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A Bacanal é um ritual da Verdade. 

In Vino Veritas as máscaras caem 

e se revelam os verdadeiros desejos e opiniões 

a respeito do grupo humano em que se vive. 

É um ritual catártico do indivíduo no social. 

Antes de começar a Bacanal 

fazem-se ritos a Baco. 

Todos usam máscaras, 

como um recurso formal para ampliar e clarificar 

para o Deus 

as suas emoções humanas em relação a ele. 

As máscaras e o comportamento exagerado da 

emoção sincera do momento são uma ampliação 

da realidade para torná-la compreensível ao 

Deus que é de outra esfera, de outra realidade. 

Faz-se o teatro. 

O teatro ritual, para o Deus. 
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PERSONAGENS 

 

NATALIA CIAMBRINI   ex-violinista, 76 anos 

MARIA EUNICE    dona de casa, 67 

LIDIA      dona de casa, 59 

LUCENA     espírita militante, 59, gêmea de Lídia 

ADELICE     ex-puta, 62 

DOROTY     advogada em exercício, 54 

 

A AÇÃO SE PASSA NOS ANOS 1970. 

 

O ESPAÇO DA PEÇA É O PALCO DO TEATRO. 

NU. 

UMA MESA REDONDA, SEIS CADEIRAS. 

COMUNS. NEM CLÁSSICAS, NEM MODERNAS, NEM POBRES, NEM RICAS. 

APENAS UM SUPORTE PARA A AÇÃO. 

TODA CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS E SITUAÇÕES DEPENDERÁ 

EXCLUSIVAMENTE DOS OBJETOS DE CENA. ESSES, SIM, ESCOLHIDOS 

MINUCIOSAMENTE DE ACORDO COM A CASA DA PERSONAGEM EM QUE SE 

DESENVOLVE DETERMINADA CENA. 

AO LONGO DE TODA A PEÇA AS ATRIZES USAM APENAS UM FIGURINO, QUE 

AS CARACTERIZE COM CLAREZA. 
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Cena 1 

O JOGO 

Casa de Natália 

 

Em torno da mesa: 

Natália de costas para o público 

À direita dela – Lídia 

À direita de Lídia – Lucena 

À direita de Lucena – Maria Eunice 

À direita de Maria Eunice – Adelice 

À direita de Adelice -  Doroty, à esquerda de Natália 

 

As luzes sobem em resistência muito lenta. 

Silêncio. 

 

Adelice compra uma carta do baralho. Coloca entre as suas e descarta outra. 

Doroty não joga. Observa atenta. 

Natália compra uma carta do baralho e não chega a colocar entre as suas. Descarta. 

Lídia compra uma carta do baralho. Coloca entre as suas e descarta outra. 

Lucena compra uma carta do baralho. coloca entre as suas e descarta outra. 

Maria Eunice não joga. Braços cruzados sobre a mesa, pensa, distante. 

Adelice compra e descarta a mesma carta que comprou. 

Doroty observa atenta. 

Natália compra do baralho. Coloca a carta entre as suas e descarta outra. 

Lídia se inclina, olha as cartas da mesa, aproxima a mão das cartas, hesita. 

 

DOROTY –  Não vai ciscar, né, Lídia? 

LÍDIA –  Estou pensando...  

 

Maria Eunice se concentra no jogo agora.  

Lídia compra da mesa o descarta de Natália, coloca entre as suas cartas e descarta outra. 
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Lucena se sobressalta com o descarte, controla-se, compra a carta descartada por Lídia.  

 

DOROTY –  Você bate com sete? 

LUCENA -  Ahn... Bato. 

M. EUNICE – Que tique, hein? 

ADELICE -  Agora sou eu. 

 

Adelice compra do baralho, coloca entre as suas cartas e descarta outra. Olha para Natália. 

Tempo. 

Natália não compra. Imóvel.  

As mulheres todas olham para ela. 

As mulheres se entreolham. 

Tempo. 

Natália não se move. Alheia a tudo. 

 

M. EUNICE - Natália? 

NATÁLIA -  (despertando) Sim? 

M. EUNICE - É você. 

NATÁLIA -  Claro, claro. 

 

Como se nada tivesse acontecido, ela compra uma carta, encaixa entre as suas e descarta outra. 

Lídia compra do baralho e descarta a mesma carta que comprou. Lucena baixa suas cartas na mesa. 

 

LUCENA –  Bati. 

DOROTY –  Não pode. Depois daquele tique você só pode bater agora comprando do 

baralho. 

M. EUNICE – Isso. Tá de castigo. 

LUCENA -  É? É mesmo. Tá bom. (recolhe as cartas de volta) 

ADELICE -  Sou eu? 

DOROTY -  Presta atenção. 

ADELICE -  Hm, bem. Eu não sou a mais distraída da mesa. (indica Natália com um gesto de 

cabeça). 
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As mulheres olham para Natália. 

Ela está novamente alheia. 

Adelice compra do baralho, descarta e baixa o jogo. 

 

ADELICE -  Pronto. Bati. 

LUCENA -  Ah, esse sete... 

M. EUNICE - Que seguidona, heim? 

ADELICE -  O que é do homem, o bicho não come. 

 

Adelice recolhe as fichas acumuladas no centro da mesa. 

Todas jogam suas cartas na mesa. 

Maria Eunice recolhe. 

Natália continua com suas cartas na mão, alheia. 

As mulheres esperam um tempo. Se entreolham. 

 

DOROTY -  Dona Natália? 

 

Natália desperta, olha em torno. Joga as cartas na mesa.  

 

NATÁLIA -  Você bateu, Doroty? 

DOROTY -  Não. Eu não estava na mão. 

M. EUNICE – A Adelice que bateu, Natália. Está cansada? 

NATÁLIA -  Não. Estou muito bem. você quem dá? 

M. EUNICE – Eu. 

 

Maria Eunice embaralha as cartas. 

 

M. EUNICE – Adelice é mão. 

ADELICE -  Sou. 

M. EUNICE – Abre o jogo. 

ADELICE -  Ah, é. 
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Atira uma ficha no centro da mesa.  

Maria Eunice dá as cartas uma a uma: nove para cada jogadora. As mulheres vão recolhendo as  cartas, 

compondo seus jogos.  

 

M. EUNICE - Quem vai? 

ADELICE -  Eu vou. 

DOROTY -  Vou. 

 

Tempo. 

Todas olham para Natália que não reage. 

 

DOROTY -  Dona Natália não vai? 

NATÁLIA -  Eu? Vou. Vou, sim. 

 

Natália joga a ficha no centro da mesa. 

Lídia joga sua ficha e nada diz. 

 

LUCENA -  Eu não vou. 

M. EUNICE – Eu também passo. Alguém repica? 

DOROTY -  Mesa. 

M. EUNICE – Natália. 

NATÁLIA -  Repico com cem (coloca a ficha no centro da mesa). 

LÍDIA -  Cem (coloca a ficha no centro da mesa). 

LUCENA -  Eu estou fora. 

ADELICE -  Os teus cem, mais duzentos. Estou com sorte hoje. 

 

Coloca duas fichas na mesa.  

Natália e Lídia colocam mais uma ficha cada uma.  

Doroty joga suas cartas para Maria Eunice que as recolhe.  

 

DOROTY -  Eu não vou no repique. 



 8 

 

Lucena entrega as cartas para Maria Eunice.  

Ela coloca debaixo do monte do baralho na mesa. 

 

ADELICE -  Eu sou mão.  

DOROTY -   (impaciente) É. Joga. 

 

Adelice compra uma carta do baralho. Atira fora. Compra outra. Coloca entre as suas e descarta outra.  

Natália compra do baralho, coloca entre as suas e descarta outra.  

Lídia compra do baralho, descarta outra e baixa o jogo.  

 

LÍDIA -  Bati! 

ADELICE -  Nossa! Rapidinha você, hein? 

LÍDIA -  Eu já vim batida.  

 

Doroty examina o jogo de Lídia, toca suas cartas. 

 

DOROTY -  Jaguané! Assim não é possível! 

LÍDIA -  Que jaguané? Quina de azes e quadra de quatro. 

DOROTY -  Olha direito. A quina está certa, mas na quadra você não dobrou o naipe. Olha 

aí: quatro de espadas, quatro de ouros, um de copas e um de paus. 

LÍDIA -  Ih... é mesmo. Eu não vi. Desculpe.  

DOROTY -  Não viu! Você é a rainha  do jaguané, Lídia. 

LÍDIA -  Mas eu não vi! 

DOROTY -  Ainda botou o quatro bem escondidinho. 

 

Lídia se emociona. 

 

DOROTY -  Não adianta fazer essa cara, Lídia. Você vive passando jaguané. 

LÍDIA -  Eu??? Quando que eu,.... 
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DOROTY -  Não faz um mês. Quando foi o último jogo na casa da Adelice? Você baixou 

uma quadra de cinco e uma quina de damas. E só tinha um naipe dobrado na 

quina.  

LÍDIA -  Você acha que eu vou lembrar? 

DOROTY -  É, mas eu lembro. 

 

Lídia quase chora. 

 

LÍDIA -  Por que você implica comigo, hein, Doroty? Que foi que eu te fiz? 

DOROTY -  Me passou um jaguané! 

ADELICE -  Você nem estava na mão, bem. 

DOROTY -  Não interessa. Jaguané é jaguané. 

LÍDIA -  Eu já disse que foi sem querer. 

DOROTY -  (incrédula) Tá bom... 

 

Lídia chora. 

 

ADELICE -  Ô, Doroty. Ela já disse que não viu. Larga de ser implicante com a coitada. 

Parece solteirona, bem. 

M. EUNICE - É. Mas jaguané prejudica o jogo mesmo. Prejudica todo mundo. Olha aí a mesa 

que ela está levando. 

LÍDIA -  Pois eu não levo então! 

DOROTY -  Leva, sim. É do jogo. 

 

Natália se levanta subitamente. As mulheres se sobressaltam, olham para ela.  

 

NATÁLIA -  Eu vou servir o lanche. 

 

Natália sai, calma. Todas observam mudas. 

 

LUCENA -  Lanche? Mas a gente já tomou o lanche. 

M. EUNICE – Xii... Hoje vai ser brabo.  
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ADELICE -  É. Se for como naquele dia que ela inventou a história que tinha um homem 

amarrado dentro do saco embaixo da escada... 

 

Adelice ri, Lídia ri junto. 

 

LUCENA -  Não dá risada, Lídia. Coitadinha da dona Natália. 

M. EUNICE - É. É triste ficar velha. Minha sogra também ficou caduca. E era bem mais moça 

que a Natália. Qualquer coisinha esquecia de tudo e começava a falar besteira. 

ADELICE -  Se ela trouxer mais daquela bolachinha eu até que vou gostar. 

DOROTY -  O nome é “petit-four”. 

M. EUNICE - A Natália é tão cheia de segredo. A gente se conhece há mais de dez anos e eu 

não sei nada da vida dela.  

ADELICE -  Ninguém sabe da vida de ninguém. Só depois que morre... 

LÍDIA -  (saudosa) Ah, a dona Lazinha.  

ADELICE -  É. A primeira da turma que foi embora. 

LUCENA -  Há de estar melhor que nós.  

M. EUNICE - (já emocionada) Faz falta ela, na nossa roda, não é? 

ADELICE -  Mas foi melhor assim. O que ela sofreu no fim!... 

DOROTY -  É. Câncer castiga.  

 

Baixa um silêncio reverente, cheio de recordações, todas de olhar parado, lembrando a amiga morta. 

Tempo.  

 

LÍDIA -  Bom. O que que a gente faz agora? 

M. EUNICE - Acho melhor disfarçar um pouco e ir embora. 

LUCENA -  E deixar a pobre da dona Natália sozinha? 

M. EUNICE - É só fazer ela ir dormir.  

LUCENA -  Eu vou lá.  

 

Lucena sai.  
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ADELICE -  Eu acho que a gente devia continuar como se nada tivesse acontecido. Aliás, 

não aconteceu nada mesmo. E se vocês querem saber eu acho até divertido. As 

histórias que ela inventa... 

DOROTY -  Que divertido, Adelice? Deve ser um tormento pra ela perder o pé, assim, da 

realidade. Dona Natália não comenta, mas é evidente que ela sabe, depois que 

passa a crise.  

ADELICE -  (insinuante) Pior é quem tem arteriosclerose e nem nota, né? Quem dá agora? 

DOROTY -  Eu não sei se quero continuar o jogo.  

M. EUNICE - Ela vai vir com o lanche... 

DOROTY -  Eu não fico com vontade de jogar com ela assim.  

ADELICE -  Assim como? Ô gente. Não faz drama. Vai ver nem é nada, já, já ela está aí, 

pronta pra jogar, ganhando de todo mundo. 

 

Natália entra com uma bandeja de petit-fours, Lucena atrás com uma jarra de suco de uva.  

 

NATÁLIA -  Está muito quente para o chá, eu fiz um refresco. 

M. EUNICE - Natália, você já serviu o lanc... 

ADELICE -  (cortando) Ai, eu adoro essa bolachinha. 

 

Pega a bandeja da mão de Natália e abocanha uma bolacha. Lídia também se serve. Ficam de pé, enquanto as 

outras acomodam as coisas na mesa. 

 

LÍDIA -  Eu também.  

M. EUNICE - Mas gente... 

ADELICE -  Você vai acabar me alcançando, hein, Lídia? Só que eu engordo assim, 

generalizado. E você é mais aqui em cima, né? Eu tenho uma inveja desse seu 

peitão! 

 

Lídia ri, encabulada e maliciosa, bolacha na boca. As duas continuam de pé, conversando baixinho.  

Maria Eunice, contrafeita, ajuda Natália e Lucena a acomodar as coisas na mesa.  

