senhora 

lesse, em voz alta, esta carta. (Entrega a carta à mãe.) 
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SUSANA (lendo com dificuldade) – "Sílvio meu amor"... (Olha para o marido, 
que desvia o olhar. Volta a ler.) ... "estou morta de saudade. Não vejo a 
hora de terminar as suas férias. Odio fic...", é o quê? ... "Odio ficar tanto 
tempo longe de você principalmente quando eu sei como deve ser horrível 
pra você meu querido ter que ficar um mês inteiro somente com a grossa da 
sua mulher." (Para o marido.) Grossa?! (Voltando a ler.) "Volte logo para 
mim. Da sua amada"... (Pausa. Inspira. Lança um olhar de ódio pra 
empregada.) "Soraia Santos"! 

 (Sandro sorri. Soraia fica cabisbaixa.) 
SÍLVIO (veemente, para a esposa) – Esta carta é falsa! É só um truque deles pra 

colocar você contra mim! 
SANDRO – Papai, por favor! Nós também temos suas cartas pra Soraia. 
SÍLVIO (incrédulo) – Também? 
SANDRO – A idiota guardava debaixo do colchão. 
SÍLVIO (vencido) – Ai! E as outras? Onde vocês conseguiram as outras? 
SAMANTHA – Ora, no seu escritório, meu amorrr! 
SÍLVIO (sentindo-se mal) – Como? 
SAMANTHA – Ah, lindinho, sua secretária é minha irmã. 
SÍLVIO – Salomé? 
SAMANTHA – A própria! 
 (Susana está lívida. Sandro lhe toma a carta das mãos e entrega-lhe 

outra.) 
SANDRO – Leia esta, mamãe. 
SUSANA (lendo com dificuldade) – "Eu queria era matar ela aquela idiota." 

(Comenta.) Matarela? (Volta a ler.) "Quem ela pensa que é me umilhano 
daquele geito?" (Comenta.) Jeito com "G"? Umilhano? Onde está o "H"? E 
o "D"? Que caligrafia horrível! Uma vírgula, a mulher não bota! (Volta a 
ler.) "Sílvio meu amor porque você nã..." (Comenta.) Esse "por que" é 
separado, tapada! (Volta a ler.) "... porque você não larga ela pra gente 
ficar junto pra sempre?" (Pára de ler.) Chega! Eu não agüento mais! 
(Entrega a carta para o filho que a coloca de volta no maço. Para o 
marido.) Como você pôde fazer uma coisa desta comigo? Me trocar por 
uma doméstica? Me trair, dentro da nossa própria casa, nosso lar? Por quê? 

SORAIA (explodindo) – Porque você é uma chata! Uma perua que só sabe 
fofocar no telefone! 

SUSANA – Cala a boca, sua cachorra! 
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 (Soraia parte pra cima da patroa, mas é detida por Sílvio. Susana, que 
também partira pra cima da empregada, é detida por Sandro.) 

SÍLVIO (para a amante) – Deixe-a! Ela precisa desabafar! 
SORAIA – Eu é que preciso desabafar! Já tô cansada de ficar me umilhano 

nessa casa, só porque você tem que se preocupar com sua família: a 
jararaca da sua mulher, seu filho viado e a galinha da sua filha! 

SUSANA – Dobre a língua, sua piranha! 
SORAIA – Vá mandar a anta de sua mãe dobrar a língua, sua vaca! 
SAMANTHA – Ê zoológico!! 
SORAIA (se desvencilhando do amante) – Quatro anos! Quatro anos que você 

vem me enrolano com essa história de preservar o nome de sua família. 
Bela merda, sua família! Pois, pra mim, chega! Eu tô cheia disso! 

SUSANA – Você é que está cheia? (Ri.) Essa é boa; ela está cheia. (Para o 
filho.) Me larga! 

 (Sandro solta a mãe.) 
SÍLVIO – Calma, Susana! 
SUSANA (patética) – Eu estou calma. Aliás, eu estou bastante calma. Calma e 

cheia de chifres. É. É isso. Há meia hora atrás, eu dizia ao telefone que eu 
era uma mulher de sorte. E aqui estou eu, cheia de sorte. Uma filha grávida 
de um travesti comunista, um filho pederasta e um marido que me trai com 
a empregada. (Pequena pausa.) E eu estou calma! (Para a empregada.) 
Onde você botou aquele revólver? 

SANDRO – Eu mandei ela esconder na segunda prateleira do armário da 
cozinha, atrás dos pratos de sopa. 

SUSANA – Obrigada. (Sai.) 
SORAIA (histérica) - Você tá louco? Ela vai matar a gente! 
 (Agarra-se a Sílvio, que está passando mal.) 
SAMANTHA – Que bom! A-do-ro cenas de sangue! 
SORAIA – Vocês são malucos! Silvana, faça alguma coisa! 
 (Ouve-se um tiro. Silvana corre até a cozinha. Ouve-se um grito.) 
SILVANA (de fora) – MÃE! NÃO! NÃO! Meu Deus! Não, não! QUE 

MERDA! (Entrando, extremamente tensa, mas, pela primeira vez e 
finalmente, sem chorar.) Ela se matou! 

SAMANTHA (a partir de agora, sem nenhuma afetação ou trejeito feminino) – 
Fudeu! 

SANDRO – Aquela mula! 
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SÍLVIO (sentindo-se realmente mal) – Voc... Eu... (Tenta se apoiar em Soraia.) 
SORAIA (entre aflita e desesperada) – SÍLVIO! SÍLVIO! (Para os outros.) 

