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Reinaldo Maia era destes imprescindíveis de que nos 

fala Brecht. 

Cidadão  em tempo integral atento as mazelas 

sociais,  sempre pronto a denunciar e refletir  sobre 

as questões pontuais e ou crônicas que se 

apresentavam na ordem do dia. 

Quem teve o privilégio de conhecê-lo e  conviveu 

com ele certamente não escapou imune ao menos a 

uma boa prosa em que ao final guardou um ensino 

pra vida.  Mestre no exercício do pensamento a 

serviço de um olhar atento, com generosidade 

misturava períodos históricos , pensadores, obras 

acadêmicas, reflexões artísticas e acontecimentos 

como se fossem arroz e feijão. O que  resultava uma 

síntese esclarecedora,  agradável  e compreensível a 

qualquer nível de formação intelectual.  

Se ainda fisicamente  entre nós certamente Maia 

estaria encabeçando reflexões e protestos  sobre 

questões pouco palatáveis deste Brasil cuja classe 

dominante  do século XXI  se mantém com um 

“corpinho” e pensamento de século XIX. 

Não está fisicamente. Mas não é que no momento de 

necessidade  resurge com sua dramaturgia 

alimentando o pensamento na contramão da 

desinformação e alienação fomentada pela mídia 

institucional em tempos de golpe?

A 1ª edição de sua Dramaturgia Reunida, organizada 

por Iná Camargo Costa, irá se juntar esta publicação  

com a coletânea de obras inéditas ou encenadas  por 

outros grupos, que ficaram de fora daquela edição. 

Assim nas paginas seguintes poderemos desfrutar  

de “Medeia Pop”, “Chiquita Bacana”,  “Moby Dicky”...

- Camarada Reinaldo Maia? 

- Presente e imprescindível disputando o pensamento 

com alternativas de bom divertimento.  

Boa prosa, digo, boa leitura.

Carlos Francisco

Impressionante como conhecia tudo e compartilhava 

com simplicidade. 

Um amigo. Um companheiro solidário, justo, correto, 

generoso. Guerreiro incansável. Um artista talentoso: 

filósofo, ator, diretor, musico, escritor e dramaturgo. 

Quem conviveu com ele viveu momentos 

memoráveis e passagens inesquecíveis. Quem não, 

ainda pode partilhar de suas ideias e reflexões  

organizadas em suas obras.  Inspirado por  Brecht  

na compreensão de que é preciso ser cidadão antes 

de artista  e de que a arte só tem serventia se a 

serviço da formação de cidadania,   Maia produzia 

incansável  e abundantemente.  

Suas provocações   em forma de dramaturgias são 

repletas de um Brasil que não  se atualiza   (como 

dizia Plínio Marcos )  o que faz com que sua obra 

permaneça  pertinente e atual.  

Junto com Marco Antonio Rodrigues ( amigo e diretor  

com quem voltou aos palcos como Pio em “El dia que 

me quieras “ ) produziu  além de Folias Fellinianas 

,Surabaya Johny e Babilônia, a dramaturgia de Otelo 

e Orestéia  que percorreram com louvor festivais 

nacionais e internacionais  e além do reconhecimento 

de público e crítica, estimularam um sem números de 

estudos e dissertações acadêmicas. 

Presente e 
Imprescindível
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CHIQUITA BACANA 

NO REINO DAS BANANAS

Uma brincadeira infantil de Reinaldo Maia

31.05.1977

Cena de Chiquita Bacana no Reino das Bananas - Folias - 2016



“Não fiquem preocupados, ao lerem essa peça em ver se 

está bem escrita ou não, se há erros de português ou não, 

se é original ou não, mas sim em descobrir as intenções 

que ela esconde, em discutir sua posição, em se 

prepararem para o mundo. 

Antes de tudo DUVIDEM.”

Apresentador: A estória que vou contar 

Parece não ter fim nem começo

Feita aos trancos e barrancos

De coisas que a gente escuta os velhos contar

Bichos que falam, pessoas que calam

Enfim, tudo pode acontecer.

De tudo um pouco nela existe

Basta você querer saber

Afinal, nesse mundo não faz mal

A gente, vez por outra fingir:

Que o real é irreal,

E o absurdo tão real quanto

O mais real do absurdo.

Por hora vamos esquecer que

2 mais 2 são quatro,

Que jogando uma pedra para cima

Ela vem abaixo...

(entra um coelho)

Coelho: Com licença, o Sr. tem hora certa?

Apresentador: Não!

Coelho: Como é possível um homem hoje em dia não ter 

hora certa?

Apresentador: Tão possível quanto um homem hoje em dia 

ter hora certa!

Coelho: Isso é silogismo. O Sr. não disse nada, pensando 

dizer alguma coisa.

Apresentador: Assim como o Sr., será que posso chamá-lo 

assim?

Coelho: Por hora pode.

Apresentador: Como o Sr. ... Mas quem é o Sr., para entrar 

aqui e ficar me interrogando?

Coelho: Se me dá licença, vou me retirar. Estou atrasado.

Apresentador: Atrasado? Como pode estar atrasado se 

não tem hora certa?

Coelho: Nada impede que esteja atrasada uma pessoa, 

apesar de não ter hora certa.

Apresentador: Como isso pode ser?

Coelho: Amanhã nessa mesma hora eu lhe explico.

Apresentador: Amanhã nessa mesma hora? Mas que 

horas são?

(o coelho sai apressadamente)

Apresentador: Espere aí seu intrometido, volte aqui...

Acho melhor continuar nosso papo, porque na minha 

estória não existe coelho preocupado com hora certa.

Retomando nosso caminho vou tentar explicar a vocês 

qual vai ser o nosso próximo destino...

(entram dois macacos)

Macaco 1: Com licença, o Sr. viu passar por aqui um 

coelho?

Apresentador: Espera aí, agora já é demais. Um coelho na 

estória vai, mas dois macacos atrás do coelho, já é 

demais. Quem, quem são vocês?

Macaco 2: Somos soldados de sua realeza!

Apresentador: De sua realeza? Que realeza?

Macaco 1: Sua realeza o Rei dos Animais...

Macaco 2: O Leão das Montanhas...

Macaco 1: Dos vales...

Macaco 2: Da rapina...

Macaco 1: Dos rios...

Macaco 2: Dos...

Apresentador: Pára, pára já com isso. Vocês podem ser 

soldados de quem for, mas não pensem que por isso vão 

ficar aqui me atrapalhando. Afinal de contas não tenho 

nada com isso e não conheço coelho nenhum.

Macaco 1: Anote aí, às 9 horas encontrada pessoa 

suspeita...

Macaco 2: Melhor anotar, um colaboracionista...

Macaco 1: Desejo informar o Sr. que antes de mais nada é 

considerado culpado antes de qualquer coisa, mas 

secontinuar negando informações as coisas podem piorar.

Apresentador: Ora vejam só, vocês estão me ameaçando?

Macaco 2: Não apenas dizendo de seus direitos.

Apresentador: Quem vocês pensam que são, fora, fora de 

minha estória.

(os dois macacos saindo e falando ao mesmo tempo)

Macaco 1 e 2: Somos soldados de sua realeza, o Rei dos 

Animais, o Leão das Montanhas, dos vales, da rapina, dos 

rios...

Apresentador: Isso é o que eu chamo de interferências 

externas. Parece que alguém deixou aberto algum livro de 

história infantil do Walt Disney. Nunca vi tanto bicho junto.

Bem, continuando o nosso papo, já nem consigo mais 

rimar minha estória. Quero dizer a vocês que a nossa 

estória começa a tempos muito remotos, quando...

Elefante: O Sr. Dá licença só um instantinho?

Apresentador: Ah! Não, ora é demais. Não conheço 

nenhum coelho, não vi nenhum macaco, e não quero 

saber dessa história e peço para você deixar esse lugar, 

antes de eu acabar de contar até 3 e me virar. 1, 2 3 (vira-

se e toma o maior susto)

Elefante: O Sr. parece estar nervoso.

Apresentador: Ora! Que é isso? Só porque fiz uma 

brincadeirinha. Faça o favor, sinta-se a vontade, a casa é 

sua. Estava mesmo de saída (vai saindo)

Elefante: Aonde o Sr. vai?

Apresentador: Ã! A lugar nenhum, estava somente 

ensaiando um novo passo de dança (dá uns passos) 
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Gostou?

Elefante: Mais ou menos.

Apresentador: Não tem importância, posso lhe mostrar 

outros. A dança faz bem, deixa o corpo em forma.

Elefante: Está insinuando que estou gordo?

Apresentador: Não, longe de mim tal insinuação. O Sr. tem 

um corpo muito esbelto, um verdadeiro atleta.

Elefante: Só queria saber sua opinião, porque estou 

achando que engordei uns quilinhos a mais.

Apresentador: Acho até que você está mais magro.

Elefante: Como pode ser isso, se nunca nos vimos antes.

Apresentador: Como não, e os especiais da televisão?

Elefante: Ah! Aquele é meu irmão, mas faz tempo, hoje ele 

é ator desempregado. Sem circo, sem televisão, um 

verdadeiro desocupado.

Apresentador: Já tentou o cinema?

Elefante: É, até isso já é impossível, o Tarzan se 

aposentou, e hoje em dia só se vê estórias de planetas, 

etc..

Apresentador: Que vida triste...

Elefante: Nem tanto, há ainda uns bicos em publicidade.

Apresentador: Fim de carreira...

Elefante: O que o Sr. falou?

Elefante: Mas não é isso que me preocupa

(passa ao fundo ligeiramente o coelho)

Apresentador: Bom reinício de carreira.

Elefante: Afinal ele já está velho mesmo.

Apresentador: Isso lá é verdade, faz muito tempo que o 

elefante surgiu na terra.

Elefante: O que tinha que fazer já fez. O que resta agora 

para nós é contar nossas estórias para os netos.

Apresentador: Eu estava aqui justamente querendo contar 

uma quando... (o apresentador é atropelado pelos dois 

macacos reais) (irritado) apareceu um coelho e dois 

macacos. Isto está parecendo até jogo do bicho.

Elefante: Não fale em jogo, detesto jogo.

Apresentador: Quem falou em jogo?

Elefante: Falando em estórias, quase minha memória 

falha. Tenho que ir ao encontro da Comitiva Real para ver 

o que vão fazer com a Chiquita.

Apresentador: Chiquita? Quem é Chiquita?

Elefante: Chiquita! Se você a conhecesse...

Apresentador: Quem é?

Elefante: O Sr. dá licença, tenho que ir embora, estou 

atrasado.

Apresentador: Atrasado?

Elefante: É atrasado. O Sr. tem hora certa?

Apresentador: Não tenho hora certa, eu detesto hora 

certa...

Elefante: O Sr. está nervoso?

Apresentador: Não estou nervoso, eu estou ficando louco.

Elefante: Uma pena, gostei muito do seu papo. Bem, até 

logo.

Apresentador: Espere, espere aí, que estória é essa de 

Chiquita Bacana? Agora eu quero saber.

Elefante: (saindo) Qualquer hora eu te conto, até logo.

Apresentador: Espere por favor! Espere...

Não adianta, é sempre assim, eles entram, fazem eu 

perder o fio da meada e quando está ficando interessante 

o papo, eles vão embora. Como sou infeliz, ninguém me 

compreende. Vocês me desculpem, mas nem me lembro o 

que ia contar a vocês...

(entra um cantador de repente, cantando a música 

“Chiquita Bacana”)

Cantador:  Chiquita Bacana

  É da Martinica

  Escorregou na casca

  De banana nanica.

(vendo o apresentador triste)

Oxente que tristeza. Que aconteceu com você para estar 

com essa cara de quarta feira de cinzas. Ei moço, algum 

problema?

Apresentador: Nenhum, quer dizer, muitos.

Cantador: Tem certeza que está passando bem?

Apresentador: Até a pouco tinha, agora já não sei mais.

Cantador: O que aconteceu?

Apresentador: Eu estava aqui para contar um estória. Aí 

apareceu um coelho que queria saber a hora certa,

depois dois macacos que queriam saber se eu conhecia 

um coelho que queria saber a hora certa. Depois disso 

tudo, apareceu um elefante que quase perde a memória, 

perdendo a hora de se encontrar com uma tal de Comitiva 

Real que ia fazer, não sei o quê, com uma tal de Chiquita 

Bacana. Além do mais, todos se recusaram a contar para 

mim, quem é essa tal de Chiquita Bacana.

Cantador:  Chiquita Bacana

  É da martinica

  Que escorregou numa casca

  De banana nanica.

Apresentador: Quer dizer que você conhece também 

Chiquita Bacana?

Cantador: Todos a conhecem.

Apresentador: Como pode ser isso? Quem apresentou 

para vocês essa tal de Chiquita Bacana, se eu estou aqui 

justamente para apresentar o espetáculo, e nada sei?

Cantador: Você não conhece Chiquita Bacana, que entrou 

por acaso nesse Reino das Bananas. Isso é uma 

calamidade.

Apresentador: Que negócio é esse de país da

Banana, de Chiquita Bacana? No texto da minha estória 

não tem nada disso.

Cantador: Pois vai ter, atualmente não se fala em outra 

coisa, é o assunto preferido do Reino. As rádios, a 

televisão, os jornais, colocaram em destaque todas essas 

notícias.
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Apresentador: E o que eu tenho com isso?

Cantador: E como você vai contar uma estória se não sabe 

o que está acontecendo na Vida Real?

Apresentador: Se fosse para falar da vida real, eu não 

perderia tempo em contar estórias. Você acha que eles 

vieram aqui para ouvir de coisas que estão cansados de 

saber.

Cantador: Afinal. Vocês querem ou não querem que eu 

conte a história de Chiquita Bacana? Bem, eu vou começar 

do início que é pra gente saber quando vem o fim.

  A nossa história começou

  Quando Chiquita imaginou

  Que poderia entrar

  Sem permissão do Rei Leonino

  No Reino da Banana e da imaginação

  Atrás de aventuras

  De estórias e loucuras

  Que habitam a cabeça

  De todas as criaturas

  Quando viajam pelo Reino da fantasia

  Tudo teve um início de alegria

  Como mil novidades a cada momento

Coro das Cabeças Saltitantes: 

  Mas Chiquita Bacana

  Não esperava

  Com um reino poder encontrar

     Onde todos morriam de medo

     Daquele que a todos devia governar

Cantador: E assim foi que a alegria terminou

     E a sua viagem um tormento virou

     Quando o malvado Rei a condenou

     Por ter comido, distraidamente,

     Uma banana da bananeira real

     E ainda por cima

     Ter escorregado na frente da realeza

     Na casca da banana que ela roubou

Coro das Cabeças Saltitantes:

     E hoje Chiquita que era bacana

     Se encontra em apuros para se ver

     livre

     Do Rei Leonino que a condenou

     A viver numa de suas tristes prisões

Apresentador: Esperem um momento, para com tudo isso, 

que não estou entendendo nada. Tá certo que o absurdo é 

real, e o real um absurdo, mas essa sua estória... Como 

uma pessoa pode ser condenada por ter comido uma 

banana, num país das bananas?

Cantador: É porque você não conhece a sua majestade. 

Afinal, você parece não conhecer nada por aqui.

Apresentador: Conheço muitas coisas, mas um país em 

que é proibido comer banana, não!

Cantador: Pois, no país das Bananas, Sim! Somente o Rei

e os soldados é que podem comer bananas todos os dias. 

O povo somente uma vez por ano, no grande Festival da 

Banana, festa organizada pelo próprio Rei.

Apresentador: Mas o que ele faz com as outras bananas?

Cantador: Las otras bananas son necessárias para La 

exportación.

Apresentador: Exportación?

Cantador: Logo se vê que você não sabe nada. O Rei 

Leonino vende as bananas para outros países, por isso 

que ele é tão rico.

Coro das Cabeças: A banana é o melhor produto da 

indústria nacional. Pequenita, higiênica e nutritiva. 

Embalagem Oneway. Banana Real, contém vitamina, 

engorda e faz crescer.

Apresentador: Mas se Chiquita comeu uma só, não 

precisava haver tanto escândalo.

Cantador: Só que ela deu um exemplo mau, porque agora 

todo o povo acha, que como eles pagam os impostos, 

podem comer banana quando quiserem.

Apresentador: E eles estão certos, se tem banana 

para todo mundo, vamos comer.

Cantador: E o Rei como ficaria, seu cabeça de banana?

Apresentador: Muda-se o rei...

Coro das Cabeças: O QUÊ?

Cantador: Nada, nada (ri) foi uma brincadeira aqui do 

nosso amigo (falando a ele) Feche a boca, pra não 

entrar mosquito. Ele disse – Viva o Rei!

Coro das Cabeças: Ah! Bom.

Apresentador: Nada disso, eu disse...

(o Cantador fecha a sua boca com a mão, ele tenta se 

livrar. Som de clarins reais)

Coro das cabeças: Lá lá, lalalalá! Sua Majestade o Rei 

Leonino e a comitiva Real.

(Cantador e Apresentador se afastam. Entram: o Rei com a 

Marquesa Girafa, o Elefante, o Coelho, e atrás de todos, 

presa, Chiquita Bacana)

Girafa: Que magnífico passeio, Sua Majestade. O sol, esse 

céu azul, o perfume da primavera, coisas que só alguns 

eleitos sabem apreciar.

Rei Leonino: Sim Marquesa, apesar dos últimos 

acontecimentos desagradáveis, esse passeios trazem de 

volta minha alma de poeta. Eu detesto quando alguém me 

força a ser cruel. Sinto-me verdadeiramente mal.

Chiquita Bacana: Se foi uma indireta pra mim, estou pouco 

me ligando. Eu não pedi a ninguém que me prendesse.

Girafa: Ninguém chamou você ainda na conversa.

Chiquita: Não chamou mais eu entrei, acho que tenho o 

direito de falar.

Rei Leonino: Isso quem decide sou eu. Se não pedir sua 

opinião, você fica calada.

Apresentador: Quem disse isso ou senhor?

Cantador: Fique quieto, seu cabeça de vento.
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Apresentador: Quem disse tal coisa? Eu nem fui 

apresentado. Afinal, como vou saber que é o Rei?!

Chiquita: Foi o que eu disse! O Rei é Rei, conforme quem 

o vê.

Rei Leonino: Silêncio! Chega de insolências. O Sr. Deve 

ser mais um estrangeiro em nosso reino.

Apresentador: Estrangeiro em seu reino? Acho que está 

havendo uma inversão, eu estava aqui muito sossegado, 

quando a sua Comitiva apareceu, por isso, não sei do que 

se trata.

Girafa: Isso está cheirando uma rebelião, Majestade.

Rei Leonino: Você é mais um dos que querem subverter a 

ordem nesse Reino? Aposto como já andou comendo 

umas bananas reais por aí!

Apresentador: Não, porque não deu vontade...

Cantador: Majestade, não é bem isso que ele quis dizer. 

Ele está um pouco confuso, nervoso...

Rei Leonino: Quer dizer que o nosso cantador conhece o 

estrangeiro? (falando com a Girafa) Eu nunca confiei nos 

artistas!

Cantador: Eu estava passando e o conheci. Foi mero 

acaso.

Chiquita: É, nesse país tudo é mero acaso. O único lugar 

do mundo que a ciência não é possível.

Girafa: Ora vejam só, nossa intrépida estrangeira falando 

em ciência.

Rei Leonino: Aqui a única ciência que existe é a do 

Rei Leonino: Quem é essa figura, que tem o descaramento 

de falar assim com Sua Majestade?

Girafa: Deve ser um plebeu qualquer.

Coelho: Um individuo fora da hora.

Elefante: Talvez um individuo desinformado da situação...

Apresentador: Não sou nada disso, eu sou...

Cantador: (interrompendo)

  Uma ilusão

  Se pensas que me vês

  É puro engano de sua visão

  Talvez fruto da imaginação

  Sou um pesadelo

  Que as vezes a gente tem

  Quando não se dorme direito...

Rei Leonino: Vamos parar com essa cantoria. Quero saber 

quem é essa, essa...

Girafa: Se me permite, Majestade, figurinha...

Chiquita: Ai, não sei como vocês dois se toleram. Às vezes 

fico pensando como é possível.

Elefante: Fique quieta Chiquita, não piore as coisas...

Chiquita: Mais do que estão? É impossível.

Rei Leonino: Guardas! Prendam esse insolente.

Apresentador: Não se incomode, Majestade, eu mesmo 

me prendo. Mas responda, porque tenho de ajoelhar-me?

Rei Leonino: Porque está diante do Rei do Reino das 

Bananas.

Rei, mas agora isso não vem ao caso. Quero saber quem 

é esse intrometido?

Elefante: Se me permite Majestade, estive conversando 

com a citada pessoa, parece ser idônea, apenas um 

contador de estórias.

Rei Leonino: Logo vi, só poderia ser um inventor de 

histórias. E quem deu o direito do Sr. entrar nessa estória?

Apresentador: Eu é quem devo perguntar!

Rei Leonino: Não, eu a fiz primeiro, e em todo caso sou o 

Rei.

Apresentador: Acontece que aqui é o local onde ia se dar 

minha estória.

Rei Leonino: Pois bem, e qual é a sua estória?

Apresentador: Acontece que minha estória não é para 

Leão ouvir.

Rei Leonino: Ah sim, e é pra quem ouvir?

Apresentador: Para crianças.

Rei Leonino: Crianças, ah ah ah!!!

Chiquita: Está rindo do que Leontino?

Rei Leonino: Leontino! Quem é Leontino?

Girafa: Menina atrevida!

Chiquita: Sou atrevida mas sou feliz, mais atrevida é quem 

me diz.

Girafa: Posso ser infeliz, mas nada me atinge do que você 

me diz. 

Rei Leonino: Vão parar com isso, vocês parecem duas 

fofoqueiras.

Chiquita: Olha como ele diz!

Apresentador: Isso mesmo, seu Leontino, exijo respeito 

com a senhorita.

Rei Leonino: Você exige respeito? Quem é você para exigir 

respeito?

Elefante: Sua Majestade, se não me falha a memória ele já 

se apresentou.

Rei Leonino: Pois bem, sigamos o assunto. Espero que o 

Sr. se apresente ao tribunal para se defender, e se 

possível defender sua “senhorita”, isto é, se quiserem 

permanecer com suas cabecitas.

Coro das Cabeças Saltitantes: Se falou em cabecitas, falou 

bem, olhe à sua frente e verá três, que há muito tempo 

procuram seus corpitos.