 

DOROTY -  A senhora não está cansada, dona Natália? 
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NATÁLIA -  Não. É cedo ainda, não é? Esse calor é que me incomoda um pouco. 

 

Natália senta-se em seu lugar.  

 

M. EUNICE - Bom, quem é que dá? 

DOROTY -  Adelice.  

ADELICE -  Quem me chama? 

DOROTY -  Estamos esperando vocês duas. 

ADELICE -  Deixa só eu acabar de contar essa história. 

 

Lídia e Adelice encaminham-se para suas cadeiras, Adelice terminando de falar, agora para todas ouvirem.  

 

ADELICE -  Aí, a Eva deu a maçã pro Adão e ele comeu. Quando Deus descobriu, Ele 

chamou a Eva e disse assim:  

 - Vais pagar o teu crime com sangue! 

 E a Eva, muito viva, respondeu: 

 - Não dá para ser em suaves prestações menstruais? 

 

Lídia ri até perder o fôlego. 

Lucena se escandaliza, mas ri sem querer. 

Natália ri à vontade. 

Maria Eunice ri com gosto.  

Doroty não, reprovadora. 

Quando os risos se abrandam, Adelice começa a embaralhar. 

 

NATÁLIA -  Eu já acabei de saldar minha dívida. 

 

Mais risos, com igual prazer. Doroty continua séria. 

 

ADELICE -  A Doroty não gostou da piada. 

DOROTY -  Eu acho uma grosseria falar de menstruação enquanto a gente está comendo. 

ADELICE -  Quer dizer que uma vez por mês, você faz jejum. 
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Lídia ri, descontrolada.  

 

DOROTY -  Estar menstruada é uma coisa. Falar disso é muito diferente.  

ADELICE -  Eu não vejo nada de mais. Menstruação é uma coisa natural e o que é natur... 

DOROTY -  (cortando) Será que a gente podia mudar de assunto? 

 

Doroty acende um cigarro.  

Tempo breve. 

 

LÍDIA -  Essa bolachinha é uma preciosidade. 

NATÁLIA -  É gostosa, sim. Mas nada se compara ao pavê da Maria Eunice. 

ADELICE -  É verdade! Eu sempre como demais quando o jogo é na casa da Maria Eunice. 

(segura uma dobra da barriga) Ó, isso aqui tudo é culpa sua. 

 

Risos breves. 

 

LUCENA -  Aquele seu pavê é uma maravilha mesmo, Maria Eunice. É com bolacha 

champanhe, não é? 

ADELICE -  Eu adoro comer. (inclina-se para Lídia e fala baixo) Seja pela boca que for. 

 

Lídia ri muito. 

 

M. EUNICE - Não. É um amanteigado que eu mesma faço. Fica muito fino. Receita da minha 

sogra.  

LÍDIA -  Meu primeiro marido dizia que comer é o segundo maior prazer da vida.  

LUCENA -  Como é? 

LÍDIA -  E o primeiro?... Ah, claro!! 

 

Adelice e Lídia riem gostoso.  
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M. EUNICE - Duzentas e cinqüenta gramas de manteiga. Um pacotinho inteiro. Sem sal, 

claro. Meio quilo de farinha de trigo. Duas xícaras de açúcar. 

LÍDIA -  É. Eu também gosto, mas... 

LUCENA -  Eu vou anotar. 

 

Pega o caderno, abre e anota. 

 

ADELICE -  De comer ou de... (maliciosa) comer? 

 

As duas riem. 

 

DOROTY -  Esse caderno é do jogo. 

NATÁLIA -  Pode usar, Lucena. Depois a gente arranca a folha. 

LUCENA -  Obrigada. 

 

Lucena continua escrevendo.  

Doroty, irritada, apaga o cigarro. Olha para Natália. 

Natália come uma bolachinha com grande prazer, recolhida em si mesma.  

Doroty acende outro cigarro. Brinca com o baralho. 

 

LÍDIA -  Eu estou engordando. Minha cara já tá ficando redonda. 

M. EUNICE - Bom, você peneira a farinha umas três, quatro vezes. Peneira de arame, viu? 

Porque essas de tela de plástico são uma porcaria. Aí, derrete a manteiga e vai 

misturando aos poucos. Com a mão, tem de ser com a mão.  

ADELICE -  Eu acho que mulher de mais idade tem de ser mais cheinha mesmo. Não que 

nem eu, claro. Mas coroa muito magra, ó, despenca tudo.  

LUCENA -  Não vai ovo? 

LÍDIA -  Mas eu posso bem perder uns quatro, cinco quilos.  

M. EUNICE - Não falei do ovo? Vai, sim. Separa as gemas e vai pondo na massa de uma em 

uma. Daí põe o açúcar. É bom peneirar o açúcar também. A massa, no começo, 

fica dura de amassar, seca, sabe? 

ADELICE -  Você tem a pele linda, Lídia. 
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M. EUNICE - Quando põe as gemas dá mais liga. Por último vai as claras em neve. Assa em 

forno moderado.  

LÍDIA -  É que eu cuido muito. O corpo eu nem ligo tanto. Mas do rosto eu cuido. Ah, 

eu adoro ter os meus cremes. 

LUCENA -  E o creme? 

ADELICE -  Também gosto. E acaba sendo mais econômico, né? 

M. EUNICE – É tão simples que parece mentira. Você faz um mingauzinho de maizena, bem 

ralinho. Põe duas colheres de chocolate em pó, um pouquinho de licor de 

cacau, se tiver, né, e mistura uma lata de creme de leite. Sem o soro. Sabe como 

é que faz pra tirar o soro, né? 

LÍDIA -  Mais econômico por que? 

LUCENA -  Bota no congelador.  

ADELICE -  Primeiro, porque com a cara bonita sempre tem um homem do lado. Pra pagar 

as contas. Segundo, porque não precisa fazer plástica. 

M. EUNICE - Isso. Faz um furinho em cima, outro embaixo e deixa escorrer todo o soro 

antes de abrir.  

LÍDIA -  Eu plástica não faço, não. 

LUCENA -  Aí põe na forma. 

ADELICE -  Você não precisa. 

M. EUNICE - Põe uma camada do amanteigado, uma de creme, outra de amanteigado, outra 

de creme, terminando com a de creme. Aí deixa pelo menos duas horas na 

geladeira. 

LÍDIA -  Eu não! Nem que precisasse. Sofrer pra ficar bonita... Tenho horror de 

sofrimento. 

LUCENA -  É uma delícia! Vou fazer em casa. 

 

Maria Eunice e Lucena começam a retirar os pratos que levam para fora de cena. 

 

ADELICE -  Quem não tem? 

NATÁLIA -  Você está parecendo cansada, Doroty. Trabalhando demais? 

LÍDIA -  Não sei não. Tem mulher que prefere sofrer pra ficar toda esticada. Você já viu 

operada de plástica? 
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DOROTY -  Demais. 

ADELICE -  É um horror! Incha tudo, fica tudo roxo... 

NATÁLIA –  Eu quase chamei você outro dia. Tive um probleminha com meu procurador, 

precisei de advogado, pensei em você. 

LÍDIA -  E o tempo continua passando igual, não é mesmo? 

DOROTY -  Estou às ordens. 

ADELICE -  O que interessa é a gente estar bem. Se o coração tá feliz, a cara tá sempre boa. 

NATÁLIA -  Não. Agora já resolveu. Está tudo na mais perfeita ordem. 

ADELICE -  (baixinho para Lídia) Olha a Doroty. Você acha que ela já fez plástica? 

DOROTY -  Quando a senhora precisar é só falar. 

LÍDIA -  (baixinho para Adelice) Pode ser. Ela tem dinheiro. 

NATÁLIA -  Você não viajou nas suas férias? 

ADELICE -  (baixinho para Lídia) Acho que ela é conservada assim sabe por causa de quê? 

DOROTY -  Eu ia a Buenos Aires, (Natália reage, mas controla-se) mas era caro demais para tão 

pouco tempo. Só quinze dias. 

LÍDIA -  (baixinho para Adelice) Ela é a mais nova da turma. 

NATÁLIA -  Agora eu tenho vontade de ir de novo a Buenos Aires... 

ADELICE -  (baixinho para Lídia) Eu acho que ela é virgem. 

DOROTY -  A senhora já esteve em Buenos Aires? 

LÍDIA -  Será? 

NATÁLIA -  Já. 

 

Natália sorri e torna a alhear-se, agora mais intensamente, um sorriso fixo, ausente. Doroty olha para Lídia e 

Adelice. 

 

ADELICE -  Ah, é sim. Você consegue imaginar ela... 

 

Adelice cochicha no ouvido de Lídia.  

As duas caem na gargalhada. 

 

DOROTY -  Adelice, eu queria que você me dissesse uma coisa. 

ADELICE -  O que, bem? 
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DOROTY -  Por que você me chamou de solteirona? 

 

Tempo breve. 

Lídia pigarreia, tira da bolsa um estojo e passa pó no rosto disfarçando. 

 

ADELICE -  Chamei, bem? Quando? 

DOROTY -  Agora pouco. 

ADELICE -  Não lembro. Mas é bobagem. Falei sem pensar. 

DOROTY -  É quando a gente mais se revela, Adelice. 

 

Maria Eunice e Lucena retornam para a cena. 

 

LUCENA -  A senhora continua sem empregada, dona Natália? Não deu certo aquela que a 

gente mandou? 

ADELICE -  Sabe, Doroty? Você parece mesmo solteirona às vezes.  

NATÁLIA -  A mocinha tinha cara boa, mas sabe o que é? Eu não consigo me acostumar 

com empregada. Acaba me dando mais trabalho. Minha vida é tão simples... Eu 

dou conta sozinha. E tem a faxineira que vem uma vez por semana. 

DOROTY -  E quando é que eu pareço solteirona? 

M. EUNICE - A Mafalda anda quebrando tanta louça lá em casa. 

ADELICE -  Quando você implica com a Lídia, por exemplo. 

NATÁLIA -  Aqui a Mafalda até que é cuidadosa. 

DOROTY -  Mas ela passou um jaguané! 

M. EUNICE - Sorte sua! 

ADELICE -  Ela é distraída, Doroty. 

LÍDIA -  Pelo amor de Deus, não vão discutir por minha causa. 

LUCENA -  Você não estava precisando de faxineira, Doroty? 

DOROTY -  Estava, sim, mas... 

M. EUNICE - Nem adianta. A Mafalda está sem dia livre. 

ADELICE -  Ih! Empregada de amiga é que nem marido de amiga. Melhor não trazer pra 

dentro da casa da gente. 
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Risos breves. Menos de Natália que está novamente alheia. 

 

M. EUNICE - Bom, vamos continuar? Adelice quem dá. 

ADELICE -  A Delícia aqui. 

DOROTY -  (olhando para Natália) Gente, que tal se a gente parasse por hoje? 

LUCENA -  (olhando para Natália) É, dona Natália está cansada? 

NATÁLIA -  (voltando a si) Eu? Não, não. O que é isso? Parar o jogo por minha causa. Eu 

pulo essa mão. Vocês continuem sem mim. Por favor. 

 

Ela se levanta, tranqüila. E sai. Todas olham.  

 

ADELICE -  Doroty, você é mão. 

DOROTY -  (contrafeita, atira uma ficha no centro da mesa) Sou. 

 

Adelice dá as cartas. Todas armam seus jogos em silêncio, preocupadas com Natália. 

 

ADELICE -  Quem vai? 

 

Natália entra, um sorriso nos lábios, atravessa o palco, olha de um lado e de outro, procurando alguma coisa, 

ignorando as mulheres presentes, que a observam, imóveis. E torna a sair por onde entrou. 

 

LUCENA -  A gente devia fazer alguma coisa. 

DOROTY -  Quem sabe você não consegue fazer ela ir dormir? 

LUCENA -  Eu vou lá. 

 

Lucena sai. 

 

ADELICE -  Bom, quem vai na mão? 

LÍDIA -  Eu passo. (joga as cartas na mesa) 

M. EUNICE - Eu vou. (joga uma ficha na mesa) 

ADELICE -  Alguém repica? 

M. EUNICE - Você vai ou passa? 
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ADELICE -  Eu? Nem sei. Deixa ver. 

DOROTY -  Eu vou. (joga uma ficha na mesa) 

ADELICE -  Eu passo. 

LÍDIA -  Ih, que confusão. Assim nem dá. 

M. EUNICE - Vamos correr mais esta mão. Só nós duas, então? 

DOROTY -  É. 

ADELICE -  Alguém repica? 

LUCENA -  (entrando) Alguém tem uma caneta? 

LÍDIA -  Que foi, Lu? 

LUCENA -  Ela está procurando uma caneta de ouro. Vou dar qualquer uma pra ver se 

serve.  

DOROTY -  Toma. Leva esta. 

 

Lucena pega a caneta e sai. 

 

ADELICE -  Quem que joga? 

DOROTY -  Você. 

M. EUNICE - Não. Você que é mão. 

DOROTY -  Eu não jogue? 

ADELICE -  Ih, melou tudo. 

M. EUNICE - Quer saber? Eu vou embora. 

LÍDIA -  É melhor mesmo a gente ir. 

ADELICE -  Como é que faz com os cacifes? 

M. EUNICE - Eu pago tudo aqui. Vamos ver. 

LÍDIA -  Eu vou lá dentro falar com a Lucena.  (levanta-se, tira da bolsa algum dinheiro que 

entrega a Maria Eunice) Está aqui. O meu e o da Lucena. 

 

Lídia sai, já com a bolsa na mão.  

Doroty paga, Adelice espera. 

 

M. EUNICE - Tá aqui. Eu saio em casa. Só quem ganhou foi você. 

ADELICE -  Tão pouquinho. 
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DOROTY -  Quem ganha não pode reclamar. 

M. EUNICE - Pronto. Isso aqui é o barato da Natália. (separa algumas notas) 

 

Lídia e Lucena retornam. 

