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CENÁRIO- UM SOTÃO OU UM PORÃO. UMA MESA, TRÊS CADEIRAS, TAPETES 
VELHOS. CORTINAS SUJAS COM GRANDES FOLHAS ESTAMPADAS, VASOS, 
UMA SINETA, DUAS FACAS, ESPELHOS E ALGUNS OBJETOS FORA DE USO A 
UM CANTO, JUNTO COM VASSOURA E ESPANADOR 
 
PERSONAGENS-LALO 

    CUCA 

    BEBA 
 
 (LALO E BEBA JÁ ESTÃO EM CENA.ENTRA CUCA E DEIXA A PORTA 
ABERTA) 

LALO- Fecha a porta (BATENDO NO PEITO. EXALTADO COM OS OLHOS 
ESBUGALHADOS.CUCA ENTRA. LALO FECHA A PORTA E ABRE MAIS 
AS CORTINAS) Um assassino. Um assassino (CAI DE JOELHOS) 

CUCA - (A BEBA) O que foi? 

BEBA - (INDIFERENTE) A representação começou. 
CUCA - Outra vez? 

BEBA - (ABORRECIDA) Qual é a novidade? 

CUCA - Não comece, por favor. 
BEBA - Sempre na lua. 
CUCA - Papai e mamãe ainda não saíram 

BEBA - E daí? 
LALO - Eu os matei (NUM GESTO SOLENE) Não está vendo aí os dois caixões? Olha: 

as velas, as flores...Enchemos a sala de gladícios, as flores que mamãe mais 
gostava. (PAUSA) Não podem se queixar, depois de mortos lhes fazemos as 
vontades. Eu mesmo vesti esses corpos rígidos, viscosos...E cavei com estas mãos 
um buraco bem fundo (SE LEVANTA RÁPIDO Á CUCA) Que tal? (ACARICIA-
LHE O QUEIXO) Já sei: está com medo. É, contigo é impossível. 

CUCA - (ESPANANDO) Não estou aqui para essas bobagens. 
LALO - O que? Consideras o crime uma bobagem? Está falando sério? 

CUCA - Estou. 
LALO - Então, o que é que você acha importante? 

CUCA - Eu preciso arrumar esta casa. Este quarto está um chiqueiro.Baratas, ratos, traças, 
lacraias...O cálice sagrado (TIRA O ESPELHO COM CANUDO DA CADEIRA E 
COLOCA-O SOBRE A MESA) 

LALO - Você acha que exterminando as bandeiras vai conseguir alguma coisa? 

CUCA -Melhor isso que nada. 
LALO - (AUTORITÁRIO) Põe o espelho em seu lugar. 
CUCA - O espelho é prá se mirar e não prá cheirar essa porcaria...principalmente em cima 
da cadeira. 
LALO - Faz o que eu digo. 
CUCA - Não começa, Lalo. 



LALO - (PEGA O ESPELHO E PÕE NA CADEIRA) Eu sei o que faço.(PEGA UM 
VASO E COLOCA NO CHÃO)  Nesta casa o espelho deve estar na cadeira e o vaso no 
chão.(TIRA COCAÍNA DO BOLSO E COMEÇA A  BATER A DROGA NO 
ESPELHO) 

CUCA - E as cadeiras? 

LALO - Em cima da mesa. 
CUCA - E nós? 

LALO - Flutuamos com os pés para cima e cabeça para baixo. 
CUCA - (IRRITADA) Isso parece fantástico. Até parece que você está inventando algo 
fora do comum. Que  monotonia, que repetição. É isso que essa porcaria faz  em você, cara. 
(MAIS DURA) Olha, fica na tua. Que  eu farei o que quiser e tá acabado. 
LALO - Não queres que eu te ajude? 

CUCA - Nem sonhando! 

LALO - Então não te metas com as minhas coisas. (CHEIRANDO) Eu quero o espelho 
aqui. (PUXANDO O PÓ  PARA  OS PULMÕES)  
CUCA - Na sua cabeça não entra e nem sai nada de bom. 
LALO - De novo com medo? Porque não experimentas? 

CUCA - Não me meta nisso. 
LALO - Arrisca! 

CUCA - Não adianta. 
 (BEBA QUE ESTAVA NO FUNDO LIMPANDO ALGUNS MÓVEIS, APROXIMA-SE E  

CHEIRA A OUTRA FILEIRA NO ESPELHO) 
BEBA - Vejo esses cadáveres e parece mentira. É um espetáculo digno de ver-se. 
(INSPIRANDO) Fico toda  arrepiada. Nem quero pensar. Nunca me senti tão infeliz. 
Olha. Voam, se desintegram. 
LALO - (COMO UM GRANDE SENHOR) Os convidados já chegaram? 

BEBA - Sobem as escadas. 
0LALO - Quem? 

BEBA - Margarida e o velho Pantaleão. 
 (CUCA NÃO LARGA O SEU TRABALHO, EMBORA POR MOMENTOS 
FIQUE DISTRAÍDA,  CONTEMPLANDO-OS) 

LALO - (COM DESPREZO) Não gosto dessa gente. (VIOLENTO) Quem os chamou? 

BEBA - Sei lá...Não me olhes assim. Juro que não fui eu. 
LALO - Então foi ela. (PARA A CUCA) Ela. 
CUCA - Eu? 

LALO - Tu, mesmo, palerma. 
BEBA - Eles mesmo resolveram vir. 
LALO - Não comece a defendê-la. (CUCA AGACHADA LIMPANDO O  CHÃO) Tu, 

sempre tu nos espiando.Vigiando os nossos passos,  o  que fazemos, o que 
dizemos, o que pensamos. A menina mimada, a gata borralheira dengosa espiando 
tudo. Que nojo. O que é que você  tem, hein? Porque você se mistura com esses 
caretas? 

CUCA - São amigos da mamãe, são nossos também... 
LALO - Amigos.Me dás pena. (PAUSA) Se és nossa inimiga, mostra os dentes: morde, 
porra, rebela-te! 

CUCA - (FORA DO JOGO) Não continue, por favor. 
LALO - (IMPERATIVO) Vamos, levanta. 



BEBA - Deixe de atormentá-la. 
LALO - (A CUCA) Dá-me teu rosto! 

CUCA - Estou com tonteira. 
LALO - Ponha-se na minha frente. 
CUCA -  Não posso. 
BEBA - (A LALO) Espera um pouco. 
CUCA - (SOLUÇANDO) Não tenho culpa, sou assim. Não posso mudar. Antes pudesse... 
LALO - Tu és uma bolha. 
BEBA - (A CUCA) Venha, vamos... (LEVANDO-A ATÉ A CADEIRA) Enxuga as 

lágrimas. Ele tem razão. O que  fizeste é condenável. (ACARICIA-LHE OS 
CABELOS) Mas não é o caos. Vamos...(EM TOM MAIS AMÁVEL) Não faça essa 
cara. Sorria, menina. Agora,  tens que ir até o fim. (BRINCANDO) Este narizinho 
vermelho parece um tomate. Bobinha, que boboca. 

CUCA - (AGARRANDO-SE A BEBA) Não quero vê-lo. 
BEBA - Calma. 
CUCA - Não quero ouvi-lo. 
BEBA - Ele não come ninguém. 
CUCA - Eu queria sair correndo. 
BEBA - Isso acontece só no começo. 
CUCA - Não agüento. 
BEBA - Depois é fácil. 
CUCA - Tenho nojo. 
LALO -  (COM O CANUDO E ESPELHO NA MÃO) Oh, Afrodite, ilumine esta noite de 
vitupérios. 
CUCA - (ANGUSTIADA) Começou outra vez. 
BEBA - Deixa. Não faça caso. 
CUCA - Tenho vontade de cuspir nele. 
BEBA - Não mexe com ele. 
LALO - (COMO IMPERADOR ROMANO) Preciso de alguém: morro de tédio. (CUCA 

INCAPAZ DE  COLOCAR-SE NO MESMO NÍVEL DE LALO O 
REPUDIA EM TOM DE BURLA) 

CUCA - Que façanha mais extraordinária. É igualzinho ao teu tio Chico, não é verdade 
mana? És um nojo. 
LALO - (COMO UM SENHOR IMPORTANTE) Enquanto os deuses se calam, o povo 
chia. (ATIRA O ESPELHO  AO FUNDO) 

CUCA - (COMO A MÃE) Atira. Quebra. Não é tu que paga. 
LALO - (COM UM SORRISO. EM DIREÇÃO A PORTA) Oh, que surpresa. Finalmente 
você entrou no jogo. E de  cara limpa, hein Beba. Melhor que nós. (PARA OS 
PERSONAGENS IMAGINÁRIOS) Entrem, entrem... 
BEBA - (A CUCA) Vens? 

LALO - Estão ai. 
BEBA - Deixa-os. Já vão embora. 
LALO - (A BEBA) Vieram para nos provocar. 
CUCA - Boa noite, Dona Margarida. 
LALO - (A CUCA) Vieram farejar o sangue. 
BEBA - Como vão? 