Chamem um médico! Ele tá teno outro ataque! 
 (Sandro, Silvana e Samantha sorriem uns para os outros, aliviados.) 
SILVANA – Azar o dele! Eu estou ótima! 
 (Soraia tenta alcançar o telefone, mas Sandro e Silvana a derrubam e 

paralisam.) 
SORAIA – O que significa isso? Pelo amor de Deus! É o pai de vocês que tá 

morreno! 
 (Os outros três caem numa gargalhada.) 
SORAIA – Minha Santa Maria! Isso não pode tá aconteceno! (Para Sílvio, que 

está caído.) Sílvio! Sílvio, fala comigo! 
SAMANTHA (verificando o estado de Sílvio) – Está morto. 
SORAIA – Não! 
SILVANA – Tem certeza? 
SAMANTHA – Absoluta! 
 (Silvana e Sandro suspiram aliviados. Soltam a empregada, que tenta fugir 

por um lado. Sai e volta em seguida.) 
SANDRO (mostrando-lhe a chave) – A porta da frente está trancada, querida. 

Eu a tranquei quando "Samantha" chegou. 
 (Soraia vai sair pelo outro lado.) 
SILVANA (mostrando a chave) – A porta dos fundos também está trancada. Eu 

a tranquei quando fui ver mamãe. 
SANDRO – E como todas as janelas têm grades, eu acho que você está... 
SILVANA – Sem saída. 
SAMANTHA – E mal paga! 
SORAIA (vencida) – O que é que vocês vão fazer comigo? Vão me matar 

também? 
SILVANA – Matar? Que coisa horrível, Soraia! Imagina! Nós somos incapazes 

até de matar uma mosca! 
SORAIA – Mas, sua mãe... 
SANDRO – Mamãe se matou! 
SAMANTHA – E o Sílvio teve um ataque cardíaco. 
SILVANA – Nós... (Suspira.) ... não matamos ninguém. 
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SAMANTHA – Poderíamos, isto sim, torturá-la. 
SILVANA – De leve, claro. 
SANDRO – Nada de ficar arrancando pele, olho, essas coisas, que eu acho uma 

nojeira. 
SILVANA – Só uns choques elétricos, um pau-de-arara improvisado; algo no 

gênero. 
SAMANTHA – Mas a polícia poderá se encarregar disto. 
SORAIA – Polícia? Por quê? Eu não fiz nada! 
SAMANTHA – Como não? Você assassinou a Sra. Susana Álvares Rodrigues, 

uma senhora da alta-sociedade, de uma das famílias mais tradicionais do 
país! 

SORAIA – Eu não matei ninguém! (Para Sandro.) Você mesmo acabou de 
dizer que sua mãe se matou! 

SANDRO – Eu disse isto? Não, minha querida, você ouviu mal. 
SORAIA – Vocês querem me enlouquecer! Eu não fiz nada! 
SILVANA – Eu acho que fez sim. E é isso que eu vou contar à polícia. 
SANDRO – Não se esqueça que nós temos uma carta sua, explicitando seu 

desejo de matar mamãe. 
SAMANTHA – E suas impressões digitais estão na arma do crime. 
SORAIA – Mas, mas... Sandro e Silvana também pegaram no revólver! 
SANDRO e SILVANA (como crianças levadas) – Nós estamos de luvas! 
SORAIA (confusa) – Mas... Não, não pode ser... (Desafiando.) Eu posso contar 

toda a verdade! Eu sei a verdade! 
 (Os outros três caem numa estrondosa gargalhada.) 
SILVANA – Que bobagem, Soraia! Que mania de verdade! Quem é que vai 

acreditar numa história absurda desta? Que provas você tem? Nenhuma. 
SANDRO – Será a sua palavra contra a nossa. Em quem você acha que vão 

acreditar? Sabe o que vai acontecer, então? 
SILVANA – Você será torturada até confessar tudo. 
SAMANTHA – Já vejo a manchete no jornal: "GRAXEIRA CONFESSA: 

'QUEIMEI A PATROA!'" 
SANDRO – Vai ser um sucesso! 
SILVANA – Portanto, deixe de maluquice e seja boazinha. Se você se 

comportar direitinho, talvez, sei lá, te soltem por bom comportamento, 
essas coisas. 
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 (Soraia está catatônica.) 
SANDRO – Ah! Você tá muito tensa, Soraia. Relaxa! 
SAMANTHA – Tente ver a coisa pelo lado bom. Tanta gente nova que você vai 

conhecer! 
SILVANA – Dá um copo de água com açúcar pra ela. 
SAMANTHA – Tem um aqui na mesa. (Prova.) Mas tá meio aguado. 
SANDRO – É melhor trancá-la no banheiro. Vou chamar... a polícia. 
 (Silvana e Samantha sorriem. Saem, levando Soraia.) 
SANDRO (avisando) – O banheiro está cheio de giletes. Cuidado! 
SAMANTHA (de fora) – Fique tranqüilo! 
 (Sandro pega o telefone e disca. Espera. Desliga. Espera. Tira o fone do 

gancho. Disca. Espera. Suspira. Desliga. Espera. Tira o fone. Disca. 
Espera. Desliga.) 

SANDRO – Merda! 
 (Espera, impaciente. Tira o fone do gancho. Disca, nervosamente. Espera, 

impaciente. Desliga com raiva. Espera, sem paciência. Tira o fone do 
gancho. Inspira. Disca. Espera. Expira, aliviado. Espera. Fala com voz 
firme.) 

SANDRO – Alô! ... Eu gostaria de falar com o delegado Soares, por favor. 
(Pausa.) Sim. (Pequena pausa.) Pode dizer que é Sandro Álvares 
Rodrigues. (Espera, impaciente. Finalmente, sorri. Fala em outro tom.) Oi, 
amor! (Pausa.) Hum, hum. (Pausa.) Ocorreram uns imprevistos, mas 
parece que vai ficar tudo bem. (Pequena pausa.) Mamãe morreu; se matou. 
(Pequena pausa.) Não, mas ele teve um ataque - o corpo tá até aqui na 
sala. (Olha pro cadáver do pai.) O caso, agora, é a empregada, mas... 
(Longa pausa.) Foi o que eu pensei. Silvana e Saulo estão lá em cima com 
ela. (Pausa.) Tá certo. (Pequena pausa.) Hum. (Pequena pausa.) Ham? 
(Longa pausa.) É bom! E Simone? O que ela resolveu? (Pausa. 
Emocionado.) Verdade? Meu Deus! Que maravilha! (Pausa longa. Sorri.) 
Eu não acredito! Que linda! (Pequena pausa. Suspira.) Tá. Tô te 
esperando. (Pequena pausa.) Um beijo. (Pequena pausa.) Eu também! 
(Pequena pausa.) Tchau.  