 

DOROTY -  Então, como é que ela está? 

LUCENA -  Bem. Já deitou. 

LÍDIA -  Tá preocupada com a gente. 

M. EUNICE - É triste a idade... 

LÍDIA -  Vamos. 

LUCENA -  É. 

DOROTY -  Eu levo a Maria Eunice. 

M. EUNICE - E quem que fecha a porta? 

LUCENA -  Ela pediu pra trancar e jogar a chave embaixo. 

M. EUNICE - Quarta é em casa, então? 

DOROTY -  Isso. 

 

As mulheres saem dizendo as últimas falas.  

Música: um sax longínquo, quase indefinido.  
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Cena 2 

O DIÁRIO 

 

A cena fica vazia um longo instante. 

Natália entra, calma, sorrindo, a caneta de ouro na mão, suspensa no ar. Senta-se à mesa. 

A luz cai em resistência lenta. 

Um único foco ilumina a mesa. 

Lenta e concentrada, Natália pega o caderno e escreve depressa. 

 

NATÁLIA -  (lê a data do dia, que ela acabou de escrever) 

 

A música cessa.  

Concentrada, Natália escreve, enquanto fala. 

 

NATÁLIA -  Só adolescentes e velhos escrevem diários. 

 Os adolescentes porque são os melhores amigos de si mesmos e têm o infinito 

do futuro pela frente, os velhos porque já lhes resta muito pouco tempo e 

tentam compreender o passado. E curioso como o passado se recusa a morrer 

dentro da gente. As memórias vivem em minha mente como recortes de jornal 

encerrados numa caixa. No entanto, hoje, uma das meninas falou em Buenos 

Aires e foi como se eu abrisse a porta do sótão liberando os fantasmas. Duas 

palavrinhas apenas bastaram para trincar o cristal desta redoma em que encerrei 

meu coração. Senti vontade de conversar, mas para as minhas parceiras sou 

apenas dona Natália, uma senhora de setenta e seis anos,, que a arteriosclerose 

anula às vezes, mas que ainda joga pif-paf muito bem.  

 Não creio que qualquer uma delas tenha jamais ouvido um concerto até o fim. 

Doroty talvez... Mas mais por obrigação social do que por gosto.  

 Só conversamos banalidades. É um mundo pequeno, trivial, no qual julgo ter 

encontrado um lugarzinho para mim. Foi-me vedado cumprir o destino das 

moças do meu tempo: um lar, marido, filhos. Mas estas mulheres têm seu lugar 

nítido no mundo, cumprem seus papéis com a candura de crianças. Sinto inveja 
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delas por isso. E sou-lhes grata também, porque emprestam suas vidas para dar 

sentido à minha.  

 

Recosta-se na cadeira, olha as outras cadeiras, vazias.  

 

NATÁLIA -  Daríamos um belo conjunto de câmara: eu e Doroty aqui, nas violas, Lídia e 

Lucena nas violas de gamba, Maria Eunice no contrabaixo, Adelice no 

violoncelo.  

 

Sorri da idéia, retoma a escrita.  

 

NATÁLIA -  Há mais de vinte anos não vou a um concerto. Seria bom ouvir Bach de novo... 

O Allegro do Concerto de Brandenburgo número 6. A música me daria prazer 

mas o retorno a esse mundo ainda seria doloroso..  

 As luzes se apagando, o silêncio da platéia, os holofotes, os primeiros acordes 

que anulam o mundo, transformando o som na única realidade. E depois os 

aplausos, ah, os aplausos... 

 

Medita um tempo, retoma a escrita.  

 

NATÁLIA -  Há intérpretes de talento que perseguem  o sucesso toda a vida e morrem sem 

conseguí-lo. Outros, porém, deixam o amor à fama e à fortuna superar o seu 

amor pela Arte.  

 Eu não tive a coragem que se exige do artista... 

 Quando terá se extinguido aquele fogo que me fez desafiar todas as convenções 

e ir para Itália estudar música em pleno 1922? 

 Nada aquebrantava minha firme resolução nessa época: as ameaças de papai, as 

cartas severíssimas de mamãe, exigindo de tia Antonella promessas de estreita 

vigilância, as horas intermináveis de estudos no conservatório de Parma, o 

isolamento... Nada importava. Eu tinha a Música. E Ela era tudo.  

 

Rememora com uma sombra amarga de sorriso e retoma a escritura.  
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NATÁLIA -  São Paulo pareceu-me pequena ao retornar. Uma província, que Mário de 

Andrade tornava intensamente musical. Querido Mário, alto e moreno, como 

um condor dos Andes.  

 Aí, foram seis anos intensos, de trabalho, de recompensas. Talvez o sucesso 

tenha-me sido fácil demais. Mas nunca me escravizei a ele.  

 Minha senhora é a Arte. Rigorosa e vingativa senhora que exige eterna 

fidelidade.  

 Não fosse o Amor, esse outro Deus terrível, reclamar meu coração, eu ter-lhe-

ia sido fiel, Senhora. 

 Não fosse a Guerra, manipuladora de destinos, impedir a nossa primeira turnê 

pela Europa, desviando-nos para... Buenos Aires. 

 

Ela larga a caneta. Agita-se, controla-se a ainda agitada escreve e fala rapidamente. 

 

NATÁLIA -  Como não ceder, Natália, vendo-se fora de seus país, longe do policiamento de 

um meio social restrito, longe de mamãe, já velha, moribunda, depois de seis 

longos anos de brava resistência? Guido era........... 

 

Mansamente, abandona a caneta sobre o caderno e olha ao longo um longo instante. 

Irrompe o Allegro do Concerto de Brandenburgo no. 6 de Bach.  

Ela sorri, lentamente. Não mais escreve, fala para si mesma.  

 

NATÁLIA -  Guido. 

 Guido querido, foi como um deus que você me criou. 

 Buenos Aires o nosso paraíso.  

(ri) 

Qualquer lugar teria sido o nosso paraíso depois daquele inferno. Romance 

proibido. Desejo proibido. A vergonha dos encontros proibidos.  

Os encontros secretos, incompletos, sempre mais indecentes que o amor de 

fato, consumado.  

Que paixão eu senti por você na primeira noite em Buenos Aires.  
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Teu corpo dentro do meu, forte, vibrando, me infetando vida, cravado em 

mim, dor e prazer untos, uma sensação só, maior que a dor em si, maior que o 

prazer em si, maior que meu medo virgem, um lento aprendizado, pedidos 

mudos, a tua mão... 

sobe a tua mão... põe a tua boca no meu peito... tua coaxa assim no meio das 

minhas... baixa a cabeça no meu ombro... eu fecho os olhos... Ai... ai... dentro 

de mim, me ensina o gosto de mim, o cheiro de mim, me ensina o meu ritmo, 

assim assim assim assim assim... 

 

Um pequeno orgasmo. 

Ela respira fundo, pousa as mãos sobre a mesa. Olha as mãos. 

 

NATÁLIA -  Foi um erro guardar a tua semente dentro de mim, mas foi um erro ainda maior 

arrancar ela daqui.  

 Um pedaço de mim morreu nesse aborto. 

 E um pedaço maior no segundo. 

 E eu própria acabei morrendo inteira quando você foi para a Norte América. 

 Você em Nova Iorque, eu de volta a São Paulo. 

 Devastada. Recusando concertos, recusando pedidos de aulas.  

 Sozinha com a minha técnica excepcional. 

 Vazia. 

 Querendo que me esquecessem porque eu nunca ia esquecer.  

 

Suspira fundo, levanta-se, começa a arrumar as cadeiras em torno da mesa, conversando com a 

presença invisível do homem de sua vida. 

 

NATÁLIA -  Guido, você me fez. E me desfez. Como um deus. Me criou e me destruiu. E 

continuou brilhando como um deus. 

 Natália Ciambrini apagou. 

 Uma ninfa reduzida por Zeus encerrada para sempre nesta ilha estéril do meu 

corpo. 
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 Uma Medéia sobrevivida, vigiada por toda a eternidade pelos espectros dos 

filhos mortos. 

 Dois filhos mortos pela arte. Tudo pela Arte. 

 O amor, pela Arte. 

 A vida pela Arte.  

 A minha vida pela Arte. 

 A minha vida pela tua arte. Pela tua vaidade de artista. 

 

Ela arranja os objetos sobre a mesa, pára e mergulha num pensamento novo num extremo desconhecido de 

emoção. Descobre: 

 

NATÁLIA -  Nenhum Deus é divino sem devotos. 

 Eu fui a donzela imolada que torna divina a divindade. 

 Fui eu que fiz de você um deus. 

 Fui eu.  

 E você... 

 

Um pranto milenar brota de seu coração e ela explode em soluços. Esmurra a mesa. 

 

NATÁLIA -  Guidooooooo.... você me matou! 

 

A música sobe. Ela sai rapidamente de cena, levando tudo o que havia sobre a mesa.  

As luzes se acendem lentamente. 

A música cessa.  
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Cena 3 

O TELEFONEMA 

 

Doroty entra falando ao telefone de fio longo. Caminha pelo espaço, senta sobre a mesa, depois numa cadeira, 

depois anda, etc... 

 

DOROTY -   Não, não. Não tem nada a ver com isso. O jogo sempre vai bem. É uma coisa 

que eu domino. É muito simples. Cinco mulheres que se reúnem pra jogar pif-

paf uma vez por semana. (tempo de escuta). 

 Seis comigo. (tempo de escuta) 

 Por que é que eu disse cinco? Porque são cinco, além de mim. (tempo de escuta) 

 Não.  Eu não me excluí. É que sou mesmo distante delas.  

 Tenho uma vida profissional, pessoal independente. (tempo de escuta) 

 Não. Ninguém é amiga de ninguém. A gente só se vê pra jogar. 

 As relações são bem claras. Talvez Maria Eunice e dona Natália se conheçam 

melhor. Não sei. (tempo de escuta). Com as outras é mais informal. Só com ela 

que é dona e senhora. Setenta e tantos anos. Por isso é que eu não me 

aproximo mais? A relação ia ser muito mãe e filha. (tempo de escuta) Mas eu não 

queria voltar a esse assunto assim por telefone, Carlos Gustavo. Podemos 

conversar disso na sessão da semana que vem. Se você quiser. (tempo de escuta) 

 Tá bem, então. Se eu quiser. (tempo de escuta) 

 A mamãe está morta e enterrada. Neste momento eu não sinto que ela seja o 

foco de nenhum problema meu. Faz quase um ano que eu te digo isso. A 

mamãe não é problema para mim. (tempo de escuta) 

 Por causa de um sonho. Só por causa dos sonhos que eu te telefono. você 

mesmo me pediu para não esperar até a sessão se o sonho parecesse 

importante. (tempo de escuta) 

 Não é um sonho. É uma poesia. Outra. Daquela vez eu já fiquei preocupada, 

mas desta vez é pior. (tempo de escuta) Porque eu não lembro de nada. Quer 

dizer, não lembro do sonho, mas sempre me lembro que sonhei. Aí é só pegar 

o caderno de cabeceira e ler. A coisa volta toda na hora. (tempo de escuta) 
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 Eu já anoto mecanicamente, meio dormindo mesmo. Mas me lembro, sim. Me 

lembro que anotei. Agora com esta poesia eu não lembro de nada. Parece que 

foi outra pessoa que escreveu. Abri o caderno de manhã e estava lá a poesia. 

(tempo de escuta) 

 Não. Aquilo era diferente. Poesias de juventude. O Luís... foi o primeiro amor 

da minha vida. É claro que tinha de render sonetos. Mas depois nunca mais 

escrevi, nem senti falta. (tempo de escuta) 

 Eu não casei porque não quis. Do Luís é claro que senti falta. Mas aos 

dezessete anos a gente se recupera depressa. (tempo de escuta) 

 Tenho o meu trabalho, Carlos Gustavo. É muito apaixonante pra mim. Como 

se eu vivesse muitas vidas. (tempo de escuta) De empréstimo, claro. Mas vivo 

mesmo, mergulho em cada caso como se fosse... uma peça de teatro. (tempo de 

escuta) Me aproximar dos clientes eu não posso. Advogado tem que ser igual 

psicanalista... (tempo de escuta) 

 Tá bom, psicoterapeuta, então. Não pode ter relações pessoais. E quanto 

concluo um caso, esqueço na mesma hora. Nem sempre é tão fácil, claro. Mas 

eu fico satisfeita. Durante os processos eu me preocupo. A gente é obrigada a 

viver todos os problemas do casal. Você sabe que eu sou dedicada. Investigo de 

verdade, procuro evitar a separação. Nem sempre é possível, mas eu tento. 

Todas as vezes. (tempo de escuta) 

 Não. Não dá tempo de encucar. Quando acaba um caso já pego outro. Parece 

que divórcio é a última moda. Ah, as pessoas não sabem mais amar. (tempo de 

escuta) 

 Na questão do sexo, por exemplo. Principalmente em casos de casais mais 

velhos. Pro homem é sempre mais fácil arrumar companhia feminina. Pra uma 

mulher de quarenta, cinqüenta, fica mais difícil. A mulher é mais vigiada. Um 

homem dessa idade que leve menininhas pra cama, ninguém diz nada, até acha 

bonito. Mas uma mulher, mãe de família, divorciada, a sociedade não deixa. E 

elas não têm coragem também. Não saem procurando homem pra levar pra 

cama. (tempo de escuta) 
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 Mas eu tenho sexo. Por que você insiste em dizer que eu não tenho vida sexual? 