LALO - (COM UM SORRISO HIPÓCRITA) Como vai, Seu Pantaleão? Há muito tempo 
que não via o senhor. Desaparecido... 

BEBA - (PERSEGUINDO OS PERSONAGENS IMAGINÁRIOS) Como vai sua urina? 
Outro dia me disseram... 
CUCA - (AOS PERSONAGENS) Sua bexiga funciona bem? 

BEBA - O que?  Ainda não se operou do esfíncter? 

CUCA - (ESCANDALIZADA) Oh, ainda não? E da hérnia? 

LALO - (HIPOCRITAMENTE) Dona Margarida, a senhora está com  uma ótima 
aparência. Seu fibroma continua  crescendo? (A BEBA) Atende- os. 
BEBA - (A LALO) Não sei mais o que dizer. O meu repertório se esgotou. 
LALO - Fala qualquer coisa. De qualquer jeito você vai se sair mal...(VAI ATÉ O 
FUNDO) 

BEBA - (FINGINDO) Hum, Seu Pantaleão, o senhor está cada vez mais jovem! Nem 
parece ter a idade que tem. 
LALO - (COMO PANTALEÃO) Não exagere, eu não acredito. Os anos, minha filha, 

fazem da gente um trapo. Se  me houvesses conhecido  nos  bons tempos...Ah, 
se aquela época voltasse...Mas qual, peço o impossível. Estou velho acabado. E 
cada dia piora. Os filhos não respeitam,  nem perdoam a idade avançada dos 
pais. 

BEBA - (COMO MARGARIDA,  ABORRECIDA)Não diga isso, homem. 
(COCHICHANDO) Como vais falar de  corda na casa do enforcado? (COM UM 
SORRISO) Que pensarão estes jovens tão lindos e tão simpáticos? (A CUCA) Vem 
cá, boneca. Porque te escondes? De que tens medo? Quem é o bicho papão? (CUCA 
NÃO SE MOVE) Vem cá, sou por acaso uma velha tão feia? Vem cá, não sejas 
boba, lindeza. Diga-me uma coisa, e os paizinhos? Onde está tua mamãezinha? 

LALO  - (VIOLENTO, PARA O PÚBLICO) Estão vendo. Eu não disse? Para isso vieram. 
Eu os conheço, não me  engano.    (A CUCA, ACUSADOR) São teus amigos. 
Tira-os daqui. Que vão para o diabo. Ouves? Acabou-se. (CUCA TENTA REAGIR, 
MAS NÃO CONSEGUE) 

BEBA - (COMO MARGARIDA A CUCA) Não quero ir tão cedo. Viemos fazer a visita de 
costume. Estávamos devendo essa visita desde o mês  passado. Eu não me sinto 
nada bem. Tua mãe deve ter algumas folhinhas de hortelã para me dar...ou, ou um 
pedacinho de pau-santo... 

LALO - (FRENÉTICO) Diz a eles para irem embora, Cuca. diz a eles para irem à merda. 
(COMO SE TIVESSE COM UM CHICOTE AMEAÇANDO-OS) Fora, fora daqui. 
Rua. 

CUCA - (A LALO) Não sejas grosseiro. 
BEBA - ( COMO MARGARIDA, ESBAFORIDA) Nos ofendem. Isto é uma 
infâmia...filhos do diabo. 
CUCA - (A LALO, DONA DA SITUAÇÃO)Tu, pelo que vejo, perdes os estribos com 
muita facilidade, hein  maninho? 

BEBA - (AOS VISITANTES) Peço que o desculpem. 
CUCA - (A LALO) Eles não te fizeram nada. 
BEBA - Sabe, é que ele tem os nervos muito alterados. Desculpem. 
CUCA - (A LALO) És um inconsciente. 
BEBA - O Doutor Falcão lhe recomendou muito repouso. 
CUCA - (A LALO) Que falta de tato, de educação, de tudo. 



BEBA - É...foi um ataque inesperado. Isso sempre acontece, sem os remédios... 
CUCA - (A LALO, QUE RI COM CERTA DISSIMULAÇÃO) Isto não tem perdão. 
BEBA - Adeus, dona Margarida. Boa noite, seu Pantaleão. Não se esqueçam. Mamãe e 
papai foram a... (ENTRE  DENTES) puta que os pariu... e  não sabemos 
quando....Esperamos que voltem logo. Adeusinho. (ATIRA- LHE UM BEIJO COM 
FINGIMENTO. PAUSA. A LALO) Que  mal pedaço me fizeste passar.  (SENTA-
SE  ESTAFADA) Até cortou a onda. Quero mais. Onde está? 

LALO - Eu pego. 
CUCA - Quando mamãe souber... 
LALO - (NUM ROMPANTE) Vai dizer, anda. (CHAMANDO) Mamãe, papai, mãezinha, 

paizinho.(DESAFIANTE) Não demora. Anda.  Sopra no ouvido deles. 
(SEGURA CUCA PELO BRAÇO E LEVA-A PORTA) Sempre queres ou não 
queres. Sempre és e não és. Você acha que só precisa agir assim, é? Tem que se 
arriscar. Não importa ganha ou perder. (SARCÁSTICO). Mas você quer sempre o 
caminho mais fácil, e aí ficas no ar, sem saber o que és e o que é pior, sem saber o 
que queres. 

CUCA - (EM DIREÇÃO À PORTA.NA ESCADA) Bem, o certo é que agora eu digo o 
que penso. 
LALO - Você não percebe que eu estou propondo a única solução que nós temos? 

(APANHA A CADEIRA MOVENDO-A NO AR) Esta cadeira eu quero que fique 
aqui.  (RÁPIDO PÕE A CADEIRA EM OUTRO LUGAR DETERMINADO. 
VOLTA O JARRO PARA O CHÃO BEBE TAMBÉM ACOMPANHA O JOGO 
DO LALO TROCANDO TUDO DE LUGAR E REPETINDO A FALA)  Quero 
isto aqui e não ali.  Papai e mamãe não admitem essas coisas. (CUCA FICA 
ESTÁTICA LALO VAI A ELA) Querem que tudo permaneça imóvel, que nada  se 
mova.  

CUCA - Numa casa, os móveis são imo...(BEBA ESTATUALIZA CHEIRANDO A 
COCAINA) 

LALO - Nem nós. Não querem que a gente se mova também.Que importa esta casa, se nós 
não somos nada, se simplesmente vagamos por ela e somos igual a um vaso de 
flores ou uma faca suspensa no ar. E esta casa envelhece, suja e cheira mal. Mamãe 
e papai  são os culpados. Tenho pena, mas é assim. E o mais terrível é que eles não 
se detém um minuto sequer para pensar, se as coisas não poderiam ser de outro 
jeito.(NA DIREÇÃO DE  BEBA QUE VOLTA A SE MOVER INDO EM 
DIREÇÃO A PORTA)E se ela sempre joga esse jogo comigo, é porque não pode 
fazer outra coisa. 

CUCA - (PARA A DIREITA)Mas, porque tanta raiva de papai e mamãe? Porque jogam a 
culpa prá cima deles? 

LALO - (LAMBENDO O PAPEL DA COCAINA NA ESQUERDA) Porque eles me 
tornaram um inútil. 
CUCA - Não é verdade. (FRENTE A FRENTE NA MESA) 

LALO - Para que vou mentir? 

CUCA - Você esconde o jogo. Sempre escondeu. Destruías as nossas bonecas; inventavas 
loucuras; querias que nós fossemos tua sombra, ou igual a ti mesmo. 

LALO - Era para libertar-me do peso. 
BEBA - (IMITANDO O PAI VINDO DO FUNDO ATÉ O CENTRO DA MESA) Lalo, a 

partir de hoje limparás o chão,cozerás a minha  roupa.Tua mãe está doente e alguém 



tem que fazer tais coisas. (LALO SE AFASTA  ESCONDENDO-SE Á 
FRENTE DA MESA. CUCA  VAI ATÉ ELE E FICAM AGACHADOS) 

CUCA - Mamãe e papai te dão tudo... 
LALO - A custa de que?... 
CUCA - Que mais queria que te dessem ganhando apenas três salários mínimos. 
LALO - Então porque diziam para não andar com “este” ou “aquele”, se não éramos 

melhores do que eles.(OLHARES DA BEBA) Porque me fizeram crer que era 
melhor que qualquer outro? Repetiram mil vezes, que poucas crianças ricas tinham 
a vida que nos davam. Por isso cobravam o melhor de nós e se não fizéssemos, 
vinham as pancadas, os castigos... 

CUCA - Eles tinham que fazer isso, eles tem razão. 
LALO - Eu também tenho. 
CUCA - Te revoltas? 

LALO - Sim. 
CUCA - Contra eles? 