 (Sandro desliga o telefone. Entram Silvana e Saulo, já descaracterizado.) 
SAULO – E então? 
SANDRO – Falei com o Soares. Ele tá vindo aí com a viatura. (Feliz.) Vocês 

não sabem o que ele me contou. 
SILVANA – O que foi? 
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SANDRO – Simone ligou pra ele dizendo que vai aceitar o divórcio! E sabem 
quem foi que a convenceu? Mamãe! Olha só, que linda! 

SAULO – Mãe é pra essas coisas! 
SILVANA – Ah! Eu nem acredito que, no fim, deu tudo certo! 
SANDRO – E Soraia? 
SAULO – Resolveu cortar os pulsos. 
SANDRO – Ótimo! 
SILVANA – Ela vai demorar pra morrer... 
SANDRO – Soares cuida disso. (Muda o tom.) E agora, quais são os seus 

planos? 
SILVANA – Nos casar, assim que sair a herança. 
SAULO – E tem mais... (Para Silvana.) Fala pra ele. 
SILVANA – Ah, Saulo! Não era pra falar agora! 
SAULO – Fala! 
SILVANA – Tá bom, eu falo. (Para o irmão.) Sabe o que é, Sandro? Depois 

que a gente se casar, assim, uns três, quatro anos depois,... a gente quer ter 
filhos, né? E, apesar de Saulo ser ateu, você sabe, eu sou católica! Meus 
filhos têm que ser batizados! 

SAULO – E eu disse que só concordaria com isso se você fosse o padrinho do 
primeiro; ou primeira. 

SILVANA – A madrinha vai ser uma vereadora lá do partido. 
SANDRO – Eu... eu não sei o que dizer. (Pequena pausa.) Eu adoraria, mas... 

Bom, vocês sabem que eu trabalho na boate, né? 
SILVANA – Como Samantha Kiss. 
SAULO – Ah, não tem problema! A gente não tem preconceito. 
SILVANA – Não mesmo. 
SANDRO – Não! Não é isso!... Ah! Eu vou contar logo! É que eu também vou 

querer me casar quando receber minha parte na herança. 
SILVANA – Não entendi. 
SANDRO – Vou me casar com o Soares. 
SILVANA – Ah, bom! 
SANDRO – Mas, antes, eu quero fazer a operação. 
SAULO – Operação? 
SILVANA – Pra trocar de sexo, não é? 
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SANDRO – Exatamente. 
SAULO – Que legal! Vai virar Samantha de verdade! 
SANDRO – Não. "Samantha" é apenas um nome artístico. Homenagem a 

mamãe. Ela vivia dizendo que, se tivesse outra filha, colocaria este nome. 
Mas, depois de me casar, abandonarei a carreira pra me dedicar ao lar, ao 
meu marido. Adotarei, então, o nome que eu sempre sonhei ter, desde 
criança: Shirley! 

SAULO – Shirley? 
SILVANA – Que nome lindo! 
SANDRO (enquanto abre uma garrafa de champagne) – Na verdade, pra mim, 

eu sempre fui Shirley. Mas adotei outro nome artístico porque queria 
preservar o "Shirley" para quando eu pudesse ser totalmente mulher. 

SILVANA – Agora, você pode! 
SANDRO – E é o que serei! 
SILVANA – Shirley! 
SANDRO – Totalmente Shirley! 
 (Sandro estoura o champagne. Os três brindam enquanto ouve-se, ao 

longe, a sirene da polícia.) 
PANO. 

 
 
III 
 
FINALMENTE SHIRLEY 
um drama banal 
 
Personagens:  
 
   SIDNEY NEVES GUIMARÃES, o pai; 
   SELMA MENDES NEVES, a mãe; 
   SÓFOCLES MENDES NEVES, o filho mais velho; 
   SHEILA GOMES NEVES, a nora; 
   SÓLON MENDES NEVES, o filho mais novo; e 
   SANDRA SIMÕES, a amiga. 
 
Cenário: Sala burguesa da casa de uma família decadente. 
 

 (Ao abrir a cortina, estão, na sala, Sidney, Selma, Sófocles, Sheila e Sólon. 
Mostram-se extremamente abatidos. Selma chora mansamente.) 
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SIDNEY – Como é que isso foi nos acontecer? 
SÓLON – Pai, você já perguntou isso mais de mil vezes hoje! 
SELMA – Só pode ser castigo! Foi alguma coisa que eu fiz. 
SHEILA – Ninguém podia saber. 
SELMA – Eu devia! (Enxuga as lágrimas.) 
SIDNEY – Como é que isto foi nos acontecer? 
SÓLON – Ai, não! De novo?! 
SÓFOCLES – Eu também não consigo deixar de pensar... 
SHEILA – Você não teve culpa! 
SÓLON – Será que não mesmo? 
SÓFOCLES (para o irmão) – Por que você não vai procurar seus amiguinhos? 
SELMA (com autoridade) – Vocês querem parar com isso?! Lembrem-se que 

nós ainda somos uma família! 
SIDNEY – Sua mãe tem razão; nós ainda somos uma família! E, entre os 

membros desta família, deve haver amor... União! 
 (Blackout. Ao voltar a luz, Selma está sozinha, em cena, fazendo palavras-

cruzadas e roendo unha. Logo depois, entra Sidney, que começa a 
procurar algo em uma estante, sem encontrar. Pragueja baixinho, vez ou 
outra. Abre e fecha gavetas. Leva um tempo nisto, enquanto a esposa se 
mantém concentrada nas palavras-cruzadas. Afinal, Selma fala, sem olhar 
para o marido; ela fala, quase sempre, aos berros.) 