Você sabe que eu tive outros homens depois do Luís. Quer dizer, só fui ter 

relações bem depois do Luís. (tempo de escuta) 

 Poucas, mas bastaram. Eu não queria nada definitivo, Carlos. Sempre fui auto-

suficiente. (tempo de escuta) 

 Claro que não é doença. Eu sei disso. É a minha maneira de ter uma vida 

sexual. É limpa, sadia, independente. E me alivia. (tempo de escuta) 

 Continuo. Todos os dias religiosamente, no banho da tarde. (tempo de escuta) 

 Tara? As taras da gente só viram doença quando a gente se censura e se sente 

culpada por elas. Eu me sinto no direito total de me masturbar quanto quiser. 

O corpo é meu. Sou eu. E mesmo que fosse tara, que é que tem? Não me 

impede de viver, de render no mundo aí fora. Há mais de vinte anos eu 

mantenho essa vida equilibradamente. Nunca tive acessos de masturbação que 

me deixassem sem forças, nunca deixei de fazer nada por causa disso. Sou uma 

mulher absolutamente normal que se masturba. Só isso. (tempo de escuta) 

 E alguém pensa quando está se masturbando, Carlos Gustavo? Fantasia é coisa 

de menina. Se bolinar pensando em artista de cinema, em cantor... Não penso 

em ninguém. É puro e simples. Direto. Eu comigo, com o meu corpo. (tempo de 

escuta) 

 Às vezes. Tem dias mais intensos, mais urgentes. Outros mais mecânicos. Se eu 

estiver absolutamente mobilizada com alguma coisa, aí é claro que eu esqueço. 

Até com casais que levam uma vida normal é assim, não é? (tempo de escuta) 

 Não, não foi um deslize. Eu me considero normal. Mas continuo lúcida. Sei que 

sou um caso especial. Nem todo mundo consegue esse grau de independência. 

Para a maior parte das pessoas o impulso é mesmo de buscar satisfação no 

outro. (tempo de escuta) 

 Afetivamente? Eu acho que nunca fui sentimental. Eu... (tempo de escuta) 

 Não, não. Eu não confundo sentimentalismo com afetividade. A maior parte 

das pessoas é que confunde. Não se esqueça que eu lido justamente com 

relações humanas, relações de casal. É muito raro eu pegar um caso de divórcio 

em que exista afeto de verdade. A maior parte das vezes não existe nada. Só 
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costume, hábito, dependência. Tudo pintado com cores fortes. Só 

sentimentalismo. (tempo de escuta) 

 Não, na morte do Luís não teve nada de sentimentalismo. Era uma emoção 

profunda, verdadeira. Claro que eu chorei. Como toda adolescente queria 

morrer também. Lia poesias dias e dias seguidos. Escrevia longas cartas para a 

mãe dele. Mas se você quer saber era tudo um pouco ridículo. E eu tomei 

consciência disso bem depressa. (tempo de escuta) Eu nunca gostei de sofrer. Tem 

gente que gosta, mas eu consegui trancar o meu coração pro sofrimento. claro 

que existe sempre o perigo de trancar o coração pro sofrimento e deixar de fora 

a alegria também. E ficar dura, seca, fria. Mas acho que isso não aconteceu 

comigo. Você acha? (tempo de escuta) 

 Claro, desculpe. Eu estou tomando o seu tempo. Bom, a poesia é assim. Desta 

vez tem até título. Chama O CORPO PADECE: 

  

 Meu coração usa óculos escuros. 

 É indolente 

 e se fosse gente 

 beberia. 

 Debruçado num balcão de bar, 

 meu coração é meio cafajeste. 

 Tem preguiça de amar 

 Meu coração é proxeneta. 

 Vive às custas da Razão, 

 mulher zelosa 

 que em troca, 

 cobra o seu silêncio. 

 Quando eles brigam 

 a casa fica em pandarecos: 

 irritam-se as paredes (do estômago) 

 abala-se a coluna (vertebral) 

 murcha-se a flora (intestinal) 

 e me dá uma bruta indisposição do fígado. 



 30 

 

Black out. 

Música de sax, sensual, forte e presente. 
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Cena 4 

INSÔNIA 

 

A música cede lugar ao som chiado de um radinho de pilhas. 

Acende-se o foco sobre a mesa. 

Maria Eunice entra com o tricô debaixo de um braço, o novelo debaixo do outro, trazendo numa das mãos o 

rádio já ligado, na outra um copo d’água com uma caixa de comprimidos equilibrada em cima. 

Senta-se, arruma tudo sobre a mesa e ataca o tricô, concentrada. 

 

M. EUNICE - dia de jogo é pior quando elas vão embora já acabou tudo que é programa de 

televisão sem contar que eu perco a novela também eu devia era parar de jogar 

de vez em quando ainda vá lá mas toda semana religiosamente também é 

demais só perda de tempo sempre as mesmas conversas as mesmas bobagens 

quarta eu não vou elas que se virem pra arrumar parceira fico em casa e adianto 

o tricô que o Carlinhos sacristão disse que vende pra mim duas malhas por 

semana já dá um bom dinheirinho pra eles se bem que o pif-paf tem isso de 

bom a gente sabendo repicar dá sempre pra levar algum 

 

Conta os pontos. 

 

M. EUNICE – um tricô dois meia um tricô dois meia uma laçada um sem fazer 

 

Suspira. Alguma coisa no canto, bem alto, chama-lhe a atenção. Ela se levanta e vai olhar de perto, com o tricô 

na mão, deixando uma teia de lã pela sala. Olha atenta um tempo.  

 

M. EUNICE - aranha parece uma mão uma mão com vida própria  independente companheira 

de insônia eu com o meu tricô ela com o dela será que aranha dorme? coitada 

judiação ter de começar tudo de novo toda noite mas se eu não limpo a teia ela 

também não ia ter nada pra fazer 

 

Fica na ponta dos pés, olha mais de perto. 
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M. EUNICE - Hoje foi rápido a danada já sentou esperando mosquito 

 

Sem largar o tricô, Maria Eunice procura um pernilongo pelos cantos, espalhando ainda mais sua lã pela sala. 

Caça um inseto num canto e consegue pegar na terceira tentativa. Sacudindo o inseto na mão fechada retorna ao 

canto da aranha. Atira-o na teia. Observa. 

 

M. EUNICE - o mosquito fica que parece um novelinho ela chupa tudo toda a vida que tem 

dentro do bicho 

 

Retorna para a sua cadeira enrolando o fio espalhado pela sala. 

 

M. EUNICE - daquelas cabeludas eu tenho medo mas essa aí não faz nada se bem que o 

Alfredinho disse que a mais perigosa de todas é assim pequena também viúva 

negra ela chama até mata o macho depois do casamento um tricô dois meia um 

tricô dois meia uma laçada um sem fazer uma e quinze já é muito tarde pra ligar 

pro Alfredinho vou ligar pra Nicinha não coitada já deve estar dormindo os 

meninos vão pra escola cedinho o Zé Carlos nunca leva a coitada tem de 

levantar cedo só pra levar as crianças pra escola eu não falo nada mas que não 

tá certo não tá que custava ele levar os meninos no caminho pro escritório? eu 

vou sugerir pra ela com jeito senão já vão dizer que eu estou metendo o 

bedelho mãe é assim mesmo quando precisa usa quando não tá precisando tem 

de ficar bem quietinha no canto depositada um tricô dois meia uma laçada um 

sem fazer 

 

Suspira fundo, retoma o tricô, um instante em silêncio. 

 

M. EUNICE - é ou não é aranha? credo eu tô ficando louca conversando com aranha (pega o 

rádio e sacode) droga de rádio já tá com a pilha fraca de novo não é a estação que 

já saiu do ar deve ser bem tarde daqui a pouco o nenê da Geninha aí do lado 

começa a chorar 

 

O bebê chora imediatamente, sem interromper o fluxo de Maria Eunice. 
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M. EUNICE - Não falei? toda noite a mesma hora eu se fosse ela já botava o despertador pra 

hora certa e levantava pra dar a mamadeira antes da criança chorar mas a 

Geninha ainda não pensou nisso é tão novinha pra já ter tido filho deixa ela ter 

o segundo que já vai estar sabendo melhor a Nicinha também apanhou no 

primeiro até o parto foi difícil o segundo já foi moleza deixa os meninos dela 

cresceram mais um pouco pra ela ver só uma coisa tudo o que a gente faz pros 

pais os filhos dão de volta pra gente o Alfredinho também há de ter filho algum 

dia daí eles vão ver com quantos paus se faz uma canoa 

 

Coloca o tricô sobre a mesa e aprecia o trabalho. 

 

M. EUNICE - melhor eu tomar logo o remédio que assim pelo menos descanso um pouco até 

a Mafalda chegar ela sempre chega às sete pelo menos isso é pontual boa 

empregada a Mafalda se não quebrasse tanta louça nem fosse tão barulhenta 

deve ser aquele menino mais velho dela que sempre deu preocupação eu se 

fosse a Mafalda 

 

Pega o comprimido da caixa enquanto fala. Depois coloca-o no fundo da garganta, toma um gole da água e 

inclina a cabeça para trás, engolindo com dificuldade. Toma mais um golinho de água e vê a aranha. Vai até a 

teia com o copo na mão, olha a aranha um tempo.  

 

M. EUNICE - lá como cá mafaldas há... 

 

Retorna ao seu lugar com o copo na mão e pega o tricô. 

 

M. EUNICE - credo que bobagem de noite a cabeça da gente não funciona direito eu fico 

parecendo a mamãe a mamãe é que era avoada assim toda delicada feito uma 

borboleta coitadinha morreu cedo acho que ela ia gostar de conhecer os netos 

nem o papai conheceu os netos eu queria tanto que ele tivesse conhecido o 

Alfredinho e a Nicinha os meninos iam aprender tanto com ele um tricô dois 

meia um tricô dois meia uma laçada um sem fazer o Alfredo era bom marido 



 34 

bom pai mas se não fosse eu ali pra segurar pra não deixar ele viver mudando 

de emprego a gente não tinha nem casa própria não tinha nada o Alfredo era 

bom mas parecia uma cigarra gostava mesmo era de flanar muito materialista 

não tinha aquela sensibilidade aquela elevação espiritual do papai eu procurei 

transmitir pra eles o melhor que eu pude mas eu nunca vou ser aquela sumidade 

que foi o papai eu me lembro como se fosse hoje ele sentado na minha cama 

contando a história da gata borralheira pra mim que era a que eu mais gostava 

depois quando ele ficou doente era eu que ficava sentada do lado da cama dele 

e só fui pro hospital pra ter a Nicinha no dia que ele morreu e três anos depois 

tava eu de novo sentado do lado da cama do Alfredo e só fui pra maternidade 

no dia que ele morreu e o aniversário dos dois ficou sendo justo no aniversário 

de morte dos dois homens que amei na minha vida o papai primeiro e o 

Alfredo logo depois será que eu amei o Alfredo? eu nem sei se o Alfredo me 

amava mas também tive um exemplo muito especial porque o meu pai amava 

ela que eu nunca vi coisa igual mamãe foi a mulher mais amada do mundo 

(tempo.) papai sabia amar (tempo.) um tricô dois meia um tricô dois meia uma 

laçada um sem fazer o Alfredo era mais secão não tinha nenhum romantismo 

eu também não facilitava se ele não pedia direito eu não deixava ele nem 

encostar um dedo em mim o que foi bom que assim a gente teve só dois filhos 

que era o que eu queria e eu não gostava mesmo muito dessas coisas do corpo 

se bem que quando o Alfredo morreu eu sentia falta de vez em quando mas só 

no começo logo passou uma pena porque eu fiquei viúva tão cedo podia 

aproveitar um pouco mais a vida se não fosse os meninos pequenos eu podia 

ter voltado a estudar podia ser advogada que nem a doroty garanto que se eu 

tivesse um trabalho fora e uma porção de problema dos outros pra resolver não 

ia ter insônia um tricô dois meia um tricô dois meia uma laçada um sem fazer 

bobagem ia ter insônia do mesmo jeito insônia é de família meu pai também 

dormia pouco ele dizia que gente inteligente é que dorme pouco 

 

Tempo. 

 

M. EUNICE - eu devia ser o Einstein então 
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Coloca o tricô na mesa e examina o efeito. Pequeno bocejo. Torna a pegar o tricô, mas não recomeça, olha ao 

longe. 

 

M. EUNICE - logo depois que a mamãe morreu eu acordei aquele dia durante a noite tinha 

doe anos me lembro como se fosse hoje o papai andando de um lado pro outro 

no corredor aí ele parou na porta do meu quarto e ficou olhando pra mim e 

quando o olho dele acostumou com o escuro ele viu que eu não tava dormindo 

e chegou perto da minha cama e ajoelhou no chão e eu perguntei se ele estava 

com saudade da mamãe e ele disse que não conseguia dormir na cama grande 

sozinho e eu disse deita aqui na minha cama comigo então e ele riu e me 

abraçou e me beijou e disse que eu já era uma mocinha agora e saiu do quarto e 

fechou a porta bem devagarinho 

 

Escorrega para um cochilo, o tricô abandonado no colo. Desperta. 

 

M. EUNICE - ai esse remédio deixa a cabeça da gente tão tonta 

 

Retoma o tricô,  mas depois de meia dúzia de pontos torna a adormecer.  

Longo tempo. 

Ruídos fortes na coxia. Maria Eunice desperta, tonta de sono e olha na direção do ruído. 

 

M. EUNICE - É você, papai? 

 

E torna a adormecer. 

Música: um sax agitado e violento, dissonante, dilacerado. 

A luz cai em resistência. 
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Cena 5 

 

As luzes se acendem. Maria Eunice está sentada no mesmo lugar, Natália Adelice e Doroty se aproximam. 

 

M. EUNICE - Tudo! Televisão, rádio, até a panela de pressão! 

 A geladeira ficou no corredor. Até a máquina de lavar eles iam levar embora. 