LALO - Contra tudo. 
(NESSE INSTANTE BEBA VOLTA A REPETIR A ATUAÇÃO DO PAI. 
PROJETANDO-SE ATÉ ONDE ESTÃO OS DOIS) 

BEBA - Lalo, vais esfregar todas as paredes da casa...Já que tuas irmãs ajudam na cozinha, 
a partir de agora limparás o banheiro. Comerás num  canto da cozinha. Tu vais 
aprender, juro que vais aprender. Estás ouvindo 

CUCA - Porque não abandonas a casa? 

LALO - Você se lembra. Sempre que experimentei, voltei com o rabo entre as pernas. 
CUCA - Tenta outra vez. 
BEBA - (INDO ATÉ A PORTA E VOLTANDO)Se não queres ir para a rua trabalhar. Eu 

dou um jeito. (PEGA UM CINTO E COMEÇA A TREINAR ANDANDO AO 
FUNDO E RECLAMANDO EM VOZ BAIXA) 

LALO - Não...reconheço que não sei andar na rua. Eu fico confuso, me perco. É como se 
me apagasse. Eles não me  ensinaram a eu me ver sozinho; ao contrário, me fizeram 
dependente, me confundiram. 

CUCA - (LEVANTA-SE) Então, como queres ordenar, governar? 

LALO - (LEVANTA)Esse é o único jogo que conheço. A ele me resigno. 
 (CUCA NA FALA  DESAFIA LALO A UMA CANA DE BRAÇO NA MESA. 
LALO ACEITA O  DESAFIO) 

CUCA - Te agarras... 
LALO - Me imponho. 
CUCA - Estás disposto a repetir... 
LALO - Quantas vezes for necessário. 
CUCA - E chegar até o fim? 

LALO - É a única coisa que sei fazer. 
CUCA - Mas será que a policia não vai meter o nariz nisto. Achas que a enfrentarás 
sózinho? 

LALO - Quem sabe? 

CUCA - (TIRA O BRAÇO)Pois não contes comigo, entendes? Eu os defenderei a ferro e 
fogo, se for necessário. A mim  não interessa nada disso. Aceito o que papai e 
mamãe disserem.Jamais participarei do teu jogo. Eles lutaram, se sacrificaram; 



merecem pelo menos o nosso respeito. Se nesta casa alguma coisa anda mal, é  
porque tinha que ser assim...Não, eu não posso me opor. 

LALO - (APLAUDINDO) Bravo. Uma ceninha estupenda 

BEBA - (APLAUDINDO) Merece um prêmio. 
LALO - A menina promete, mas é imbecil. 
BEBA - É sensacional. 
LALO - É uma idiota. 
BEBA - É uma santa. (APLAUDEM COM RAIVA EM TOM DE BRINCADEIRA) 

CUCA - Brinquem. Quando chegar a minha hora, não terei piedade. 
LALO - Ah, é? E nós temos? 

CUCA - (AMEAÇADORA)Te arrependerás quando eu começar. 
LALO - Então...experimente.(AVANÇA) 

CUCA - (RECUANDO) Tu não mandas em mim. 
LALO - Estás ficando com medo. (RI) 

CUCA - Tenho mãos, unhas, dentes e a mente despoluida. 
LALO - Farás o que eu disser. (SEGURA-A POR UM BRAÇO E O TORCE 
LENTAMENTE) 

CUCA - (FURIOSA) Solte-me. 
LALO - Vais me obedecer? 

CUCA - Covarde. 
LALO - Isso eu sei. Então, sim ou não? 

CUCA - Está doendo. (VENCIDA) Farei o que você me mandar. 
LALO - Depressa. Levanta-te. 
BEBA - Ai, gritos e mais gritos...Não posso mais. Vim aqui para ajudar, prá jogar, fazer 

meus papéis, me divertir. Porque não sei o que fazer da minha vida...voltas e mais 
voltas...a gente parece um pião...”O que está pensando essa menina? Entra, que vai 
apanhar um resfriado”. Se vou a sala e ligo  a televisão: “estão gastando muita luz”. 
E Lalo responde insultando-os, eles retrucam e continuam, continuam gritando, 
 mamãe papai contra Lalo, Lalo contra mamãe e mamãe contra Lalo, Lalo 
contra papai, papai contra Lalo, e eu no meio. No fim, saio e me meto aqui...Mas 
vocês não percebem e continuam discutindo, como se pudessem arrumar esta casa 
com as palavras e terminam brigando também, por causa delas. Ai, não agüento 
mais. (DECIDIDA) Vou me embora. (LALO SEGURA-A POR UM BRAÇO) Me 
deixa. Não quero quero saber de nada. Surda. Cega. Morta, morta. 

LALO - (COM TERNURA) Não diga isso. 
BEBA - É o que eu quero. 
LALO - Se quisesse me ajudar talvez pudéssemos nos salvar. 
BEBA - (OLHA-O ALUCINADA) Que estás dizendo? (AGARRA-SE A SEUS BRAÇOS) 

Sim, hoje podemos. (RAPIDAMENTE LALO APANHA AS FACAS. OBSERVA 
O GUME E COMEÇA A AFIÁ-LAS) 

BEBA - (A LALO) Vais repetir a história? 

CUCA - (A BEBA) Por favor não continuem. 
 (BEBA DEVE SE MOVER EM PLANOS DIFERENTES NO PALCO A CADA PERSONAGEM 

INTERPRETADO) 
BEBA - (VIZINHA FALADORA) Sabes de uma  coisa, Cátia? A noticia apareceu na 

televisão. Sim, minha filha,mas a velha Margarida aquela da  esquina, e 
Pantaleão, o corcunda, viram tudo e me contaram tim-tim-por- tim-tim. 



LALO - (ESFREGANDO UMA FACA NA OUTRA) 

BEBA - (COMERCIANTE ESPANHOL) O velho Pantaleon e Margarida sabiem de 
tudo...Una tragédia. Que classe de hijos viéne ao mundo hoy. Es como hablou o 
poeta: “Tiene hijos e cria-los. Cria-los, que se transforamaron en  serpientes”(RI 
EM TOM DE GALHOFA) Miraste a  tragédia na fotografia do periódico? 

LALO - (ESFREGANDO AS FACAS COM CERTA ALTURA) 

BEBA - (MARGARIDA FALANDO COM AMIGAS) Nós fomos por volta das nove, nove 
e meia. Pois bem, minha  filha, assim que entrei disse comigo mesmas: “Prá seu 
governo, aqui há coisa”. Tu sabe como eu sou. Tenho um faro, uma vista, Na 
verdade, que espetáculo, menina. (HORRORIZADA) Que sangueira, Era 
pavoroso...mas que barbaridade. E os pais tão bons, tão abnegados. Mas ele este 
Lalo, é o cabeça. Não há a menor dúvida. Foi ele e ninguém mais...Ah, se visses a 
faca...Uma peixeira, meu Deus do céu. 

LALO - (LENTO E MÓRBIDO NA AFIAÇÃO DA FACAS) 

BEBA - (COMO PANTALEÃO) Eu disse a Margarida: Contenha-se mulher”. Depois 
começou falando de que se os filhos, de que se os tempos  eram maus...Você sabe 
como ela é. Essa língua que não para um minuto.. Eles...não. Mentira. Ele, Lalo...Se 
bem que as vezes chego a  pensar que...(COM UM SORRISO HISTÉRICO) Ih, 
melhor nem pensar...Foi horrível...horrível, sim... (GRANDILOQÜENTE) 
 Protestamos contra esse filho desnaturado. 

 (LALO VAI ESFREGANDO AS FACAS MAIS VIOLENTAMENTE E FAZENDO COM A VOZ 
A SONOPLASTIA DE UM FILME DE TERROR. CUCA RESOLUTA, INTERPRETA UMA 
REPÓRTER DE TEVÊ COM FALSA EMOÇÃO OFEGANTE, NARRANDO A CENA) 

CUCA - (COMO REPÓRTER, BEBA PEGA UM REFLETOR E VASCULHA O 
AMBIENTE) Como vocês verão agora, trata-se de uma verdadeira tragédia. Aqui 
no Bairro do Mariatú, um rapaz, um jovem (BEBA ILUMINA O LALO, QUE 
ESCONDENDO O ROSTO RECOLHE-SE A UM CANTO) com toda uma vida 
pela frente, de vinte e cinco anos, mata seus pais covardemente com inúmeras 
facadas. Vejam...vejam o casal já de idade, ali na cama...(DRAMATICAMENTE 
OFEGANTE), ali na parede as manchas de sangue, talvez na ânsia de se salvar do 
filho insano, uma das vitimas ainda apoiou-se pela cadeira até a parede.Ainda se 
pode ver aqui na cadeira  fragmentos de cocaína... a policia achou um espelho 
com canudo para o uso da droga maldita. Toda uma história de amor e de educação, 
terminando assim, é realmente um quadro triste de se ver. (BEBA COMEÇA A 
FICAR PERTURBADA COM A ATUAÇÃO DE CUCA) Ainda vemos manchas 
de sangue por todo o chão desta casa de classe média, igual a muitas pelo nosso 
Brasil.(PAUSA) Por que um jovem, vivendo bem, morando bem e certamente 
recebendo o que há de melhor para sua formação, utiliza drogas e mata 
covardemente seu pai e sua mãe?..(LALO FICA INQUIETO. BEBA INTERFERE) 

BEBA - (COMO UM POLICIAL. VAI AFASTANDO CUCA. USANDO O REFLETOR 
COMO LANTERNA) Por favor, deixem a gente terminar o  nosso trabalho. 