Rei Leonino: Ninguém as chamou na conversa, saiam, 

saiam. E agora senhores, continuemos o nosso passeio.

Girafa: Até que enfim, não estava aguentando essa 

conversa enfadonha.

Apresentador: Sua Majestade, posso ficar responsável 

pela minha cliente, já que preciso defendê-la, preciso 

encontrar as provas que a livrem e a mim também.

Rei Leonino: Pode, mas às cinco horas será o julgamento, 

e se vocês não aparecerem, você sabem o que os meus 

guardas farão! (os dois estão dormindo um encostado no 

outro) Onde estão os meus guardas?

Elefante: Dormindo, Majestade.
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Rei Leonino: (chutando-os) Acordem, vagabundos. Até às 

cinco horas para vocês. (ri)

Coelho: Sua Majestade, por qual dos relógios nos 

orientamos?

Rei Leonino: Pelo relógio real.

Coelho: Mas ontem ele estava atrasado cinco minutos 

(eles vão falando e saindo de cena)

Rei Leonino: Pois então acerte-o.

Coelho: Isso é que é um problema, porque se pelo meu ele 

estava atrasado cinco minutos, com o do Sr. Elefante ele 

estava adiantado dois minutos, com o da estação estava 

certo. O que vale dizer que fica difícil…

(Permanecem em cena o Cantador, o Apresentador e 

Chiquita Bacana)

Chiquita: Enfim, consegui ficar livre daquele Rei Leonino.

Cantador: Não fale assim, pelo amor de qualquer coisa. 

Não complica mais as coisas do que já estão complicadas.

Apresentador: Você parece que está contra a gente.

Cantador: Como poderia se estou tão enrolado quanto 

vocês?

Apresentador: Não te entendo.

Chiquita: É que você é novo nessa história, senão já teria 

compreendido. Ele é um dos que fazem parte da maioria 

calada.

Apresentador: Como assim?

Chiquita: Nem são contra, nem são a favor. Dançam 

conforme a música.

Cantador: Você também não pode falar nada. Depois que 

chegou aqui a única coisa que fez foi complicar mais 

ainda. Ajuda que é bom, nada.

Chiquita: Quer dizer que agora enfrento mais uma 

acusação?

Cantador: É.

Chiquita: Ah! Seu mal educado...

Apresentador: Parem com isso, nós temos é que brigar 

com o Rei Leonino e não entre a gente.

Cantador: Eu também acho.

Chiquita: Foi você quem começou.

Cantador: Acho gozado, quem xingou de “Maria vai com as 

outras” fui eu?

Chiquita: Eu não xinguei ninguém de “Maria vai com as 

outras”, eu falei que você não ata nem desata.

Cantador: E não é a mesma coisa.

Chiquita: Só se for para você, para mim são duas coisas 

diferentes! 

Cantador: Tão diferentes quanto dizer: quem diz não, diz 

sim; quem diz sim, diz não.

Chiquita: Não, é tão quanto dizer – “você é uma maria 

mole” quanto “você é um moleque mole”.

Cantador: Ah! É! É tão diferente quanto dizer “você é 

parente da marieta” quanto você dizer “você veio na

romiseta”.

Apresentador: Chega! Já não estou entendendo nada, e 

para mim, 3 cabeças saltitantes é igual a um par de 

rinocerontes.

Coro das Cabeças: Que você falou? Eu já diria, que é bem 

diferente de 3 cabeças saltitantes, 3 bobos falantes.

Chiquita: E quem foi que chamou vocês na conversa? A 

briga é nossa, dêem o fora.

Coro das Cabeças: Vamos dar o fora quando quisermos, 

você não manda.

Chiquita: Querem ver, como vocês dão o fora? (tenta pegá-

las)

Apresentador: Pare, elas podem nos ajudar.

Chiquita: Elas? Você é mesmo louco às vezes.

Cantador: Prá entrar na fria que entrou por sua causa, só 

poderia ser um louco mesmo.

Chiquita: Basta dizer, que ele anda com você.

Cantador: Isso é um orgulho.

Chiquita: Não sei pra quem...

Cantador: Pra você não é.

Chiquita: Eu não preciso disso.

Coro das Cabeças: Você? Ele é que não precisa, ele é o 

Gumercindo o poeta das multidões, enquanto você é 

apenas uma menina que escorregou na casca da banana.

Chiquita: Quer dizer que acabei de descobrir que vocês 

são puxa-sacos desse poetinha de esquina. Eu, fiquem

sabendo, sou a Chiquita Bacana, a Rainha do Bolero, da 

Rumba, do Samba.

Coro das Cabeças: Fez-me rir do que andam dizendo… 

(Chiquita tenta pegá-las novamente)

Apresentador: Parem, deixem de conversa mole. Pare com 

isso, Chiquita.

Coro das Cabeças: Ainda bem que existem pessoas 

ponderadas, senão que seria deste mundo? Estamos a 

sua disposição, desde que essa menina, seja afastada de 

nós.

Apresentador: Não se incomodem, ela nada fará. Se foi um 

pouco mal educada é por causa de seu nervosismo.

Cantador: Ahã. Que gênio tem essa menina.

Coro das Cabeças: Pois bem, vamos ao que interessa. O 

que você quer de nós três?

Apresentador: Gostaria de saber como poderia chamá-las.

Coro das Cabeças: Doralice/Reginalice/Miralice, mas você 

pode nos chamar de irmãs Dó/Ré/Mi, às suas ordens.

Apresentador: Vocês são mesmo uma graça.

Coro das Cabeças: Graça mesmo nós já fomos. Hoje 

estamos um tanto quanto acabadas. Nem nos 

reconhecemos mais quando nos olhamos no espelho.

Apresentador: Que foi que aconteceu a vocês?

Coro das Cabeças: Nem conto, é tão triste.

Chiquita: Conta, conta.

Cantador: Conta, é uma estória muito bonita.
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Coro das Cabeças: 

1 - Tudo começou há muitos anos atrás.

2 - Éramos 3 moças felizes da vida.

3 - Curtindo os sonhos dourados da juventude.

1 - Não tínhamos preocupações.

2 - Vestíamos as melhores roupas.

3 - Estudávamos nos melhores colégios.

1, 2, 3 - Éramos a fina-flor da sociedade.

3 - Mas numa tarde cinzenta.

2 - Tudo começou a modificar-se

1 - Fomos convidadas para o baile real

3 - E mal sabíamos que isso seria fatal.

2 - Pois foi nele que aconteceu o fato

1- Que nos deixou sem corpo, só com as cabeças

1, 2, 3 - E quando passamos a ser as cabeças saltitantes

2 - O culpado do acontecido

3 - Foi o Rei Leonino

1 - Que com inveja de nossas vidas

2 - Nos deu um grande castigo

3 - Fez com que sumisse os nossos lindos corpinhos

1 - Sem mais, nem menos.

Cantador: Uma maldição.

Chiquita: Acho que esta história está contada pela metade.

Coro: Se acha, acabe você.

Apresentador: Não liguem, acabem...

Coro: O castigo inclui a perda de nossos corpos, que só 

serão encontrados, quando descobrirmos o significado da

frase: “O que é que um Rei faz, que o povo não faz?”

Apresentador: E porque vocês ainda continuam andando 

junto com o Rei?

Chiquita: É o que eu estava falando, essa estória está pela 

metade, pra mim as Dó/Ré/Mi são é espiãs reais.

Coro: Você é tão inteligente quanto um asno cheio de 

pena.

Cantador: Essa foi boa.

Chiquita: Não responderam a nossa dúvida.

Coro: Pois bem, a única maneira de sabermos o que é que 

um Rei faz, que o povo não faz, é acompanhando todos os 

seus atos.

Apresentador: Mas vocês acham que vão resolver seus 

problemas só pensando em vocês?

Coro: Se não pensarmos em nós, quem vai pensar?

Apresentador: Mas o rei pode inventar outras charadas, e 

vocês nunca recuperariam seus corpos.

Coro: Você está querendo insinuar que o Rei não cumprirá 

sua palavra?

Apresentador: Estou somente pensando todas as 

probabilidades.

Coro: Ainda bem, porque pode ter certeza, que uma coisa 

que o Rei faz que o povo não faz é cumprir a sua palavra.

Chiquita: Espera um pouco, vocês falaram que a única 

coisa que o Rei faz que o povo não faz é cumprir suas 

promessas… Vocês acabaram de resolver a charada.

Cantador: É mesmo, e isso acontece porque o Rei só 

obedece à sua própria loucura, sem ouvir nem respeitar 

ninguém.

Apresentador: Sendo assim o único que pode cumprir 

promessas é ele mesmo.

Coro: Será que descobrimos a nossa resposta? Vamos 

voltar a ter nossos lindos corpos? Vamos ao Rei... (saem)

Apresentador: Esperem, esperem

Coro: O que é?

Apresentador: Vocês poderiam agora nos ajudar.

Chiquita: É o mínimo...

Cantador: Seria um ato de solidariedade.

Coro: Agora não, depois. Vamos recuperar antes os 

nossos corpinhos.

Chiquita: Egocêntricas, egoístas, individualistas....

Cantador: Nós estamos bem arrumados desse jeito.

Chiquita: E eu ainda fui matar a charada pra elas.

Apresentador: Todos aqui só pensam neles, como forma 

de se verem livres do Rei Leonino.

Chiquita: E agora o que vamos fazer?

Cantador: Temos que pensar em alguma coisa, as horas 

estão passando e logo os soldados reais virão nos buscar.

Chiquita: E tudo isso por causa de uma banana.

Cantador: Por uma pequena banana, podemos perder as 

nossas cabeças. (os 3 param para pensar. Entra em cena 

o Elefante que caminha calmamente, nem nota a 

presença deles)

Apresentador: Sr. Elefante?

Elefante: Chamou-me?

Apresentador: Sim, estamos precisando de umas 

informações e o Sr., como um bicho de grande memória, 

poderia nos ajudar.

Elefante: Se estiver ao meu alcance.

Apresentador: Só vai depender da sua memória.

Elefante: Faz muito tempo que não uso minha memória.

Chiquita: Faça um pouco de esforço.

Cantador: A gente ajuda.

Apresentador: O que o Sr. fazia, antes do Rei Leonino 

subir ao trono?

Elefante: Eu fazia histórias, guardava na memória tudo o 

que acontecia por aqui.

Apresentador: Pois bem, então o Sr. se lembra quando o 

Rei assumiu o trono?

Elefante: Mais ou menos...

Chiquita: Como, mais ou menos?

Elefante: É que muita coisa a gente foi obrigado a 

esquecer. 

Cantador: É, muita coisa a gente foi obrigado a esquecer...

Apresentador: Mas o Sr. se lembra de alguma coisa?

Elefante: Lembro que o Rei anterior era bem melhor, 

ninguém tinha nada contra ele.
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Chiquita: E porque ele foi destronado?

Elefante: Ele era muito bom, e não percebeu a trama do 

Leonino.

Apresentador: Então o trono foi tomado?

Elefante: É, alegando que o Reino ia mal, sem dinheiro, 

sem força e que seus cidadãos estavam cada vez mais 

vagabundos.

Chiquita: E o povo não reclamou contra isso?

Elefante: Deixa ver... bem, falou e não falou.

Chiquita: Como pode ser isso?

Cantador: Reclamaram e ao mesmo tempo não 

reclamaram. Eles não tiveram tempo de perceber a trama 

toda.

Apresentador: Eles não gostam, então, do novo Rei.

Elefante: No início, quando começou a vender-se mais 

bananas, o povo ficou contente. A vida aqui melhorou, mas 

depois vieram as leis, a da banana real, a do horário real, 

aí eles começaram a ficar descontentes.

Chiquita: E porque eles não reclamam agora?

Elefante: Não podem, e de certa maneira já acostumaram.

Chiquita: Não consigo entender.

Apresentador: A gente quando vive o tempo todo nessa 

situação acaba acostumando.

Chiquita: Quer dizer que eu que não gosto de fazer lições 

de piano, se as fizer, acabo acostumando.

Cantador: Conforme quem te obriga a fazê-las.

Chiquita: Ah não, isso eu não aceito.

Apresentador: Mas acontece, Chiquita.

Elefante: É verdade.

Chiquita: E você, como historiador, porque não conta aos 

outros a verdade?

Elefante: Porque minha memória anda meio fraca 

ultimamente.

Chiquita: No entanto para andar com o Rei não.

Elefante: Bem, eu dependo dele, é a única pessoa que 

contrata historiadores.

Chiquita: Isso é conversa, você é também um dos 

elementos da maioria silenciosa.

Apresentador: A gente poderia tentar mudar isso, se você 

desse uma mão para nós, contando essa história para 

todos os presentes no júri.

Elefante: Mas isso é perigoso.

Chiquita: Não falei! Ele também é medroso!

Apresentador: E depois o Sr. não vai poder esconder essa 

estória a vida toda.

Elefante: Isso lá é verdade.

Apresentador: Então, ajuda?

Elefante: (pensa) Vou fazer o possível.

Todos: Viva!

Chiquita: Eu sabia que de todos em você eu podia confiar.

Cantador: Ele é um elefante corajoso.

Canção do Elefante:

No início ele parecia

Ser apenas um bonachão

Com o tempo revelou

Ter um grande coração

Seu elefante, seu elefante

Nos mostrou ser um valente

Enfrentando, enfrentando

Esse Rei um tanto displicente

Mesmo com o rei sempre o acusando

De ter memória e a estar usando

Seu elefante não se esqueceu

Do passado de sua gente

E hoje ele pode nos ajudar

Colocando tudo de novo no seu devido lugar

Chiquita: Como pode ser isso, isso de as pessoas se 

entregarem sem mais nem menos ao abuso do rei?

Apresentador: É a propaganda, o medo faz com que 

acabem aceitando o inaceitável.

Cantador: Eu até concordo com isso. Andei uns tempos 

fraquejando na poesia e na cantoria, porque tinha medo de 

dizer todas as coisas que sentia.

Chiquita: O medo então é o nosso grande inimigo, acaba 

fazendo com que os fracos fiquem fortes, e que os fortes

fiquem fracos.

Apresentador: Agora com a ajuda do Elefante, nós vamos 

conseguir no safar desse Rei louco.

Elefante: Espero, pois assim, posso voltar a contar 

histórias. 

(O coelho entra em cena apressado)

Coelho: O rei mandou informar que já são 4 horas. 

(quando vai sair)

Apresentador: Espere! No meu ainda são 3:30.

Coelho: Não pode ser. Eu bem que falei a ele que o relógio 

estava errado.

Apresentador: Mas não é o seu relógio que dá a hora 

certa?

Coelho: Bons tempos aqueles, hoje em dia, os meus 

relógios não valem nada. (começa a tirar relógios) 4 horas, 

3:45, 3:30, Ah! Isso mesmo, são 3:30.

Cantador: E porque você falou 4 horas?

Coelho: Porque o rei ordenou.

Chiquita: Não é você o encarregado da hora certa?

Coelho: É.

Chiquita: Então, é você quem deveria saber as horas.

Coelho: Eu sempre falo isso à ele. Afinal, são 25 anos de 

serviço dedicado à hora certa, mas quando insisto ele logo 

ameaça com a aposentadoria.
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Apresentador: E você acha que isso está certo?

Coelho: Não sei. Ele diz que em cada reino, quem faz as 

horas é o rei.

Chiquita: Quer dizer que cada pessoa pode ter a hora que 

quiser?

Coelho: Não, só o rei pode ter a hora que quiser. Ele é o 

único que nunca está atrasado para nada.

Cantador: Só o rei faz isso, só o rei faz aquilo. É o que eu 

digo: Pouco Rei mandão pra muito bicho calado.

Chiquita: Aqui é tudo maluco.

Coelho: Não, nem tudo. (tira um relógio minúsculo) Está 

vendo esse relógio? O Rei não sabe dele, ele mantém a 

hora certa desde quando eu trabalhava para o outro Rei.

Apresentador: São 3:30, igual ao nosso.

Coelho: Vocês pensaram que eu era maluco. Não sou não.

Chiquita: Mas no entanto você também é daqueles que 

não largam o Rei.

Elefante: Essa é a nossa sina. Parece que o tempo nos 

deixou todos bobos, sem ver como eram as coisas.

Coelho: É. Ficou cada um se preocupando com seus 

problemas, sem se importar com o dos outros.

Apresentador:  Mas podemos mudar tudo isso.

Coelho: Como, se o Rei é o Leonino?

Chiquita: Ele é o rei, só porque diz ser, porque se for pela 

vontade de vocês, não.

Cantador: Ele é o rei com coroa, trono, mas sem nenhum 

apoio dos seus súditos.

Elefante: Mas quem tem uma guarda real como a dele, não 

precisa de mais nada.

Coelho: Isso é verdade. É macaco que não acaba mais.

Apresentador: Precisamos achar uma maneira de 

desmoralizar esses macacos.

Coelho: Nossa estou atrasado, tenho que soltar o trem às 

4:15, mas por qual relógio? (começa a ficar maluco)

Apresentador: Que tal começarmos a por em andamento o 

nosso plano? Você soltando o trem pelo horário verdadeiro 

e não do rei.

Coelho: Uma excelente idéia! Adeus, até mais ver.

Cantador: Estamos aumentando nossos adeptos.

Elefante: Mas se minha memória não falha, ainda somos 

menos que os macacos reais.

Chiquita: No entanto, nós pensamos, eles não.

Apresentador: Isso é verdade, se quisermos ganhar essa 

parada temos que começar a colocar a cabeça pra 

funcionar.

(Todos pensam, andando em círculos)

Canção do Pensar:

Pode parecer que usar a cabeça

Provoca no indivíduo um mal estar

Que o deixa tonto e sem disposição

No entanto é essa agitação 

Que vai lhe dar novas soluções

Que pareciam não ter, não

Não se acanhe comece a pensar

Mesmo que no início lhe causar um mal estar

Não se envergonhe, comece a pensar

Mesmo que no início não faça com vontade

Porque com o tempo

Vai aprender

Que quem não pensa

Nada consegue realizar

(volta o Coro das Cabeças Saltitantes)

Coro: Que agitação é essa aqui?

Chiquita: Ah! Vocês voltaram? Aposto como vieram rir de 

nossa situação.

Coro: Rir do quê? E o que vocês dizem de nós 3?

Chiquita: É mesmo, cadê seus corpinhos.

Coro: Isso mesmo, cadê os nossos corpinhos?

Apresentador: A resposta não estava certa?

Coro: O Rei Leonino achou que sim, ma sle disse que se 

confirmasse isso devolvendo nossos corpos, seu poder 

ficaria abalado.

Cantador: Isso só vem confirmar a solução da charada.

Apresentador: Mas de nada nos adianta.

Chiquita: Esse é muito genioso mesmo.

(passa correndo pela cena os macacos reais)

Cantador: Que será que aconteceu?

Apresentador: Alguma coisa muito grave...

(voltam correndo os macacos reais)

Chiquita: Eu diria que é mais do que grave.

Apresentador: Dramático...

Cantador: Trágico...

Coro: Apenas uma questão de horário.

Apresentador, Cantador e Chiquita: De horário?

Coro: Sim, o coelho soltou o trem 15 minutos atrasado pelo 

horário do Rei, e na hora certa pelo seu. No entanto 10 

minutos depois pelo porteiro do palácio e 5 minutos antes 

pelo da Marquesa, que acabou perdendo a hora de tomar 

chá com o Rei.

Chiquita: Quer dizer que ele nos ajudou?

Coro: Logo imaginamos que era coisa de vocês.

Chiquita: E foi mesmo, só que ele nos ajudou e vocês não.

Coro: Bela ajuda.

(entra Elefante apressado)
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Apresentador: O que aconteceu Sr. Elefante?

Elefante: Abateu-se uma tragédia, o Coelho foi recolhido 

ao palácio com ordem de prisão.

Cantador: Ordem de prisão? Quer dizer que toda correria...

Elefante: Vocês não viram nada, o atraso do trem causou 

uma grande confusão no Reino. Ninguém entende mais 

nada.

Apresentador: Era o que precisávamos.

Chiquita: O que você quer dizer?

Apresentador: Ora! Só com uma mudança nessa rotina em 

que todos viviam é que conseguiríamos provar a todo 

mundo a falsidade do Rei Leonino.

Cantador: Mas ainda não temos nenhum argumento.

Apresentador: Você é que pensa, está tudo aqui (aponta a 

cabeça)

Chiquita: Que bom, enfim, vamos poder desmascarar esse 

Rei Leonino.

Coro: Duvidamos.

Chiquita: Duvidam é? Pois verão. Vocês estão na 

frente dos maiores pensadores da história.

Coro: Olha a pretensão dela.

Elefante: Como vocês farão isso?

Apresentador: Uma questão de colocar em ordem as 

nossas coisas.

Chiquita: Temos que combinar todos os argumentos.

Coro: Podemos ajudar?

Apresentador: Lógico, precisamos de todo mundo.

Cantador: Qualquer ajuda é de máxima importância.

Chiquita: Aposto como elas querem ajudar para 

recuperarem seus corpinhos.

Coro: Se for para debochar estamos fora.

Elefante: Parem de brigas, que a hora do julgamento se 

aproxima e o Coelho está preso.

Apresentador: Vamos dividir as tarefas: o Cantador se 

encarrega de passar a notícia para os outros.

Cantador: Modéstia à parte isso eu posso fazer.

Coro: Nós também, afinal, somos o único trio cantante do 

Reino.

Apresentador: Eu e o Elefante preparamos os argumentos 

da prova.

Chiquita: E eu? Não sirvo pra nada?

Apresentador: Você ajuda o Cantador, porque o trabalho 

de vocês é mais difícil.

Coro: Enfim, as mulheres tomando um rumo.

Chiquita: Às vezes eu até acho vocês inteligentes.

(muda a cena. Fica Chiquita, Cantador e Coro)

Cantador: Tenho uma idéia. Enquanto eu e o Coro 

cantamos você entrega ao pessoal nossa convocação para 

irem ao julgamento.

Chiquita: Eu não canto?

Cantador: Isso se chama divisão de trabalho.

Chiquita: Porque vocês não distribuem?

Coro: Não temos corpos ainda.

Cantador: Você canta também Chiquita, vamos lá.