Acho que não deu tempo. E eu não ouvi nada! Quer dizer, quando eles 

entraram eu ouvi, acho, mas tinha tomado comprimido pra dormir, já estava 

grogue. Acho que era um mulato e um loiro, magrelo, com uma tatuagem aqui 

assim. Eu misturei tudo, achei que era sonho. Tinha até o meu pai pelo meio, 

imagine! Quando a Mafalda chegou, de manhã, me encontrou amarrada na 

cadeira, dormindo feito criança. A casa de pernas pro ar... 

NATÁLIA -  Que horror, Maria Eunice! Você devia ter me chamado. 

M. EUNICE - O que que você podia fazer? 

NATÁLIA -  Chamasse a Doroty então, que é advogada. 

DOROTY -  Não é minha área, mas eu posso ajudar, sim, Maria Eunice. Você deu queixa? 

M. EUNICE - A Mafalda telefonou pra Nicinha, minha filha. Ela e o marido cuidaram de tudo 

pra mim. Mas você acha que a polícia vai fazer alguma coisa? Eu tive de ir lá, 

prestar depoimento. O que eles queriam mesmo saber era se os homem tinha... 

tinham me... 

ADELICE -  Tinham “abusado” de você? 

M. EUNICE - É. 

ADELICE -  E abusaram? 

M. EUNICE - Claro que não, Adelice! Eu sou uma velha. 

ADELICE -  Por isso não, bem. Nessas horas, mulher é mulher. Homem é assim... 

M. EUNICE – (alarmada) Será possível? E eu não senti nada! Eu nem tinha pensado nisso. 

Meu Deus do céu!... 

DOROTY -  Bobagem, Maria Eunice. Estupro é coisa traumática. Você saberia se tivesse 

acontecido. Não houve nada. 

ADELICE -  Como é que você pode saber? 

DOROTY -  Eu já tive clientes que foram estupradas. Pelos próprios maridos, com quem 

estavam acostumadas a ter relação. A dor é insuportável... 
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ADELICE -  Humm... Você não lembra mesmo da cara deles? 

M. EUNICE - Não. Não sei... Meu genro que está tratando com a polícia. Eles querem que eu 

vá lá, pra fazer reconhecimento de uns bandidos que eles prenderam. Mas eu 

não quero nem pensar nisso. Já disse que não vou.  

ADELICE -  Pois eu, se fosse comigo, eu ia. 

M. EUNICE - Deus me livre. Eu lá quero ver cara de bandido? Eu nunca tive nada a ver com 

polícia. 

DOROTY -  A Adelice tem razão, Maria Eunice. Você devia tentar reaver suas coisas e botar 

esses bandidos na cadeia.  

NATÁLIA -  Deve ser muito doloroso... 

M. EUNICE - Eu prefiro ficar sem as coisas que ter de ir lá. 

DOROTY -  Mas não tem do que ter medo! 

M. EUNICE - Não é medo, não, Doroty. É... é nojo. Eu estou com nojo da minha casa. Tudo 

que eu pego, eu penso que eles botaram a mão. Dois homens que eu nem sei 

quem são! Eles pegaram em mim. Me amarraram. Podiam até ter... se 

aproveitado de mim. O tapete ficou cheio de marca dos pés deles... A minha 

casa está suja, invadida, não é mais minha... Eu sinto... Parece que eu fui mesmo 

violentada. A Nicinha quer que eu vá pra casa dela, mas eu... Eu quero, mas não 

posso, entende? O que eu queria mesmo era mudar de casa, de cidade... 

NATÁLIA -  É muito triste mesmo, Maria Eunice. Mas você vai ter que superar, esquecer. 

M. EUNICE - Eu sei. Eu nem ia falar disso com vocês. 

NATÁLIA -  Falar é bom, às vezes. 

ADELICE -  É bom sempre. Precisa é distrair, passear bastante, viajar.  

M. EUNICE - Viajar não! Eu não deixo a casa sozinha, já pensou? Pelo amor de Deus! Outra 

dessas... 

 

Tempo. 

Adelice brinca com o baralho, Natália rabisca no caderno, Doroty acende um cigarro, Maria Eunice mexe nas 

fichas com pequenos ruídos nervosos, sem coragem para começar o jogo.  

 

 

NATÁLIA -  O que será que aconteceu com a Lídia? 
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DOROTY -  Vocês já notaram que a gente está sempre esperando a Lídia? 

NATÁLIA -  Estranho que a Lucena não tenha vindo também. 

M. EUNICE - Será que aconteceu alguma coisa? 

ADELICE -  Deus nos livre e guarde! 

M. EUNICE - (cada vez mais nervosa) Nesse mundo que a gente tá vivendo... Acontece de tudo! 

É só abrir o jornal. Mas a gente não acredita enquanto não é com a gente. 

Ainda mais mulher! Sozinha então, nem se fala. 

NATÁLIA -  Você não tem bebida em casa, Adelice? 

ADELICE -  Claro! Você vai tomar um traguinho, Maria Eunice. 

M. EUNICE - Não! Não quero. 

NATÁLIA -  Toma sim. É bom pra relaxar um pouco. 

M. EUNICE - Não quero não, obrigada.  

ADELICE -  Um golinho só. Eu vou buscar. 

 

Adelice sai.  

 

NATÁLIA -  Talvez fosse bom mesmo você se mudar, Maria Eunice. Apartamento é mais 

seguro do que casa. 

M. EUNICE - Mas eu tenho horror de elevador! 

NATÁLIA -  Você já notou o prédio da Doroty? É tão seguro. O porteiro não deixa 

ninguém subir sem avisar pelo interfone.  

M. EUNICE - Mas aquilo é prédio de luxo. O aluguel deve ser uma fortuna. Pra que eu vou 

sair de uma casa que é minha pra pagar aluguel?... Essas coisas, quando tem de 

acontecer, acontece em qualquer lugar. Não adianta vigia... 

 

Adelice retorna com um carrinho de bebidas.  

 

ADELICE -  ... nem marido, nem amante, nem cachorro. (serve uma generosa dose de conhaque 

para Maria Eunice). Alguém mais aceita? 

 

Todas recusam. Maria Eunice bebe em goles pequenos. 
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ADELICE -  Um vinho vocês tomam, não tomam? 

NATÁLIA -  Um vinho. Está aí, eu aceito.  

 

Adelice pega uma garrafa de vinho branco já aberta e coloca um copo diante de cada uma. Serve todas e senta-se 

à mesa. 

 

ADELICE -  A garrafa está aqui. Quem quiser mais... 

NATÁLIA -  Estranho a Lídia e a Lucena estarem demorando tanto... 

ADELICE -  Vai ver o marido da Lídia teve insônia. 

DOROTY -  Insônia? Mas são oito e meia agora! 

ADELICE -  Ele dorme muito cedo. É padeiro. 

DOROTY -  Padeiro?! 

ADELICE -  Quer dizer, ele é dono de padaria. Uma rede de umas quatro ou cinco. Mas 

levanta às três da manhã pra chefiar o serviço. Ele e os dois irmãos. Vocês não 

sabiam? Todo dia a Lídia tem de botar camisola e ir pra cama logo depois do 

jantar. Até ele dormir. Aí, ela levanta, se veste e sai.  

M. EUNICE - E o marido não sabe de nada? 

ADELICE -  Claro que sabe. É que ele não consegue dormir sozinho na cama. 

NATÁLIA -  Eu estou ficando preocupada com esse atraso. 

ADELICE -  Vai ver ele resolveu... brincar com a Lídia hoje. A viuvona é fogo! 

DOROTY -  A Lídia é viúva? 

ADELICE -  Três vezes. Esse é o quarto casamento dela. 

DOROTY -  Quarto?! A Lídia conseguiu casar quatro vezes? Como é que você sabe tudo 

isso? 

ADELICE -  A Lídia mesma que me contou. Eu às vezes vou na casa delas pra Lucena por 

as cartas pra mim. Isso vocês sabiam, né? Que a Lucena sabe ler a sorte nas 

cartas? 

M. EUNICE - É mesmo? 

ADELICE -  Olha aí! Quem sabe ela não descobre os ladrões pra você, Maria Eunice!! Ela é 

espírita. Podia perguntar pras entidades, pros guias dela. Fala com ela quando 

ela chegar. 

M. EUNICE - Deus me livre e guarde! Eu sou católica, apostólica, romana. 
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ADELICE -  A Lucena também. 

DOROTY -  Você não disse que ela era espírita? 

ADELICE -  Uma coisa não tem nada a ver com a outra. 

M. EUNICE - Eu não quero saber dessas macumbas. 

ADELICE -  Não é macumba não. É mesa branca. Alan Cardéque. 

M. EUNICE - Eu morro de medo dessas coisas. 

DOROTY -  Tudo bobagem. 

ADELICE -  Eu não acho. Com as cartas ela acerta tudo, passado, presente e futuro. 

NATÁLIA -  Tem gente que tem mesmo poderes. Não custa tentar, Maria Eunice. A Lucena 

parece ser muito sensível, sempre preocupada com os outros. 

M. EUNICE - Você acha, Natália? 

NATÁLIA -  Por que não? 

M. EUNICE - (pensa) É. Melhor que ir na polícia, isso é mesmo. Que que você acha, Doroty? 

DOROTY -  Eu? Não sei. 

ADELICE -  Também tem medo, bem? 

DOROTY -  Que medo, Adelice? O que eu acho é que é difícil encontrar alguém com 

poderes reais. A maior parte é charlatão. 

ADELICE -  Ô bem, que coisa feia dizer que a Lucena é charlatão.  

DOROTY -  Charlatã! 

ADELICE -  Você nem consultou ela. Consulta primeiro. 

DOROTY -  Com essas coisas não se deve mexer. Eu sou uma mulher racional. 

 

Toca a campainha. Adelice levanta-se e sai. Todas olham para a entrada e esperam em silêncio.  
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Cena 6 

 

Adelice retorna com Lucena. 

 

LUCENA -  Desculpa o atraso. 

M. EUNICE - Que que aconteceu? 

NATÁLIA -  Nós já estávamos preocupadas. 

LUCENA -  É o marido da Lídia. 

ADELICE -  Morreu?!... Outra vez!... 

LUCENA -  Não, não. Teve uma crise do enfisema. Está no hospital. Balão de oxigênio. 

NATÁLIA -  Meu Deus... 

ADELICE -  Que hospital? Eu vou lá. 

NATÁLIA -  A Lídia como é que está? 

LUCENA -  Está tranqüila. Não tem razão para preocupação. Isso acontece sempre. A Lídia 

já vem vindo aí.   

M. EUNICE - Ela vem jogar assim mesmo? 

DOROTY -  (pequeno riso cínico) 

LUCENA -  Eles não deixam ficar no hospital. 

ADELICE -  Eu vou lá ver ela. Vamos, gente? 

M. EUNICE - Eu tenho horror de hospital. 

NATÁLIA -  Não sei... Essas coisas são tão íntimas. 

DOROTY -  Claro. 

ADELICE -  Bom, eu vou. A Lídia pode estar precisando de alguma coisa.  

DOROTY -  nessas horas quanto menos gente melhor. 

ADELICE -  Mas eu quero ficar com a minha amiga. (levanta-se) Eu não sou uma mulher 

racional. 

LUCENA -  Bobagem, Adelice. A Lídia já está acostumada. Vocês sabem como ela é 

nervosa. O melhor é ela vir jogar mesmo pra desanuviar a cabeça. Se a gente for 

pode até desencontrar. 

ADELICE -  Mas ela vem vindo mesmo? Sozinha? 

LUCENA -  Já deve estar chegando. 

NATÁLIA -  Então, está tudo bem. Graças a Deus. 
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ADELICE -  E aos caboclo também. A Lucena tem reza forte, ela confia.  

NATÁLIA -  A Adelice nos contou que você... lê as cartas, Lucena? 

LUCENA -  É. Eu sou cigana. 

DOROTY -  Cigana, Lucena? Que interessante. Não sabia que você e a Lídia... 

LUCENA -  Não. A Lídia não é cigana. Só eu que sou. 

M. EUNICE - Mas... vocês não são irmãs? 

LUCENA -  É. Gêmeas. 

M. EUNICE - Tão diferentes!... 

DOROTY –  Devem ser fraternas, não idênticas. 

LUCENA –  É isso. Meu pai espiritual é que é cigano. Eu herdei isso dele. 

NATALIA –  E como você aprendeu a ler cartas? 

LUCENA –  Eu já sabia por intuição, sabe? Aí, quando comecei a freqüentar o centro, fui 

desenvolvendo. 

NATALIA –  Eu tenho grande respeito por essas coisas. 

M. EUNICE –Eu também... eu também... 

ADELICE –  Descrente aqui, só a Doroty. 

DOROTY –  Não. Não é que eu não acredite. Até acho fascinante. Mas sou como São Tomé: 

ver para crer. 

ALICE –  Faz uma demonstração pra ela, Lucena. 

M.EUNICE – Mas a gente não vai jogar? 

ADELICE –  Você que devia mais querer, Maria Eunice. A casa dela foi assaltada, Lucena. 

Levaram tudo. 

LUCENA –  É mesmo? 

M.EUNICE – Um horror! 

NATALIA –  Você podia por as cartas para a gente, Lucena? 

LUCENA –  Se vocês quiserem... 

ADELICE –  Não. Carta não, que demora muito. Vamos fazer o copinho andar. (Esvazia de 

um gole o que resta em seu copo e emborca o copo sobre a mesa). 

DOROTY –  Ah, não! 

M. EUNICE – Licença, eu vou no banheiro. (sai). 

ADELICE –  Quem sabe você não descobre quem roubou a casa da Maria Eunice. 

DOROTY –  Copinho é coisa de festinha de adolescente. Sempre tem alguém que empurra. 
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ADELICE –  Não, bem. A Lucena faz mexe o copo sozinha. Sem encostar a mão. 

DOROTY –  Eu só acredito vendo. 

LUCENA –  Não sou eu que mexo, Adelice. É a entidade. Eu sou só um instrumento. 