CUCA - (COMO REPÓRTER, NÃO ACEITA A INTERFERÊNCIA) Sargento, o 
assassino é mesmo aquele jovem ou ainda restam dúvidas? 

BEBA - (COMO POLICIAL. LEVANDO-A ATÉ A ESCADA) Não há dúvidas.(LALO 
TIRA A MÃO DO ROSTO) 

CUCA - (COMO REPÓRTER. INSISTENTE) Como ocorreu tudo? 



BEBA - (COMO POLICIAL) Por favor, ainda estamos investigando. Logo, logo saberão 
os detalhes. Agora, por favor... 
LALO - (COMO UM  POLICIAL VIOLENTO. ENFRENTA CUCA) Você dá  muito  trê-
lê-lê prá esses repórteres. Vai logo   mandando sair fora,  porra. 
BEBA - (EMPURRA CUCA ATÉ A ESCADA) É! Vai saindo que o sargento já está 
perdendo a cabeça. 
CUCA - (COMO REPÓRTER. DO ALTO DA ESCADA. PROVOCANDO O LALO 

QUE VOLTA AO SOFÁ COM AS MÃOS NO ROSTO.BEBA VOLTA A USAR 
A LANTERNA COMO CÂMERA) São flashes da tragédia que deixou chocados os  
moradores do Mariatú (LALO LEVANTA A CABEÇA) Se você acha que o filho 
assassino foi movido por “um instinto ruim” telefone para 2 00 00025, se você acha 
que “a culpa é dos pais” telefone para 2 00 0026, a ligação é gratuita e você estará 
concorrendo a um Telefone Celular, que  você receberá em seu lar.(LALO 
LEVANTA-SE ADMIRANO A PERFORMANCE DA CUCA) Dentro de alguns 
instantes, daremos mais noticias do local onde aconteceu o bárbaro assassinato. 
Cuca de Tal diretamente do Mariatú para o O Povo Contra o Crime. (BEBA 
 DESLIGA A LANTERNA) 

LALO - Perfeito, tá vendo que só basta querer jogar.(APANHA AS FACAS DO CHÃO. 
BEBA INTERFERE COMO PAI) 

BEBA - (COMO PAI) Lalo, que estavas fazendo? E essa cara? Porque me olhas assim? 
(LALO CORRE PARA A  DIREITA ESCONDENDO A FACA. BEBA VAI 
ATRÁS) Fala, com quem andavas? E que tipo de brincadeiras queres fazer com 
estas facas? Que vai fazer? Responde. Engoliste a língua? Por que chegou tarde? 

LALO - (COMO UM ADOLESCENTE) Papai, uns amigos... 
BEBA - (COMO PAI) Me dá isso (TOMA-LHE VIOLENTAMENTE AS FACAS). 

Sempre com porcarias.(EXPERIMENTANDO O FIO DA FACA) Corta, hein? vais  
matar alguém? Diz, responde...Não fique aí como um idiota.(LALO SE AFASTA E 
SENTA EM UM DOS LADOS DA MESA, DE CABEÇA BAIXA) Você pensa que 
se governa? Acredita que eu vou deixar que se governe? Acredita que não tem que 
pedir-me autorização para tudo? Não repeti mil vezes que isto não é hora de andar 
por aí? Quando aprenderás a obedecer? Não está vendo os sacrifícios? (SENTA NA 
CABECEIRA) Trinta anos atrás de uma mesa, na Secretaria, arrasando meu fígado 
com políticos e chefes. Trinta anos, para que agora o filho` me saia um  malandro, 
que não quer estudar, que não quer trabalhar. Fala, o que é que você quer? O que 
andou fazendo? 

LALO - (TEMEROSO) Estavamos lendo... 
BEBA - (LEVANTA-SE E SENTA DO OUTRO LADO DA MESA.CABISBAIXA) Uma 
revista de aventuras, papai. 
 (CUCA AVANÇA  RAPIDAMENTE, COM INTENÇÃO MALVADA, ATÉ A CADEIRA NO 

CENTRO DA MESA E  COMEÇA A  ARMAR UM JOGO DE PACIÊNCIA COM UM 
BARALHO) 

CUCA - (COMO A MÃE) Revistas. Revistas. Revistas. Isso é mentira. Inventa outra coisa. 
Diz a verdade. (BEBA, COMO O PAI SE  LEVANTA E VAI  PROCURAR 
ALGO NO BAÚ) Não, Alberto, não dê nele. (A LALO EM OUTRO TOM) Alegra-
me que isto tenha te  acontecido. Onde está o dinheiro que escondi na penteadeira? 
(CENA MUDA DE LALO) Pegou? Gastou? Perdeu? (COM ÓDIO. VAI 
COLOCANDO AS CARTAS) Ladrão. És um canalha. Um sem-vergonha 



(FALSAMENTE MAGOADO LALO SE LEVANTA DA MESA) Direi a teu pai. 
Te  matarás, tu sabes. Ah, Virgem Santíssima, que fiz  eu... Ele vai  te bater. Te 
arrastar. Meter-te numa casa de pivetes infratores. (BEBA PEGA ESCONDIDO 
UM  PRESERVATIVO. LALO OBSERVA E INTERFERE) 

LALO - (COMO O PAI) Beba, vem cá, o que tens na mão? (BEBA ESCONDE O 
OBJETO, CUCA E LALO OLHAM BEBA COM INTENÇÃO MALVADA. 
CUCA SE LEVANTA E COCHICHA NO OUVIDO  DE LALO) É  verdade o que 
disse a tua mãe. Para que queres uma camisinha? Confessa, anda. Confessa. Então 
levantaste a saia e mostraste a calcinha para uma porção de moleques? Suja. 
(CUCA, COMO A MÃE SORRI) Vou te...(LALO E CUCA CERCAM BEBA QUE 
COMEÇA A ASSOPRAR O PRESERVATIVO) Serás uma puta, mas não enquanto 
eu viver.Vou te  matar porque és uma porca. Uma piranha vagabunda (PAUSA) 
Onde está teu irmão? Aonde aquele  moleque gastou o dinheiro da sua  mãe? Foi 
drogas? Fala. Foi drogas? (ESTORA O PRESERVATIVO) 

BEBA - (SAINDO DO JOGO. SENTA-SE NO CENTRO DA MESA) Eu  não quero mais. 
Minha cabeça vai estourar. 
LALO - (IMPERATIVO) Continua, tava bom, não pára. 
CUCA - (SARCÁSTICA) Não desobedeça o mandão. 
BEBA - (ANGUSTIADA) Ar, um pouco de ar. 
LALO - (A BEBA) Tocaram a campainha. (BEBA ARRIA A CABEÇA NA MESA) 

CUCA - (COMO A MÃE A BEBA. CONFORTANDO-A FALSAMENTE) Diga, meu 
bem. Anda. Diga, anjinho: o que tens? Não fiques assim, teremos visitas.(BEBA 
LEVANTA-SE E DEITA DE MAL JEITO NO SOFÁ) 

LALO - (NA ESCADA, COMO O PAI AO PERSONAGEM IMAGINÁRIO) Deixe de 
cerimônias, Angelina. Entre.(EM TOM CONVINCENTE. ACOMPANHA O 
IMAGINÁRIO, NO TRAJETO, ATÉ À MESA) A casa é sua. Sente-se. 

CUCA - (COMO A MÃE, A BEBA) Fique a vontade, benzinho. Queres uma almofada? 
Não te incomoda essa posição? Porque não te reclinas?  

LALO - (COMO O PAI. SENTANDO NA CADEIRA DA LATERAL) E Lalo? Onde se 
escondeu? Ih, Angelina, você não sabe o que são esses meninos. Três que valem por 
um batalhão. ( LEVANTA-SE PROCURANDO UM COPO, ENCHE-O COM 
ÁGUA E COLOCA EM CIMA DA MESA, INICIANDO UM RITUAL PARA O 
COPO ANDAR) 

CUCA - (SENTANDO NA OUTRA LATERAL) Ai, Angelina, você não pode imaginar as 
abnegações, os sofrimentos, as angustias...Para que se tem filhos? Por favor, use a 
sua forca espiritual, Angelina. E so o que nos resta. 