(A música é “Yes, nós temos bananas” enquanto cantam, 

Chiquita fala com a platéia. Quando acabar a cena, 

começa o julgamento. O Rei Leonino está no trono, ao seu 

lado a Girafa e dois macacos reais. No banco do réu, o 

Coelho e Chiquita. Na defesa o Apresentador, o Elefante e 

o Cantador. O Coro assiste)

Rei Leonino: Estamos aqui para condenar o Coelho por ter 

atrasado o trem e Chiquita Bacana por ter comido banana 

fora da época do festival.

(vaia do coro)

Rei Leonino: Se os espectadores não ficarem quietos, nós 

os retiraremos da plateia.

Apresentador: Protesto!

Rei Leonino: Não aceito.

Apresentador: Protesto!

Rei Leonino: Já disse que não aceito.

Apresentador: Protesto o protesto não aceito.

Rei Leonino: Eu não aceito o protesto do protesto não 

aceito, como proíbo os protestos. Comece-se o 

julgamento. 

Apresentador: Quero apresentar as provas de inocência 

dos condenados.

Rei Leonino: Apresente-as rápido.

Apresentador: O elefante.

Rei Leonino: Ele não pode, trabalha para mim.

Apresentador: Isso não impede que ele testemunhe. Quero 

provar a vocês (para a plateia) como o Rei Leonino é o 

grande culpado nessa história toda, e não os acusados.

Rei Leonino: Como sou culpado, se sou o juiz?

Apresentador: Prova n° 1 – O Rei Leonino é quem faz as 

leis, logo não as faz para os outros, mas para ajudar a ele 

mesmo. Sr. Elefante qual é a sua profissão?

Elefante: Contador de histórias?

Apresentador: Aonde?

Elefante: Nas escolas.

Apresentador: E hoje em dia?

Elefante: Não as conto.

Apresentador: Por quê?

Elefante: Perdi minha memória, orgulho de minha família.

Apresentador: Qual a causa da perda da memória?

Elefante: Ela foi apagada, de um tempo para cá as coisas 

não são o que são, mas o que o Rei quer que sejam, logo, 

eu não sei mais o que é e o que não é. E mesmo assim 

quando as memorizo não as posso contar.

Apresentador: Então, o Sr. não tem mais profissão?

Elefante: Tenho sim, essa de memorizar aquilo que o Rei

quer que eu memorize.
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Apresentador: Prova n° 2 – o Reino é o que é por falta de 

memória.

Rei Leonino: Cada coisa em seu lugar, isso nada tem a ver 

com o caso. Prova não aceita.

Girafa: Afinal, pra quê ficar guardando o passado? O que 

foi, foi! 

Apresentador: Testemunhas n° 2, as senhoritas Dó/Ré/Mi.

(entra o Coro)

Coro: Alô mamãe, alô papai, estamos aqui!

Rei Leonino: Até vocês, suas ingratas?

Coro: Olha só quem fala, se esqueceu do que fez a nós?

Apresentador: O que ele fez?

Coro: Tirou nossos corpos, deixando eles invisíveis.

Apresentador: Qual o motivo?

Coro: Inveja.

Apresentador: Inveja?

Coro: Sim, porque nós chamávamos mais atenção do que 

ele nas festas. Ninguém o enxergava, vivia de quatro.

Rei Leonino: Parem com essas histórias, vocês estão me 

julgando e não apresentando testemunhas.

Apresentador: Prova n° 3 – o Rei sofre de um profundo 

egoísmo, só ele sabe as coisas, pode ter as coisas, etc...

Rei Leonino: Se acabou vou dar a sentença.

Apresentador: Não acabei, vou chamar o Coelho. Do que 

o Sr. foi acusado?

Coelho: De ter atrasado o trem, mas o trem saiu no 

horário.

Rei Leonino: Mentira! Saiu atrasado 15 minutos.

Coelho: Pelo relógio do Rei, que não tem hora certa. O 

oficial é o meu.

Rei Leonino: O real é o do Rei.

Coelho: De qual Rei?

Rei Leonino: Você não conhece o seu Rei?

Coelho: Conheço, mas o Sr. alterou o horário do Reino.

Apresentador: Como pode ser isso?

Coelho: Ele modificou todas as horas. Veja (tira do bolso 

vários relógios) cada um tem uma hora diferente. Cada dia 

ele adota uma hora, sendo assim ninguém tem hora certa, 

só ele.

Apresentador: Prova n° 4 – nada é estável no Reino, já 

que o rei é o único que pode saber a hora certa de se fazer 

as coisas.

Rei Leonino: Infâmia, só porque mudo alguns minutos, 

você está fazendo essa tempestade?

Coelho: Então, porque fui acusado?

Rei Leonino: Porque você alterou toda a vida do Reino.

Apresentador: E quando você mudava a hora, não alterava 

toda a vida do Reino?

Rei Leonino: Não, porque eu sou o Reino.

Apresentador: E os moradores do Reino?

Rei Leonino: Eles não precisam ter hora certa, eles não 

fazem nada.

Chiquita: Mentira!

Rei Leonino: Você fique calada.

Chiquita: Fico a hora que eu quiser.

Rei Leonino: Estão vendo, agora todo mundo acha que 

pode fazer hora.

Chiquita: Se você pode, todos nós podemos.

Girafa: Você querendo fazer hora, a que ponto chegamos.

Chiquita: E você, que tem com isso?

Rei Leonino: Parem, até agora não foi apresentado 

nenhum argumento que salve suas cabecitas.

Apresentador: Minha última testemunha – senhorita 

Chiquita Bacana. Do que foi acusada?

Chiquita: De ter comido uma banana.

Apresentador: Só?

Chiquita: É, só uma banana.

Apresentador: E porque comeu a banana?

Chiquita: Estava com fome e vontade.

Rei Leonino: Basta então ter uma vontade que vamos 

desobedecendo todas as leis.

Chiquita: Que lei é essa que proíbe uns e outros não?

Rei Leonino: Para o bem do reino. E depois todos podem 

comer banana no Festival.

Apresentador: Só no Festival Bananália?

Rei Leonino: Sim, ele é essencial para manter o reino em 

progresso, se for comida todo o dia como é que fica?

Apresentador: E o que come o resto do ano os súditos?

Rei Leonino: Comem as outras comidas. 

Apresentador: Então sua acusação não é justa?

Rei Leonino: Lógico que é justa.

Apresentador: Mas ela só beneficia você.

Rei Leonino: Mas eu sou a maioria. Eu sou o Rei.

Apresentador: Você é o rei, porque existem servos, porque 

senão não seria. 

Rei Leonino: Isso é, existem servos porque existe Rei.

Cantador: Eu digo a coisa diferente – existe rei onde existe 

reino, mas nem sempre é necessário existir rei, onde 

existem outras pessoas.

Coelho: Isso é lógico, se fizeram o relógio, é porque 

sentiram a necessidade de saber a hora.

Elefante: Tanto que se não existisse relógio, não existiria 

hora certa. 

Rei Leonino: Parem, eu vou dar uma sentença, isso aqui já 

está virando uma palhaçada. Eu digo que vocês...

Apresentador: Um momento, eu tenho uma charada para o 

senhor resolver que solucionará o caso para nós.

Rei Leonino: É a última chance.

Apresentador: O que se parece com avestruz quando se 

está com medo?

(o Rei não consegue descobrir)
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Apresentador: Como o Sr. não descobriu vou pedir uma 

vantagem para nós, ou seja, que quem dê a sentença seja 

o júri hoje aqui presente que ocupa nossa sala. Mas antes 

o Cantador vai apresentar nosso último argumento.

Canção da Justiça:

Vocês que assistiram com atenção

O desenrolar da peça e de toda ação

Poderiam ajudar a nós, acusados

Pelo Rei Leonino

A buscar uma pena justa

Não favorecendo a ninguém

Para que no futuro não nos envergonhe

Quem achar que o Rei é um coitado

Que se manifeste, não fique calado

Quem achar que Chiquita Bacana é culpada

Não tenha vergonha, venha à frente e exponha

O importante é que todos se manifestem

E que a pena seja o espelho do interesse da justiça

Sem levar em conta, o credo, a cor a posição

Que seja fruto da verdade

Que brote tão pura quanto a água do chão

(Os atores devem fazer as crianças debaterem a questão, 

incentivando-as a se posicionarem).

FIM

TEOREMA DE COPERNICO

Reinaldo Maia

05.07.95
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Voz off 2: O atual representante de nossos interesses tem 

revelado ao mundo nossos segredos mais íntimos, aqueles 

que fundaram a cultura ocidental, para saciar sua ganância 

pessoal. Com sua atitude arrogante e prepotente tem 

colocado a corporação em perigo.

Voz off 3: E por conta disso vamos jogá-lo aos leões?

Voz off 1: Essa reunião é para que tomemos as 

providências necessárias antes que o povo as tome e 

acredite ser possível mudar as regras do jogo. Esta em 

perigo os nossos negócios. 

Voz off 4: É imperioso que Dionísio venha até esta 

assembléia dizer o que sabe, para evitar uma tragédia em 

nossos negócios. 

Voz off 3: Vocês estão querendo torná-lo um traidor?

Voz off 1: Não, queremos que um dos nossos faça o que 

tem de ser feito antes que algum aventureiro o faça.

Dionísio: Hipócritas!

Fausto: Que é isso, Dionísio? Esta é a assembléia máxima 

da corporação.

Dionísio: Hipócritas! Todos querem depô-lo para melhor se 

aproveitarem do poder. 

Fausto: Só estão querendo proteger os interesses da 

corporação. 

Dionísio: Estão é com inveja. Eles querem o lugar do meu 

irmão.

Voz off 1: Esta assembléia esta em recesso até amanhã, 

quando esperamos que a razão ocupe o lugar da paixão

(A guisa de intróito. O caos inicial. O nigredo alquímico 

assola o universo da família de Dionísio.) 

Voz off 1: O que sobra da corporação quando dela se 

apropria uma pessoa para o seu benefício e de seus 

protegidos? A validade do contrato que nos une 

desaparece qual tantos outros compromissos que nos 

unem. 

Voz off 2: A imagem do nosso poder encontra-se 

manchada por não saber o atual primeiro mandatário fazer 

uso dele. Há que se ter equilíbrio na apropriação do bem 

público. Senão o cidadão comum toma em suas mãos a 

justiça. 

Voz off 3: Não sejamos hipócritas a ponto de acreditar que 

se fosse outro a ocupar o lugar que ocupa agora nosso 

maior mandatário as coisas seriam diferentes. Afinal, 

fomos nós mesmos que o elegemos e o colocamos lá. 

Voz off 4: Os despossuídos quando contrariados movem 

ventos, trovões e raios para demoverem os deuses de 

suas decisões. Os deuses sentido-se impotentes vêem-se 

obrigados a aceitarem os reclamos e a inverterem a roda 

da fortuna.

Voz off 3: São raros os exemplos da história de vitória do 

populacho sobre aqueles que detêm o poder. Não se 

assiste a isso no Ocidente desde o acidente da Bastilha. 

Voz off 1: Mas ele prova que o Homem comum, mesmo 

num pequeno lapso de consciência pode ser o senhor de 

sua história. Nós estamos aqui reunidos para restabelecer 

o equilíbrio dos nossos poderes para evitar o pior. 

na atitude do jovem Dionísio. 

Fausto: Dionísio, não piore ainda mais as coisas. 

Dionísio: Se esperam de mim a punhalada final, estão 

enganados. 

(Maira diz seu monólogo. Mãe, vegeta em cadeira de 

rodas, impotente diante dos fatos.)

Maira: Ele estava ali sentado em minha cama, com o 

mesmo olhar de repreensão da época do colégio interno. A 

sobrancelha esquerda levantada, o olho fixo e 

esbugalhado, os dedos amarelados do tabaco... A mão 

pronta para esbofetear o meu rosto. E os dedos cheiravam 

forte a pólvora. Ele queria dizer algo. Não é a primeira vez 

que ele tenta se comunicar. Houve outras tentativas. O 

mesmo terno de linho, a mesma gravata, o mesmo ar 

autoritário... balbuciava palavras desconexas... sem 

sentido. “O poder corrompido. O último dos primogênitos 

deverá derrubar o castelo conquistado sobre o alicerce da 

vergonha...”.

(Maira roda a cadeira onde encontra-se sua mãe com 

aparelho de soro na veia. Entra Dionísio) 

Dionísio: Maira, deixe sua mãe em paz!

Maira: O descrente é aquele que não quer enxergar tendo 

visão. Você escutou, eles estão todos aqui para nos excluir 

da corporação.

Dionísio: Não bastasse a ânsia insaciável da corporação, 

ainda tenho que aguentar a loucura  de minha irmã.

Maira: Você age como se tudo já não estivesse escrito 

para ser seguido. Acredita que cada um de nós pode 

escrever sua história livremente. Finge desconhecer as 

provações que nos esperam. Nós dependemos da 

fraternidade de nossos pares. 

Dionísio: Isto é bobagem...não dependemos de ninguém.

Maira: Ninguém foge de seu destino. Ninguém deixa de 

fazer o que tem que ser feito.

Dionísio: Saia, deixe sua mãe me paz.

Maira: O mundo não gira mais a nossa volta, como 

acreditávamos. 

( Dionísio dá um tapa em Maira) 

Maira: Não necessita do tapa para aumentar sua 

vergonha. A sua falta de coragem para fazer o que tem de 

ser feito é o suficiente para envergonhar a todos nós.

(Mãe na cadeira de roda tenta balbuciar alguma coisa)

Dionísio: Tudo vai terminar bem. Tudo vai estar bem antes 

que o sol volte a aparecer.

Maira: “O último dos primogênitos deverá derrubar o 

castelo conquistado sobre o alicerce da vergonha...”

Dionísio: Que doença se apossou de nós? Tudo esta 

podre. O que foi construído em décadas e gerações está 

ruindo em dias...E não aguento minha dor de cabeça!

Maira: O que gerou um ventre impuro se consumirá em 

ódio e vingança...

(Maira sai) 

Fausto: Calma Dionísio, tem que manter a calma.

Dionísio: Que sina é esta de viver entre a lucidez e a 

demência.
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Fausto: Nada se pode fazer contra a força da corporação.

Dionísio: Mas porque ela tem sido tão cruel conosco 

ultimamente?

Fausto: Aqueles que a provocam provam de seu veneno. 

Dionísio: Sinto-me impotente diante dos acontecimentos...

Fausto: Diante das provações é que se cresce. 

Dionísio: Mas como lutar contra fantasmas, cobiças, 

despeitos, alucinações, delírios?

Fausto: Com a verdade.

Dionísio: Verdade?

Fausto: O veneno que mata também pode curar.

Dionísio: Você também parece estar possuído pelas 

mentiras que tomaram conta da assembléia. 

Fausto: É uma doença que esta contaminando a todos. 

Dionísio: Mas você sempre foi um homem  sereno, 

ponderado.

Fausto: As vezes a ponderação não é o melhor remédio 

para se tomar decisões. 

Dionísio: Não posso acreditar no que estou ouvindo.

Fausto: Apenas traduzo o sentimento que se houve pelos 

corredores e ruas.

Dionísio: sentimento?

Fausto: Nem sempre agimos movidos pela razão.

Dionísio: E de que me serve um conselheiro que não 

mantêm a razão em momentos como esse?

Fausto: Poderia dizer que para nada. No entanto, como 

dependo do emprego para sobreviver, diria que para 

alertá-lo que nem sempre a razão é a melhor conselheira.

Dionísio: Falo em desgraças e você fala em silogismos.

Fausto: Não compete a mim solucionar problemas. 

Dionísio: Bobagem! Todos estão alucinados, possuídos por 

uma força estranha.

Fausto: Acredita mesmo nisto?

Dionísio: Porque pergunta?

Fausto: Se acredita tudo esta resolvido. Não tem com que 

se preocupar. Vá até a assembléia e defenda seu irmão.

Dionísio: E o que deveria dizer?

Fausto: Que seu irmão não traiu a corporação.

Dionísio: Há dias tentam envenenar-me contra eles.

Fausto: E porque tanta aflição de sua parte se crê que não 

há motivos?

Dionísio: Porque é impossível ficar indiferente diante de 

quadro tão asqueroso. 

Fausto: Se não tem do que temer...

Dionísio : Tenho medo do que é capaz a calúnia e a 

mentira.

Fausto: Mentiras e calúnias, quando repetidas 

incessantemente pela maioria, viram verdades se não 

forem prontamente combatidas. 

Dionísio : E a gente deve se submeter a voz da maioria 

mesmo não acreditando nela?

Fausto: A sabedoria ensina que sim...

Dionísio: Sabedoria! Fausto, Fausto, isto não tem nada a 

ver com sabedoria, mas com terror.

Fausto: Mas a mão do carrasco quase sempre a escuta.

Dionísio: Devemos nos curvar ao terror?

Fausto: Danton duvidou e Robespierre assistiu sua degola.

Dionísio: Não vivemos nenhuma revolução. 

Fausto: Mas a sede de sangue que move os injustiçados é 

a mesma há séculos.

(Entra Helena alcoolizada)  

Helena: Espero que tenham encontrado solução para os 

problemas do mundo nesta conversa tão instrutiva

Fausto: Seu irmão esta confuso diante dos 

acontecimentos.

Helena: Porque gasta seu tempo falando de coisas que ele 

não tem o poder de resolver, Fausto?

Fausto: Para que a surpresa não nos alcance 

desprevenidos.

Dionísio: Não vou dar ouvidos a uma assembléia de 

traidores.

Helena: As vezes temos que deixar de lado a afetividade 

para ver os fatos mais realisticamente.

Dionísio: Você deveria para de beber.

Helena: E como suportar essa família sem o torpor 

propiciado pelo álcool? Como, você sabe Dionísio?

Dionísio : Fazendo alguma coisa útil. 

Helena: Vino, véritas...não era isso que diziam os 

romanos?

Fausto: Venha Helena, vamos tomar um pouco de ar.

Helena: Vamos, antes que meu irmãozinho querido fique 

mais chateado ainda. Ultimamente todos andam muito 

sensíveis na família. 

Dionísio: Vá, Helena, antes que sua mãe note seu 

estado...

Helena: Ela nem me nota, como poderia notar meu 

estado?

Dionísio: Não fale assim.

Helena: Sempre teve olhos para os filhos machos. As 

fêmeas, como reza a tradição, são problemas. 

Dionísio: O que no seu caso é mais do que verdade.

Helena: Você sempre querendo assumir o papel do pai. 

Que bobagem! Se ele tivesse vivo você não seria o 

escolhido. O filho querido dele sempre foi outro, o que esta 

causando todos os nossos problemas. 

Dionísio: Você é indigna do nome que tem.

Helena: A verdade corta como o fio da navalha. 

Fausto: Vamos, Helena.

Helena: Vamos, Fausto, antes que ele peça minha cabeça 

em uma bandeja.

(Fausto e Helena deixam o espaço)

Dionísio: (Ajoelhando-se junto a cadeira de rodas) Durma 
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mamãe, durma. Bem que gostaria de poder fechar os 

olhos e esquecer as acusações que fui obrigado a ouvir. 

Mas a minha cabeça não me deixa em paz. 

(Entra Eris.)

Eris: Dionísio, seu irmão não atendeu o telefone de novo.

Dionísio: Fale baixo, ela está dormindo.

Eris: Que diferença faz ela estar dormindo ou não?

Dionísio: Por favor, Eris...

Eris: O seu irmão criou todos os problemas e agora esta 

nos ignorando.

Dionísio: Pelo amor de Deus!

Eris: Pelo amor de Deus digo eu. Tudo está desmoronando 

e ele se comporta como Nero assistindo Roma queimar.

Dionísio: Você tentou o telefone direto?

Eris: Claro, só faltava ter que passar por secretária. 

Dionísio: Ninguém atendeu?

Eris: Deixe de se fazer de inocente, Dionísio. A perua 

atendeu.

Dionísio: É o que eu digo, ele não sabe o que está se 

passando. Está cercado de abutres.

Eris: Coitadinho, é só o que o faltava, ele se tornar vitima. 

Dionísio: Ele não sabe o que está fazendo em seu nome 

Eris: Narciso só olha no espelho pra se ver.

Dionísio: Acredita nos que estão com ele.

Eris: Deixe de ser inocente, Dionísio. Quem é o dono da 

caneta? Ele, Dionísio, ele é o poder.

Dionísio: Todos são tão insistentes em me jogar contra ele 

que chego a pensar se tudo não passa de uma 

conspiração. 

Eris: Quando é a maioria a reclamar, não é conspiração, é 

confirmação. 

Dionísio: Maioria, nunca ela foi tão exaltada nesta casa 

como nas últimas horas. Quem diria que vocês davam 

tanta importância a maioria. A bem pouco tempo não 

passavam de gentalha. 

Eris: Não é só a gentalha. Escute seus amigos.

Dionísio: Fausto, Maira, Helena, você, quem?

Eris: Eu só quero o nosso bem.

Dionísio: O que me incomoda é a unanimidade.

Eris: Você tem que agir.

Dionísio: Você me aconselha a fazer o que?

Eris: Tem que falar com eles. Tem que tomar alguma 

atitude.

Dionísio: Nunca deveríamos ter abandonado a província. 

Eris: Você se conforma com pouco, Dionísio.

Dionísio: Você está com ciúmes? Isto não é bom. Não se 

deve querer algo, porque é dos outros.

Eris: Eu quero o que é meu.

Dionísio: estava demorando para chegar ao ponto.

Eris: Que ponto?

Dionísio: Você não se conforma em não estar participando

do banquete.

Eris: Não me conformo é em apenas fazer o banquete para 

outros.

Dionísio: Que eu saiba ele é que foi eleito.

Eris: Com a nossa ajuda, com o nosso sacrifício.

Dionísio: Sacrifício?

Eris: Sacrifício sim. Não pode ele agora nos discriminar.

Dionísio: Porque não agimos como Macbeth. O 

hospedamos e a noite o assassinamos. 

Eris: Não sei como consegue ter humor numa hora dessa.

Dionísio: Estou aceitando sugestões para tomar minha 

atitude.

Eris: Insita em falar com ele, proponha uma troca, o seu 

silêncio em troca de poder.

(Eris vai até ele e o beija)

Dionísio: (Afastando) Não...

Eris: A paciência tem um limite.

Dionísio: E o oportunismo também.

Eris: A bondade é a máscara dos impotentes.

Dionísio: E a traição dos ganaciosos.

Eris: Neste caso somos milhões de gananciosos, cada 

qual com seu desejo.

Dionísio: Mas com quem está a verdade?

Eris: Você fala em verdade, eu falo de pragmatismo.