ADELICE –  Então vamos! Vamos fazer. 

DOROTY –  Me desculpe, Lucena. Mas eu preferia que a gente jogasse como sempre. 

ADELICE –  E a senhora, dona Natália? 

NATÁLIA –  Eu tenho curiosidade. Queria ver, sim. Mas se Doroty não quer... 

DOROTY –  Que é isso? De jeito nenhum. Se todas querem eu não me oponho. 

ADELICE –  Então, pronto. Você trouxe o alfabeto? 

LUCENA –  (tirando da bolsa um pacote de fichas com letras e números) Está aqui. (começa a arrumar 

num círculo em torno do copo emborcado no centro da mesa). 

ADELICE –  (chama) Maria Eunice. Maria Eunice. 

M. EUNICE – (entrando e indo sentar-se) Quem dá as cartas? 

ADELICE -   A Lucena vai fazer o copinho andar. 

M. EUNICE - Ai, meu Deus. (faz o sinal da cruz) 

LUCENA -  Adelice, podia diminuir a luz? 

ADELICE -  Claro. (levanta-se e sai de cena um breve instante) 

 

A luz cai em resistência, ficando apenas o foco da mesa, mortiço. 

Adelice retorna, pega outro copo no carrinho e serve-se de mais uma dose generosa. Bebe um gole e senta-se em 

seu lugar. 

Durante toda a cena as mulheres bebem vinho, umas mais, outras menos. 

Lucena faz o sinal da cruz, fecha os olhos e se concentra. 

Tempo. 

Ela estende as mãos. As mulheres se entreolham, Adelice esclarece.  

 

ADELICE -  Vamos dar as mãos. Pra fechar a corrente. 

M. EUNICE - Ai, meu Deus do céu. 

 

Dão-se as mãos. 

Tempo. 

Lucena tem pequenos tremores, funga uma, duas vezes, revira os olhos. 
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M. EUNICE – Que que ela tem? 

ADELICE -  Tá se concentrando, Maria Eunice. Fica quieta, não tenha medo. É bonito, você 

vai ver. 

 

Tempo. 

Lucena solta as mãos. Todas se compõem. Doroty acende um cigarro. Lucena estende a mão poucos centímetros 

acima do copo, sem tocá-lo. 

 

LUCENA -  Podem fazer perguntas agora. 

ADELICE -  Pergunta Maria Eunice. 

M. EUNICE - Eu não! 

NATÁLIA -  (hesitante) Nós... gostaríamos de saber quem foi que assaltou a casa da Maria 

Eunice. 

 

Tempo. 

Todas imóveis, caladas, esperam. Doroty fixando o copo com atenção obsessiva. 

A tensão cresce. 

Lucena tem um forte estremecimento. 

 

LUCENA -  (com voz muito grave, masculina) Cordiais saudações a todos os presentes. Yerud 

falando pelo instrumento Lucena. 

M. EUNICE - (faz o sinal da cruz) Minha Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças! 

ADELICE -  Ih, a coisa hoje melhorou. Não tem copinho, gente. É direto com a entidade! 

DOROTY -  (sorriso sardônico) Eu sabia! 

ADELICE -  Que maravilha! Pergunta, Maria Eunice. 

M. EUNICE - Eu não! Deus me livre! 

LUCENA -  Maria Eunice, o medo vem da sua mente, mas o seu coração pergunta. E eu 

respondo com as palavras de Jesus Cristo Nosso Senhor: “Amai os vossos 

inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Ao que te ferir numa face, oferece-

lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a 

túnica. Dá a todo o que te pedir; e ao que tomar o que é teu, não lho reclames. 
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E assim como quereis que os homens procedam convosco, assim também vós 

procedei com eles. Pois se fazeis o bem só aos que vos fazem bem, que 

recompensa mereceis?” 

 

Longo tempo. 

Adelice chora mansinho. 

 

ADELICE -  (baixinho) Que lindo! 

LUCENA -  Compreende as palavras de Jesus, Maria Eunice? 

M. EUNICE - Eu... acho que entendo, mas... 

NATÁLIA -  Pergunte sem medo, Maria Eunice. 

M. EUNICE - (respira fundo, cobrando coragem) Bom. Como é que eu faço pra conseguir as 

minhas coisas de volta? 

DOROTY -  (ri alto, cínica) Eu não acredito! 

 

Lucena estremece. 

 

LUCENA -  Uma grande força magnética está se aproximando e perturbando o instrumento 

Lucena. 

 

Tempo. 

As mulheres se entreolham em silêncio, sem entender. 

A campainha toca. Todas se sobressaltam, menos Lucena. 

Adelice se levanta e sai. Todas esperam, olhando para onde ela saiu. 
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Cena 7 

 

Adelice retorna com Lídia que estaca ao sentir o clima. 

Tempo incômodo. 

 

LÍDIA -  Já sei: a Lucena incorporou. 

ADELICE -  É E disse umas coisas lindas de Jesus. 

LÍDIA -  Falou alguma coisa do meu marido? 

ADELICE -  Por enquanto não, mas acho que se você perguntar... 

LÍDIA -  Quem que é dessa vez? Falou o nome? 

ADELICE -  Um nome esquisito. Não lembro. 

DOROTY -  Yerud. 

LÍDIA -  Ih! Então é melhor eu não ficar que esse daí não gosta de mim. 

LUCENA -  Uma entidade desencarnada não desgosta nunca de almas corporificadas. 

LÍDIA -  Deixa eu ir embora, Lucena. 

LUCENA -  Se é duro de ouvir, mais duro de realizar. O necessário pode ser dito ou não. É 

função da entidade colaborar para o crescimento espiritual do consulente. 

ADELICE -  Vem sentar, bem. Quer um pouco de vinho? 

 

Adelice enche um copo, coloca na mão de Lídia que se senta e bebe maquinalmente quase o copo todo. 

 

LUCENA -  Disse Jesus Cristo Nosso Senhor: “Pode um cego guiar outro cego? Não caem 

ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo será 

perfeito se for como o seu mestre. Por que vês um cisco no olho de teu irmão e 

não reparas na trave que está em teu olho? Tira primeiro a trave do teu olho e 

depois enxergarás para tirar o cisco do olho de teu irmão”. 

LÍDIA -  Mas a Lucena sempre foi minha “mestre”! Eu sigo sempre tudo o que ela diz. 

Só que quando o senhor incorporou da outra vez, a Lucena me falou umas 

coisas que me doeram, viu? 

LUCENA -  O instrumento Lucena de nada sabe. Fui eu que falou por sua boca. E torno a 

dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. 

LÍDIA -  Mas você é minha irmã! É claro que eu amo você... quer dizer, ela. 
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LUCENA -  Nunca dissemos o contrário. 

LÍDIA -  Como que não? O senhor me acusou que até dentro da barriga da mãe eu tirava 

a força dela. 

DOROTY -  Ih, isso está me cheirando a lavação de roupa suja. 

ADELICE -  Fica quietinha, bem. Não estraga. 

LUCENA -  Nunca houve intenção de acusação, apenas clarificação. O destino do 

instrumento Lucena está inexoravelmente ligado ao seu. Sua encarnação no 

útero materno foi posterior à concepção de Lucena. O que era a ela destinado, 

foi atraído por sua alma que continua absorvendo eventos a ela destinados. 

LÍDIA -  Mas eu não tenho culpa! 

LUCENA -  De fato, você de nada tem culpa, mas sua alma imortal tem como missão 

mitigar as privações sofridas pelo instrumento Lucena devido à interferência 

resultante de encarnações passadas em que, já vinculadas por outras relações, a 

sua ficou devendo à dela. A missão de encarnação Lídia é repor o que absorveu 

e que não era a si destinado. 

LÍDIA -  (confusa, virando o resto do vinho de um gole só) Ai. Chega uma hora que eu não 

entendo mais nada. 

 

Adelice torna a encher os copos. 

 

LUCENA -  É preciso entender com o coração.  

LÍDIA -  Mas o que que eu tirei de você, Lucena? O quê? (emociona-se) 

DOROTY -  (um pouco bêbada, muito sardônica) Casou quatro vezes e não sabe o que tirou dela, 

Lídia? 

LÍDIA -  Mas eu por mim nem casava. Vivia muito bem só com a Lucena. Ela que tinha 

medo de ficar sem homem em casa... Eu sempre casei por nós duas. 

DOROTY -  E gosta bem, não é? 

LÍDIA -  Gosto, ué. Que mulher que não gosta de acordar com homem do lado? É 

normal, não é? 

NATÁLIA -  (carinhosa) É muito normal, sim, Lídia. 

LUCENA -  As vibrações estão esgotando a resistência do instrumento. Se não há mais 

perguntas nos retiramos. 
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M. EUNICE - (também um pouquinho alta) Mas... ele não falou nada da minha televisão, meu 

rádio... 

ADELICE -  (censurando) Ô, Maria Eunice!... 

LÍDIA -  (esvazia o copo depressa, bate o copo na mesa) Eu tenho uma pergunta! É o senhor 

que está fazendo o Juvenal piorar? 

LUCENA -  É a vontade de Deus Nosso Senhor. 

LÍDIA -  Mas é você? 

LUCENA -  Deus tem seus próprios caminhos. 

 

Lídia se descontrola e agarra a irmã pelos braços, chorando. Sacode Lucena. 

 

LÍDIA -  Eu não vou ficar viúva de novo! Não vou! O Juvenal foi o primeiro homem 

que eu que escolhi. É por isso que você não gosta dele. Por isso! Mas eu não 

vou ver o meu lar desmoronar outra vez! 

ADELICE -  (firme) Calma, Lídia! (afasta Lídia da irmã. Lídia chora) 

LUCENA -  É o seu destino. Assim está escrito. (estremece e dá um pequeno guincho. Fala com sua 

própria voz, muito depressa) Pelo amor de Deus, Lídia, escuta a entidade! (estremece 

mais forte e volta a falar com a voz grave da entidade) Vossos destinos estão ligados. 

Todo aquele que se puser entre as duas será removido. (estremece convulsivamente, 

gemendo e chorando com a voz de Lucena) Ai... ai... ai... 

 

Lucena tomba sobre a mesa, esgotada. 

 

M. EUNICE - Meu Deus do céu! 

 

Maria Eunice faz o sinal da cruz, junta as mãos de dedos entrelaçados, fecha os olhos e reza baixinho. Lídia 

chora, tornando a encher o copo de vinho. Doroty, Adelice e Natália juntam duas cadeiras à de Lucena e a 

deitam sobre as três cadeiras. Adelice pega o copo de Lucena e entrega a Natália.  

 

ADELICE -  Faz ela beber um golinho. Pra reanimar. 

 

Adelice abre mais uma garrafa de vinho. 
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LUCENA -  (tomando um gole do copo que Natália coloca em sua boca) Que que aconteceu? 

DOROTY -  (sardônica) Você não sabe? 

NATÁLIA -  Você incorporou uma entidade muito bonita. 

LÍDIA -  (chorosamente irônica) Bonita, sim... (assoa o nariz) 

NATÁLIA -  Parecia um ser de luz mesmo. Eu senti. 

M. EUNICE - É. Eu também. Eu também. Até perdi o medo, viu. 

ADELICE -  (colocando mais vinho no copo de Lídia) Toma, Lídia. Pra acalmar. 

LÍDIA -  (bebe) Não sei! Não sei mais o que eu faço! (chora) 

LUCENA -  Desculpa, Lídia. Que foi que eu disse dessa vez? 

LÍDIA -  Foi aquele mesmo daquele dia, lembra? Falou tudo de novo. 

LUCENA -  Bem que eu não queria trabalhar hoje. 

DOROTY -  Não queria... Estava louca pra exibir seus “poderes”. 

M. EUNICE - (brava) Ô, Doroty, que que é isso? Não agride ela que tá voltando do transe, tá 

toda tremendo, não tá vendo? 

DOROTY -  Pois eu acho que é tudo mistificação. 

M. EUNICE - Mistificação?! 

DOROTY -  Ela aproveita essa história de incorporar para dizer o que quer pra irmã, só isso. 

(serve-se de mais vinho) 

LUCENA -  Mas a Lídia nem estava aqui quando eu incorporei... 

NATÁLIA -  E ela sentiu a chegada da irmã antes da campainha tocar. Você viu, Doroty. 

M. EUNICE - Você também acredita, não é, Natália? 

NATÁLIA -  Não vejo razão para não acreditar. Vocês não sentiram a vibração? 

M. EUNICE - Eu senti. 

LÍDIA -  (estourando em pranto) Tá todo mundo contra mim... 

 

De garrafa na mão, Adelice faz Lucena beber o que resta em seu copo, torna a enchê-lo e enche de novo o copo 

de todas, que bebem sem perceber. 

 

LUCENA -  (depois de um tempinho) Eu não estou contra você nunca, Lídia. É a entidade que... 

LÍDIA -  (ignorando a fala da irmã, bebericando sempre, dolorida) A mãe vestia a gente igual, as 

gêmeas. A gente tão diferente e vestida igual. O vestido de organdi azul, ela 
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ficou linda na loja, loirinha magrinha, eu já tinha peitinho, bunda grande, 

cintura, o vestido de armação, rodado, cheio de babado, fita, rendinha, eu fiquei 

um bonde de grande, horrorosa. A mãe sempre escolheu a roupa igual por ela, 

nunca por mim. Eu entendi de repente, a burrona, lerda de cabeça. Aquilo me 

doeu... (chora, assoa o nariz) Mas eu não estou reclamando, Lucena, não estou 

mesmo. (vai sentar-se ao lado da irmã, pega a mão dela, fala para as outras, bêbada) Ela 

sempre foi muito boa comigo. O crânio da família, primeira aluna, sempre com 

medalha, distinção. (sorri entre lágrimas, alisa o cabelo da irmã) Não é, Lu? Eu 

estudava feito louca, mas sempre fui muito distraída, muito esquecida, sabe? A 

Lu me ajudava, me explicava o que eu não entendia, me deixava até colar dela 

na prova, lembra, Lu? (riem juntas, cabeças encostadas) A Lucena sempre foi um 

anjo pra mim. (bebem ambas) 

LUCENA -  A Lídia sempre foi muito nervosa, sabe? Quando o pai e a mãe morreram... 