SELMA – O que é que você está procurando, Sidney? 
SIDNEY (sempre muito brando) – Nada não. 
SELMA (virando-se para o marido) – Como "nada não"? 
SIDNEY – Eu não quero que você se incomode. 
SELMA – Já me incomodou. 
SIDNEY – Eu deixei uns papéis em cima da mesa, ontem, e a empregada deve 

ter consumido na arrumação. 
SELMA – Também, você deixa tudo à toa! 
SIDNEY (gritando) – Sônia! Sônia! 
SELMA (de volta às cruzadas) – Tá de folga; só volta na segunda. 
 (Sidney volta a procurar os papéis, fazendo barulho.) 
SELMA (irritada) – Ah, minha Virgem Santíssima! (Levanta-se.) Que papéis 

são esses, Sidney? 
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SIDNEY – Não precisa se incomodar... 
SELMA (enfática) – Eu já estou incomodada! 
SIDNEY – São os documentos de um processo que eu estava estudando ontem. 

Não estão em lugar nenhum. 
(Selma vai até a estante, procura rapidamente e encontra os documentos 
com grande facilidade.) 

SELMA (entregando-lhe os papéis) – São estes? 
SIDNEY (examinando-os) – São sim. 
SELMA (voltando ao seu lugar) – Na sua cara! Se fosse uma cobra, lhe mordia! 
SIDNEY (arrumando os papéis numa pasta) – É esta arrumação de vocês! Vão 

socando tudo nas gavetas... 
SELMA (fazendo as cruzadas) – Se você fosse organizado, nada disso 

acontecia. Se pegasse as coisas e botasse de volta no lugar em que 
encontrou, não sumia nada. Depois, fica colocando a culpa na empregada 
ou, o que é pior, na idiota aqui! 

SIDNEY – Pelo amor de.../ 
SELMA (sem olhar pra ele) – Olha, Sidney, não me enche o saco que eu não 

quero saber de discussão! 
SIDNEY (que começa a perder a calma) – Mas, Selma, quem é que está 

procuran.../ 
SELMA (totalmente irritada, explodindo em choro, sem olhar para o marido) – 

VOCÊ! Eu estava aqui, quieta, no meu canto, com minha palavra-cruzada, 
e você veio me perturbar! 

SIDNEY – Eu só estava procurando os documen.../ 
SELMA (sem olhar pra ele) – PRÁ ME PERTURBAR! Porque você sente 

prazer em me ver irritada! Não pode me ver sossegada que vem me 
perturbar! É sempre assim! 

 (Sidney volta a arrumar a pasta, enquanto Selma vai contendo as lágrimas 
e voltando às palavras-cruzadas.) 

SELMA (resmungando) – Você pensa que me engana com essa cara de 
santinho? Você pode enganar os trouxas; eu sei muito bem que "santinho" 
você é. (Outro tom.) Vai sair? 

SIDNEY (arrumando a pasta) – Vou. 
SELMA – O quê? 
SIDNEY (mais alto) – Vou. 
 (Pequena pausa.) 
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SELMA – Vai pro escritório? 
SIDNEY – Hum, hum. 
SELMA – O quê? 
SIDNEY – Vou. 
 (Pequena pausa.) 
SELMA – Você pensa que eu sou idiota, é? (Vira-se para o marido.) Não, 

porque você só pode estar me achando com cara de imbecil! 
SIDNEY – O que foi agora? 
SELMA – Deixe de ser cínico, Sidney! Ou você acha que eu engulo essa 

história de você ir pro escritório todo sábado agora? 
SIDNEY (tentando manter a calma) – Eu estou com muitos processos... 
SELMA – Eu imagino que "processos"! Um dia desses, eu vou lá no escritório 

só pra constatar. 
SIDNEY (exaltado) – Você está sendo injusta! Eu jamais tive outra mulher 

durante todos esses anos de casados! 
SELMA – Viu como você se entrega? Eu nem toquei na palavra "mulher"! 
SIDNEY (irritadíssimo) – Assim não dá! 
 (Sidney se retira. Pelo outro lado, entra Sólon.) 
SÓLON – Que discussão era essa? 
SELMA (voltando às cruzadas) – Discussão? Ah, nada. Bobagem. E o senhor, 

onde estava, que não veio almoçar? 
SÓLON – Tava na casa de um amigo. 
SELMA – Que amigo? 
SÓLON – Você não conhece. Cadê Sônia? 
SELMA – Tá de folga. 
SÓLON – Droga! Queria que ele lavasse meu tênis branco. 
SELMA – Agora, só na segunda. 
 (Entra Sheila.) 
SHEILA – Oi, dona Selma! Oi, Sólon! 
SELMA – Ah, oi, Sheila! 
SÓLON – Oi! Não sabia que vocês vinham hoje. 
SELMA – Eu pedi a seu irmão que tentasse convencer seu pai a ir num médico, 

por causa daquele caroço que apareceu no peito dele. 
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SÓLON – Ah. Vou ver o que tem pra comer na cozinha. 
(Sólon vai saindo. Sheila vai acompanhando ele.) 