Dionísio: Não conhecia essa distinção 

Eris: Não se iluda, se não agir afundará com ele.

Dionísio: Agora todos querem abandonar o barco.

Eris: A vida não é sonho que pela manhã se desfaz com os 

primeiros raios do sol.

Dionísio: Eu sei bem isso, porque não consigo me desfazer 

desse pesadelo.

Eris: Você está desistindo De lutar.

Dionísio: Desistindo de lutar? Você por acaso lutou na vida 

por alguma coisa?

Eris: Eu sei o quanto foi duro para chegar até aqui.

Dionísio: Olhe pela janela e vai ver o quanto é duro se lutar 

pela vida.

(Eris sai. A mãe agita-se na cadeira. Dionísio vai até ela).

Dionísio: Calma mamãe, vamos dar uma volta. Aqui o ar 

está irrespirável.

(Dionísio e a mãe saem de cena. Maira e Helena. Maira 

faz um despacho)

Helena: Que é isso, queridinha? Ficou louca de vez?

Maira: Saia daqui, você esta atrapalhando o meu 

despacho.

Helena: Que coisa antiga. Em pleno século XX minha 

irmãzinha fica brincando de matar galinha preta.

Maira: Me deixa em paz.

Helena: Claro, ascenda uma vela por mim também. 

Maira: Por todos os Santos e demônios fazei com que a ira 

se aposse de meu irmão e lhe coloque nas mãos a espada 

do anjo vingador.
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Helena: anjo vingador?

Maira: Saia daqui

Helena: A espada de seu irmão já esta cheia de sangue.

Maira: De nosso sangue...

Helena: Do sangue de todos que confiram nele. Neste 

ponto ele foi bem socialista.

Maira: Quem brinca com a descrença não permanece 

impune.

Helena: Querida, despacho não vai atingir o seu 

irmãozinho. Ele tem um pacto com diabo.

Maira: Você é uma parte do mal que habita entre nós.

Helena: Não, queridinha, eu sou prática. Se quer fazer com 

que o seu querido irmãozinho tome uma atitude contra o 

astro rei faça a coisa certa. Coloque ódio em seu coração. 

Maira: Eu quero colocar justiça.

Helena: Ninguém é justo, em nosso meio, sem um motivo 

pessoal.

Maira: A desonra de nossa família não é o suficiente?

Helena: Isto se tivéssemos honra a zelar.  

Maira: O nome de nosso pai, de nosso avô...

Helena: Você está tão sedenta de vingança que já não 

raciocina.

Maira: E você esta tão bêbada que já não tem noção de 

nada que acontece a sua volta. 

Helena: A minha pessoa não está em questão. Estamos 

falando de vingança, não de estilo de vida.

Maira: Do que esta falando?

Helena: Não espera que Dionísio, educado na tradição 

cristã, vá ouvir espíritos que caminham pela noite, ou se 

influenciar com despachos. 

Maira: São energias que podem ajudá-lo a tomar uma 

decisão.

Helena: Mais energia que esta assembléia é impossível. 

Seja realista.

Maira: Então convença-o você.

Helena: Queridinha, eu não convenço nem a mim. Você é 

minha esperança. 

Maira: E porquê?

Helena: Porque se tratando de verdade dão mais ouvidos 

aos loucos do que aos bêbados. 

Maira: Eu não sou louca.

Helena: Eu sei disso, mas eles não. 

Maira: Eu tenho um motivo para agir assim. Eu vi o espírito 

do papai.

Helena: Todos nós temos nossos motivos. 

Maira: Os meus são nobres.

Helena: Os meus podem ser vis, mas continuam sendo 

motivos. 

Maira: Porque quer me ajudar?

Helena: Talvez tenha acordado piedosa hoje.

Maira: Você só pensa em você.

Helena: Querida não vamos discutir o supérfluo se temos 

os mesmos fins.

Maira: Não quero sua ajuda.

Helena: Então, continue invocando deuses e demônios, 

enquanto seu inimigo age.

Maira: Do que está falando? 

Helena: De ciúmes, inveja, cobiça, queridinha. 

Maira: Porque tocar nisto agora?

Helena: Pensei que queria convencer Dionísio. 

Maira: Mas isto é desumano. 

Helena: Nunca antes a barbárie foi mais humana que 

agora.

Maira: Eu te ouço e tenho vontade de vomitar. 

Helena: É este sentimento que deveria criar no seu anjo 

vingador. 

Maira: Isso é imoral. 

Helena: (saindo) Tudo é imoral, quando se trata do poder. 

E este é o nosso caso. 

(Fausto e Eris)

Eris: Você tem que aconselhá-lo a procurar o irmão. 

Fausto: Dionísio esta sobre pressão. 

Eris: Todos nós estamos, mas ele tem que agir. 

Fausto: Temos que deixá-lo refletir. 

Eris: A vida toda ele só fez isso. 

Fausto: Agora é diferente. Não se apunhala um irmão 

todos os dias. 

Eris: E se a gentalha fizer antes o que tem que ser feito?

Fausto: Nesta história ela é apenas massa de manobra. 

Eris: Eu não sei mais o que fazer. Se Dionísio não agir 

estamos perdidos. Mal queridos pelo irmão, mal queridos 

pela assembléia.

Fausto: Deixei-o pensar. O silêncio favorece a dúvida. 

(Dionísio e a Mãe passeiam).

Dionísio:  (Empurrando a cadeira de rodas) Não faz muito 

tempo passeávamos todos juntos neste jardim. Hoje isso 

seria impossível sem manchar a grama de sangue. 

(Pensativo) Eu herdei os traços de papai. Ele os da 

senhora. Sempre foi mais forte, mais sagaz, mais astuto. A 

nossa família negou a tradição. A matriarca depôs o 

patriarca. Seria bom ouvi-la agora pedir por favor para 

poupá-lo. Seria uma graça suprema vê-la interceder, 

implorar para não fazer nada. Mas nem a doença acabou 

com a sua arrogância. 

(Maira entrando)

Maira: “Eis que eu avio um Anjo diante de ti, para que te 

guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho 

preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não 

te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa 

transgressão; pois nele está o meu nome. Mas se 

diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que 

disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversários 

dos teus adversários”. 

Dionísio: Que é isso, Maira, deu para blasfemar?
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Maira: escute o que diz a bíblia. 

Dionísio: Não peques mais do que o que já pecamos.

Maira: eu estou em dia com minha consciência. Os meus 

pecados eu já os penitenciei. Você precisa se livrar dos 

seus. 

Dionísio: Quando terá fim a sua loucura. 

Maira: A minha loucura é a minha sanidade. Me faz ver 

aquilo que não quer enxergar. Pense nos motivos que tem 

para cumprir a missão que reservou a você nosso pai.

Dionísio: (A mãe tentando fazer a cadeira andar.) Vamos 

mamãe, já ouvimos mais do que suporta a paciência. 

Maira: (vendo os dois se afastarem.) Novamente se 

confirmará a palavra de sua irmã. Mesmo que não queira 

ouvir ele se realizará. 

(A mãe só na cadeira de rodas tenta se comunicar. Coro 

das mulheres).

Coro das mulheres: Os números das estatísticas são 

apenas números para os homens, para nós, mães, são 

vidas perdidas e choradas. Nós agimos como a mãe terra 

que quer proteger seus filhos: o conduzimos ao lugar dos 

lugares. Quem não sonha em viver no tempo de bem 

aventurança? Quem não deseja dar do melhor àqueles 

que gerou? Ele parecia fazer parte deste mundo dos 

deuses que tem o poder de aliviar nossas necessidades 

mais urgentes. Era guerreiro enfrentando todos os nossos 

monstros. Quem trocaria a beleza e harmonia do guerreiro 

pelas diabruras utópicas de um poeta? Ficamos com 

medo de realizar um sonho e escolhemos o real. 

Mãe: (grunindo)

Coro das mulheres: Fomos traídas e trocadas pela 

primeira sedução que se apresentou a ele. Em troca nos 

deu a dor, o sacrifício. O sonho transformou-se em 

pesadelo. Invadiu nossa privacidade, nos estuprou e nos 

abandou. Nos deixamos seduzir pela ilusão de que nos 

levaria para o Paraíso. Um novo tempo. Acreditamos que 

ele era o sol, ao redor do qual todos deveriam girar. No 

entanto, nos cobriu com o manto da vergonha. 

Mãe: (grunindo e apontando algo).

(Dioniso tem uma visão)

Dionísio: Que voz é esta? Quem esta ia?

Espectro do pai: seu pai.

Dionísio: Quer parar com essa brincadeira de mau gosto.

Espectro do pai: Sou seu pai.

Dionísio: Maldito engraçadinho...

Espectro do pai: (ilumina) Porque recusa me reconhecer?

Dionísio: Meu Deus! Devo estar tendo uma alucinação 

como minha irmã. É a minha cabeça que não pára de doer.

Espectro do pai: Não, meu filho, é seu pai.

Dionísio: Que quer de mim?

Espectro do Pai: Que me faças um favor.

Dionísio: Favor? Eu já não te enterrei?

Espectro do Pai: Sim.

Dionísio: E porque não me deixa em paz?

Espectro do Pai: Porque é o único em quem posso confiar 

para resgatar a nossa honra.

Dionísio: Não sabia que espírito tem honra.

Espectro do Pai: Tem como qualquer mortal vivo.

Dionísio: Por acaso acha que seu tumulo não faz jus a sua 

honra?

Espectro do Pai: Não tem nada haver com tumulo, mas 

com os nossos negócios.

Dionísio: Até depois da morte você quer interferir nos 

negócios.

Espectro do Pai: Não vamos discutir, eu não tenho muito 

tempo.

Dionísio: Você agora tem todo o tempo do universo.

Espectro do Pai: Você se engana.

Dionísio: Todo o tempo e todo o espaço que necessitar.

Espectro do Pai: Porque pensa que ainda vago como alma 

penada? 

Dionísio: Para pagar seus pecados em vida.

Espectro do Pai: Deixa de inocência. Na terra se faz na 

terra se paga.

Dionísio: Então, porque não se conforma que esta morto e 

nos deixa em paz?

Espectro do pai: Porque tenho contas a liquidar ainda.

Dionísio: Que contas pode ainda ter para liquidar?

Espectro do pai: As que seu irmão contraiu com a 

corporação.

Dionísio: Porque todo mundo agora esta tão preocupado 

com o meu irmão?

Espectro do pai: Porque ele esta rompendo o circulo do 

poder.

Dionísio: Mas o senhor não faz mais parte desse circulo.

Espectro do pai: Não deste que gira em torno do seu 

irmão.

Dionísio: Ele esta dando continuidade ao que aprendeu 

com o senhor.

Espectro do pai: Não seja injusto.

Dionísio: Afinal, quando o poder deixou de vampirizar os 

seus súditos?

Espectro do pai: Tudo tem um limite.

Dionísio: O senhor esta falando em ética?

Espectro do pai: A ética do poder.

Dionísio: ética do poder?

Espectro do pai: sim, há séculos ela guia nossas atitudes.

Dionísio: Depois de morto o senhor se tornou mais 

pretensioso ainda.

Espectro do pai: Quando se deixa de ser matéria prevalece 

a consciência.

Dionísio: Não posso crer que depois de morto tenha virado 

marxista 

Espectro do pai: O que estou falando nada tem a ver com 

marxismo. Será que não consegue entender nem o 

3938



básico?

Dionísio: E o que é o básico?

Espectro do pai: A nossa classe, a corporação, os 

negócios!

Dionísio: Não acredito que estou tendo esta conversa com 

um espírito.

Espectro do pai: Em mais de quatro séculos de corporação 

nunca tivemos tão ameaçados como agora.

Dionísio: Por acaso está barganhando sua passagem para 

o céu?

Espectro do pai: Estou apenas tentando salvar os 

negócios.

Dionísio: Será que mesmo depois de morto não consegue 

se despegar da matéria?

Espectro do pai: Eu não tenho tempo para discutir, por 

favor me escute.

Dionísio: Você me aparece sem eu ter chamado e agora 

diz que não tempo para discutir?

Espectro do pai: E o que você quer discutir que assembléia 

já não discutiu?

Dionísio: (rindo) Quer dizer que é um enviado da 

assembléia?

Espectro do pai: Você sabe porque por tantos séculos 

comandamos o barco?

Dionísio: Porque criamos os analfabetos, os necessitados, 

os famélicos do mundo todo.

Espectro do pai: Não, idiota, porque inventamos a 

representação, a credibilidade.

Dionísio: Isto esta parecendo slogan de campanha política.

Espectro do pai: A confiança da maioria no governo da 

minoria.

Dionísio: Confiança forjada na base do porrete.

Espectro do pai: É para isso que temos o poder. Mas mão 

se pode colocar em descrédito o que representamos para 

eles.

Dionísio: É isto que ensinou a seu filho querido?

Espectro do pai: Sim, mas não aprendeu nada.

Dionísio: E porque o escolheu?

Espectro do pai: E que alternativa existia diante da ameaça 

de perdemos o poder.

Dionísio: Ruim com ele pior sem ele?

Espectro do pai: Pelo menos isto você entendeu.

Dionísio: Céus! Tudo está mudado. Nem os espíritos tem 

mais escrúpulos. 

Espectro do pai: Escrúpulos nada tem a ver com política. 

“Os fins desejados pela Corporação nada tem a ver com a 

imperfeição dos meios contingentes que nascem da 

fraqueza humana.”

Dionísio: Esta parecendo mesmo.

Espectro do pai: A preservação da corporação é única 

coisa que deve nos orientar.

Dionísio: E o escolhido passou a perna em vocês?

Espectro do pai: Enganou-nos. Não obedece aos mais 

elementares princípios. 

Dionísio: E agora...caput!.

Espectro do pai: Caput!

Dionísio: Como se faz com o bagaço da laranja?

Espectro do pai: Como se faz com todos que traem a 

corporação.

Dionísio: E para quê?

Espectro do pai: Para se preservar a credibilidade da 

representação e a crença do povo.

Dionísio: Os negócios lucrativos dos membros da 

corporação?.

Espectro do pai: De todos nós.

Dionísio: Não acredito que estou conversando com um 

espírito sobre economia política.

Espectro do pai: Você esta brincando com fogo e pode se 

queimar.

Dionísio: Que barulho é este?

Espectro do pai: Estão me desconectando. Mas antes de 

partir deixo s você um pensamento – não envergonhe o 

sue pai mias do que já envergonhou, faça o que tem que 

ser feito e...

Dionísio: Pai, Pai...

Espectro do pai: Faça antes que outros façam...

Dionísio: Pai...Pai...eu não quero esta responsabilidade...

(Eris entrando)

Eris: Acalma-se, Dionísio. Com quem você estava falando?

Dionísio: Eu falei com meu pai, não falei?

Eris: Você precisa dormir um pouco.

Dionísio: Eu já não sei o que fazer. Você precisa me 

ajudar. 

Eris: Eu te ajudo.

Dionísio: Ainda bem que tenho você.

Eris: Descanse. Esqueça um pouco a assembléia. 

Dionísio: Precisamos permanecer juntos. 

Eris: Nós estamos juntos.

Dionísio: O que importa é a nossa família.

Eris: Claro, é por ela que temos que agir.

Dionísio: Todos querem nos separa, nos intrigar.

Eris: (Despedindo-se) Venha, Dionísio...

(Desesperadamente Dionísio começa a acaricia-la 

amorosa e violentamente) 

Eris: Calma, amor, você está me machucando.

Dionísio: Diga que me quer, que não me trairá.

Eris: Dionísio...

Dionísio: Diga...

Eris: Está me sufocando.

Dionísio: Eu preciso acreditar que alguém me atende.

Eris: Eu te entendo.
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Dionísio: Mentira...mentira! Você é como os outros.

Eris: Dionísio o que eu fiz de errado?

Dionísio: Porque quer me seduzir? Pensa que me 

seduzindo vou mudar de opinião?

Eris: Eu sou sua mulher, se esqueceu?

Dionísio: Como todos os outros você só pensa na 

corporação.

Eris: Não, amor, só quero ficar com você.

Dionísio: Você também pensa que tenho que deletar meu 

irmão.

Eris: Quero apenas que restabeleça a verdade e nos livre 

do pior.

Dionísio: Quer se vingar pelo que ele te fez.

Eris: Isso é passado.

Dionísio: Mentira! Você nunca esqueceu e se sente traída 

pó ele ter te trocado por outra.

Eris: Porque relembrar isso agora.

Dionísio: Mas não é sobre isso que estamos falando?

Eris: Estou preocupada com você. Quero ajudá-lo.

Dionísio: Então, diga que me ama.

Eris: Porque agora?

Dioníiso: diga que me ama.

Eris: Eu estou com você, não estou?

Dionísio: Esta?

Eris: O que mais quer de mim?

Dionísio: Quero que me deixe.

Eris: Dionísio...

Dionísio: Eu sou a erva daninha que contamina tudo e 

todos.

Eris: Não se martirize.

Dionísio: Você sempre sonhou com o poder, não se 

engane. Nunca ficou comigo por amor.

Eris: Mas te dei filhos, calor, afeto...

Dionísio: Eu estou falando de amor.

Eris: Amor? Que é o amor quando se tem compreensão?

Dionísio: Salve os nossos filhos, a sua posição diante da 

corporação. Eu sou a própria desgraça encarnada.  

Eris: Você precisa descansar. Amanhã terá que falar diante 

da assembléia. 

Dionísio: Eu não preciso de sua compreensão. Afaste-se 

de mim.

Eris: Não se afaste de quem se preocupa com você.

Dionísio: saia, Éris, você já cumpriu a sua parte. Os olhos 

e ouvidos destas paredes contaminadas pela conspiração 

já tomaram ciência de sua tentativa. Vá!

Eris: Vai acabar sozinho. Ninguém mais suporta sua 

paranóia.

Dionísio: Saia!

(Eris sai. Fausto entra empurrando a cadeira de roda com 

a Mãe)

Fausto: Dionísio, Maira foi internada.

Dionísio: Que aconteceu?

Fausto: As alucinações pioraram e o médico achou melhor 

interná-la.

Dionísio: Mas você não me consultou?

Fausto: Queria poupá-lo.

Dionísio: Por acaso me acha incompetente para cuidar da 

família?

Fausto: você tem tanta coisa para se preocupar, pensei 

que poderia tomar esta decisão.

Dionísio: Ninguém toma decisão por mim. 

Fausto: É que a imprensa está apertando o cerco e queria 

evitar o encontro de Maira com os jornalistas. 

Dionísio: E a nossa privacidade?

Fausto: Com tudo que está acontecendo falar em 

privacidade é brincadeira.

Dionísio: Os abutres não vão se contentar enquanto não 

comerem o cadáver, mesmo estando ainda quente.

Fausto: A imprensa não aceitaria mais o cerceamento do 

seu direito de informação. 

Dionísio: A imprensa, Fausto, só quer um cadáver para 

vender mais jornal. Ela sempre esta de seu próprio lado. 

Fausto: A culpa é do seu irmão com essa mania de 

marketing pessoal.

Dionísio: Tudo parece ser culpa deste infeliz. 

Fausto: É o preço a ser pago quando se fica tanto em 

evidência.

Dionísio: Evidência de republiqueta de bananas.
Fausto: Uma febre inquisitorial tomou conta de todos. A 
imprensa só está indo na onda.
Dionísio: O respeito pelo próximo acabou. E a imprensa só 
esta estimulando novas denúncias para continuar tendo 
notícias.
Fausto: Os fatos estão acontecendo sem que demos 
conta. Todos parecem saber alguma coisa para denunciar.
Dionísio: Falei com meu pai?
Fausto: Com seu pai?
Dionísio: Sim, falei com seu espírito, espectro, fantasma, 
dê o nome que quiser.
Fausto: Então, Maira não esta louca?
Dionísio: Eu devo estar louco.
Fausto: E o que conversaram?
Dionísio: Não se faça de inocente, Fausto.
Fausto: Coitado, nem depois de morto teve sossego. 
Dionísio: Esta pagando os males que praticou em vida.
Fausto: E então...
Dionísio: Nada mudou, Fausto.
Fausto: Como nada mudou?
Dionísio: Não vou dar ouvido a um espírito.
Fausto: Mas ele confirmou o que a assembléia te pediu?
Dionísio: E você acha correto irmão trair irmão?
Fausto: Quem está traindo quem?
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Dionísio: Não me venha com jogos de palavras.

Fausto: esta é a questão, Dionísio.

Dionísio: Você está falando como a assembléia bufa dos 

corruptos, que de uma hora pra outra ficou cheia de 

princípios éticos.

Fausto: Eles só estão querendo salvaguardar o que 

conquistaram depois de muitas lutas.

Dionísio: Para isto necessitam do sangue de alguém.

Fausto: Não, eles querem evitar sangue.

Dionísio: Dos males o menor...

Fausto: A violência atrapalha os negócios.

Dionísio: Fausto nós estamos falando do que?

Fausto: De milhões de dólares, de fortunas que podem ruir 

de um dia para o outro por conta das imprevidências do 

astro rei. Estamos falando da comunidade dos negócios.

Dionísio: Já disse que não faço parte destes negócios.

Fausto: Não? E porque a família esta abeira da falência?

Dionísio: Má gestão...incompetência...

Fausto: Não, Dionísio, não tem mais a cooperação dos 

seus amigos.

Dionísio: Vai ver que chegamos onde sempre o povo 

sonhou.

Fausto: O povo, não a corporação. O que para o povo é o 

paraíso para a corporação é o inferno. 

Dionísio: triste sina esta de viver da miséria alheia.

Fausto: Prefere a miséria de sua classe?

Dionísio: Seria uma forma de distribuição de renda.

Fausto: engano seu. Gostem ou não eles dependem de 

vocês para viverem tranquilos. É a engrenagem que move 

o mundo e que a corporação lutou para garantir o 

comando. As obras da corporação são boas, mesmo que 

seus instrumentos sejam maus.

Dionísio: Por acaso esta tentando me convencer que 

seriam menos felizes se ela não existisse?

Fausto: Quem pode afirmar algo sobre o desconhecido?

Dionísio: crê que eles não tem competência para cuidar de 

suas vidas?

Fausto: A história saberá a hora certa.

Dionísio: Fausto, a quem quer enganar?

Fausto: O aprendizado é longo. Um dia assumirão suas 

vidas, mas ainda não estão preparados.

Dionísio: E tudo por culpa do astro rei?