LALO - (COMO PAI) Mas mulher, deve ser so uma indisposição gástrica.Essa, vive 
comendo o que não deve.  
BEBA - (DEPRIMIDA RECOLHE-SE NO SOFÁ) Eu não quero brincar disso, eu  não 
posso. Eu não quero. 
LALO - (COMO PAI. RISPIDO) Venha se concentrar aqui, menina. Vamos. 
CUCA - (COMO A MÃE) Querida,  nos só queremos seu bem. 
BEBA - (HISTÉRICA, SE LEVANTA ATÉ A ESCADA) Vocês são uns  monstros.Os 

dois são iguais. Deixem-me sair. (CUCA E  LALO TENTAM DETÊ-LA, MAS 
ELA CHEGA ATÉ A PORTA. GRITANDO) Mamãe, papai, tirem-me daqui. 

LALO - (COMO O PAI) Agora, o que é isso? 



CUCA - Bonito espetáculo.  Tu, exatamente tu...que sempre me empurra: “Faz, não seja 
boba. Nos divertiremos.” É incrível. O que vejo parece mentira. (MUXÔXO)  
Lembra-te de que está diante de uma visita. (AO VISITANTE  IMAGINÁRIO. 
VOLTANDO À MESA, PUXANDO BEBA ) Você vê, Angelina, trouxemos você 
aqui para ajuda-la com as suas entidades...vê como são tão malcriados, tão 
insuportáveis...(A BEBA. LEVANDO-A ATÉ A CADEIRA DO CENTRO DA 
MESA) Minha boneca, tens que ser uma criança boa, uma criança educada... 

BEBA - (COMO UMA CRIANÇA) Quero ir embora. 
CUCA - (COMO A MÃE) Aonde queres ir, benzinho? 

LALO - (FORA DO JOGO. LEVANTA-SE VIOLENTAMENTE, PEGA O COPO COM 
ÀGUA E O JOGA  FORA) Isso não é assim. Isso não serve. 

CUCA - (COMO A MÃE, INDIFERENTE E PROVOCADORA) Não fique azedo, 
Alberto. 
LALO - (FORA DO JOGO) Tenho vontade de estrangulá-la. 
CUCA - (COMO A MÃE ) É  preciso paciência. Ai, Alberto tu também és uma criança. (À 

BEBA COMO SE FOSSE A ANGELINA) Não é verdade, Angelina? Alberto é 
igual a filha. Não sabe o que quer. 

BEBA - (FURIOSA. LEVANTA-SE) Quero fazer alguma coisa. Quero explodir. Ir 
embora. Estou me sentido esmagada, afundada neste porão. Eu  não posso mais. 
Por  favor, eu lhes suplico, deixem-me, deixem-me, deixem-me...(CUCA SE 
APROXIMA DE BEBA E COLOCA O BRAÇO EM SEUS OMBROS. SEU 
ROSTO E SEUS GESTOS MOSTRAM UMA GRANDE TERNURA 
DISSIMULADA) 

CUCA - (COMO A MÃE. LEVANTA-SE) Vamos, deita ai  no sofa, meu amor. Estás um 
pouquinho nervosa. (VOLTA-SE AO IMAGINÁRIO) Você já viu coisa igual? 
Parecia até que estávamos torturando. Que cabeça têm esses meninos... (SENTA-SE 
E AJEITA O CABELO) Hoje eu não tive tempo nem de respirar. Pareço até uma 
macaca de circo. Que luta, Angelina, que luta. Perdoe não lhe ter dado  atenção. 
(PAUSA DE ESCUTA DO IMAGINÁRIO) Ainda bem que você é como se fosse 
da  família. (LALO VAI ATÉ AO BAU) E você sabe, não podemos vacilar têm 
que se estar de olho, porque são capazes das maiores porcarias. 

 (LALO ACHA UM VÉU DE NOIVA, UM TANTO SURRADO E SUJO. VAI ATE O TOPO DA 
ESCADA  IMITANDO A MÃE  NO DIA  DO  CASAMENTO NA IGREJA, AO FUNDO BEBA 
VAI SE RECUPERANDO, CANTAROLANDO SOFRIDAMENTE A MARCHA NUPCIAL. 
CUCA FAZ CONTRA CANTO) 

LALO - (COMO A MÃE. DESCENDO AS ESCADAS LENTAMENTE) Ai, Alberto, 
tenho medo. O perfume das flores, a música...Veio  muita gente, não é? Não vejo a 
tua irmã Rosa, nem a tua prima Beatriz...Elas não gostam de mim! Eu sei, Alberto, 
eu sei...Andaram falando de mim. Tu gostas de mim, não é Alberto?...Ai, me dói o 
ventre. Ai...Ahn, Ahn...Sorria. Tu  achas que vão perceber que já estou de alguns 
meses? Ai, Alberto estas flores. Que enjôo. Ai, esta maldita barriga, me dá vontade 
de arrancar... 

CUCA - (COMO A MÃE. COM ÓDIO QUASE MASTIGANDO AS PALAVRAS) Me 
dás nojo. (ARRANCA-LHE O VÉU  VIOLENTAMENTE)  Não sei 
com pude parir semelhante  monstro. Dando-se ao luxo de criticar-me, de julgar-me 
perante as visitas. (OLHANDO O IMAGINARIO) Não, não vás Angelina.(PAUSA. 
VAI ATE A PORTA, NA ESCADA E VOLTA) Você está vendo. Espantando  



minhas amigas. Miserável o que será de tí  sem a gente? De que te queixas? Crês 
que renunciaremos tão facilmente aos nossos direitos. Se queres, vai-te. Eu  mesma 
preparei as malas. Ai esta a porta. (LALO SE APROXIMA DA MESA, 
CONTEMPLA A FACA COM CERTA INDIFERENÇA. PEGA-A. ACARICIA-A 
CRAVANDO-A NO CENTRO DA MESA) 

LALO - Até quando, até quando? 

BEBA - (INDO À MESA) Calma. 
LALO - Se hoje fosse possível. 
BEBA - Como és bobo. 
LALO - Agora mesmo. 
 (LEVANTA-SE RAPIDAMENTE; DE UM GOLPE ARRANCA A FACA DO 
CENTRO DA MESA. OLHA SUAS  MÃOS E SE PRECIPITA ATÉ A ESCADA) 

BEBA - (INDO A LALO) Não faça. 
CUCA - Te arrependerás. 
BEBA - Cuidado. 
CUCA - (CANTA DEBILMENTE  NA MUSICA DO ESCRAVO DE JO. 

DESARRUMANDO TUDO COMPASSADAMENTE, COMO O LALO 
 GOSTA. BEBA ENTRA NO JOGO) A sala não é a sala, a sala é a cozinha. 
O quarto não é o quarto, o quarto é o banheiro. 

 ( LALO SE PÕE ENTRE ELAS COM A FACA NA MÃO. AS DUAS AUMENTAM O TOM DA 
MELODIA E CAEM DE JOELHOS) 

LALO - Silêncio. (AS DUAS CANTAM NUM MURMÚRIO APAGADO E LUGUBRE). 
Agora estou tranqüilo.  Gostaria  de dormir, dormir sempre...mas deixarei para 
amanhã. Hoje tenho muito o que fazer.( LALO FECHA A  CORTINA FALSA DA 
ESCADA) Como é simples, depois de tudo!...(SOBE AS ESCADAS LENTAMENTE 
 COM A FACA EM PUNHO) Vai-se até a sala. A mão não treme.(EM SOMBRA 
CHINESA) A  novela, tão  melodramática, se transforma em um dos cruéis filme de 
Hitckhock...Norman Battes.A faca não treme. Os  armários, a cama, as cortinas, os vasos 
de flores, os tapetes, os cinzeiros, as cadeiras...tudo nos empurra até os  dois amados 
telespectadores.(PAUSA.CUCA VAI ATÉ O BAÚ E PEGA DOIS PARES DE 
SAPATOS.CACO  REPETE OS GESTOS DE UM ESFAQUEMENTO) Agora, corpos 
inertes, nos esperando para limpar o sangue. (A  FACA ESCAPA-LHE DA MÃO E CAI 
NO CHÃO. ABRE A CORTINA)  E aí...é encher a casa de flores. Depois  abrir um 
buraco  bem fundo, e esperar que amanhã...(PENSATIVO) Simples e terrível! 

 (AS DUAS IRMÃS TERMINAM DE CANTAR. BEBA  APANHA A FACA E 
COMEÇA A LIMPÁ-LA   NA  SAIA) 

LALO -  (A CUCA) Chamaste a policia e a televisão porque queres salvar-te. Logo logo 
começarão as investigações e  os interrogatórios.(INTERROGANDO COM 
SOFRIMENTO) Você fez isso, fez aquilo.  Não fez? Fala, rapaz.  Pensam que 
somos imbecis. Pensam que vão brincar com a gente? (EM OUTRO TOM) Essa é a 
pior parte.  Não sei se... 

CUCA - Pensam que vou ficar de braços cruzados, como das outras vezes, só vendo 
passiva a atuação de vocês?  Estão  enganados.(ENTREGA, 
DESAFIADORAMENTE, O OUTRO PAR AO LALO, QUE COMEÇA A 
 CALÇA-LO)  Eu  defendo agora a memória de papai e mamãe. Defendo, 
custe o que custar. 