SELMA – E Sófocles? 
SHEILA – Taí fora, estacionando o carro. 
SELMA – E os meninos? 
 (Sólon sai de vez. Sheila fica.) 
SHEILA – Ficaram na casa da minha mãe. 
 (Selma fica visivelmente desapontada.) 
SHEILA – Sófocles achou melhor; pra ele poder conversar com seo Sidney. 
SELMA – Tá certo. Sófocles precisa convencer o pai. O caroço tá crescendo! 
SHEILA – É. Sófocles me disse. 
SELMA – Pedi pra ele falar também sobre um psicólogo. 
SHEILA – É. Sófocles me falou. 
SELMA – Outro dia, eu peguei Sidney chorando. 
SHEILA – É. Sófocles me contou. 
SELMA – Eu só tinha visto Sidney chorar uma única vez... 
SHEILA (completando) – ... quando o pai dele morreu, já sei... Sófocles tá é 

demorando, né? 
 (Volta Sólon, com um lanche.) 
SÓLON – Eu acho que não vai adiantar nada essa conversa. 
SHEILA (com um risinho) – É. 
SELMA (levantando-se) – Eu vou tomar um antidistônico. 
SÓLON – Ao invés de tomar remédio, por que não toma um copo de água com 

açúcar? 
SELMA (com um muxoxo) – Tsk! Água com açúcar não adianta nada. (Sai.) 
SÓLON (depois da saída da mãe) – Como é que ele está? 
SHEILA – Ele quem? 
SÓLON – Sófocles! 
SHEILA – Ah! (Pequena pausa.) Meio abatido. Acho que ninguém se 

recuperou ainda. Aliás, ele tá é demorando, né? 
 (Entra Sófocles.) 
SHEILA – Até que enfim! Estávamos falando de você! 
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SÓFOCLES (grosso, para o irmão) – Falando o quê? 
SÓLON (ríspido) – Que você tava demorando pra entrar. Só isso, cavalo! 
 (Entra Sidney, arrumado pra ir ao escritório.) 
SIDNEY (encontrando o filho mais velho) – Oh, mestre! Que surpresa! 

(Aproxima-se de Sheila.) E como vai minha nora preferida? 
SHEILA (com um sorrisinho amarelo) – Oi, seo Sidney! 
SELMA (de volta) – Sheila, vem aqui um instante; eu quero lhe mostrar umas 

coisas que eu comprei. 
SHEILA (distraída) – Certo. Daqui a pouco, eu vou. 
SELMA (insistindo) – Sheilaa! 
SHEILA – Ahn? Ah, sim! (Vai pra junto da sogra.) 
SELMA – Sólon, você não vem? 
SÓLON – Não, podem ir. 
SELMA – Sólon! 
SÓLON – Podem ir, já disse! 
 (Selma lança um olhar de reprovação para o filho mais novo e sai, 

acompanhada da nora. Percebe-se que Sófocles ficou um tanto quanto 
constrangido.) 

SIDNEY (para o filho mais velho) – Algum problema? 
SÓFOCLES – Bom... Eh... Quer dizer... 
SIDNEY – Sheila? 
SÓFOCLES – Não! Que é isso? 
SIDNEY – Então? 
SÓFOCLES – É... O caroço. 
SIDNEY – Quê? 
SÓFOCLES – O caroço! 
SIDNEY – O quê? 
SÓFOCLES – O caroço! 
SIDNEY – Do que é que você tá falando? 
 (Sófocles não sabe responder.) 
SIDNEY (saindo) – Deixa eu terminar de me arrumar. 
SÓFOCLES – Pai! 
SIDNEY (pára) – Sim? 
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SÓFOCLES – Não é melhor o senhor procurar um psicólogo? 
SIDNEY – Pra quê? 
SÓFOCLES – depois de tudo que aconteceu... 
SIDNEY – Besteira de psicólogo! Vou gastar meu dinheiro com isso? 
 (Sófocles não sabe responder.) 
SIDNEY – Não se preocupe não, mestre; eu estou bem. (Vai sair. Pára. Volta-

se, sério, para o filho mais velho.) Ah! Não comente sobre estas coisas com 
sua mãe. Selma é muito emotiva; se preocupa à toa. (Sai.) 

 (Sólon ri.) 
SÓFOCLES – Tá rindo de quê? 
SÓLON – Nada. 
SELMA (entrando, acompanhada da nora) – E então, Sófocles, conseguiu? 
SÓLON – Nada! 
SÓFOCLES – Não, não consegui. 
SELMA (decepcionada) – Deus do céu! 
SÓFOCLES – Como é que está o relacionamento de vocês? 
SELMA – Meu e de seu pai? Bom! Quer dizer, mais ou menos. Pra dizer a 

verdade, não anda muito bom não. (Num tom confidencial.) Ele não quer 
que os filhos saibam, mas ele não tem... eh... hum... ham... funcionado 
direito ultimamente. 

SÓLON – Nada? 
SELMA – Nada. E é por isso que eu desconfio que ele tem outra. 
SHEILA – Seo Sidney?! 
SÓLON – É fantasia de minha mãe... 
SELMA – Não é não! Essa história de ir trabalhar todo sábado não me engana. 
SÓFOCLES – Mas a senhora não disse que ele tá impotente? 
SELMA – Comigo! Eu não sei como ele está na rua! E, agora, fico eu sozinha, 

socada dentro desta casa; (indicando o filho mais novo) porque o outro 
também só vive pastando. 

 (Sólon sai novamente para a cozinha enquanto Sidney entra.) 
SIDNEY (com uma calma irônica) – O que é que Selma já tá se queixando aí? 
SÓFOCLES – Que vocês deixam ela sozinha aos sábados. 
SELMA – Sábados só? É todo dia. Nem sabem que eu existo. Pra eles, eu não 

sou gente; eu sou uma posta de carne com dois olhos dentro! 
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SHEILA – Por que a senhora não sai também? 
SELMA (exaltada) – É o que eu vou fazer hoje! Porque, se eu for esperar pela 

boa vontade do meu santo marido ou dos filhos, eu morro seca, estorricada, 
dentro desta casa. Se eles estão pensando que eu, Selma Mendes Neves, 
preciso deles pra ir à rua, estão muito enganados! Eu sou independente, 
maior de idade e vacinada! Combinei com Sofia, e ela vem me pegar daqui 
a pouco. 