Fausto: Infeliz a hora em que foi eleito. Ele esta revelando 

os segredos mais íntimos da corporação.

Dionísio: Todos querem a cabeça dele para salvarem as 

suas.

Fausto: Ele esta acabando com uma cultura de séculos. 

Quem é o verdadeiro traidor de toda essa história?

Dionísio: E você quer me transformar num salvador? O Rei 

dos corruptos?

Fausto: Alguém precisa colocar as coisas no devido lugar. 

Foi assim na antiga Judéia.

Dionísio: Triste sina de alguém que tem esta escolha pela 

frente. Vender-se por trinta moedas para tudo continuar 

como está.

Fausto: Você subestima o seu papel histórico. 

Dionísio: Que país é este que ainda necessita de 

traidores?

Fausto: Não se trata de traição, mas de compensação. 

Dionísio: O que diria a minha mãe sobre tudo isto?

Fausto: Ficaria com a corporação. 

Dionísio: com a corporação?

Fausto: Com o poder que tudo possibilita.

Dionísio: Isso ela já tem.

Fausto: até quando?

Dionísio: Até que alguém traia o seu filho.

Fausto: Faça antes que o populacho o faça. Assim 

manterá o seu poder.

Dionísio: Quebrar o menor número possível de cristais da 

prateleira?

Fausto: É um preço a se pagar. E diante das 

circunstâncias é até barato.

Dionísio: Me deixe só.

(Dionísio e mãe sós.)

Dionísio: O que fazer? Sofrer com que a fortuna nos atinge 

ou ir contra o mar de provocações, insinuações e por fim a 

tudo ? Faz dias que não consigo dormir. A minha 

cabeça parece que vai explodir. Se ao menos pudesse 
sonhar e enxergar uma solução a tantas duvidas. Porque 
não tomar a solução em minha mãos e com uma bala 
acabar com todo esse enredo? Não suporto mais a 
prepotência dos falsos acusadores, a afronta dos 
orgulhosos, a incompetência, a fragilidade da lei. O que é 
melhor um filho amaldiçoado, acusado de ladrão, ou um 
filho traidor? Triste destino ter que escolher o impossível. 
Se ao menos recobrasse por um segundo a consciência e 
acalmasse minhas dúvidas e aflições, ajudando-me a 
tomar uma decisão que se transformasse em ação. Que 
doença oportuna esta que te exime de ações.  Eu não 
tenho essa sorte. A minha sina é permanecer consciente 
de tudo. É a forma de pagar meus pecados. Com tanto 
poder, hoje, somos nada. Somos menos que o mais 
miserável dos enganados por ele. É difícil admitir que o 
populacho não gira mais em torno da gente. Como urubus 
esperam o banquete. Se nego o que afirmam, queimo no 
inferno da suspeita dos membros da corporação. Se afirmo 
o que acusam, queimo na solidão da consciência da 
traição. 
( Entram Eris, Helena e Fausto. Maira traz um celular)
Eris: Dionísio uma ligação do Palácio para você.
Fausto: É ele.
Helena: Não atenda, Dionísio. Ele te seduzirá como 
seduziu a todos.
Eris: Não dê ouvidos a ela, Dionísio. Pense na família!
Fausto: Ele esta te procurando. Sabe que depende de 
você.
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Helena: Não venda sua alma a alguém que cobrará um 

preço alto pelo resto de sua vida.

Eris: Eu vou atendê-lo, não vou deixá-lo esperando na 

linha.

Helena: Vindo de você não é novidade. Dionísio, não recue 

agora. Não dê ouvidos a ela.

Fausto: A omissão é o pior dos pecados, Dionísio.

Eris: Alô...

(Dionísio toma o telefone de Eris)

Dionísio: Que bebida estão me oferecendo? Que poção 

amarga querem que eu beba? Que mistura fizeram? 

Cobiça, ilagalidade, ódio, traição, meias verdades... e tudo 

para quê?

Eris: Para salvar o que sempre fomos e sabemos ser.

Helena: Não se deixe seduzir pelo que é passageiro. Já 

pagamos caro por termos nos enganado uma vez. Ele não 

se corrigirá, é de sua natureza ser torpe e prepotente. 

Fausto: O fel é amargo e de uma maneira ou de outra será 

bebido. Ignorá-lo é adiar a hora, nada resolve. 

Eris: Atenda, Dionísio pelo seu bem. 

Dionísio: O sol da manhã afirma o dia ou apenas confirma 

a escuridão da noite? A verdade é que de alguma maneira 

ele nos coloca frente a frente com a precariedade de 

nossas vidas e escolhas. Ah, Eris, como tenho aprendido 

nestas últimas horas sobre a fragilidade de nosso caráter. 

Nunca antes a circunstância e a necessidade foram tão 

definidoras de minhas escolhas. 

Se te ouço não salvo a nossa família, mas apenas cumpro 

o papel que me reservou a história. Se faço o que Helena 

pede, mostro ao mundo que todos estão sujeitos as 

mesmas leis, mas serei aquele que apunhalou o próprio 

irmão. Negócios, dirá fausto. Mas que negócios são antes 

que sempre necessitam imolar outros para continuarem 

existindo? E, no entanto o sol, com todo o seu esplendor, 

surgirá no horizonte confirmando uma nova aurora. 

Surgirá?

(Desliga o telefone. Eris o arranca de sua mão)

Eris: Alô... Alô...responda pelo amor de Deus!

Fausto: Acabou de fazer sua escolha.

Helena: Felizmente alguém acabará com o festim diabólico 

do astro rei.

Dionísio: Ainda é cedo para se falar sobre o futuro. Vamos 

esperar para ver se o sol nascerá.

(A luz fica sobre a cadeira de roda da mãe. Aparece o 

espectro do Pai.)

Espectro do pai: Você não muda. Mesmo doente, numa 

cadeira de rodas, mantém a arrogância que sempre teve. 

Acredita ser a Rainha mãe e age como tal.

Mãe: Muito diferente de você que em toda a vida 

comportou-se como um bovino, contente com as migalhas 

que lhe dava o poder.

Espectro do pai: Mas graças a essa paciência e tolerância 

é que construiu tudo que hoje temos.

Mãe: Mesmo depois de morto continua se enganando.

Espectro do pai: O seu filho poderoso age como sempre 

você agiu, crente que todos dependem e giram em torno 

deles. É como se fosse a própria corporação. Puxou a 

mãe!

Mãe: Felizmente! E não tem o pai para tolher seus atos e 

decisões como você fez comigo a vida toda.

Espectro do pai: É uma vingança pessoal sua sobre o meu 

cadáver.

Mãe: É a realização dos sonhos que por anos acalentei.

Espectro do pai: Mas o que deseja que ainda não tem?

Mãe: É a graça a ele que não sou mais tratada como a 

mulher de um político de província. De um amanuense e 

testa de ferro dos poderosos. Agora todos me olham como 

a mãe do primeiro, do escolhido, do ungido dentre os 

demais.

Espectro do pai: E por esta tola vaidade prefere jogar tudo 

fora?

Mãe: Quando alguém desta corporação foi julgado pelos 

seus atos?

Espectro do pai: Eram outros tempos. Mesmo assim 

alguns pagaram com a própria vida.

Mãe: Eram fracos!

Espectro do pai: Você acredita mesmo que ele seja 

intocável?

Mãe: Só os fracos se dobram diante das primeiras 

dificuldades.

Espectro do pai: Não são mais primeiras dificuldades. Se 

não se tomar uma atitude agora que interrompa o fluxo da 

história tudo acabará pior do que se encontra.

Mãe: Por acaso esta sugerindo que peça a Ele para que 

deixe o cargo?

Espectro do pai: E porque não?

Mãe: Espera que peça que ele renuncie a tudo que sonhei 

e conquistei na vida.

Espectro do pai: Não há vergonha em reconhecer uma 

derrota.

Mãe: Não para alguém acostumado a elas.

Espectro do pai: Não esta fazendo isso por mim, mas pela 

continuidade de seus privilégios e de seus descendentes. 

Mãe: Esquece que os que agora o acusam ontem o 

adulavam?

Espectro do pai: Sentiram o naufrágio e deixaram o barco 

antes que fizesse água.

Mãe: E esta do lado destes hipócritas e covardes?

Espectro do pai: É melhor perder o anel do que o dedo.

Mãe: Conformismo típico dos que cedem diante do 

primeiro grito da gentalha nas ruas. 

Espectro do pai: Não se é herói apenas aceitando o 

sacrifício final. As vezes bater em retirada é uma vitória. 

Mãe: Você sempre optou pela conveniência. 

Espectro do pai: O que você não consegue enxergar, pela 

sua típica arrogância, é que ceder é evitar o pior, se
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continuar com a intransigência, que herdou de seu sangue, 

coloca em risco não só ele como toda a corporação. Com 

sua soberba alimentará os nossos inimigos, dando lhes 

razão. 

Mãe: Não acha que esta pedindo demais a uma mãe.

Espectro do pai: Não, se ela entender que o que tem que 

fazer é em benefício dos seus.

Mãe: Pede que eu escolha entre ter um filho ladrão ou um 

filho traidor? Mesmo que aceitasse a sua argumentação 

isso não poderia ser feito por alguém da família. 

Espectro do pai: Peço apenas que saiba discernir aquilo 

que é o melhor para a continuidade dos negócios e da 

prole que tanto diz defender.

Mãe: (balbuciando com dificuldade na cadeira de roda) 

Escolher ter um filho ladrão ou um filho delator...

(Entra Dionísio e encontra mãe balbuciando na cadeira de 

rodas.).

Dionísio: Quer dizer alguma coisa mãe?

Mãe: (Quase ininteligível) ladrão...delator...

Dionísio: Pela manhã tudo estará resolvido, eu prometo.

(Eris, Fausto e Helena).

Eris: Sua sem vergonha, você prejudicou Dionísio com sua 

mania de vingança.

Helena: Olha só quem fala, a cunhada preterida.

Fausto: Calma meninas, isto em nada ajudará a resolver a 

situação.

Eris: E você, porque não toma logo uma posição?

Fausto: Eu sou um conselheiro, não um árbitro.

Helena: Ela está pedindo para você ficar do lado dela.

Eris: É melhor do que ficar de seu lado que nada tem a 

oferecer.

Helena: Pelo menos posso andar de cabeça levantada por 

onde for.

Eris: Orgulho...do que vale o orgulho quando não se tem 

nada?

Helena: Para poder tomar uma atitude que se quiser sem 

nada a ninguém. 

Eris: Eu tenho dó de você, Helena.

Helena: Agradeço, mas é triste ver uma pessoa com tanta 

inveja de outra. Quando olho em seu rosto vejo somente 

inveja e cobiça...

Eris: olha aqui sua perua, eu não te dou o direito de falar 

assim comigo.

Helena: Quem é você para dar direito ou não a alguém?

Fausto: Fiquem quietas, parem. O que vocês querem? O 

que pretendem com essa briga?

Eris: Ela quer nos ver todos na sarjeta.

Helena: E você quer ver o seu marido de joelhos diante de 

seu ex – amante.

Fausto: Parem.

(Escuta-se o conto de pássaros que anunciam a manhã.)

Dionísio: O sol deixa com que seus primeiros raios de luz 

anunciem um novo dia. Quem dera se tudo pudesse se 

passar como nos aposentos de Julieta e eu apenas tivesse 

que decidir entre ficar na cama ou me retirar para não ser 

visto pelos seus pais. No entanto, tenho que tomar minha 

decisão.

Fausto: (entrando) Dionísio

Dionísio: Estou aqui, acordado como todo o resto da noite.

Fausto: Logo mais a assembléia vai ter início.

Dionísio: Eu sei e já tomei minha decisão.

Fausto: Vai denunciar seu irmão?

Dionísio: Não, vou trair o povo.

Fausto: Não vai denunciá-lo?

Dionísio: Vou e por isto vou trair o povo. Denunciando-o 

tiro do povo e de suas mãos calejadas a bandeira da ética 

e da justiça, para entregá-la nas mãos dos hipócritas da 

assembléia.

Fausto: Prevaleceu o espírito da corporação.

Dionísio: A razão de nossa existência, não é isso que 

dizem?

Fausto: você não me parece feliz com sua decisão. 

Dionísio: Feliz? O que é a felicidade, Fausto?

Fausto: É poder agir com a consciência tranquila. 

Dionísio: Triste felicidade esta que para existir trai um 

irmão, mata o sonho de um povo e deixa impune os 

verdadeiros corruptos. 

Fausto: Você fala como se não fosse parte disto tudo.

Dionísio: Falo como quem vai deixar as coisas estão.

Fausto: Então, porque ficou do lado da assembléia?

Dionísio: Porque sou responsável pelos assuntos da 

família.

Fausto: Você tomou a decisão politicamente correta.

Dionísio: Isto que me assusta.

Fausto: Vai salvar quatrocentos anos de exploração 

burguesa.

Dionísio: E abrir o caminho para que outro continue 

fazendo a mesma coisa que sempre fizeram.

Fausto: Mas agora terá que ser diferente.

Dionísio: Acredita mesmo nisto?

Fausto: As coisas terão que ser mais sutis.

Dionísio: Sutil?

Fausto: Vão ter que dizer para que vieram.

Dionísio: Você é otimista.

Fausto: Como homem do povo tenho que ter esperanças.

Dionísio: Homem do povo?

Fausto: Eu sou um funcionário. Não tenho a origem de 

vocês.

Dionísio: Mas os seus conselhos...

Fausto: Eu os vendo, Dionísio. Você os trai o povo 

delatando o irmão, eu te aconselho em uma disputa que 

estão longe de ser batalha a ser travada pelo povo.

Dionísio: Mas Fausto... (coloca as mãos na cabeça)

Fausto: O que é Dionísio?
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Dionísio: A minha cabeça...

Fausto: Foi a noite mal dormida.

(Dionísio e Fausto saem. Ouvem-se vozes da Assembléia).

Vozes: Traidor! Traidor! (palmas) Bravo Dionísio. Bravo! 

Alguém tinha que restaurar a honra e dignidade desta 

reunião. (vaias) Vendido!

Voz off: Silêncio a assembléia terá inicio.

Dionísio: “(...) os homens geralmente são ingratos, 

volúveis, simuladores, covardes e ambiciosos de dinheiro 

e, enquanto lhes fizeres bem, todos estão contigo, 

oferecem-te sangue, bens, vida, filhos, como disse acima, 

desde que a necessidade esteja longe de ti. Mas, quando 

ela se avizinha, volta-se para outra parte. E o príncipe, se 

confiou plenamente em palavras e não tomou outras 

precauções, está arruinado.”. Assim Maquiavel expressou-

se sobre os interesses dos que se acobertam baixo a 

proteção da corte. Não é diferente a realidade dos homens  

que fazem parte dessa assembléia. Venho até ela para 

falar o que todos sabiam e fingiam não saber até seus 

interesses mudarem...

Maira: “O poder corrompido. O último dos primogênitos 

deverá derrubar o castelo conquistado sobre o alicerce da 

vergonha. Mas o seu ato custará sua vida, assim como 

custará o poder de seu irmão.”

Mãe: (Na cadeira de roda, balbucia.) Ter um filho ladrão e 

outro delator...
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Severino entra liga um rádio: Noticias do Brasil, MST, 
desemprego e drogas.
(Um bar simples da periferia. As mesas estão sendo 
arrumadas pelo seu dono.)
Severino: Como pode o filho de Raimundo Donato acabar 
dono de bar? Quando deixei a terrinha sonhava em ser 
torneiro mecânico, marceneiro, jogador de futebol e acabei 
como dono de boteco. São mais de 15 anos nesta vidinha. 
Todas as noites servindo desocupados, desempregados, 
moças e moços sonhadores, trabalhadores... Mas tem uma 
vantagem, foi servindo essa gente que aprendi mais sobre 
a vida. Os sonhos, os desejos, as ilusões, todas as noites 
as histórias acontecem nesse bar como se tudo fosse 
enredo de novela...
(Começa a varrer. Entra Felisberto.)
Felisberto: Severino, o Otávio passou por aqui?
Severino: Até agora não.
Felisberto: Esse cara não tem a menor ideia do que seja 
horário.
Severino: Ele não tem nem relógio, como vai ter ideia do 
que seja horário?
Felisberto: Dá pra tomar alguma coisa?
Severino: Vai ter que esperar eu acabar de varrer. Eu 
ainda não abri.
Otávio: Olá pessoal?
Felisberto: Você está atrasado.
Otávio: Fui fazer uma entrevista pra arranjar emprego.

Severino: Pelo menos alguém vai fazer alguma coisa útil.
Felisberto: Tá me chamando de inútil?
Severino: Não, que é isso...
Otávio: Felisberto tive um sonho, dá pra emprestar um 
troco?
Felisberto: Nem pensar.
Otávio: E você, Severino?
Severino: Tá me achando com cara de gerente da Caixa 
Econômica?
Otávio: Ué, não se leva mais sonho a sério?
Severino: E eu com isso?
Otávio: A gente podia fazer uma fézinha no bicho.
Severino: Eu vivo sonhando e nunca ganhei no bicho.
Felisberto: Sonhou o quê. Otávio?
Otávio: Por incrível que pareça com um bode.
Felisberto: Isso não é um sonho.
Otávio: Por incrível que pareça, com um bode.
Felisberto: Isso não é sonho, é pesadelo.
Severino:  Bode?
Otávio: Vocês estão por fora. Quando eu sonho com bode 
jogo sempre na cabra.
Felisberto: E qual é a lógica?
Otávio: Cabra não é um bicho inocente?
Felisberto: É, e daí?
Otávio: Pois então, além de ser o feminino de bode é o que 
a gente é, inocente, sempre acreditando que a vida vai 
melhorar.

Severino: Se continuar apostando. A vida vai melhorar, 

mas é a vida do bicheiro.

Felisberto:  E então Otávio, nenhuma novidade?

Otávio: Novidade?

Felisberto: Você não ficou de trazer a resposta da Libertá?

Otávio: Eu deixei um recado pra Solange, que ficou de 

falar com ela.

Felisberto: Você deixou um recado com a Solange que 

ficou de falar com ela, sei. E daí?

Otávio:  A Solange não a encontrou.

Felisberto: Quer dizer que estou perdendo meu tempo?

Otávio: Não a Solange ficou de passar aqui...

Severino: Tudo resolvido, aí está a Solange.

Solange: Oi Severino, dá um copo D'Água.

Severino: Com gás ou sem gás?

Solange: Da torneira mesmo...

Felisberto: E então Solange, encontrou Libertá?

Solange: Encontrei.

Felisberto: E o que ela disse?

Solange: Vai passar aqui pra perguntar

Felisberto: Pra conversar? Eu desisto.

Otávio: Que é isso, Felisberto, agora não dá pra desistir. 

Eu me comprometi com os caras de fazer a apresentação.

Felisberto: E fazer o quê?

Otávio: A gente faz qualquer coisa.

Severino: Levem o Zé Memé.

Otávio: Não é má ideia.

Felisberto: Muito gozado. Estou morrendo de rir.

Solange: Boa ideia Severino.

Felisberto: Solange porque não convidamos e sua irmã.

Solange: Você tá louco, a minha irmã tem que estudar. E 

depois ela não é mentira pra isso.

Felisberto: Pra isso o quê?

Solange: Você acha que vou deixar minha irmã fazer 

teatro?

Otávio: Não sei o que tem de errado.

Solange: Basta olhar para vocês dois.

Felisberto: Fique sabendo Solange, que você é o que é 

hoje, graças ao teatro.

Solange: Ah é! E o que eu sou?

Otávio: Muito mais desinibida, educada, instruída...

Severino: Eu não tenho nada com isso, mas o Otávio tem 

razão, você ficou uma moçada...

(Entra Zé Memé.)

Zé Memé: Olá moçada. Severino, põe uma branquinha...

Severino: Não é cedo, não?

Zé Memé: Severino, nada é cedo demais para ser feito, 

quando a vida é uma aventura só.

(Zé Memé pega a branquinha e dirige-se a mesa onde 

estão os três.)

Zé Memé: Então, como está a moçada?
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Otávio: Zé Memé, o artista popular.
Zé Memé: Nada disso, o sobrevivente popular.
Felisberto: Para sobrevivente você até que está muito 
bem.
Zé Memé: Pessoal, eu tenho uma piada fantástica para 
vocês colocarem no seu show.
Felisberto: Não fazemos show, Zé, fazemos teatro.
Zé Memé: Qual a diferença?
Otávio: Conta Zé.
Zé Memé: Eu e o Gadé outro dia fomos na feira comer 
uma empada. Ao morder o petisco, o Gadé viu que era 
camarão e reclamou.
-Essa empada é de camarão.
-Não, senhor. É de galinha.
-De camarão.
-De galinha.
-De camarão.
-De galinha.
O camarão pôs a cabeça pra fora da empada e gritou:
-Galinha é a mãe!
(Todos riem. Menos Felisberto que ironiza.)
Felisberto: Ah! Ah! Ah!
Zé Memé: Ele tá de ovo virado?
Solange: Não liga, ele tá mau humorado.
Zé Memé: Vou falar com o Severino que o tempo aqui esta 
nublado.
(Entra Dona Doca. Trabalhadora e mãe solteira.)
Severino: Dona Doca, que surpresa. A senhora em meu 
estabelecimento?