LÍDIA -  De acidente, sabe? Os dois ao mesmo tempo. (chora, Lucena consola) 

LUCENA -  A Lídia quis sair do colégio. 

LÍDIA -  Eu detestava aquilo. Aquele cheiro azedo de convento, aquelas madres brancas, 

de carne mole e olho duro, martelando na cabeça da gente que ser madre era a 

melhor coisa do mundo, esposa de Cristo, com aliança no dedo e tudo. 

LUCENA -  O Luciano, primo nosso, veio no convento, disse que ia cuidar de tudo. A 

gente tinha uma herança, pouca coisa, mas que já era uma garantia na vida. 

LÍDIA -  (sorrindo) O Luciano era louco pela Lucena. Desde criança.  

LUCENA -  Bom. A Lídia queria sair, eu resolvi ficar e fazer os votos. 

LÍDIA -  Chorei três dias e três noites e elas tiveram de me deixar ir embora. 

LUCENA -  O Luciano que socorreu a Lídia, cuidou de tudo, não foi? 

LÍDIA -  Mas sempre apaixonado pela Lucena, falando dela sem parar, nós dois sempre 

falando dela, elogiando e de repente foi comigo que ele quis casar. 

M. EUNICE – E você aceitou? 

LÍDIA -  E não ia aceitar, então? Mas eu voltei no convento, perguntei pra ela se ela não 

ficava triste de eu casar com ele. Ela até gostou. 

LUCENA -  Gostei mesmo. Eu não queria casar. Ficava mais sossegada sabendo que a Lídia 

estava casada. Fiquei numa alegria que só vendo... 
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LÍDIA -  Só que a alegria, a minha, durou pouco, viu. eu, a songa peituda que ninguém 

queria, casada com aquele homem lindo. Podia durar? 

LUCENA -  Dois anos depois... 

LÍDIA -  Um ano e nove meses... 

LUCENA -  ... o Luciano pegou uma infecção no cérebro, uma doença rara, que não tinha 

cura naquele tempo e eu pedi licença pra ir ajudar a Lídia. Não tinha feito os 

votos perpétuos ainda. 

LÍDIA -  O Luciano morreu. Que triste! Tão moço! (chora e bebe) 

LUCENA -  Eu vi que não tinha de voltar pro convento. Fiquei com a Lídia. 

LÍDIA -  Não é fácil ver um lar desmoronar desse jeito, é? 

NATÁLIA -  (dando tapinhas confortadores na mão de Lídia) Calma, Lídia.  

LÍDIA -  O médico que tratou do meu marido, dr. Ernesto, senhor já,, 56 anos, ele se 

encantou com a Lucena. Queria porque queria que ela casasse com ele, vinha 

em casa todo dia, me pedia pra convencer a Lu e eu tentava, tentava... 

LUCENA -  Eu já tinha feito voto de castidade. 

LÍDIA -  Pois eu não sei o que a danada fez, que que ela disse pra ele que o Ernesto 

acabou pedindo eu em casamento. Eu não queria, mas ela me convenceu, 

acabei aceitando. Casei segunda vez, de luto aliviado. 

LUCENA -  Um taierzinho cinza lindo, que eu que fiz, lembra? (sorriem ambas). Fomos morar 

em dois sobradinhos, eu dum lado, a Lídia e o Ernesto vizinho, paredes-meia. 

LÍDIA -  (ri maliciosa) Era como se tivesse nós duas casadas com o mesmo homem. Eles 

conversavam de religião, de filosofia, das descobertas da medicina... 

LUCENA -  Foi quando apareceu a vacina Salk pra paralisia infantil, sabe, o Ernesto ficou 

numa animação que só vendo. 

LÍDIA -  E comigo tinha... tinha o resto de casado. Ele era muito bom, carinhoso, 

gostava deveras de mim. Era meu marido e tinha aquela admiração platônica 

pela Lucena. A gente era bem felizes, não é, Lu? 

M. EUNICE -  E o que que aconteceu? 

LÍDIA -  Mataram o Ernesto. (chora e bebe) 

LUCENA -  Ele tinha umas terras no Mato Grosso, coisa de família que fazia anos que ele 

não mexia, avisaram que os posseiros estavam invadindo, ele foi ver. 
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LÍDIA -  E não voltou mais... (chora e bebe) É fácil ver um lar desmoronar assim pela 

segunda vez? 

LUCENA -  Disseram que foram os índios que trucidaram ele, mas não foi.  

LÍDIA -  Foi aí que a Lucena começou a freqüentar o centro espírita e os guias disseram 

que ela era médium, tinha de desenvolver, não foi? E num instante ela estava 

recebendo os caboclo e eles revelaram quem tinha matado o Ernesto. 

ADELICE -  E quem foi? 

LÍDIA -  Os políticos da região que queriam as terras. 

LUCENA -  Aí, ficamos só nós duas de novo. (trocam carinhos) 

DOROTY -  Mas não por muito tempo, pelo visto. 

LÍDIA -  É. Eu conheci o Jorge, irmão do Juvenal, meu atual marido. 

LUCENA -  Era dono da padaria perto de casa. 

LÍDIA -  Cada vez que eu ia comprar pão, ele abria aquele sorrisão portuga lá dele, me 

piscava o olho e perguntava da loirinha.  

M. EUNICE - Que loirinha? 

LÍDIA -  A Lucena. 

LUCENA -  Eu. 

LÍDIA -  eu sempre que ia porque essa aí pra fazer sair de casa é um custo. É só mesmo 

pro centro e pro jogo. Eu fazia a maior propaganda dela, que queria que a Lu 

casasse também, é tão bom vida de casada, não é? Ela já tinha saído do 

convento fazia tanto tempo, o voto de castidade nem valia mais. 

LUCENA -  O voto é perpétuo.  

LÍDIA -  Ela nada. Eu ia inventando história dela e o Jorge ria gostoso, malandro que só 

vendo. Aí um dia ele me aparece em casa. 

LUCENA -  Eu não apareci nem na sala. 

LÍDIA -  E ele começou a vir cada vez mais e a gente tinha umas conversas meio fortes, 

falava de casamento, de homem e mulher, essas coisas. Um belo dia 

aconteceu... 

LUCENA -  (censurando) Lídia! 

LÍDIA -  (bebe, dá de ombros) Que que tem, Lu, é tudo amiga. Deus que me perdoe, foi a 

primeira vez que eu... que eu fui com um homem sem ser casada.  

LUCENA -  E a única. 
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LÍDIA -  Foi ali mesmo, no sofá da sala. 

LUCENA -  Mas eles casaram logo depois.  

LÍDIA -  Só que também dessa vez não era pra durar. (chora) 

DOROTY -  E o seu lar desmoronou pela terceira vez? 

LÍDIA -   (ignorando a ironia) Desmoronou. Eu fiquei que queria morrer também. Viúva 

terceira vez, nem entendia as coisas direito. 

LUCENA -  Ficou perturbada mesmo, coitada. (agrada a irmã) 

ADELICE -  E como é que foi com o Juvenal? 

LUCENA -  Isso melhor a Lídia contar. (bebe) 

LÍDIA -  Era o mais velho dos irmãos, ficou com pena de mim quando morreu o Jorge, 

na família deles era costume, lá em Portugal, o cunhado cuidar da mulher dos 

irmãos mais novos. Ele se sentiu responsável, quis casar comigo. Casamos. 

DOROTY -  (percebendo a reprovação de Lucena) E a Lucena não concordou, certo? 

LUCENA -  Eu não tenho nada com isso, a vida é dela. 

DOROTY -  (irônica, insinuante) É mesmo? 

LÍDIA -  A gente é feliz. Eu e ele. Se ele parasse de fumar eu ficava mais sossegada, que 

cigarro é um perigo pra quem tem enfizema. Mas ele é teimoso, vira e mexe é 

balão de oxigênio.  

DOROTY -  Você não aprova, não é, Lucena? 

LUCENA -  O que? 

DOROTY -  Esse casamento de Lídia. 

LÍDIA -  O Juvenal é o primeiro homem que fui eu que escolhi sozinha. 

 

Tempo. Ninguém reage, todas meio bêbadas, todas mergulhadas em suas próprias histórias pessoais. Adelice 

abre mais uma garrafa de vinho, serve todas. 

 

LÍDIA -  (sem perceber nada em torno) Eu morro de medo de ver o meu lar desmoronar 

outra vez. Porque casar eu não quero mais. Se não der certo desta vez eu 

desisto, vou ficar virgem que nem a Lucena. 

NATÁLIA -  (deixa escapar uma gargalhada breve) Agora é meio tarde pra isso, Lídia. 

LUCENA -  Parece que o destino remove qualquer um que fique entre nós duas. Enfim, 

será o que Deus quiser. 
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DOROTY -  Ou o que a Lucena quiser? 

LUCENA -  (severa e dura) O que que você está querendo insinuar, Doroty? Não coloca 

veneno, não, que eu a Lídia nos damos muito bem.  

DOROTY -  (ri) Êpa! A Santinha mostra suas garras. 

 

Natália se levanta subitamente, sobressaltando todas. Vai até o carrinho de bebidas e serve-se de mais vinho. 

Adelice já está abrindo mais uma garrafa. 

 

NATÁLIA -  Eu estou muito surpresa com vocês. 

LUCENA -  Comigo? 

NATÁLIA -  Com todas. Todas. Até comigo, para dizer a verdade. 

DOROTY -  (brindando com o copo de vinho) In Vino Veritas. 

M. EUNICE - Eu... acho melhor a gente ir embora. 

ADELICE -  Que ir embora nada. Agora é que está ficando bom. 

M. EUNICE - Você bebeu, Adelice. 

ADELICE -  (ri) Claro que bebi. Você também, minha santa. Nós tudo bebemos. 

M. EUNICE - Mas eu não estou alta. 

ADELICE -  (gargalha) Não está? Já viu a tua cara como está vermelha? Pela primeira vez na 

vida a gente está conversando feito gente. 

LÍDIA -  (trêbada) É isso mesmo. 

DOROTY -  Pois eu acho que a coisa escapou inteiramente ao controle. Viemos jogar e 

estamos aqui trocando confidências absolutamente sem propósito. 

ADELICE -  Por que você não aproveita e conta um pouco de você também. 

DOROTY -  Não tenho nada para contar. Apesar de estar me sentindo também um pouco... 

alterada. (indica o copo e bebe) 

ADELICE -  Que bom, bem! Sinal que você, afinal, é humana. 

 

Adelice se levanta, serve mais vinho e olha as amigas todas. Ri alto. 

 

ADELICE -  Ah, é tão fácil ser como vocês. Escovadas, limpas, perfumadas. Nunca um 

cheirinho de corpo, um cabelo oleoso. Parece que vocês não suam, que nunca 

suaram na vida. Nunca tiveram chulé.. E os coitados dos maridos se escovando, 
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se esfregando pra tirar o cheiro de homem. Aquele cheiro bom que fica na 

gente, que dá vontade de mais.  

DOROTY -  Com licença, vou embora. 

ADELICE -  Que com licença coisa nenhuma. Senta aí. Bebe. Faz de conta que você é gente. 

Faz de conta que vocês todas são gente hoje. Que nem eu. Gente que nem eu. 

Vamos falar, conversar feito gente. Falar da vida da gente, falar de homem. 

“Mucherri de la França, chupá pica também cansa”. (ri alto) 

 

Lídia se descontrola e ri, escandalizada. Lucena tenta se controlar, mas ri também. Natália e Maria Eunice 

não entendem o linguajar, mas sorriem complacentes. 

 

DOROTY -  Adelice, você está passando dos limites. Está sendo ridícula. 

ADELICE -  Nós todas somos ridículas, bem. Vocês, eu, todo mundo. E não me chama mais 

de Adelice. Meu nome é Delícia. Era assim que me chamavam na zona de 

Londrina. É. A dona era francesa então cada uma tinha de decorar uma frase 

em francês.. “Mucheri de la França, chupá pica também cansa”. (ri de novo). É. 

Eu ficava na janela, com os peitos de fora e dizia a minha frase pros homens 

que passavam. A gente era as “moças”... as moças do além-linha. Quando a 

gente ia pra cidade fazer compras, ficava todo mundo olhando. Um dia eu caí 

na asneira de cumprimentar um moço que era cliente meu. O Vado. Cliente 

meu, só meu. Da rua inteira, de todas as casas, era só eu que ele queria. O 

Vado, filho do juiz de Direito, de braço dado com a mãe. E eu, burra, 

cumprimentei. Me expulsaram de lá. (bebe) Azar deles. Sorte minha porque foi aí 

que eu conheci o Getúlio. É, vocês não acreditam? Getúlio Vargas em pessoa. 

Catorze anos ele ficou comigo. Mandava me buscar. De avião. Aquele negão, o 

Gregório, ele não gostava, mas tinha de obedecer. E eu passava no nariz dele e 

nem te ligo. Nem olhava. Tinha dezessete anos na primeira vez. Até os 31 eu 

vivia no veludo. Era Delícia pra cá, Delícia pra lá. De cama e mesa com Getúlio 

Vargas, o ditador do Brasil! O melhor presidente que este país de merda já teve.  