SIDNEY – Vai fazer compras? 
SELMA – É da sua conta, por acaso? Por um acaso, é com seu dinheiro? 
SIDNEY – Eu não.../ 
SELMA – Olha aqui, Dr. Sidney Neves Guimarães, eu trabalho pra ganhar o 

meu dinheiro e faço o que quiser com ele! 
SIDNEY (irritado) – E, alguma vez na vida, eu já proibi você de fazer o que 

quer que fosse? 
SELMA – Você não proíbe diretamente que não é besta! Mas fica de mau 

humor, fecha a cara, fica dando patada! E tá ficando pior; cada dia mais 
velho e mais chato! 

SIDNEY – Não sou só eu quem está ficando velho e chato não. 
SELMA – Velho, chato e sem-vergonha! Pras suas putas, aposto que você não 

fecha a cara! 
SIDNEY – Já estou cansado destas suas acusações! Uma hora destas, eu perco a 

paciência e vou embora desta casa! 
 (A campainha toca no meio da discussão, mas ninguém presta atenção.) 
SELMA (para os filhos e nora) – Vocês estão vendo? Já está falando em 

abandonar a casa! (Para o marido.) É pra ficar com a vagabunda, não é? 
SIDNEY (exaltado) – Eu já lhe disse mais de um milhão de vezes que não existe 

outra mulher! 
 (A campainha toca novamente.) 
SELMA (procurando se controlar) – Sheila, atende ali, por favor. Deve ser 

Sofia. 
 (Sheila sai.) 
SELMA (para a nora, que já vai saindo) – DIZ PRA ELA QUE EU JÁ TÔ 

INDO! (Para si mesma.) Vou pegar minha bolsa. (Sai.) 
SIDNEY (para o filho mais velho) – Sua mãe está ficando cada vez pior; se 

queixa de tudo! Essa menina que trabalha aqui, a Sônia, é uma santa pra 
agüentar a chatice de Selma. 
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 (Sheila volta.) 
SHEILA (gritando para dentro) – SÓLON, VISITA PRA VOCÊ! NÃO ERA 

SOFIA NÃO, DONA SELMA! 
 (Entra Sandra.) 
SANDRA – Boa tarde! Seo Sidney. Sófocles. 

(Sólon entra. Sandra sorri pra ele, que está feliz.) 
SANDRA – Oi! 
SÓLON (surpreso e muito contente) – Sandra! 
SANDRA – Não ganho um abraço? 
 (Abraçam-se.) 
SÓLON – Chegou quando? 
SANDRA – Essa madrugada. 
SÓLON (com um sorriso triste) – E o seu marido? 
SANDRA – Só chega daqui a uma semana. Vim te chamar pra ir pro sítio de 

Salú. 
SÓLON – Quando? 
SANDRA – Agora, já. 
SÓLON – Tá bem. 
SANDRA – Posso usar o telefone? 
SÓLON – Claro! 
 (Sandra vai ao telefone e começa a discar. Selma volta, trajando outra 

roupa.) 
SANDRA – Oi, dona Selma! 
SELMA – Ahn? Ah, oi, Sandra! (Para a nora.) E eu numa pressa! 
SANDRA (para Sólon) – Me arranja um copo d’água? (Para o telefone.) Alô! 
 (Sólon sai.) 
SANDRA (ao telefone) – Oi. Sou eu. Já falei com ele. 
SELMA (mostrando a roupa para Sheila) – Que é que você acha? 
SANDRA (ao telefone) – Que tá bem. 
SÓFOCLES (para o pai) – Vocês estão muito exaltados! 
SHEILA (à sogra) – Acho ótimo assim. 
SANDRA (ao telefone) – Hum... 
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SIDNEY (ao filho) – É melhor falar sobre isso depois. 
SELMA (à nora) – Também acho. 
SANDRA (ao telefone) – Tá certo. Sabe onde é? 
SIDNEY (ao filho) – Vocês voltam hoje mesmo? 
SANDRA (ao telefone) – Isso mesmo! 
SÓFOCLES (ao pai) – Voltamos. 
SELMA (à nora) – Que horas vocês vão? 
SANDRA (ao telefone) e SHEILA (juntas) – Daqui a pouco. 
SÓFOCLES (ao pai) – A gente tem que levar os meninos num aniversário. 
SANDRA (ao telefone) – Na azul. 
SELMA – Tá certo. 
 (Entra Sólon com um copo d’água que entrega à amiga.) 
SANDRA (ao telefone, enquanto pega o copo da mão do amigo) – Tá. Tchau! 

(Desligando, para Sólon.) Obrigada! (Começa a beber a água aos poucos, 
saboreando-a, enquanto conversa.) E então, dona Selma, como vai a 
senhora? 

SELMA – Vou indo, Sandra. 
SANDRA – A artrite? 
SELMA – Nunca mais senti nada. 
SANDRA – Ótimo. E o senhor, seo Sidney? Está magro, héin? Qual foi a dieta? 
SIDNEY – Deixei de misturar doces com salgados. 
SANDRA – Ah! Legal. 
 (Sandra toma mais um pouco de água. Os outros, exceto Sólon, estão 

visivelmente incomodados com a presença e as perguntas de Sandra.) 
SANDRA (para Sheila) – E os meninos? 
SHEILA – Tão bem. Tão na casa da minha mãe. 
SANDRA – Sólon havia me dito que vocês iam fazer uma viagem... 
SÓFOCLES – A gente desistiu. 
SHEILA – Teve uns problemas na fábrica, e Sófocles precisou ficar. 
SANDRA – Hum, hum. 
 (Sandra toma o último gole de água e coloca o copo numa mesinha. Todos 

a observam, tensos.) 
SANDRA – E Sabrina? 
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SELMA (aos berros) – Sônia não molhou a samambaia! (Sai, gritando.) Sônia! 
Sônia! 

SIDNEY – Eu vou pro escritório. Até mais! (Sai, esquecendo-se de levar a 
pasta.) 