Dona Doca: Vim ver se você arranja um pouco de 
presunto.
Severino: Vai ter festa em casa?
Dona Doca: Quem sou eu, Severino. É pra fazer uma 
boquinha para o meu sobrinho.
Severino: Mais uma boca, Dona Doca?
Dona Doca: É, em casa de pobre todos vão chegando sem 
perguntar se pode.
Zé Memé: Pobre, Dona Doca, de grande só tem o coração.
Dona Doca: Isto é verdade. Mas se a gente não se ajuda 
quem vai nos ajudar?
Zé Memé: É o que eu digo. O Severino é que não aceita 
esta máxima.
Severino: Ajudar é uma coisa, Zé. Explorar o próximo é 
bem diferente.
Dona Doca: Isto é verdade. Estou cansada de trabalhar e 
num ganhá pro sustento.
Severino: E esse sobrinho veio de onde?
Dona Doca: É uma história longa. Veio de onde vem 
sempre gente como a gente, como se fosse água de um 
mesmo rio. Uns vem pra tentar a sorte, outros vem fugindo 
da morte...
(Muda-se a cena. Se mostrará no palco a história do 
sobrinho usando a linguagem do teatro-dança: basear-se 
na letra da música “Julieta” de Noel Rosa.)
“Julieta
Não és mais o anjo de bondade

Como outrora sonhava o teu Romeu
Julieta
Tens a volúpia da infidelidade
E quem te paga as dívidas sou eu...
Julieta
Tu não ouves meu grito de esperança
Que afinal de tão fraco não alcança
As alturas do teu arranha-céu
Tu decretaste a morte aos madrigais
E constróis um castelo de ideais
No formato elegante de um chapéu
Julieta
Nem falar em Romeu tu hoje queres
Borboleta sem asas, tu preferes
Que te façam carícias de papel
Nos teus anseios loucos, delirantes
Em lugar de canções queres brilhantes
Em lugar de Romeu, um coronel.”
Severino: Que situação mais triste.
Zé Memé: Nestas horas mais vale a tristeza da perda, do 
que as flores do velório.
Dona Doca: A gente quando está na miséria passa por 
tudo. Mas o que Deus tira Deus põe!
Otávio: Escutou a história, Felisberto?
Solange: Que tragédia.
Felisberto: A vida esta cheia destas histórias, quem vai sair 
de casa pra assistir uma coisa dessas.
Otávio: Mas é a história da nossa gente.
Felisberto: Você agora é dramaturgo?

Otávio: Assim não dá pra conversar... (levanta vai até onde 

está Zé Memé, Dona Doca e Severino.)

Severino: Eles podem tudo, Dona Doca. O que atrapalha 

esse mundo é ele estar de cabeça virada, os poderosos 

tudo podem enquanto o trabalhador arca com a lei.

Zé Memé: Por isso que detesto o trabalho...

Dona Doca: Já vou indo, senão fica tarde. Obrigado, 

Severino, depois eu acerto.

Severino: Não se preocupe, Dona Doca.

Zé Memé: (Depois que Dona Doca sai.) Não sei porque 

esse tratamento privilegiado.

Severino: Deixa de bobagem.

Zé Memé: Não sei porque não tenho crédito. Sou um 

talento que não foi descoberto.

Severino: Fale com o Felisberto, ele é que sabe disso. 

Quem sabe ele te dá algum crédito.

(Entra Hermes, jovem executivo.)

Severino: Pois não?

Hermes: Quero um Whisky.

(Severino o serve. Toca o celular. Hermes atende.)

Hermes: Alô! …. Fala… O quê? Não a gente acertou que 

vamos vender amanhã… De jeito nenhum… (Continua 

falando.)

Solange: Que chique tá ficando o Bar República, tem até 

freguês no celular.

Felisberto: Puro exibicionismo. Aposto como ainda está 
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devendo.

Solange: Mais é melhor dever um celular, do que ter que 

dividir a cerveja.

Felisberto: Solange você anda carente?

Solange: E quem não está?

(Estão no balcão: Zé Memé, Otávio, Severino, Hermes)

Zé Memé: “Então, o Presidente estava tremendamente mal 

humorado. Com dor na coluna. Não queria receber mais 

ninguém. O dia todo só descascou abacaxi. O porta-voz 

entra no gabinete, cabelo todo despenteado:

-Presidente, o representante do funcionalismo público em 

greve está aí fora.

-Que quer esse sujeito? Atenda-o e resolva o caso. Hoje 

não estou mais para ninguém.

-Já fiz o que pude, Presidente. O homem tem audiência 

marcada e o assunto que o traz é grave e urgente: Quer 

saber a resposta sobre o aumento dos ordenados.

O presidente irritado:

-Chega, Amaral! Já aumentei a carne, o leite, o pão, os 

ônibus, a manteiga, e esse sujeito ainda tem coragem de 

vir falar de aumento?

(Otávio e Severino riem. Hermes olha sem graça.)

Zé Memé: Você não é funcionário público, é?

Hermes: Eu trabalho, senhor!

Severino: E funcionário público não trabalha?

Hermes: Vocês estão rindo de uma coisa que o presidente 

está fazendo para melhorar as suas vidas.

Zé Memé: Ah, não. Se ele quisesse melhorar  a nossa vida 

era só aplicar na gente o que está aplicando nos bancos.

Severino: Ia ser bom! Reformava esse bar e colocava um 

palco para a meninada  brincar, não é Otávio?

Otávio: Ia ficar rico, Severino.

Zé Memé: E eu poderia voltar a brilhar…

(Toca o celular.)

Hermes: Alô… Oi bem… Estou chegando… (irritado) Olha 

eu tive um dia difícil, dá um tempo… O quê? … Alô, alô… 

(Envergonhado) A ligação caiu.

Zé Memé: Acontece.

Hermes: Mas paguei uma fortuna por essa droga.

Otávio: Esse telefone está igual o do Severino, quando tem 

linha é porque está quebrado.

Hermes: Paisinho atrasado! Provinciano.

Zé Memé: Coloca outra Severino. Coloca uma de país 

atrasado mesmo, deve ser mais barato.

(Hermes vai sentar-se em mesa próxima a Solange e 

Felisberto.)

Otávio: Cê vê, o cara compra um celular e já acha que está 

no primeiro mundo. Que é diferente da gente.

Severino: O que ele não percebeu ainda que com o tal do 

celular é escravo do patrão.

Zé Memé: É futurismo desnecessário. O que a gente 

precisa é de escola, hospital, não essas invencionices 

futuristas.

Otávio: O que eu preciso é de uma atriz, Zé.

(Escuta-se “Filosofia” de Noel Rosa e entra  Libertá. A 

entrada é coreografada. Hermes, nesta cena faz ele 

mesmo)

“O mundo me condena

E ninguém tem pena

Falando sempre mal

Do meu nome

Deixando de saber

Se vou morrer  de sede

Ou se vou morrer de fome

Mas a filosofia

Hoje me auxilia

A viver indiferente assim

Nesta prontidão sem fim

Vou fingindo que sou rica

Pra ninguém zombar de mim

Não me incomodo

Que você me diga

Que a sociedade

É minha inimiga

Pois cantando neste mundo

Vivo escrava de meu samba

Muito embora vagabunda

Quanto a você

Da aristocracia

Que tem dinheiro

Mas não compra alegria

Há de viver eternamente 

Sendo escrava dessa gente

Que cultiva hipocrisia.

O mundo me condena (...)”

(Libertá senta na mesa com Solange e Felisberto.)

Felisberto: Isso é hora de chegar?

Libertá: Não pega no pé…

Solange: Estava preocupada.

Libertá: Quem aguenta vir nestes ônibus cheios. Com todo 

mundo encostado na gente?

Felisberto: Se encontra desculpa pra tudo.

Libertá: Felisberto, se for para destilar mau humor tô indo. 

Não vou aguentar sua enxaqueca depois de um dia de 

trabalho.

Otávio: A linda, a magistral, a nossa salvação - Libertá!

Libertá: Ainda bem que você está aqui. (Dá um beijo.)

Hermes: (Levantando e indo até a Solange.) Por favor, 

você tem fósforo?

Solange: Eu não fumo.

Hermes: Ah! Obrigado, assim mesmo. (Volta a sua mesa.)

Felisberto: É o que me faltava, um conquistador....

Solange: Ciúmes, Felisberto?

Libertá: Será que dá pra tomar um copo de cerveja?

Felisberto: Será que dá pra gente conversar?

Otávio: Ela merece uma cervejinha antes.
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(Otávio vai buscar a cerveja. Zé Memé se aproxima.)

Zé Memé: Finalmente, chegou a rainha do bairro.

Libertá: Zé, não vai me dizer que já… (faz sinal de beber.)

Zé Memé: Só socialmente.

Otávio: Pronto, a sua cerveja.

Zé Memé: Liquido de ouro para uma rainha!

(Adentra o espaço a Beata.)

Beata: (Com uma Bíblia na mão.) Pecadores! Sempre é 

tempo de se redimir do pecado. Jesus é nosso irmão, a 

nossa salvação, sempre pronto para nos dar as mãos. 

Basta abrir o coração e pedir com Fé que ele atenderá o 

seu chamado… (Toca o Celular do Hermes.)

Hermes: Alô…

Zé Memé: Ele atendeu depressa.

Beata: O Demo está escondido em cada gesto nosso que 

contrarie a sua natureza. A bebida, o fumo, o sexo, nada 

mais são do que suas armas para perverter o nosso 

coração. Venha a seu encontro e encontre a paz, a 

redenção, o sucesso, saindo dessa vida desregrada e 

perdida do vício e do mal.

(Entra uma menina de rua - Inocência.)

Inocência: (Puxando o vestido da Beata, ou de alguém do 

público.) Dá um trocado? 

Beata: (Empurrando Inocência.) Jesus também sofreu as 

tentações do Demo. Passou quarenta dias no deserto 

sendo tentado pelo demônio. Nada comeu naqueles dias…

Inocência: Tô com fome. (Pode ser também para alguém 
do público.)
Beata: Disse então o demo: Se és filho de Deus manda 
que esta pedra se transforme em pão. Jesus disse: Não é 
só de pão que vive o homem.
Hermes: Fala mais alto, tem uma crente aqui pregando…
Inocência: Paga um lanche pra mim. (para beata)
Beata: Depois mostrando todas as riquezas do mundo o 
demo disse: Dou tudo isso a você se me adorar. E Jesus 
falou: Ao senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto. 
(Olhando para Inocência.) Dá um tempo menina.
Inocência: Eu tô com fome, não comi o dia todo.
Beata: Menina mal criada.
Zé Memé: Deixai as criancinhas vir até mim, delas é o 
reino do céu.
Beata: Perdoai-me senhor, eles não sabem o que dizem. 
Venha menina, vou te comprar um lanche.
(Beata e inocência vão até o balcão.)
Hermes: Já falei que estou chegando… Estou esperando o 
transito melhorar… Que saco! (Desliga.) Mulher quando 
pega no pé é um saco.
Solange: É casado?
Hermes: Não, é uma amiga.
Otávio: Felisberto conta os nossos planos para a Libertá.
Felisberto: Será que ela está interessada? 
Libertá: Não, vim até aqui só pra ver sua cara azêda.
(No balcão.)

Beata: Nunca mais interrompa a palavra de Jesus.
Inocência: Mas eu estava com fome, Dona.
Beata: E o que você está fazendo até essas horas na rua?
Inocência: Eu vivo na rua.
Beata: Você não tem casa, não tem família, não vai na 
escola?
Severino: Calma, beata, a menina está comendo. A 
senhora não quer nada?
Beata: Um copo D'Água.
Severino: Profissão danada essa sua.
Beata: Quem disse que é profissão? É fé, meu senhor. 
Amor em Cristo.
Severino: Vocês estão pensando em abrir uma igreja no 
bairro?
Beata: Bem que ele está precisando. Vejam esses jovens, 
tão moços e no mau caminho.
Severino: Eles são boas pessoas. São artistas do bairro.
Beata: Artistas? Sei! O pecado tem mil maneiras de se 
manifestar.
Inocência: Eu já fui em teatro. Quando tava na escola.
Beata: Come logo, menina, já é tarde.
Libertá: Mas essa peça quem vai querer ver? 
Felisberto: Como quem vai querer ver. É uma epopéia, 
coisa de primeiro mundo.
Libertá: Eu que sou eu, não entendi nada. Imagina o povo 
daqui. E nós vivemos é no terceiro mundo. Acorda 
Felisberto.
Felisberto: Meu Deus do céu! Vocês se acostumaram com
a miséria.

 Beata: Sempre é tempo de arrependimento, meu filho.
(Indo até a mesa.) Já pensou em dramatizar uma 
passagem da Bíblia?
Felisberto: Dá um tempo. ( Levanta e sai para o banheiro.)
Beata: Por exemplo, a tentação de Cristo no deserto. 
Aposto como muita gente ia querer ver.
Otávio: A igreja patrocina?
Beata: A igreja é pobre, meu filho.
Libertá: Mas os bispos não são. Alguns tem até televisão.  
Beata: Por exemplo, a tentação de Cristo no deserto. 
Aposto como muita gente ia querer ver.
Otávio: A igreja patrocina?
Beata: A igreja é pobre, meu filho.
Libertá: Mas os bispos não são. Alguns tem até televisão.
Beata: Eu tentei.
Inocência: Eu posso ir ao teatro?
Libertá: Claro que pode.
Inocência: Quando vai ser?
Otávio: Se depender do diretor...
Inocência: Eu sei dançar.
Solange: Quero ver.
(Dança: “Brejo da Cruz” de Chico Buarque.)
(Na coreografia levar em consideração a batida da música 
que tem uma constante ritmica. Realizar nessas 
marcações rítmicas movimentos retos, como se fosse uma 
chicotada.) 
“A novidade
Que tem no brejo da Cruz
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É a criançada

Se alimentar de luz /

Alucinados

Meninos ficando azuis

E desencarnando

Lá no Brejo da Cruz /

Eletrizados

Cruzam os céus do Brasil

Na rodoviária 

Assumem formas mil

Uns vendem fumo

Tem uns que viram Jesus

Muito sanfoneiro

Cego tocando blues /

Uns tem saudade

E dançam maracatus

Uns atiram pedra

Outros passeiam nus /

Mas há milhões desses seres

Que se disfarçam tão bem

Que ninguém pergunta

De onde essa gente vem /

São jardineiros

Guardas-noturnos, casais

São passageiros

Bombeiros e babás /

Já nem se lembram

Que existe um Brejo da Cruz /

Que eram crianças

E que comiam luz /

São faxineiros

Balançam nas construções

São bilheteiros

Baleiros e garçons /

Já nem se lembram

Que existe um Brejo da Cruz

Que eram crianças

E que comiam luz” /

Zé Memé: Não nega a raça. Lindo! 

(todos aplaudem.)

Beata: Pecado! Pecado e mais pecado! (Sai de cena.)

Inocência: Eu posso fazer teatro?

Zé Memé: Mais do que ninguém.

(Felisberto voltando do banheiro.)

Felisberto: Virou festa essa biroska.

Severino: Respeito é bom e eu gosto.

Libertá: É gozado como você nunca está no lugar certo na 

hora certa.

Felisberto: Do que você está falando?

Libertá: Pra quem quer falar para o povo. Você sempre 

perde o melhor.

Otávio: Ela é um talento, Felisberto.

Felisberto: Mais um?

Solange: Esqueçam gente, ele está azedo.

Hermes: Vocês fazem teatro?

Solange: É.

Felisberto: Não vai me dizer que é artista também?

Hermes: Não, trabalho com seguros. A minha companhia 

tem ajudado muito a cultura.

Felisberto: Enfim, um mecenas!

Libertá: O seu coringa, Felisberto.

Felisberto: O nosso, o que decide, o que tem grana, poder.

Libertá: Você é tão fácil de ser enganado.

Felisberto: Senta aqui com a gente.

Solange: Que transformação.

Felisberto: Mas você é de que companhia... (Toca o 

celular.)

Hermes: Desculpa. Alô... Sei. Já Falei, eu amanhã resolvo 

isso... Sei... Sei...

Zé Memé: Bota outra Severino.

Otávio: Onde você mora?

Inocência: Ali na praça.

Otávio: E não é ruim?

Inocência: Só quando os homens aparecem. Aí a gente 

tem que correr.

Zé Memé: Pobre do país que não olha suas criança!

Severina: Hoje você está inspirado, Zé.

Zé Memé: Eu vejo, escuto, só falo quando tem precisão.

Libertá: (Ajuntando-se ao Severino e a Inocência.) Pensar 

que todos nós temos uma chance… Ainda bem que soube 
reconhecer a minha.
Otávio: É sobre essas coisas que tínhamos que falar.
Libertá: Você acha que seu intelectual da cidade quer 
saber dos problemas provincianos da periferia. Ele quer 
falar com o mundo!
Zé Memé: Nem os homens lá em cima querem, quanto 
mais os de baixo.
(Inocência sai de cena.)
Felisberto: (Enquanto Hermes fala no celular.) Você tem 
que conquistar a simpatia dele.
Solange: Você virou cafetão?
Felisberto: Estou falando em arte, não no meu interesse.
Solange: Porque você não tem um caso com ele?
Felisberto: Essa chance não pinta de novo. Não é todo dia 
que se conhece um mecenas.
Solange: Eu lá vou querer me amarrar pra ouvir desculpa 
de estar preso no transito.
Hermes: Mas você entenderia que depois de um dia de 
trabalho a gente tem que relaxar.
Solange: E se ela resolve relaxar também?
Hermes: Tudo bem…
Solange: Sei, sei. Aposto que quando você chega a 
comidinha tem que estar pronta?
Hermes: Ela não é minha mulher, apenas uma paquera. Só 
estou com ela.
Felisberto: Mas você dizia que sua companhia de seguros 
ajudava as artes…
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Hermes: É, eles patrocinam, apoiam, através de uma Lei 

federal, alguns eventos.

Felisberto: E porque não apoiar um grupo jovem como o 

nosso.

Hermes: Faz o seguinte, faça um projeto e me dê.

Felisberto: Mas onde é a sua companhia?

Hermes: Eu passo aqui e pego.

Felisberto: Mas pelo menos o número do telefone… (toca o 

celular).

Hermes: Alô, saco… ah, grande Paulão, tudo bem…

Libertá: Não vou querer fazer esse delírio do Felisberto, 

Otávio.

Otávio: Temos que convencê-lo a mudar de idéia.

Libertá: Mas ele é tão teimoso.

Otávio: Mas ele tem respeito por você.

Libertá: Respeito, Otávio? Pelo jeito ele só tem é 

interesses…

(Zé Memé e Severino mexem no rádio. Quando Efigênia 

chega Zé memé saí, Severino continua. A música quando 

entra é porque Severino a sintonizou.)

Otávio: É, acho que é mais que isso, mas…

Libertá: Sem mais, nem menos, ele que vá fazer seu teatro 

lá na cidade, no primeiro mundo.

(Entra Efigênia.)

Efigênia: Eu te esperando em casa e você aqui, Zé Memé.

Zé Memé: Eu não te falo, Severino, eu sou talento não

descoberto.
Severino: Um talento pra fazer coisa errada.
Zé Memé: Querida, dei uma passadinha pra ver a 
rapaziada.
Efigênia: Sei, aposto como tá bebendo?
Zé Memé: Só socialmente.
(Os dois dançam “A noite se Repete” de Nelson Sargento.)
Efigênia: Não adianta agradar depois de fazer coisa 
errada.
Zé Memé: Eu tava levando uma conversa com a moçada 
do teatro.
Severino: O Zé é nossa alegria.
Efigênia: E minha dor de cabeça!
Libertá: Você tem sorte Efigênia de ter o homem que tem.
Efigênia: É porque não é você que passa os apuros no 
final do mês para pagar as contas.
Otávio: Isola, dona Efigênia, não me lembre disso que 
estraga a minha noite.
Severino: Xô Satanás, isola (bate no balcão 3 vezes.)
Felisberto: (Se aproximando.) Esses caras do dinheiro são 
uns alienados.
Libertá: Mudou de ideia?
Felisberto: Por isso que o país não vai pra frente.
Severino: Quem pode pode, que não pode se sacode.
Otávio: Ele te cortou?
Felisberto: Os caras vem pro bairro pra paquerar as 
meninas, ajudar ninguém quer. Ele nem sabe o que é 
teatro!

Libertá: Você acha que eles vão fazer alguma coisa pela 
gente?
Felisberto: E porque não? Não pagamos impostos?
Libertá: Você é muito inocente.
Severino: Se a gente não se ajudar, eles é que não vão 
ajudar.
Zé Memé: Falando nisso, sabem aquela…
(Muda a luz. Encenam a piada.) 
Presidente (Severino): Cláudio, você tem escutado essas 
anedotas que andam circulando por ai a meu respeito?
Cláudio (Otávio): Algumas, presidente.
Presidente: Ainda ontem me contaram diversas dessas 
piadas. Realmente uma tem graça, outras, porém, além de 
inteiramente desenxavidas, visam desmoralizar a mim e o 
governo.
Cláudio: São os percalços da popularidade, Presidente.
Presidente: Sim mas tudo tem limite. O SERJÃO/AMARAL, 
por exemplo, tem sido muito visado injustamente. Outras 
pessoas da nossa família têm sido também vitimas dessas 
brincadeiras. Acho que é necessário por um fim a esse 
humorístico irreverente.
Cláudio: Mas como, Presidente? É o povo…
Presidente:Todos sabem o nome do autor dessas 
anedotas. Mande chamá-lo, ofereça-lhe um cargo 
qualquer, precisamos ter esse homem do nosso lado.
(Cláudio sai e traz o Zé Memé.)
Presidente: Então, é o senhor que inventa todas essas 
piadas a meu respeito? Muito bem, dou-lhe meus 
parabéns. O senhor é realmente espirituoso. (Pausa) 
Acontece, porém, que algumas dessas piadas contribuem 

para criar um clima de desmoralização da administração 
pública. O senhor que é um homem de espírito há de 
compreender que eu tenho feito tudo pelo bem-estar do 
povo brasileiro. Dei aos trabalhadores o fim da inflação; o 
preço baixo do frango; a casa própria aos humildes; 
estimulei o teatro nacional, a literatura e a pintura; evitei 
que os tubarões engordassem à custa do sacrifício dos 
menos favorecidos da fortuna, evitei que o real se 
desvalorizasse…
Zé Memé: (Timidamente.) Com sua licença, Presidente, 
depois vão dizer que fui eu que inventei essa piada…
(A rodinha toda ri. Solange se aproxima apavorada.)
Solange: Dá uma ajuda…
Libertá: Que foi?
Solange: O homem começou a contar a sua vida e deu de 
chorar sem parar. (Hermes chora copiosamente.)
Felisberto: Só faltava essa.
Libertá: E o que o fez chorar? 
Solange: Ele foi despedido do emprego hoje.
Severino: Então, ele está no lugar certo, no bar dos 
afogados.
Zé Memé: (Indo até a mesa.) Que é isso, você é jovem, 
logo tá trabalhando de novo. E trabalhando de novo. E 
trabalhando não dignifica ninguém… Não é moçada?
TODOS: Falou Zé!
Felisberto: A história do meu lado e eu não vi. O que é a 
vida.
Otávio: Aleluia!
Libertá: Que foi, Otávio?
Otávio: Finalmente o Felisberto despertou para a vida.
Libertá: É um milagre.
Solange: Mas que milagre é esse?
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Otávio: Ele entendeu que aqui tem vida e histórias.

Severino: Por acaso meu bar é um cemitério?