BEBA - Isso nunca termina. 



CUCA - Não te desesperes. 
BEBA - Estou cansada. Sempre a mesma coisa. Daqui para lá. De lá para cá. Porque 
continuamos neste  círculo?...(EM  OUTRO TOM) Não quero que me metam 
nisso. 
CUCA - (AUTORITÁRIA COMO A MÃE) Põe a faca no lugar. 
  (BEBA OBEDECE DEIXANDO-A CAIR NUM EXTREMO DO PALCO. LALO  
CALÇADO  COMEÇA A  EXECUTAR UM SAPATEADO CANTANDO EM UM 
DESAFIO PARA A CUCA. SEGUE COREOGRAFIA  COM CUCA DOMINANDO 
INTEIRAMENTE A PERFORMANCE, QUE CÁI EXTENUADO A UM  CANTO) 

CUCA - Agora é a minha vez. Nada pode falhar, ninguém pode falhar, nem eu, nem você 
e...nem ele. (A LALO) Te  levanta. cara. 

BEBA - Deixa-o. Não vês que sofre? (LALO EMITE UM LEVE GEMIDO OU 
GRUNHIDO)  
CUCA - Não me diga, então que você se opõe?...Não pense que você vai fugir da raia 
assim não, boneca. Sempre  fui  instrumento de vocês. Sempre inclinavam a razão do 
jogo para a razão de vocês. Agora, vocês verão o outro  lado. O  meu 
lado.(ENFÁTICA) Nesta casa agora, tudo está em jogo. 
BEBA - Devias esperar um pouco. Rapidamente ele estará  no ponto. 
CUCA - Não. É agora. (MOVENDO-SE, PROCURANDO ARRUMAR, DISPOR, 
ENUMERANDO) O vaso de  flores, a  faca , as  cortinas, os copos, a 
água, a lanterna. Dentro de um momento entrará a policia...o  espelho, o  canudo...e 
nós não poderemos fazer nada. 
BEBA - Então eu vou sair. 
CUCA - Não boneca linda. Não te faça de boba. Tu me entendes. (BEBA SE RETRAI. 
CUCA VAI A LALO) 
 Levanta-te. Já é tarde (A BEBA) Vais defender o indefensável? Acaso este não é um assassino? (A 

LALO)  Ou cara, te ajeita. Pareces um cadáver.  
LALO - ( SE LEVANTA DESAJEITADAMENTE) Dá-me um pouco de água. 
CUCA - (IMPERATIVA) Não, não pode ser. (APROXIMANDO-SE DE LALO, 

AJEITANDO-O COM CERTA  TERNURA) Está tão abatido, maninho. Mas 
ficará bom logo logo. Não é, querido? (COMO A MÃE) Esse  pescoço, que 
absurdo...cheio de lodo. Pareces um mendigo. 

LALO - Tenho a boca ressequida. 
BEBA - (COMO A MÃE. COM TERNURA)Dormiu muito mal. 
LALO - Preciso sair um momento. 
CUCA - (VIOLENTA) Daqui você não sai. 
LALO - Um momento só. 
CUCA - Momento nada. Tudo está pronto. Que estás pensando? Queres mudar o jogo? 
Pois eu não vou deixar. 
BEBA - (GRITANDO) A policia, a policia. A policia e a televisão.( LALO TIRA O 
SAPATO E  CAI  DERROTADO  NUMA CADEIRA. BEBA ESTÁ JUNTO A 
PORTA, NO OUTRO EXTREMO ESTÁ  CUCA) 

CUCA - (COM FÚRIA) Agora verás. Se tens que pagar, que assim seja. 
BEBA - Psiu. Silêncio, (PAUSA DEMORADA) 

 (BEBA PEGA OS SAPATOS DEIXADOS POR LALO E COLOCA NAS MÃOS,  
CUCA PEGA A  LANTERNA E MARCA O PASSO DO SAPATEADO COMO SE 
FOSSEM AS BOTAS DOS  POLICIAIS.  MOVEM-SE COM GESTOS LENTOS, SÃO 



AGORA OS DOIS POLICIAIS QUE  DESCOBRIRAM O  CRIME..LALO 
COMPRIME-SE EM FRENTE À MESA) 

CUCA - ( COMO UM POLICIAL) Aqui está muito escuro. 
BEBA - (OUTRO POLICIAL) Isto cheira mal. 
CUCA - (COMO POLICIAL) Há manchas de sangue por  toda a parte. 
BEBA - (COMO POLICIAL) Em vez de cristãos, parece que mataram dois porcos. 
CUCA - (COMO POLICIAL) Gente imunda, meu Deus do céu! 

BEBA - (COMO  POLICIAL) Gente sem coração. 
CUCA - (COMO POLICIAL) Isso aí é prá se pegar e estraçalhar. Ainda aparecem com 

negócio de direitos  humanos. Eu, hein! 

 (BEBA MARCA O CONTRA PASSO COM OS SAPATOS NAS MÃOS. AS 
DUAS PARAM DIANTE  DE  LALO, ILUMINANDO-O NO ROSTO) 

BEBA - (COMO POLICIAL. TRIUNFANTE) Agarramos o bicho. 
CUCA - (COMO POLICIAL) Tem animal que não dá trabalho, né? 

BEBA - (COMO POLICIAL) Vai dizer que não fez  nada. Quer vê? 

CUCA - (COMO POLICIAL. COM VIOLÊNCIA) De pé, vamos, rápido. (LALO 
INCOMODADO PELA LUZ,  TRATA  DE PÔR A MÃO NO ROSTO) 

BEBA - (COMO POLICIAL) Quem fez esta sujeira toda? 

CUCA - (COMO POLICIAL) Não vai me dizer que foi  um assaltante. Vamos quem fez 
esta porcaria? 

LALO - (VAGAMENTE) Não sei. 
CUCA - (COMO POLICIAL. TROCA COM BEBA, A LANTERNA PELO PAR DE 
SAPATO) Como não sabe?  Teus  pais não é? Posso até imaginar: se drogou e não 
agüentou a pressão deles. Vamos,fala. Porque  matou? Te  maltratavam? 

LALO - (SECAMENTE) Não. 
CUCA - Nunca vi  tanto cinismo. Então, não matou ninguém? (CUCA COM OS 
SAPATOS APLICA UM TELEFONE NO  LALO. BEBA QUE FAZ A PERÍCIA 
APROXIMA-SE) 

BEBA - (COMO POLICIAL) Não comece a forçar que a tevê está aí. (MOSTRA A 
FACA) Agora ficou fácil,  olha a  prova.(APONTA A FACA) Estamos na pista. 
CUCA - (COMO POLICIAL) Quando a gente começa a encontrar o caminho, eles 
aparecem. Assim não dá prá trabalhar  tranqüilo. 
BEBA - (COMO POLICIAL) Ainda não confessou? A repórter  quer esclarecimentos. 
Você é a autoridade aqui. Vai lá que  eu cuido dele. 
CUCA - (COMO POLICIAL) Este é o lado pior do trabalho. (CUCA VAI ATÉ A 
PORTA) Não tenha pena. 
BEBA - (A LALO QUASE SUPLICANDO) Não compreendes que é um requisito, que é 
importante a confissão.Diga o  que quiser, o que vier a cabeça mesmo que não faça 
sentido, ainda que seja um  disparate, diga alguma coisa, por  favor. 
CUCA - Bem, tudo resolvido lá fora. Vamos levar o bicho prá delegacia. Lá eles dão um 
jeito nele.(LALO LEVANTA) 

BEBA - (COMO DELEGADO. PARA LALO) Vamos, assine aqui.(CUCA AMARRA 
UMA VENDA PRETA NOS  OLHOS DA BEBA. COMEÇA A CABRA CEGA) 

LALO - (FURIOSO, FIRME, DESAFIANTE.VAI ATÉ A À ESCADA) Não aceito, me 
entenderam. Tudo isto é uma  porcaria. (PAUSA. EM TOM DE BURLA.NO ALTO 
DA ESCADA) Parece magnifico, sensacional, que assim  sem mais nem menos, vocês 
usem dos meios mais asquerosos para me fazer  falar. Pensam que eu vou falar e 



 assinar este papelzinho de merda? Isso é a lei ? Isso é a voz da sociedade? Isso é 
lixo. Lixo.(NUMA BURLA  GROTESCA) Pensam que eu estou morrendo de medo. 
(BEBA AGITA UMA CAMPAINHA E BRINCANDO DE  CABRA CEGA VAI 
ATRÁS DA CUCA) Sou culpado. Sim, culpado. Julguem-me, façam o que quiser. 
 Estou  em suas mãos. (BEBA AO ESCUTAR O LALO VOLTA A AGITAR A 
CAMPAINHA. COMO UM JUIZ.NO  JOGO VAI ATRÁS DO LALO, QUE PULA 
DA ESCADA DESVENCILHANDO-SE ) Se o senhor juiz me  permite...(ESCONDE-SE 
NA ESQUERDA BAIXA) 