SÓFOCLES (em desespero, à esposa) – Vamos também? 
SHEILA (também em desespero) – A gente tem que ligar pro meu pai! 
SÓFOCLES – Vamos ligar lá de dentro! 
 (Sheila e Sófocles saem.) 
SANDRA – Eu disse alguma coisa errada? 
SÓLON – Vamos lá pro meu quarto que eu te explico... 
 (Sandra e Sólon saem. O palco fica vazio por alguns instantes. Entra 

Selma. Melancólica, olha a sala, os móveis, os objetos. Senta-se, pensativa. 
Entram Sófocles e Sheila.) 

SHEILA – Não gosto dessa Sandra. Ela é falsa! 
SELMA – Coisa mais idiota, ser mãe! 
SÓFOCLES – O quê? 
SELMA (explicando) – Coisa mais idiota, ser mãe! 
SÓFOCLES – Mãe, o que é que.../ 
SELMA (cortando-o) – Vocês se lembram qual foi a última vez que vocês 

trouxeram os meninos aqui? 
SÓFOCLES – Nós.../ 
SELMA (cortando-o) – Vocês quase não trazem meus netos pra me visitar. Eles 

nem me conhecem direito. 
SHEILA – Por isso não, dona Selma! Que a senhora também nunca vai lá em 

casa. 
SELMA – Pra quê? Pra você me destratar? A gente só bota os filhos no mundo 

pra ir perdendo um por um. Você tem dois; ainda vai sentir o que eu estou 
sentindo. Eu tive três. E, se soubesse que seria assim, não teria parido 
nenhum. 

SÓFOCLES (constrangido) – Mãe! 
SELMA – Coisa mais idiota, ser mãe! 
 (Toca a campainha.) 
SHEILA – Eu atendo. 
SELMA (ainda no mesmo clima) – Faça o favor. 
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 (Sai Sheila.) 
SELMA (ainda no mesmo clima) – Deve ser ela. 
 (Entra Sandra, apressada, seguida por Sólon, que carrega uma mochila.) 
SANDRA – Deve ser ela. 
SÓLON (parando e segurando a amiga) – Que foi, mãe? 
SANDRA (sem jeito) – Desculpa, viu, dona Selma?! Sólon me contou. Que 

barra! 
 (Volta Sheila.) 
SHEILA – Dona Selma, ela tá esperando a senhora no carro. 
SÓLON (pra Sandra) – Não é ela. 
SANDRA – Com certeza. 
SELMA (voltando ao seu tom normal de voz e ao seu jeito quase aos berros de 

falar) – Tchau pra vocês! (Abraça o filho mais velho.) Tchau, meu filho! 
Boa viagem! Que Deus te acompanhe! Vê se, da próxima vez, você traz os 
meninos. (Para a nora.) Tchau, Sheila. (Acenando para a amiga do filho.) 
Sandra! (Para o filho mais novo.) Tá precisando de dinheiro? 

SÓLON – Não. Já tenho o suficiente. 
 (Selma pega dinheiro na bolsa e entrega a Sólon.) 
SELMA – Pra qualquer emergência. (Aos outros.) Tchau! 
 (Selma sai.) 
SÓFOCLES – Quer dizer que sou eu quem implica com você. 
SÓLON – Já vai começar, é? 
SÓFOCLES – Não tô começando nada! 
SÓLON – Tá começando sim e é bom parar! 
SÓFOCLES – Então, vamos parar! 
SÓLON – Vamos parar! 
SÓFOCLES – Então, não comece! 
SÓLON – Não tô começando nada! 
SÓFOCLES – Tá começando sim e é bom parar! 
SÓLON – Então, vamos parar! 
SÓFOCLES – Vamos parar! 
SÓLON – Então, não comece! 
SÓFOCLES – Não tô começando nada! 
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SÓLON – Tá começando sim e é bom parar! 
SÓFOCLES – Então, vamos parar! 
SÓLON – Vamos parar! 
SÓFOCLES – Então, não comece! 
SÓLON – Não tô começando nada! 
SÓFOCLES – Tá começando sim e é bom parar! 
SÓLON – Então, vamos parar! 
SÓFOCLES – Vamos parar! 
SÓLON – Então, não comece! 
SÓFOCLES – Não tô começando nada! 
... 
 (A discussão se prolonga ad libitum até que toque a campainha.) 
SANDRA – É ela! Vou atender! (Vai atender.) 
SHEILA (enquanto a outra sai) – Pode ser meu pai... 
SÓFOCLES – Olha aqui, seu merdinha!... 
SÓLON (desanimado) – Mudou a ofensa? 
SÓFOCLES – Eu posso até não ter reparado direito nas coisas, mas eu não sou 

culpado do que aconteceu! E, se eu tive alguma culpa, não fui o único! Não 
é justo querer jogar tudo em cima de mim! 

SÓLON (sarcástico) – Ah, Sófocles, como você é trágico! 
 (Volta Sandra.) 
SANDRA – Sheila, é seu pai. 
SHEILA (ao marido) – Vamos? 
SÓFOCLES – Vamos. (Ao irmão.) A piadinha foi sem graça e completamente 

gratuita. (Para Sandra.) Tchau! 
SHEILA – Tchau, Sólon! 
 (Os outros se despedem. Saem Sófocles e Sheila.) 
SANDRA – Não gosto dessa Sheila. Ela é falsa! 
 (Sólon olha interrogativamente para a amiga.) 
SANDRA – Vou ligar de novo. (Vai ao telefone e começa a discar.) 
 (Entra Sidney.) 
SIDNEY – Opa! Esqueci a pasta. (Vai pegar a pasta.) Sua mãe já saiu? 
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SÓLON – Já. 
SIDNEY (já com a pasta, caminhando pra saída) – Tchau! 
SÓLON – Pai,...! 
SIDNEY (parando) – Sim? 
SÓLON – Eu queria falar com você. 
SANDRA (desligando o telefone) – Vou ligar lá de dentro. 
 (Sandra sai.) 
SIDNEY (apontando o relógio) – Eu estou.../ 
SÓLON – É importante! 
 (Pequena pausa.) 
SIDNEY (sentando-se) – Bem, o que é que você quer? 
SÓLON – O que é que você tem? 
SIDNEY – Nada. Os mesmos problemas de sempre. 
SÓLON – Pára de mentir! Tá na cara que tem alguma coisa. Ultimamente você 