Otávio: Não Severino, ele finalmente entendeu que a 

nossa história pode virar teatro também.
Severino: Eu sabia que ia sobrar pra mim, mas essa…
Felisberto: Tenho que reconhecer, aqui vive-se e onde tem 
vida tem histórias para ser contada.
(libertá vai até Felisberto e o beija.)
Libertá: Acho que você ganhou uma atriz.
Solange: Vamos voltar a fazer teatro?
(Entram a Beata e a Inocência.)
Zé Memé: É o que faltava?
Severino: Dona, sem demo, que nós estamos num 
momento iluminado.
Beata: Que demo, eu vim aqui pra ficar com vocês e trouxe 
a Inocência.
Otávio: Milagres!
Beata: Milagre só acontece quando a gente vê o que de 
fato é a vida. Inocência iluminou-me. A vida pode estar em 
todos os lugares, em todas as pessoas. Nós temos é que 
descobrir essa luz em casa um.
Inocência: Eu agora vou até ter onde dormir.
Zé Memé: A vida é um eterno aprender a viver.
(Severino aumenta o rádio. Escuta um pouco, depois é que 
vai dar sua fala fazendo sua ação.)

(“Luz da Inspiração” de Candeia.)

“Sinto-me em delírio

Luz da Inspiração

Acordes musicais

Invadiram o meu ser

Sem querer

Me elevam ao infinito

Da paz

Sinto-me vazio

No ar a flutuar

Eu já nem sei quem sou

A mente se une a alma

A calma reflete o amor

Nos braços da inspiração

A vida transformei 

De escravo pra rei

E o samba que criei

Tão divino ficou

Agora sei quem sou.”

(Os atores vão saindo enquanto a música de Candeia 

começa a tocar. Saem no ritmo. Fica só Severino que 

começa a arrumar o bar depois de todos saírem.)

(No final cair o confete)

(Começa a falar no segundo “Sinto-me vazio”)

Severino: Cada noite é uma noite. Quando eu conto não 

acreditam no que eu vivo neste bar. É como se por aqui, 

em retrato 3x4 o mundo se apresentasse. É… A vida nos 

apronta das boas e só seguindo seu traçado é que a 

gente conhece um pouco mais dela. No fundo é como se 

fosse um teatro, o que muda é que no dia-a-dia a gente 

vive a improvisar… A gente cresce um pouco de cada vez, 

aprendendo a refazer a história… É isso que faz que 

sejamos o que somos! 

(Severino desliga o rádio na notícia da reeleição de FHC.)

FIM
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MOBY DICK

De Hermann Melville

Adaptação livre de Reinaldo Maia

06.08.98

Elias:

Em angústia sombria invoquei o meu Deus!

Quando mal podia crer que fosse meu

E ele prestou ouvido ao meu lamento

E a baleia não mais me aprisionou.

Velozmente acudiu em meu socorro,

E como no dorso de um delfim refulgente

Brilhou como um relâmpago terrível mais radioso

A face do meu Deus libertador.

Meu canto conservará para sempre a memória

Dessa terrível e jubilosa hora,

Deixo a glória ao meu Deus,

Seus são o poder e a misericórdia.

(Faz um sinal da cruz e fecha o livro.)

Amados companheiros de navio, considerai o último 

versículo do primeiro capítulo do livro de Jonas: “E Jeová, 

porém, tinha preparado um grande peixe para engolir 

Jonas...” Companheiros de navio, este livro que contém 

apenas quatro capítulos – quatro narrativas – é um dos 

mais finos do poderoso cabo das Escrituras. Contudo, a 

que profundidade da alma chegou a sonda de Jonas! Que 

lição fecunda nos dá esse profeta! Como é nobre esse 

cântico no ventre do peixe! Sentimos as ondas que se 

agitam sobre nós, mergulhamos com Jonas no mais 

profundo do oceano; estamos rodeados de algas e de todo 

o limo do mar. Mas qual é a lição que nos ensina o

livro de Jonas? É uma lição de dois cabos, companheiros. 

Uma lição para todos nós, como pecadores, e uma lição 

para mim, piloto de Deus vivo. É uma lição, porque é a 

história do pecado e da dureza no coração, de terrores 

subitamente despertados, do rápido castigo, do 

arrependimento das preces e finalmente da libertação e da 

alegria de Jonas. O pecado de Jonas estava na 

desobediência deliberada de um mandamento de Deus – 

não importa qual fosse este mandamento ou a maneira 

pela qual Deus o comunicou e a Jonas pareceu demasiado 

duro. Mas todas as ordens que Deus nos dá são duras de 

cumprir – lembrai-vos disso. Daí, muitas vezes, ele antes 

nos ordena do que tenta persuadir-nos. E se obedecemos 

a Deus, devemos desobedecer a nós mesmos, e é nessa 

desobediência que consiste a dificuldade de obedecer a 

Deus. Companheiros de bordo, Deus pôs sobre vós 

somente uma de suas mãos; a mim aperta com as duas. 

Expliquei-vos, com as poucas luzes que posso ter a lição 

que Jonas ensina a todos os pecadores, a vós, por 

conseguinte, e a mim, ainda mais, pois sou mais pecador 

do que vós. Agora, com que alegria eu desceria deste 

mastro e me sentaria como vós nas escotilhas, para 

escutar, como me escutais, enquanto um de vós me 

explicaria esta outra lição mais terrível que Jonas ensina a 

mim, como piloto de Deus vivo: como Jonas – ungido 

profeta – piloto ou pregador de verdades e mandado por 

Deus para propagar essas verdades desagradáveis aos 

ouvidos da perversa Nínive – procurou fugir à missão, 

assustado com a hostilidade que 

67



provocaria, e tomou o navio em Jope. E que missão 

companheiros de bordo! A missão de pregar a verdade em 

face da mentira! Era essa a missão! E ai do piloto de Deus 

vivo que procura fugir a ela. Ai daquele que procura antes 

agradar do que atemorizar. Ai daquele para quem a boa 

reputação significa mais do que a bondade. Ai daquele que 

neste mundo galanteia a desonra. Ai daquele que se nega 

ser verdadeiro, quando a mentira significa salvação. 

Porém, oh! Companheiros de bordo, a estibordo de 

qualquer aflição se encontra um prazer seguro e o auge 

desse prazer é muito mais elevado do que é profundo o 

abismo da aflição. Por acaso não são mais altos os topes 

do mastro grande do que a maior profundidade da quilha? 

Alegria – uma alegria excelsa – para aquele que mantém, 

perante os deuses e comandantes deste mundo, o seu 

próprio eu inexorável. Alegria para aquele cujos braços 

poderosos o apoiam, quando a nave traiçoeira e ruim 

deste mundo se afunda sob os seus pés. Alegria para 

aquele que não repousa em busca da verdade e que mata, 

queima e destrói todo pecado, ainda mesmo que seja 

preciso arrancá-lo de sob a toga de senadores e juízes. 

Alegria e delícia eterna para aquele que no momento de 

entregar-se ao último repouso pode dizer, como último 

suspiro: “Pai, a quem conheço principalmente por tua vara, 

mortal ou imortal, morro aqui. Lutei para ser teu, muito 

mais do que para ser deste mundo ou de mim mesmo. 

Contudo, isso nada representa, deixo-te a eternidade; pois 

que é o homem para pretender viver toda a vida de seu 

Deus?” (Faz silêncio, como se

orasse.) Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo – 

Amém!

(Ator desce do púlpito e senta-se em cadeira própria fora 

do círculo do público. Ismael está de muleta e meio 

combalido devido ao acidente com o Pequod.)

Ismael: Eu sou Ismael, um bom cristão, nascido e criado 

na infalível Igreja Presbiteriana. Não tendo nenhum 

interesse em terra, ocorreu-me navegar por algum tempo e 

conhecer a parte aquosa do mundo. É a minha maneira de 

regular a circulação do sangue. Sempre que dou comigo 

parando involuntariamente diante de empresas funerárias 

ou formando fila em qualquer enterro, sempre que minha 

hipocondria me domina... Então calculo que é tempo de 

fazer-me ao mar, e o mais depressa possível. O mar é o 

meu substituto para a pistola e a bala. Porém, quando digo 

que tenho o hábito de ir para o mar vou é como simples 

marinheiro, bem em frente ao mastro grande, no recesso 

do castelo de proa. Ainda mais; sempre vou para o mar na 

qualidade de marinheiro porque os armadores fazem 

questão de pagar. E há uma grande diferença entre pagar 

e ser pago. Pagar é talvez o maior castigo que nos 

legaram os ladrões do Paraíso. Mas ser pago! Que há que 

se possa comparar com isso? Mas por que razão, depois 

de ter sentido repetidas vezes o cheiro do mar, na 

qualidade de marinheiro mercante, meti na cabeça 

participar de uma viagem de pesca de baleias? O principal 

desses motivos era a ideia esmagadora da própria baleia. 

Tão prodigioso e misterioso monstro despertava toda a 

minha curiosidade.

E sem dúvida a minha ida a expedição de pesca de baleia 

fazia parte do grande programa da Providência, redigido 

há muito tempo.

(Ismael fecha os olhos denotando cansaço e dificuldade 

em recordar de toda a narrativa)

(Prosseguindo.) Alistei-me no Pequod, baleeiro de 

Nantucket, comandado pelo Capitão Acab. Éramos em 

número de 35 pessoas a bordo do baleeiro. Para muitos tal 

negócio é considerado como uma profissão prosaica e 

sem prestígio, sinto o desejo de convencer os senhores e 

as senhoras da injustiça que nos fazem. Sem dúvida, uma 

das razões pelas quais o mundo recusa honrar os 

baleeiros é a seguinte: consideram a nossa profissão como 

de um carniceiro. Somos carniceiros, é verdade, porém 

igualmente carniceiros e sanguinários da pior espécie são 

os comandantes militares aos quais o mundo concorda em 

prestar homenagens. Porém, conquanto o mundo nos 

despreze a nós, caçadores de baleias, presta-nos 

inconscientemente a mais profunda homenagem. Sim, 

uma adoração completa, porque quase todas as velas, 

lâmpadas e círios que ardem em torno do globo brilham 

como outros tantos santuários para a nossa glória. 

No Pequod, o primeiro piloto era Starbuck (O ator que o 

representa se apresenta.) Starbuck não corria atrás de 

perigos; nele a coragem não era um sentimento, mas 

simplesmente uma coisa útil e a que recorria em todas as 

ocasiões que podiam ser praticamente fatais. 

Stubb era o segundo piloto. (O ator que o representa se 

apresenta.) Um despreocupado, nem covarde nem

valente. Aceitava os perigos conforme vinham, com um ar 

indiferente. Bem humorado, acessível e descuidado, 

presidia o seu bote baleeiro como se o encontro mais 

arriscado fosse apenas um jantar e os tripulantes os 

convivas.

O terceiro piloto era Flask. (O ator que o representa se 

apresenta.) Um rapaz baixo, vigoroso, rude, corado, muito 

belicoso no que se referiam as baleias, e que de certa 

maneira parecia pensar que o grande Leviatã lhe tivesse 

feito uma afronta pessoal, hereditária; portanto era um 

ponto de honra destruí-lo onde quer que se encontrasse. 

Seguia esse peixe por divertimento, e uma viagem de três 

anos não era mais do que uma boa brincadeira.

Os homens podem parecer detestáveis como sociedades 

anônimas ou como nações; pode haver patifes, loucos e 

assassinos; muitos homens têm rostos vulgares e magros, 

mas o homem, como ideal, é tão nobre, tão 

resplandecente, tão grande e esplêndida criatura, que 

diante de qualquer mancha ignominiosa que sobre ele 

caísse todos os seus semelhantes deveriam correr e cobri-

lo com os seus mais custosos trajes. Porém, essa 

dignidade augusta de que falo não é a dignidade dos reis 

nem das roupagens e sim a dignidade rica que não reside 

na pompa exterior. A vemos brilhar no braço que maneja 

uma picareta ou que crava um prego; é essa dignidade 

democrática que irradia incessantemente de Deus, em 

todas as direções. O centro e a circunferência de toda a 

democracia!  A sua onipresença, a nossa igualdade divina. 

Portanto, se daqui em diante ao mais insignificante
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marinheiro, aos renegados e párias eu atribuir qualidades 

elevadas, ainda que obscuras, estarei me apoiando contra 

todas as críticas mortais, no justo espírito da igualdade que 

espalhaste um manto real de humanidade sobre todos os 

meus semelhantes! Alguns estão espantados por não ter 

falado do Capitão Acab. Mas ele é o objeto dessa história.

Starbuck: Todos a bordo, vamos levantar ancoras! Para a 

popa, filhos de solteiros! Marinheiros ao cabrestante! 

Vamos zarpar! Sangue e trovão!

(O púlpito é posicionado tomando a forma do baleeiro 

Pequod.)

Cantam: Até logo! Adeus! Damas americanas!

Até logo! Adeus! Damas americanas!

Manda o nosso capitão.

Stubb: Deixem de ser sentimentais! Acompanhem-me!

Cantam: Nosso capitão está no convés

Com um binóculo na mão.

Lançando uma vista olhos às grandes baleias

Que sopram em todas as direções.

Ocupem os seus postos, rapazes,

E teremos uma dessas formosas baleias!

Mão após mão, rapazes!

Sejam alegres e que a coragem não lhes falte

Quando o valente arpoador ferir a baleia!

(Os atores realizam trabalhos típicos de um navio em alto 

mar: enrolar cordas, limpar convés...) 

Ismael: Estamos no mar há vários dias e nada de nosso

Capitão. Estará ele doente impossibilitado de comandar 

essa nau? Ainda não sei como é seu porte, seu rosto...

Starbuck: Não há nele nenhum indício de doença. Fala 

isso porque não o conhece. Acab parece um homem que 

tivesse sido retirado de um poste, depois de ter o fogo 

corrido em vão todos os seus membros, sem consumir ou 

levar uma partícula sequer de sua robustez compacta.

Stubb: Se tudo isso não bastasse ainda há a perna branca, 

exótica, sobre a qual ele se mantém, perna de marfim, 

fabricada com o osso polido da mandíbula de um 

cachalote.

Ismael: E por que Acab não aparece no convés se nada 

tem?

Stubb: (Rindo.) Há coisas que não se perguntam a um 

capitão, marinheiro.

(Flask encontra-se no porão do navio. Stubb o encontra e 

lhe conta um estranho sonho.)

Stubb: Nunca tive um sonho tão estranho, Flask. 

Conheces a perna de marfim do velho? Pois bem: sonhei 

que ele me dava um pontapé com ela; e quando tentei 

bater-lhe, por minha alma, rapaz, enviei-lhe a perna direita. 

E então, presto! Acab tomou a aparência de uma pirâmide 

e eu, louco furioso, continuei batendo. Mas o que é ainda 

mais curioso, Flask... Você sabe como todos os sonhos 

são estranhos... Apesar de toda a cólera que havia em 

mim, não sei como, parecia-me estar pensando que, 

apesar de tudo, aquele pontapé de Acab não era tão 

grande insulto! Por que, pensava eu, para que tanto

barulho? Não era uma perna verdadeira, e sim uma perna 

postiça. Há grande diferença entre uma pancada viva e 

uma postiça. É isto, Flask, que faz que um bofetão seja 

cinquenta vezes mais terrível do que uma bengalada. Que 

é a sua perna, se não uma bengala, uma bengala feita de 

osso de baleia?

Flask: Não sei não. Esse sonho me parece uma coisa 

absurda.

Stubb: Pode ser, pode ser. Mas fez de mim um homem 

sensato. Ouve, Flask, o melhor que podemos fazer é 

deixar esse homem em paz. Nunca lhe fales, diga ele o 

que disser.

Voz-off: Marinheiros, aqui! Olhem atentamente. Há 

cachalotes por aqui. Se virem um cachalote branco, 

rebentem os pulmões atrás dele.

Stubb: Que pensas disso, Flask? Não há aqui algo 

estranho? Uma baleia branca, ouviste? Há algo de 

especial no vento. Prepara-te para isso. A mente de Acab 

percebe a condição do que é cruento...

(Stubb e Flask saem de cena. Ismael escala a corda em 

direção ao mastro principal.)

Ismael: Para se avistar cachalotes, nós utilizamos a vigília 

feita nos mastros. Os três mastros são tripulados, do 

nascer ao pôr do sol, os  marinheiros fazem turnos 

regulares – como no timão – de duas em duas horas. No 

tempo sereno dos trópicos, a guarda é extremamente 

agradável e até mesmo deliciosa para um homem 

sonhador. Fica-se a cem pés acima do tombadilho,

perdido na extensão dos mares, numa calma perfeita, 

onde apenas as ondas se agitam. Em geral, nesta vida de 

pesca, nos trópicos, uma sublime tranquilidade nos 

acomete: não se ouvem notícias; não se leem jornais, nem 

as edições extras, com narrativas sensacionais de fatos 

comuns, nos alucinam com emoções desnecessárias; não 

se ouve falar em infelicidades domésticas, nem em 

falências, nem também em quedas de bolsas de valores; a 

gente não se preocupa com o que terá pra jantar, porque, 

por espaço de três anos ou mais, as refeições estão 

comodamente guardadas em barricas e o cardápio é 

invariável. Deixe que eu confesse aqui francamente; faço 

as minhas guardas de modo bastante deficiente. Com o 

problema do universo revolvendo-se dentro de mim, em tal 

altitude criadora de pensamentos – como poderia observar 

se não de maneira imperfeita, a regra dominante em todos 

os baleeiros: “Presta atenção e grita de vez em quando”?

Starbuck: Por ordem do Capitão Acab, todo mundo para a 

popa. Olá! Os do mastro! Desçam todos!

(Ismael desce. Todos se reúnem frente a popa do navio. 

Aparece a cabeça de Acab, não vemos seu corpo todo.)

Acab: Que fazem quando avistam uma baleia, 

marinheiros?

Todos: Avisamos!

Acab: E o que fazem em seguida?

Todos: Descemos os botes e vamos atrás dela.

Acab: E qual o estribilho?
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Todos: Uma baleia morta ou um bote arrombado!

Acab: Todos vós, vigiais, já me ouviram dar ordens a cerca 

de um cachalote branco. Prestem atenção: estão vendo, 

esta onça de ouro espanhola? (Acab joga o dobrão 

espanhol para Starbuck. Ele passa para todos olharem e 

depois para o público.) É uma peça de dezesseis dólares, 

marinheiros. Estão vendo? Senhor Starbuck, prenda-a no 

mastro grande (Starbuck obedece.) Aquele que anunciar a 

baleia branca, de fronte enrugada e queixada retorcida, 

qualquer um de vós que me levantar esse cachalote de 

cabeça branca, com três furos na parte de estibordo da 

cauda... Presta atenção! Aquele que levantar esse 

cachalote terá esta onça de ouro!

Todos: Hurra! Hurra!

Acab: Digo que é um cachalote branco. Um cachalote 

branco! Rebentem os olhos por ele, procurem atentamente 

a baleia; se a avistarem deem o aviso.

Flask: Capitão Acab, esse cachalote branco deve ser o 

mesmo que algumas pessoas chamam Moby Dicky.

Acab: Moby Dick? Conheces então a baleia branca, Flask?

Stubb: Abana a cauda de um modo curioso antes de 

descer, não é, capitão?

Flask: E tem também um, dois, três... Muitos arpões dentro 

da pele, Capitão?

Acab: Saca rolhas! Flask, os arpões ficam todos retorcidos 

e cravados nela.

Starbuck: Capitão Acab, tenho ouvido falar em Moby 

Dick... Mas não foi Moby Dick que lhe cortou a perna? 

Acab: Quem te disse isso? Sim, Starbuck, sim... Escutem 

todos. Foi Moby Dick que me desmastreou. Foi Moby Dick 

que me obrigou a apoiar-me sobre esse cepo morto onde 

me ergo agora. Sim, sim! Vou persegui-la por todos os 

oceanos, em torna das chamas do inferno, antes de me 

dar por vencido. E foi para isso que embarcamos, 

marinheiros! Para caçar o cachalote de ambos os lados da 

terra e de todos os lados do globo até que lance um jato de 

sangue negro. Que dizem, marinheiros? Selaremos agora 

um pacto?

Todos: (Menos Starbuck.) Sim, sim... Olho vivo para Moby 

Dick; uma lança aguda para Moby Dick!

Acab: Deus vos abençoe! Deus vos abençoe, marinheiros! 

Por que razão está com a cara desse tamanho Starbuck? 

Não tem coragem para caçar Moby Dick?

Starbuck: Tenho coragem para enfrentar a sua queixada 

torcida, como tenho coragem para afrontar também as 

queixadas da morte, Capitão Acab, sempre que apresentar 

um motivo justo para isso. Mas vim aqui com o propósito 

de caçar baleias e não para vingar o meu comandante. 

Quantos barris de óleo te renderá essa vingança, Capitão 

Acab?

Acab: Mercado, mercado! Fora! A minha vingança...

Starbuck: Vingar-se de um pobre bruto! Deixar-se dominar 

pelos mais cegos instintos. Loucura! Enfurecer-se com um 

animal, capitão Acab, parece-me blasfêmia!

Acab: Todos os objetos visíveis, homem, não são mais do 

que máscaras de papelão. Mas em cada acontecimento... 

O ato vivo, o feito indubitável... Há sempre algo 

desconhecido, mas ainda assim racional, que projeta os 

seus contornos detrás da máscara que não raciocina. 

Como pode o prisioneiro alcançar o lado de fora, senão 

arremetendo-se através da parede? Para mim o cachalote 

branco é a parede. Às vezes penso que apenas ele existe. 

Não me fale em blasfêmia, homem. Eu desafiaria até o sol 

se ele me insultasse. Porque se o sol pudesse fazer isso 

eu poderia cumprir o que disse, desde que há em tudo isso 

uma espécie de justiça, a inveja presidindo toda a toda 

criação. Nunca tive senhor, em matéria de justiça. Quem é 

superior a mim? A verdade não tem limites.

Starbuck: Deus me guarde, guarde a todos nós!

Acab: Aproximem-se! (Stubb, Flask e Ismael se 

aproximam. Acab estende a Stubb um cálice.) Bebei e 

passai! (Stubb bebe e passa a Flask, este a Ismael.) 