DOROTY -  Eu vou embora. Não sei o que ainda estou fazendo aqui, ouvindo esses 

disparates. 
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ADELICE -  Senta aí. Que a porta eu tranquei e perdi a chave. Enfiei no cu. Vocês vão tudo 

ficar aqui até eu acabar de falar. Eu ainda nem comecei a contar o que eu 

queria. Você senta aí, Doroty e vê se aprende. Vê se acorda esse teu corpo 

murcho que não sabe o que é um homem, que não sabe o que é uma piroca. 

LÍDIA -  Que que é piroca? 

ADELICE -  (ri) Ah, bem, você não deve estar ligando o nome à pessoa, mas de todas aí 

você é a que mais sabe o que é uma piroca. 

LÍDIA -  Mas eu não sei, juro. 

M. EUNICE - Olha, eu acho que é melhor mesmo a gente ir embora, como a Doroty falou. 

Eu... estou meio tonta. 

DOROTY -  Pois agora eu não vou! Quero ver até que ponto vai essa loucura. 

ADELICE -  Não é loucura, Doroty. E você sabe muito bem disso. É solidão. Solidão. A 

mesma puta solidão que vocês sentem, que vocês devem ter sentido a vida 

inteira. Eu quero repartir com vocês. Repartir essa bosta de vida que nós todas 

levamos. Um bando de velhas jogando pif-paf toda semana, entra ano, sai ano. 

Vocês não me conhecem. Vocês não conhecem ninguém, nem vocês mesmas. 

Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Eu sou Delícia. A Delícia da zona, a 

Delícia dos homens. Puta. Puta pra toda vida. Tinha treze anos quando meu tio 

me engravidou. É. Irmão da minha mãe. Ele alisava as minhas coxas, mexia nos 

meus peitinhos. Até que me comeu. Quando o pai descobriu, me deu uma 

surra. Ele e os meus irmãos. Quando um cansava de bater, o outro pegava. 

Desde a hora do almoço até de noite. E o tio Zeca olhando. Sem falar nada. 

Nele, ninguém pensou em bater. Fugi. Fui andando pela linha do trem até o sol 

nascer. O sangue escorrendo pelas pernas, o filho do meu tio escorrendo pelas 

pernas. Foi as puta que me acudiram. Me pegaram do trilho do trem e me 

levaram pra zona. Pra melhor casa da zona. Madame Margô a dona. Filha de 

francês, criada aqui mesmo, mas com sotaque. Ela gostava de ler: Pol Eluár, 

chamava o livro dela. E ensinava pra gente. Ensinava tudo: dançar, ensinava 

falar, beber, comer com todos talher. Como pegava num homem pra saber se 

tinha doença, apertando assim o pau na mão, feito quem tira leite de vaca. Era 

uma mãe pra gente. E o puteiro, a casa dela, aquilo era um convento. Tudo que 

nem se fosse freira. Organizado, com respeito. Eu no começo fui pra cozinha. 
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As meninas levantava às quatro da tarde, tomava banho, se vestia. Daí comia 

uma sopa e ia pro salão. Não podia beber. Os homens iam chegando e escolhia 

uma, outra, conversava com a madame. Eu tinha de olhar. Olhar e aprender 

como fazia. Um dia a madame pegou e me levou prum quarto, me sentou na 

poltrona e mandou eu olhar bem. Era o Vado com a Berenice. ela gostava dele, 

mas ele precisava sempre de ter mais uma no quarto, nem que fosse só pra 

olhar. Tinha dinheiro, pagava. Aí, um dia, ele me pegou e eu fui. Sem a 

Berenice. Ela tomou um vidro inteiro de Lysoform, queria morrer porque 

achava que o Vado tava gostando mais de mim que dela. A madame mandou a 

Berê embora e o Vado ficou mesmo comigo. Só comigo. Até me expulsarem de 

lá. A madame me deu dinheiro, me mandou pro sul, trabalhar de cozinheira 

pruma família amiga dela. E um dia, num churrasco, tava lá o doutor Getúlio 

com toda aquela gente fina. Eu muito bonitinha, novinha ainda, de roupa nova. 

Ele olhou pra mim uma hora e ficou, depois, controlando de longe. Aí, veio o 

negão Gregório falar comigo e me propôs. E eu aceitei. Fui pro hotel, tomei 

banho de banheira, ganhei vestido novo. Eu nem entendia direito que tava indo 

pra cama com o presidente do Brasil. Ele montou casa pra mim, me nomeou 

prum cargo, que eu recebo até hoje todo mês, me deu de um tudo. E eu bem 

concha, levando vida de madame. Até aquele dia que ele deu um tiro no peito e 

foi embora assim, que nem ele viveu: dono. Dono das coisas, dono da vida... 

dono de mim. Eu amei aquele homem. O meu baixinho. Eu amei ele como 

nenhuma de vocês é capaz de imaginar. Vocês não sabem o que é amor. 

NATÁLIA -  Você está enganada, “Delícia”. Eu tive um grande amor. 

ADELICE -  Um? 

NATÁLIA -  É. Um amor maior que todos os que você pode ter tido nos teus puteiros, um 

amor maior que o teu ditador. (esvazia o copo de um gole só e estende para Adelice que, 

deliciada, torna a enchê-lo) 

DOROTY -  Dona Natália... cuidado, pode fazer mal pra senhora. 

NATÁLIA -  Um pouco de verdade nunca faz mal para ninguém, Doroty. Que linda vida 

você viveu, Delícia. Eu queria ter tido a sua coragem. 
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ADELICE -  Ih, já pensou a senhora no puteiro? Ia já ser madame direto, nem passava por 

puta. Direto lá pra cima. (riem) Um brinde: à saúde de dona Natália... Natália de 

quê mesmo? 

NATÁLIA -  Natália Ciambrini. Sem senhora e sem dona daqui pra frente. 

ADELICE -  À saúde de Natália Ximbica, a rainha da zona. 

 

Natália cai na gargalhada, bebem com os braços enganchados, como noivos. Se abraçam. 

 

M. EUNICE - (escandalizada) Natália! 

NATÁLIA -  Não se assuste, Maria Eunice. Eu sou a mesma Natália de sempre. Talvez mais 

eu mesma agora. A Delícia está certa. A gente nunca se conheceu esses anos 

todos. Me dá um abraço você também. 

 

Abraça Maria Eunice, ainda um tanto relutante. Doroty cai na gargalhada. 

 

LÍDIA -  Do que você está rindo, sua tonta? 

DOROTY -  Do ridículo dessa situação toda. 

M. EUNICE - Ridículo? 

NATÁLIA -  Ridículo, sim. Nós todas somos ridículas. Nós já podemos nos permitir ser 

ridículas. O ridículo é uma arma. A Delícia aqui, ridícula com essa vida mais 

linda, puta de puteiro, imagine! e fingindo de madame só pra não escandalizar a 

gente. Lídia e Lucena sempre com esse ar meio de coitadas, de carolas e bem 

pensantes, com essa vida cheia de aventuras, feito os irmãos corsos. Você com 

esse cabelo pintado, Maria Eunice, ridícula. Avó de dois netos e querendo 

esconder a idade. Hipócritas nós todas. Bem pensantes, falsas, mentindo pra 

nós mesmas, sem coragem de gozar a vida, nós que já estamos perto do fim. 

Ridícula eu também, fechada na minha pose de dama bem nascida e culta, 

tantos anos desperdiçados com medo do mundo, por causa de um amor infeliz 

de juventude.  

LUCENA -  Guido... 
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Todas olham para Lucena, perplexas. Ela está com os olhos vidrados, novamente em transe, uma pomba-gira 

agora. Recolhe a saia pregueada de carola e põe as mãos na cintura, oscilando os quadris, abrindo um riso largo 

e malicioso. 

 

LUCENA -  Hum-hum... 

NATÁLIA -  O que foi que você disse? 

LUCENA -  (uma putona vulgar agora) Guido foi que eu falei, mulé. Guido. O desgraçado que 

fudeu com a tua vida. É ou não é? 

LÍDIA -  (surpresíssima) Lucena! Que que é isso? 

NATÁLIA -  (animada, rindo) É. É, sim. Mas ninguém sabe disso! 

LUCENA -  Que que a gente não sabe lá no andar de cima, nêga? (aponta o céu) Guido, 

violinista, que se fez na vida às suas custa, te comeu e te largou. Mas tu pode 

sossegar que esse daí já pagou o que tinha de pagar, já passou desta pra melhor. 

DOROTY -  Ah, não! Outra eu não agüento. Agora estou indo embora mesmo. 

LUCENA -  Vai, vai sonhar com o teu Luís. Aliás, é bom mesmo tu pensá mais nele que o 

coitado só faz te proteger lá em cima. 

DOROTY -  (estaca, perplexa) Você... você não pode... saber disso.  

LUCENA -  A gente aqui sabemos tudo, neném. Sabemos até do sorveteiro dessa daí. (indica 

Maria Eunice) 

M. EUNICE - (estuporada, cai sentada numa cadeira e não consegue deixar de rir, envergonhadíssima) 

Minha Nossa Senhora Medianeira! Não me lembre disso, pelo amor de Deus. 

Que vergonha! 

LUCENA -  Vergonha o que, mulé? Uns amasso e dois três beijinho não tirou pedaço, não. 

E ele queria casá. Dono de sorveteria e tudo. Se tu não fosse tonta de obedecê 

teus filho, tava aí com hóme do lado. 

M. EUNICE - (ri histérica, entre envergonhada e divertida, o tesão de anos liberado) Mas não é possível! 

Ela sabe mesmo!... Ela sabe! (e ri)  

LUCENA -  (para Lídia) E o teu marido, nêga, tua irmã Lucena aqui presente não gosta dele 

não, mas isso é tesão recolhido, tá entendendo? Tu não escuta ela não e 

continua grudada no hóme que com esse tu vai até o fim.  

LÍDIA -  Eu sabia. Eu sabia que ela estava com ciúme. Coitadinha.  
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LUCENA -  Coitado é filho de rato que nasce pelado, tu trata de cuidar do teu. E cuida 

dessa daí também (indica Doroty) que ela vai ter um treco já já. 

 

A longa resistência de Doroty se quebra e ela chora, copiosamente, cobrindo o rosto com as mãos como uma 

criança. Natália e Lídia consolam, enquanto Adelice muito alegre e mais bêbada que todas, torna a encher os 

copos. Lucena, ainda possuída, começa a girar lentamente. 

 

DOROTY -  Que vergonha! 

LÍDIA -  Vergonha do quê? 

DOROTY -  Eu nunca falei do Luís com ninguém. Só com meu analista. 

NATÁLIA -  Não é vergonha nenhuma, Doroty. Fala, se quiser. 

DOROTY -  Não tem muita coisa para falar. O Luís foi o meu amor de juventude. Morreu 

tuberculoso aos vinte anos. 

ADELICE -  Judiação! Quer dizer que vocês nem tiveram tempo de... 

DOROTY -  (sorri entre as lágrimas) Não. Naquela época não tinha pílula. E preservativo tinha 

um ar de vulgaridade, de coisa de bordel. 

M. EUNICE - Eu também sempre tive vergonha de camisinha (tapa a boca com as mãos, 

envergonhada. Ri.) Eu falei! (ri descontrolada) Falei camisinha! Desculpa. 

DOROTY -  E ele doente, tinha o perigo de contágio. 

ADELICE -  Olha, não me pergunta como, mas eu sabia que você era virgem. 

LUCENA -  (gargalhada de caçoada, sem parar de girar) É não! 

DOROTY -  A gente se tocava. No começo com a mão. Eu na primeira vez não senti nada, 

não cheguei até o fim. Ele sim. Eu senti na mão aquela coisa jorrando, quente... 

ADELICE -  Que bonito! 

M. EUNICE - Você não assustou? 

DOROTY -  Não. Eu já tinha lido muito a respeito. Assustei foi com o meu primeiro 

orgasmo. 

NATÁLIA -  O primeiro assusta mesmo. 

LÍDIA -  Então, você...? 

DOROTY -  Não. Ele... me beijou. 

LÍDIA -  Só com um beijinho você já gozou? 

DOROTY -  Não. Ele... 
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ADELICE -  Sua tonta, ele beijou... (gesto indicando as “partes”)... lá. Não foi? 

DOROTY -  Isso. 

M. EUNICE - (deslumbrada, caprichando na expressão) Sexo oral! 

DOROTY -  Naquele tempo não se usava essa expressão. E o amor da gente era muito 

bonito, justificava tudo. 

ADELICE -  Um bom dum 69! 

 

Riem todas. 

 

LÍDIA -  E ficou nisso? 

DOROTY -  Não, claro que não. Eu tive outras relações depois do Luís, mas... sempre assim. 

NATÁLIA -  Bom. O que é de gosto, regala a vida. 

ADELICE -  Quer dizer que você nunca agasalhou mesmo um croquete? 

DOROTY -  (sem entender) Como? 

LUCENA -  (sem parar de girar) Agasalhar o croquete! Afogar o ganso! Molhar o biscoito! 

Entubar uma brachola! 

 

Um tempo. Adelice cai na risada. Todas se entreolham e vão entendendo aos poucos. 

Gargalhadas gerais. 

 

M. EUNICE - (se abanando) Ai, gente! Essa conversa tá me dando um calorão! 

 

Mais risos. Natália se põe ao lado de Lucena, pega suas mãos e dança com ela. 

 

ADELICE -  Isso! Música! Vamos dançar! 

 

Sai de cena depressa. 

Um tango típico e bem marcado. 

Adelice entra em cena já dançando, agarra Maria Eunice e dançam.  

Doroty olha para Lídia, Lídia olha para Doroty. 

As duas vencem a inimizade. Doroty abre os braços, Lídia ri e se abraçam. Dançam. 
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O sax tocando o mesmo tango, mais lancinantemente, substitui aos poucos o tango gravado.  

As mulheres dançam, rindo e se divertindo como meninas bêbadas.  

As luzes caem lentamente em resistência. 

 

Fim. 

São Paulo, abril de 1989. 