só anda abatido, arqueado... 
 (Sidney começa subitamente a chorar convulsivamente.) 
SIDNEY – Eu fui um homem... infeliz... toda a minha vida. Todos esses anos de 

casados, eu só fiz trabalhar pra satisfazer os caprichos de sua mãe, e ela 
nunca reconheceu isso. Abandonei meus amigos; deixei que ela afastasse 
vocês de minha família, eu também me afastei... Eu nunca, NUNCA tive 
outra mulher depois de casado. Eu vou praquele escritório todos os sábados 
e até nos domingos porque eu não suporto mais conviver com Selma. Às 
vezes, eu fico lá até mais tarde, mesmo sem trabalhar, porque eu não sei 
aonde ir, eu não sou homem de ficar em bar, você sabe, mas eu não tenho 
mais vontade de voltar pra casa. (Pára subitamente de chorar.) Vai sair? 

SÓLON – Vou pro sítio de uma amiga com Sandra. 
SIDNEY – Precisa de dinheiro? 
SÓLON – Não. Já tenho o suficiente. 
SIDNEY – Tá certo. Tchau. 
 (Sai Sidney. Um tempo. Entra Sandra.) 
SANDRA – Gostei de ver! Seo Sidney! Desabafou tudo. Tava um clima 

péssimo nessa casa! 
SÓLON – Cê tava escutando, é? 
SANDRA – Claro! Gostei dele! Disse toda a verdade! 
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SÓLON – Aí é que está. Ele não disse toda a verdade não. Meu pai tá tendo um 
caso com uma tal de Sonaira. Amiga de minha prima Semíramis. 

SANDRA – Seo Sidney? Quem diria? 
SÓLON – Eu não suporto mais isto. Vê minha família? Tudo tão perfeito, todo 

mundo tão unido... Tudo mentira. Todo mundo se escondendo, se 
escondendo até de si mesmo... O casamento de meus pais, que eu achava 
lindo, que todo mundo admirava e citava como exemplo de “união feliz”, 
esse casamento não passa de um poço no qual os dois se deixam afogar. 
Sófocles, que era meu “super-herói”, não passa de um ratinho medroso. E... 
e... 

 (Pequena pausa.) 
SANDRA – Sabrina? 
SÓLON – É. (Angustiado.) Nem se toca no assunto. Às vezes, eu penso que eles 

gostariam que ela nem tivesse existido. 
SANDRA – Só eles? 
SÓLON (foge do assunto) – Sandra Simões agora? 
SANDRA – Han? 
SÓLON (tentando disfarçar o despeito) – Eu perguntei se você é Sandra Simões 

agora. 
SANDRA (percebendo o despeito do amigo) – É. Telles Simões. Cortei o 

Fagundes. Mas você sabe que, se você quisesse, a esta altura, eu seria 
Sandra Neves e não Simões. 

SÓLON (pertubado) – Você sabe que eu não podia/ 
SANDRA – Merda, Sólon! Será que você nunca vai relaxar com isso? Será que 

toda vez que a gente/ Olha, você se queixa de seus pais e seus irmãos, mas 
é até pior, sabia? Não passa de um medroso! Você que é o tal ratinho se 
afogando! E que imagem péssima, héin? 

SÓLON – Sandra! 
SANDRA – Cadê essa Shirley?! Cadê essa mulher, que não aparece nunca?! Já 

tô ficando louca com isso! Você pensa que eu não saí magoada daquela 
história toda? Pensa que eu não sofri? Depois, queria o quê? Casei, sim! E 
tô muito feliz! Tá? Meu marido sente ciúme de você e ele tem seus 
motivos! Tudo bem, ele é machista demais, eu concordo. Mas eu o amo! 
Eu também preciso dele! 

SÓLON – E eu? Você ainda me ama? 
 (Toca a campainha. Pausa.) 
SANDRA – Eu vou atender. 
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 (Sandra se encaminha para a saída. Assim que ela deixa o palco, a 
campainha toca novamente.) 

SANDRA (de fora, gritando) – JÁ VAI!! 
SÓLON (virando-se para o público) – Sim. Eu me escondo. E esse ato de me 

esconder dói, e muito. É por isto que eu me angustio quando vejo o quanto 
também se escondem estas pessoas que me rodeiam e que constituem a 
minha família. Porque eu imagino a dor que elas sentem. E porque, por 
mais que eu ache que elas não têm nada a ver comigo, eu não consigo 
deixar de me preocupar. Como se eu não pudesse me sentir bem até que 
elas também se sintam. Como se a minha dor viesse da dor delas. (Pequena 
pausa.) Eu sei que minha família não é a mais engraçada, nem é das mais 
interessantes; somos realmente muito banais. Mas é a minha família. É por 
causa dela que eu estou aqui. Claro que, às vezes, eu gostaria que 
acontecesse alguma coisa, que alguém chegasse e me ordenasse: Vamos 
embora! 

SANDRA (de fora, gritando) – VAMOS EMBORA! 
SÓLON (surpreso, para o público) – Ó! 
SANDRA (de fora, gritando) – É A SHIRLEY! 
 (Sólon sorri. Deixa de olhar para o público, pega a mochila e coloca nas 

costas. Vai sair. Pára como se tivesse esquecido algo. Vai ao centro do 
palco, olha sorrindo para o público e diz...) 

SÓLON – Finalmente Shirley! 
 (Sólon sai. A cena fica vazia por alguns instantes.) 

PANO. 
 

FIM DA TRILOGIA SHIRLEY 