BEBA - (COMO UM JUIZ, DO ALTO DA ESCADA) Rogo ao réu que mantenha a devida 
compostura, senão serei forçado  a tomar medidas  drásticas. (A CUCA) Tem  a 
palavra o senhor Promotor. 
CUCA - (COMO PROMOTOR, APOIANDO-SE NA MESA) Muito obrigado, senhor 
juiz.(VOLTA-SE À PLATÉIA) O  réu desde o flagrante, obstaculiza sistematicamente 
todo o intento de esclarecer a verdade.(COMEÇA A FICAR  IRRITADO COM O 
DISCURSO DA CUCA E PARTE PARA AGARRÁ-LA) Por motivo torpe o mesmo quer 
 simplesmente burlar a justiça. Se a cada deslize social pudermos  criar  evasivas e 
razões para burlar a  justiça.(SENTE A PRESENÇA DA BEBA E SE AFASTA NO 
JOGO ATÉ A DIREITA BAIXA) A justiça será   outra coisa, menos a justiça. 
BEBA - (COMO O JUIZ IMPLACÁVEL GOLPEANDO A MESA) Exijo ao senhor  
Promotor que não exorbite das  suas funções. 
CUCA - (COMO O PROMOTOR ABUSANDO DOS GESTOS TEATRAIS) Ah, senhoras 
e senhores, o réu como todo o  culpado, teme que o peso da justiça... 
LALO - (FURIOSO, MAS CONTENTE) Estás começando a trapacear. Sei onde queres 
chegar, mas não conseguirás. 
CUCA - (COMO O PROMOTOR) Não, senhores jurados. A justiça não pode permitir 

tamanho desacato. A justiça  criou a ordem. A justiça salvaguarda os homens dos 
instintos primitivos e corruptos.Não deve, portanto, existir piedade para quem fere 
os princípios da ordem e da disciplina social. Portanto, exijo a realidade das causas.( 
BEBA AINDA COM OS OLHOS VENDADOS VAI NA DIREÇÃO DE LALO) 
Porque matou seus pais? 

LALO - Eu queria viver. Eu me sentia perseguido, acossado. 
CUCA - (COMO PROMOTOR) Perseguido. Porque? Acossado. Porque? 

LALO - Não me deixam  tranqüilo um minuto. 
BEBA - (COMO JUIZ, VAI TOCAR EM LALO QUE O DRIBLAPOR BAIXO, 
FICANDO BEBA COM AS MÃOS  ABANANDO NO AR) O réu deve ser mais 
exato em suas respostas.(LALO NA FRENTE DA MESA  ABAIXADO) O tribunal espera 
que o réu acate, no melhor sentido, estas exigências de ordem... (IRRITADA) Tem  a 
palavra o senhor Promotor. 
CUCA - (COMO O PROMOTOR. ATRÁS DA MESA) Quer dizer, que como todos os 
pais eles eram apenas exigentes? 

LALO - Penso que sim: me pediam, me exigiam, me vigiavam.(BEBA ESCUTA A VOZ 
DE LALO, MAS VAI NA  DIREÇÃO DA CUCA QUE VAI  SE AFASTANDO ATÉ 
A ESCADA) 

CUCA - (COMO O PROMOTOR NA ESCADA) O que pediam, que vigiavam? Eram as 
drogas. Fala. Eram as drogas? 

LALO - (DESESPERADO) Não sei. Não sei. (REPETINDO AUTOMATICAMENTE. 
BEBA VOLTA NA DIREÇÃO DA  MESA E COM OS BRAÇO TENTA ALCANÇAR 



LALO QUE CONTINUA RASTEJANDO NA FRENTE DA  MESA PARA NÃO SER 
TOCADO) Lava os pratos, lava as toalhas, lava as camisas. Limpa o vaso, limpa o chão. 
 Não durmas. Acordes, não sonhes, não leias. Não aventures. Não serves para nada. 
Não, não e mais não. 
CUCA - (COMO O PROMOTOR. INDO ATÉ À ESQUERDA BAIXA) Creiam senhoras 
e senhores, que estes sejam  motivos capazes para causar tanta alienação a um filho, que o 
leve a assassinar seus pais? 

LALO - (BALBUCIA) Eu queria... 
CUCA - (COMO O PROMOTOR) O que é que você queria? Vamos, responda. 
LALO - (SINCERO. LEVANTA-SE DE BRAÇOS ABERTOS, AFASTANDO-SE DA 
MESA) A vida. 
CUCA - (COMO PROMOTOR) Mais uma evasiva. É impróprio, senhores 
jurados.Ficaremos horas e horas, tentando  decifrar os enigmas proferidos pelo réu. 
BEBA - (COMO JUIZ.CANSADA E IRRITADA DANDO MURROS NA MESA) Seja 
mais incisivo nas sua respostas, por  favor. 
LALO - (CAMINHA ATÉ A DIREITA BAIXA) Eu ansiava fazer alguma coisa por mim 
mesmo. Diziam que eu não  enxergava a um palmo diante do nariz, que era um sonhador, 
 que jamais poderia fazer algo de valor ou  proveitoso.Como eu não conseguia 
realizá-las, vinham as pancadas, os castigos.(BEBA VAI TATEANDO EM 
 DIREÇÃO AO LALO) 

CUCA - (COMO PROMOTOR) Que coisas você queria fazer? Quer o réu explicar? 

LALO - Eu começava a entender que se eu quisesse viver teria que...(AFASTA-SE DA 
BEBA ATÉ O CENTRO) 

CUCA - (COMO O PROMOTOR) Teria que se transformar em um assassino dos próprios 
pais?(BEBA CAI EXTENUADA  NO SOFÁ) 

LALO - Eu, senhor Juiz, tenho um apego enorme pelas minhas irmãs. Elas são tudo para 
mim. Realmente, não sei o que eu  seria sem elas, e... 
BEBA - (INDIGNADA.TIRA A VENDA DOS OLHOS) Espera lá, vai desvirtuar tudo, é? 

CUCA - (COMO PROMOTOR) Prossiga. 
LALO - ...e até elas, quando as olhava assim sofrendo, deprimidas, sem ter esperanças 
nenhuma em suas vidas...escutava  uma voz  que vinha de dentro delas: “Mata nossos 
pais”...”Mata nossos pais”. Ouvia então as piadas e gargalhadas  delas e eu só escutava as 
vozes ordenando-me o pior. (COMO UM ILUMINADO. ENTRE A MESA E A ESCADA) 
A casa inteira pedia isso. Até eles quando se aproximavam de mim para cobrar ou ordenar, 
eles  diziam...lá de dentro...”Estou te provocando...mate-me”. Tudo e todos exigiam de 
mim esse ato heróico. 
BEBA - (VIOLENTA E INDIGNADA. TENTA SAIR) Ah, vou-me embora. Assim não 
dá. Já tá melando o jogo. 
CUCA - (RETÉM CUCA NA ESCADA) O que é isso, é preciso jogar o jogo até o final. 
BEBA  -(PARA LALO) Não posso permitir que você... 
LALO- (SENTA-SE EM UMA LATERAL DA MESA) Ela está querendo se aproveitar. 
CUCA - Não, espera lá...(SENTA NA OUTRA LATERAL) cada com a sua parte: foi o 
combinado. 
BEBA - (RETRATA-SE. AGORA, COMO DELEGADO  NO CENTRO DA MESA) 
Ordem! Silêncio! Se não falar um por  um, ponho todo mundo mofando aqui até 
amanhã.. 



CUCA - (COMO A MÃE, DIRIGINDO-SE A BEBA)Senhor delegado, meu filho se 
apresenta como uma vitima ou um  doente que recebia e escutava ordens do além ou não 
sei de onde, mas tudo é mentira. Se o senhor soubesse a vida  que ele nos tem feito 
passar. É algo  tão, tão terrível, tão... 
BEBA - (COMO DELEGADO) Pode falar , minha senhora. 
LALO - (QUASE FORA DO JOGO) Mãe, mamãe, eu...(ENCURRALADO) Eu... juro 
que... 
CUCA - (COMO A MÃE) Não me faça juramento. Eu conheço tuas artimanhas, tuas 

trapaças. Até hoje não sei porque ti  pari. Enjôos, vômitos, ódio de todos. Era o que 
me dizias, ainda no meu ventre. E assim foi quando bebê, mordendo  e rasgando 
os meus mamilos...querias me destruir, já por ali. Quando criança fazia-nos passar 
vergonha,  cometendo as maiores atrocidades diante dos vizinhos e de todos. Já 
maior, vieram os amigos, as drogas, a  violência e a perversão. Delegado, ele 
ainda continua achando que cometeu um ato heróico. 

LALO - Mamãe, eu... 
CUCA - (COMO A MÃE) Nada, nada. Não mereces o pão que te damos. Tu és o único 
culpado. 
LALO - (VIOLENTO. LEVANTANDO-SE) Deixe-me, agora deixe-me. 
CUCA - (COMO A MÃE. LEVANTA-SE) Pensam que eu também não tenho direito de 
viver. Nem seu pai, nem você  podem me tirar esse direito. (BEBA  VOLTA A  SER 
O JUIZ TOCANDO  A  CAMPAINHA  CONTINUAMENTE) Mas é verdade , senhor 
juiz, estou presa entre quatro paredes sujas. Não vejo a luz do sol. Estou gasta, murcha (DE 
FRENTE À PLATÉIA. COMEÇA ACARICIANDO O ROSTO, DEPOIS DANDO 
 TAPAS) Olha essas rugas. Olhem essas pelanca. (A LALO) Um dia você vai ficar 
assim. A sua pele vai desgrudar  do osso como um cadáver ambulante. 
(ARROGANTE) Eu fui sempre justa, senhor Juiz. 
LALO - (MEIO IRÔNICO) Tem certeza, mamãe? 

CUCA - (COMO A MÃE) O que você quer dizer? O que está pretendendo? 

LALO - (SARCÁSTICO) Quero dizer que você está mentindo. Um dia você me acusou... 
  (BEBA IRRITADA. LEVANTA-SE)  
CUCA - (COMO A MÃE.INDIGNADA COM UM LEVE SORRISO) Oh, perdão, senhor 
...é provável que sim...mas veja,  foi uma bobagem. (RI GROSSEIRAMENTE) Eu 
estava doida prá ter um vestido de tafetá vermelho, maravilhoso.  Na verdade, o vestido 
custava... custava o salário do meu marido. Mas eu sonhava  com ele. Era como se ele fosse 
 me dar a liberdade...até na sopa eu via o vestido. Enfim, um dia, decidi comprar o 
vestido. E então, inventei uma  estória. 
BEBA - (COMO JUIZ. VOLTANDO A SENTAR) Que estória? 

CUCA - (PERDIDA) Alberto, vinha bêbado como de costume...eu disse: Olhe velho, 
pergunte ao seu filho...(COCHICHA  PARA BEBA) Acho que fomos roubados. 
BEBA - (COMO JUIZ) Porque fez isso? 

CUCA - (COMO A MÃE, UM POUCO ORDINÁRIA) Não sei...era mais medo.. 
(EXAGERANDO) Então Alberto  pegou o  cinturão e o que tinha pela frente e 
bateu muito nele. Bateu muito...Mas eu queria tanto aquele vestido.  (REFAZENDO) 
Mas isso passou.(PAUSA) Se não fosse eu, senhor juiz, esta casa já teria caído a muito 
tempo. 
LALO - (COMO O PAI.COM VOZ FIRME) Essa mulher está mentindo, senhor juiz. 
CUCA - (COMO A MÃE) Como você ousa? 



LALO - (COMO O PAI) As coisas não são tão trágicas assim, como pais cometemos 
injustiças e algumas ações  imperdoáveis. Mas isso é normal.  
CUCA - (COMO A MÃE. COM ÓDIO) Cada dia você vinha com um cheiro de mulher 
diferente. 
LALO - (COMO O PAI. BÊBADO INDO SENTAR NO SOFÁ) Vamos mulher. Vê o que 
tem no forno, estou com meus  amigos, e estamos morrendo de fome. 
CUCA - (COMO A MÃE.COM DESPREZO) O fogão esta aí....a comida está aí. Vire-se. 
LALO - (COMO O PAI. VIOLENTO) Prá que eu tenho uma esposa? Diz...pra que? 

CUCA - (COMO A MÃE. VIOLENTA. LEVANTA-SE) Ponha-se com seus amigos 
cachaceiros daqui prá fora. 
LALO - (COMO O PAI. VIOLENTO) Como? Nesta casa, quem  manda sou eu. 
CUCA - (COMO A MÃE. PARA BEBA, QUE SE LEVANTA ARRAZADA INDO EM 
DIREÇÃO À ESCADA) Era  assim, senhor juiz. Sempre, sempre me agredia na 
frente dos amigos, das crianças... 
LALO - (COMO O PAI. VIOLENTO. OS DOIS BRIGAM AO REDOR DA MESA) E tu, 
o que fizestes com eles?    “Alberto, estou  ficando feia. Com teu ordenado 
não posso mantê-los, quanto mais me cuidar”. E eu lá na  Secretaria, com os números, as 
piadas e diziam: “Ou rapaz, até que horas vais ficar no batente?!” E quando eu ia 
 beber. Era para esquecer e tudo ficar mais entorpecido. Passar rápido. (BEBA DO 
ALTO DA ESCADA COMEÇA  A CANTAR. “A SALA NÃO É A SALA...” 
DESCENDO OS DEGRÁUS).E tinha outras mulheres, claro que tinha.  Senão eu não iria 
aguentar. As mulheres e o álcool, me tiravam o medo daquilo que construímos juntos. Eu 
tinha  medo deles, medo da minha vida, medo de você. Me contavas tudo que eles faziam 
para que eu agisse. Eu vestia meu  medo com a violência. Mas era só medo, medo, 
medo...(BEBA VAGA EM CÍRCULO PELA CENA) 

CUCA - (COMO A MÃE. SARCÁSTICA) Disso eu não tenho culpa, velhinho. 
LALO - (COMO O PAI) Não paravas para ver o que se passava dentro de mim. Só querias 
que eu agisse com pai. 
CUCA - (COMO A MÃE. DESAFIANTE) O que querias que eu fizesse. Essas crianças 
são o diabo. Faziam da casa um  chiqueiro. Lalo rasgava as cortinas, estraçalhava as 
almofadas. Dizias, que a culpa era minha. “Na minha casa  isso nunca aconteceu” A culpa 
era minha. Eu punha a cadeira aqui. (ARRASTA A CADEIRA) E encontrava lá. 
 (ARRASTA-A PARA OUTRO LUGAR) O que querias que eu fizesse? 

LALO - (VENCIDO CAI EM FRENTE À MESA) Era preciso limpar a casa. (CUCA VAI 
TIRANDO TODOS OS  MÓVEIS DO LUGAR, INCLUSIVE A MESA) Era preciso 
mudar os móveis, sim (PAUSA. COM GRANDE  MELANCOLIA) Na verdade, tinham 
que implodir esta casa com tudo... e todos dentro, e não construir outra.  Porque o mal...o 
mal  está na raiz dela.(PAUSA. LENTAMENTE)  
BEBA - (COMO LALO. GRITANDO E GIRANDO POR TODO O PALCO) É preciso 

tirar os tapetes, arrancar as  cortinas, desligar a televisão. A sala não é a sala. A 
sala é a cozinha. O quarto não é o quarto. O quarto é o  sanitário.(CUCA 
 VAI SUBINDO OS DEGRÁUS. EMITE UM  GRITO ESPANTOSO) 

CUCA - Aiii! (SOLUÇANDO) Vejo a minha mãe morta. Vejo o meu pai degolado. (NUM 
GRITO.) É preciso derrubar esta  casa! (LONGA PAUSA) 

LALO - Abre essa porta. (CAI DE JOELHOS.CUCA LENTAMENTE SE LEVANTA E 
ABRE A PORTA DO FUNDO E SENTA EM UM DOS DEGRÁUS. BEBA PEGA 
A FACA NA MESA)   



BEBA - (EM TOM NORMAL.INDO ATÉ CUCA) Como é que você está se sentindo? 

CUCA - (TOM NORMAL) Mais segura. 
BEBA - Está satisfeita? 

CUCA - Estou. 
BEBA - De verdade? 

CUCA - De verdade. 
BEBA - Vamos outra vez? 

CUCA - (INTERROMPENDO) Sem drogas e que nada falhe. 
BEBA - Sem nada. 
LALO - (SOLUÇANDO.NOCENTRO DO PALCO) Ah, se a gente pudesse acabar com 
tudo que nos corrói por  dentro.Assim,  como acabaremos  este ato... 
CUCA - ( PEGA A FACA NA MÃO DA BEBA. INCISIVA) Nada vai acabar aqui. 
LALO - (CARENTE E ENTRISTECIDO) Ah, minhas irmãs, se nós podessemos 
reconstruir tudo... 
CUCA - (BRINCANDO COM A FACA) Isso é ridículo. 
BEBA - (A CUCA) Pobrezinho. Deixa. 
CUCA - (A BEBA ENTRE RISOS DE MOFA) Olha para isso. (A LALO) Assim é que eu 
queria ver você. 
 (AMBOS ESCUTAM O PLIM PLIM DA TELEVISÃO. CUCA E BEBA 
LEVANTAM-SE) 

BEBA - Acabou a novela. Vai começar o filme. 
CUCA - É! Vamos 

BEBA - (SÉRIA OUTRA VEZ) Está bem, a próxima vez será a minha. (SAEM 
DEIXANDO A PORTA ABERTA. FOCO  VAI DIMINUINDO NO  LALO QUE 
CONTINUA EM CENA) 
 
 
 

FIM  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


	FIM