Passai, passai! (Ismael passa ao público.) Tragos 

demorados, marinheiros! É quente como os cascos de 

Satanás! (Depois que passa por todos.) Escutem agora, 

meus bravos! O fato está consumado. O sol que ratifica, 

espera para se pôr sobre ele. Bebei, bebei e jurem homens 

que tripulam a mortífera proa do navio baleeiro. Morte a 

Moby Dick! Que Deus nos persiga se não perseguimos 

Moby Dick até conseguir sua morte!

Todos: Que Deus nos persiga se não matarmos Moby

Dick!

(Todos cantam. Acab pensando em voz alta.)

Todos: Bebamos esta noite com o coração tão leve,

Para o amor, tão alegre e leviano.

Como as bolhas que nadam na borda da taça

E quebram-se de encontro aos lábios.

Acab: (Enquanto marinheiros cantam.) Pensam que sou 

louco? Starbuck acredita. Mas sou demoníaco, sou a 

loucura enlouquecida. Essa loucura selvagem que se 

acalma somente para compreender a si mesma. Segundo 

a profecia, eu seria mutilado. E na verdade perdi uma 

perna! Agora profetizo que desmembrarei o meu 

desmembrador, agora o profeta e o realizador são uma 

única pessoa. É ser maior do que já fostes algum dia, 

grandes Deuses. Eu rio de vós...

(Starbuck, Stubb e Ismael filosofam.)

Starbuck: Minha alma não somente encontrou a sua igual 

como foi também avassalada; está mais do que tripulada, 

e por um louco! A razão depõe as armas em semelhante 

campo. Compreendo o seu propósito ímpio, mas sinto que 

devo ajudá-lo. Horrendo velho! Quem há acima de mim? 

Sim, ainda que fosse um democrata, estaria acima de 

todos. Viram como domina todos que estão abaixo! A 

baleia branca é a sua górgona. É em horas como essas 

que sinto o horror oculto que há no mar.

Stubb: Ah! Ah! Ah! Clareei a minha voz. Tenho pensado 

nisso desde então e esse riso, ah! Ah! Ah! É a 

consequência final. Você vai me perguntar por quê? 
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Porque o riso é a resposta mais sensata e mais oportuna 

para tudo o que estranho. E aconteça o que acontecer, o 

único consolo é que tudo foi predestinado. Ignoro o que 

pode sobreviver, mas seja o que for, receberei rindo.

Ismael: Há dentro de mim um sentimento estranho e 

místico de solidariedade; a vingança insaciável de Acab 

parece ser minha. Mas qual a história desse cachalote 

branco?

Starbuck: Nem todos sabem de sua existência. Tudo 

começou com o acidente entre Acab e ele. Poucos o 

combateram, mas os rumores tornaram Moby Dick um 

sinônimo de lendas apavorantes, que não provem, 

necessariamente, de coisa alguma que tenha aparência 

visível.

Stubb: E também por conta de alguns livros que declaram 

que o cachalote é de uma ferocidade incrível que vive 

constantemente sedento de sangue humano. Uma das 

ideias mais estranhas que acabou se associando a Moby 

Dick é a superstição de que Moby Dick pode estar em dois 

lugares ao mesmo tempo.

Ismael: Como isso é possível?

Starbuck: Estar em dois lugares ao mesmo tempo é uma 

das provas de sua imortalidade. A baleia branca mesmo 

cravejada de arpões, do mais fino aço, continua a nadar, 

mergulha aqui para reaparecer a centenas de léguas mais 

longe vivíssima. 

Stubb: O seu tamanho é descomunal, a sua fronte, toda 

enrugada, branca como a neve não é o que mais assusta, 

mas sim a sua malícia inteligente e sem similar que usa 

seus ataques contra os botes e navios que a perseguem.

Ismael: Quando o capitão sofreu seu acidente, ele depois 

de ver os seus três botes arrombados, remos e homens 

girando no torvelinho, agarrou sua faca e lançou-se contra 

a baleia, como um duelista do Arkansas. E foi então que, 

subitamente, fazendo deslizar sua mandíbula inferior em 

forma de foice, Moby Dick ceifou a perna de Acab, assim 

como um segador corta a relva num pasto.

Stubb: Nenhum turco de turbante, nenhum veneziano 

alugado, ou malaio, poderia tê-lo mutilado com uma 

malícia mais autêntica. Desde esse encontro quase fatal, o 

capitão nutre um sentimento selvagem de vingança contra 

a baleia, deixando-se dominar cada vez mais por ele.

Starbuck: Para o velho Acab, tudo o que mais enlouquece 

e atormenta, tudo o que remove o sotavento das coisas, 

tudo o que há de sutil demonismo na vida e no 

pensamento, esta encarnado em Moby Dick. 

Ismael: Então, Acab embarcou na presente viagem com o 

único objetivo de caçar o cachalote branco. O velho 

grisalho, abandonado de Deus, persegue em torno do 

mundo, uma baleia de Jó, agora a frente de uma tripulação 

composta na maioria de mestiços, renegados, párias e 

canibais, reunida por alguma fatalidade infernal para ajudá-

lo na monomania da sua vingança. De que maneira 

diabólica possuiu as nossas almas? De que maneira o ódio 

de Acab parece quase confundir-se com 

os nossos? De que maneira incompreensível conseguiu 

ele fazer a baleia ser para nós a encarnação de um grande 

e deslizante demônio nos mares da vida? Que Deus te 

proteja, Acab, os teus pensamentos criaram uma criatura 

dentro de ti, e és daqueles que pelo intenso pensamento 

se convertem em Prometeu; um abutre se alimenta para 

sempre desse coração e esse abutre é a própria criatura 

que ele cria.

(Stubb sobre para realizar o seu período de vigia.)

Elias: (Para o público/tripulação.) A loucura de Acab em 

relação à Moby Dick não se manifestava de maneira 

significativa senão nos momentos críticos. A sua astúcia 

dizia-lhe que enquanto não chegasse o momento oportuno 

era preciso que os oficiais e tripulantes, durante as longas 

noites de vigias, tivessem coisas mais próximas em que 

pensar do que Moby Dick. Por que, por mais que a 

tripulação tivesse feito o pacto com ele, era necessário que 

intervisse os interesses temporais e esforços que os 

mantivessem saudáveis e prontos para o ataque final. 

Porque nem mesmo os elevados cavalheiros cruzados dos 

tempos antigos consentiam em atravessar duas mil milhas 

de terra para pelejar pelo Santo Sepulcro, sem cometer 

roubos, pilhagem e ir ganhando outras gratificações 

piedosas.

Stubb: Ali! Ela sopra... Ali! Ali! Ela sopra.

Flask: Onde?

Stubb: No vau do sotavento, a duas milhas, mais ou 

menos. É uma manada inteira.

Starbuck: Lá estão elas. Desçam os botes. Pra baixo já!

Flask: Remem, remem meus coraçõezinhos! Remem meus 

filhos. Por que não arrebentam o espinhaço, rapazes? 

Remem! Isto, isto. Assim... Essa remada vale mil dólares. 

Esta é a remada que faz saltar o barco. Pela taça de ouro 

de espermacete, meus heróis. Que o demônio os leve, 

velhacos, canalhas. Estão todos dormindo? Puxem. Em 

nome do diabo e da torta de gengibre! Cada filho da mãe 

tire o seu punhal e remem com lâmina entre os dentes. 

Isso, pedacinhos das minhas costelas. Lá está a corcova! 

Ali! Ali! Deem-lhe com força. Lancem o arpão...

Ismael: Era uma visão cheia de rápido assombro e pavor. 

Os imensos redemoinhos lançados pelo mar onipotente, 

com o seu surdo e trêmulo ruído, rolando ao longo das oito 

bordas, como bolas gigantescas correndo sobre uma pista 

incomensurável, a fugaz e suspensa agonia do bote ao 

roçar por um segundo o fio das aguçadas ondas que 

pareciam querer parti-lo em dois, as súbitas e profundas 

imersões nos remansos e cavidades da água, os 

empurrões agudos e os aguilhões para alcançar a altura 

oposta, o deslizar precipitado, como o de um trenó, para o 

outro lado, tudo isso se mistura com os gritos dos 

arpoadores e pilotos, o ofegar dos remadores e o 

prodigioso espetáculo ebúrneo Pequod  conduzindo a toda 

vela os seus botes, como uma galinha desvairada guiando 

a sua estridente ninhada, tudo aquilo era sensacional. Não 

se podem sentir emoções mais raras e mais fortes do que 

o homem que pela primeira vez se vê
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remando No enfeitiçado e violento círculo da caça da 

baleia.

Flask: Está morta, senhor Stubb!

(Elias aparece fora do círculo de representação e fala ao 

público/marinheiro.)

Elias: Há nesse estrambólico e complicado negócio que é 

a vida, certos períodos estranhos em que o homem 

considera o universo inteiro como uma simples e enorme 

farsa, ainda que mal vislumbre em que pode consistir a 

brincadeira e tenha bastante desconfiança de que esta se 

realiza à sua custa. Entretanto, nada o desalenta e nada 

parece valer a pena enquanto está lutando. Engole todos 

os acontecimentos, ideias, credos e opiniões e todas as 

coisas duras, visíveis e invisíveis, por mais encaroçadas 

que sejam, como um avestruz de poderosa digestão 

engole balas e pedaços de pedras. E quanto às pequenas 

dificuldades, preocupações, perspectivas de desastres 

imediatos, perigos, grandes e pequenos, tudo isso, e até a 

própria morte, aparecem apenas como dissimuladas, 

benévolas e graciosas palmadinhas nas costas, dadas 

pelo velho e misterioso trocista. Nada como os perigos da 

caça de baleias para criar essa espécie de filosofia 

caprichosa e temerária...

Ismael: Passaram-se dias, semanas, e com bom vento o 

ebúrneo Pequod atravessou quatro zonas de pesca: a do 

Cabo Verde, a chamada do Prata, em frente à embocadura 

do rio deste nome, e a tranquila e profunda zona de 

Carroll, ao sul de Santa Helena. Numa serena

noite de lua, uma sensação, não de soledade, e sim de 

argênteo silêncio, vimos de repente, bem distanciada das 

brancas borbulhas, na proa, uma coluna prateada. 

Iluminada pela lua parecia celestial.

Flask: Lá está!

(O som repentino da trombeta do juízo final não teria 

produzido maior estremecimento e, contudo, não de terror, 

antes prazer. Porque, apesar da hora insólita, o grifo foi tão 

impressionante e de tão delirante incitação que não houve 

alma a bordo que não desejasse instintivamente uma 

descida.)

Acab: Icem todos os joanetes e desdobrem as 

varredouras! À frente!

Ismael: E se tivesse podido observar naquela noite o rosto 

de Acab, teria decerto descoberto que dois sentimentos 

opostos o disputavam. Enquanto andava pelo convés, os 

passos de sua perna viva despertavam ecos humanos, ao 

passo que os da perna morta pareciam golpes dados 

sobre um ataúde. E aquele velho marchava sobre a vida e 

a morte. Transcorreram vários dias e aquela trompa 

noturna havia sido já quase esquecida, quando eis que de 

novo, numa hora silenciosa, foi outra vez anunciada...

Starbuck: Lá está! Na proa!

Ismael: Essa trompa inatingível era lançada por um único 

cachalote, e esse cachalote era Moby Fick... Era como se 

o monstro nos estivesse atraindo traiçoeiramente, levando-

nos cada vez mais longe para voltar-se afinal contra nós e 

nos destroçar nos mares mais remotos e 

mais bravios.

(Música do início de tempestade marítima, 

fantasmagórica...)

Ismael: Chegamos ao Cabo da Boa Esperança. Melhor 

seria que o chamassem, como antigamente, cabo das 

Tormentas. Pela infinita e pérfida calma que havia tanto 

nos acompanhava, vimo-nos arrojados a esse mar 

atormentado. Em tempo de tempestade, uma vez 

assegurado tudo o que é importante, não resta mais do 

que esperar passivamente a evolução da borrasca. Então 

comandante e tripulação se tornam praticamente fatalistas. 

Mal se falava, e a nave silenciosa, como que tripulada por 

marinheiros de cera, rompia e atravessava, dia após dia, a 

vertiginosa loucura regozijante das ondas demoníacas. 

Nesta oportunidade tive conhecimento de mais um caso 

obscuro dessa viagem – a tripulação especial do bote 

Acab.

(Stubb e Flask conversam enquanto recolhem material de 

pesca.)

Stubb: Para que quererá o velho este imundo montão de 

toucinho?

Flask: Para quê? Nunca ouviste contar que o navio que 

uma vez ostenta juntas a cabeça de um cachalote e a de 

uma baleia, a primeira a estibordo e a segunda a 

bombordo, jamais naufraga? Nunca ouviste isso, Stubb?

Stubb: Por que não naufraga?

Flask: Não sei, ouvi-o de Fedallah, esse fantasma de guta-

percha que segundo parece, é muito entendido nessa 

questão de sortilégios dos navios. Mas parece-me às 

vezes que é ele quem acabará por enfeitiçar o nosso 

navio, e sem nenhuma vantagem. Não gosto nem um 

pouquinho desse sujeito. Stubb, reparaste alguma vez na 

sua presa? Nunca notaste que parece muito com a cabeça 

de uma serpente?

Stubb: É preciso lançá-lo ao mar. Eu, por meu lado, nunca 

lhe dirijo o olhar porém, previno-te, Flask, se alguma vez o 

encontrar numa noite escura, parado, teso,  junto às 

amurada, sem que ninguém nos veja... Olha pra baixo 

(aponta o mar.) Ora se faço! Tenho pra mim que esse 

Fedallah é Satanás disfarçado. Acreditas nessa estranha 

história que contam? Que ele esteve escondido no porão? 

Digo-te que é o próprio demônio e se não lhe vemos a 

cauda é porque ele a recolhe para ocultá-la e julgo que a 

terá guardado enrolada no bolso, o maldito. Agora me 

lembro: sempre precisa de estopa para encher as pontas 

botas.

Flask: Dorme calçado de botas, não é? Nem sequer tem 

maca. Vi-o jogar-se sobre um rolo de cordas.

Stubb: Naturalmente!... E a razão disso é a sua maldita 

cauda. Não acreditas que a enrosca em torno dos 

mastros?

Flask: Que será que o velho tem tanto a ver com ele?

Stubb: Suponho que estarão tratando de algum truque ou 

negócio.

Flask: Que negócio?

Stubb: Ora, sabes que o velho está muito empenhado em
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encontrar a baleia e o diabo está tratando de adulá-lo para 

ver se pode conseguir o seu relógio de prata, sua alma, ou 

algo do mesmo gênero, para entregar-lhe Moby Dick em 

troca.

Flask: Ora essa! Estás gracejando. Como é que Fedallah 

poderia fazer isso?

Stubb: Não sei, Flask, porém tu sabes que o diabo é um 

sujeito estranho e malvado. Ele está em todos os lugares.

Flask: Stubb, você acredita que o diabo pode estar a bordo 

do Pequod?

Stubb: O demônio não vive eternamente? Quem ouviu 

algum dia que o demônio pudesse morrer? Já viste algum 

padre de luto pelo diabo? E se o diabo tem uma chave 

para entrar na cabina do comandante, julgas que não seja 

capaz de introduzir-se em uma baleeira? Responde, 

Flask?

Flask: Quantos anos calcula que tenha Fedallah?

Stubb: Pega-o primeiro; depois leva para o porão todas as 

argolas do Pequod, em seguida enfileira as velas ao longo 

do mastro, e vai contando, sabes? Tudo isso apenas 

começaria a dar uma ideia da idade de Fedallah.

Flask: Espera, mas você não disse que seria capaz de 

jogar Fedallah ao mar, se tivesse uma oportunidade? Mas 

se ele tem todos esses anos é porque ele é eterno. O que 

lucrarias jogando-o na água?

Stubb: De qualquer maneira, não seria mal fazê-lo dar um 

bom mergulho.

Flask: Mas ele voltaria.

Stubb: Pois era só fazê-lo mergulhar de novo e continuar.

Flask: Mas e se ele resolver te afogar?

Stubb: Queria que experimentasse. Você pensa que tenho 

medo desse demônio? Quem tem medo dele é o velho 

patrão. Devem ter firmado um pacto segundo o qual todas 

as pessoas que o diabo raptar serão assadas para ele. 

Isso é que é um patrão! 

Flask: Você acredita que Fedallah quer raptar o patrão?

Stubb: Se acredito? Dentro em pouco saberás. Mas eu o 

estou vigiando e se tentar algo, agarra-o pelo pescoço e 

lhe digo: Olha Belzebu, não faças isso. E se ele falar 

alguma coisa, por Deus! Meto-lhe a mão no bolso, agarro a 

sua cauda, levo-o até o cabrestante e dou-lhe um tão 

grande puxão que lhe restará apenas um toco.

Flask: Que vai fazer com a sua cauda?

Stubb: Vendê-la para servir de chicote aos bois, logo que 

estiver em terra. Para que mais poderia servir?

Flask: Você acredita no que estás dizendo?

Stubb: Quer acredite, quer não, terminamos o trabalho...

Ismael: Quanto mais mergulho nesse negócio de pesca 

baleeira e me aprofundo em suas histórias, mais me 

impressiona a sua grandeza e mistérios. Sinto-me 

honrado, modestamente, em fazer parte dela. Por 

exemplo, todos conhecem o galante Perseu, filho de 

Júpiter? Ele foi o primeiro de todos. A adorável Andrômeda, 

filha de rei, atada a um rochedo, estava a

ponto de ser arrastada por um leviatã, quando Perseu, 

príncipe dos baleeiros, avançou intrépido e, arpoando o 

monstro, salvou a donzela e desposou-a. E a lenda de São 

Jorge e o Dragão? Eu sustento que o Dragão deveria ser 

uma baleia, porque em muitas velhas crônicas, baleias e 

dragões são confundidos da maneira mais estranha. “És 

como um leão da água e um dragão do mar”, diz Ezequiel; 

com isso sem dúvida alude a uma baleia. E o maravilhoso 

episódio oriental que narra à história de Vishnu, misterioso 

Deus Hindu. Foi ele quem desceu ao fundo do mar para 

recuperar os livros místicos, os Vedas, que seriam 

indispensáveis para iniciar a criação. Para fazer isso ele 

encarnou-se em uma baleia. Perseu, São Jorge e Vishnu! 

Que sociedade, como a nossa, poderá orgulhar-se de tal 

grupo? E mistérios, por exemplo, esse dobrão Espanhol...

Acab: (Aproximando-se do dobrão.) Sempre há algo de 

egoísta nos cimos e nas torres em todas as outras coisas 

grandes e eminentes, olhem... Três picos tão orgulhosos 

como Lúcifer! A torre firme, essa é Acab; o vulcão, assim é 

Acab; essa ave indômita, intrépida e vitoriosa, assim 

também é Acab; tudo isso é Acab; e essa moeda redonda 

de ouro não é mais que a imagem do mundo redondo, 

também, que como o espelho do mago faz refletir a cada 

homem, por sua vez, o seu próprio eu misterioso; grandes 

penas, ganhos escassos para todos os que pedem ao 

mundo uma solução, pois este não pode nem mesmo 

resolver a si próprio... É justo que o homem nascido na 

dor, viva no sofrimento e morra na agonia. Assim seja!

(Acab se afasta e se aproxima Starbuck)
Starbuck: Nenhum dedo de fada teria podido trabalhar este 
ouro, porém, as garras do diabo devem ter deixado nele as 
suas marcas. O velho parece ler nele o terrível escrito de 
Baltasar. Nunca examinei a moeda detidamente... Poderei 
ler agora: um vale escuro entre três picos grandiosos e 
eternos que quase parecem a Trindade, em algum débil 
símbolo terrestre. Assim, neste vale da morte, Deus nos 
rodeia, e por cima de toda a nossa tristeza o sol da retidão 
brilha ainda, como um farol de esperança. Se baixarmos 
os olhos, o vale sombrio nos mostra o solo bolorento, mas, 
se erguermos, o sol brilhante sai ao encontro de nosso 
olhar, para nos alentar... Essa moeda fala de maneira 
sábia, suave, verdadeira, mas ainda assim muito triste 
para mim. Devo afastar-me daqui, senão a verdade me 
comoverá de modo falso.
Stubb: (Observando a distância.) Ali estava o velho 
mongol! Depois Starbuck. Tudo isso para olhar uma moeda 
de ouro que, estivesse eu agora em Negro Hill, não a 
olharia muito tempo sem gastá-la. Tudo isso, na minha 
opinião, parece bem estranho. Nas minhas viagens já vi 
outros dobrões antes deste; dobrões da Espanha, dobrões 
do Peru, dobrões do Chile, dobrões da Bolívia e infinidades 
de moedas de ouro. Que terá de maravilhoso esse dobrão 
do Equador? (Aproximando-se) Vejamos. Signos e 
maravilhas, e o sol sempre no meio. Hum! Aqui estão: 
Áries, Touro, Gêmeos. E o sol sempre dando volta em 
torno deles. Signos e maravilhas! Pena é que não haja
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nada de maravilhoso nos signos nem de significativo nas 
maravilhas. Olha, dobrão, o teu zodíaco é a vida do 
homem num capitulo redondo. Ai tem um sermão escrito 
no céu sublime; o sol repassa todos os anos e, contudo 
torna a sair cheio de vida e animação! Lá em cima, 
alegremente, gira através de penas e fadigas; assim 
também, aqui embaixo, passa-o o alegre Stubb. Sim, 
alegre é bem a palavra. (Ri)
Flask: Nada vejo neste dobrão senão um objeto redondo, 
feito de ouro, e este objeto redondo pertencerá àquele que 
descobrir um certo cachalote. Então para que olhar tanto 
para ele? Vale uns dezesseis dólares, e a dois centavos o 
charuto, isso representa novecentos e sessenta charutos. 
Não fumarei cachimbos sujos como Stubb, porém gosto de 
charutos e aqui há novecentos e sessenta, de maneira que 
Flask vai ficar atento para ganhá-los...
Ismael: Este dobrão é umbigo do navio e todos estão 
ardendo por arrancá-lo. Mas se alguém arrancar o umbigo, 
qual será a consequência? Por outro lado, se fica aqui, 
também é mau, porque quando há algo cravado no mastro 
é sinal de que as coisas vão cada vez mais desesperadas. 
Sim, sim. Vejo Acab. O cachalote branco... Para Acab 
mesmo as mais sublimes felicidades terrestres encerram 
sempre alguma mesquinhez e insignificância, ao passo 
que todas as calamidades têm no fundo um significado 
místico e, para alguns homens, uma grandeza angélica, de 
modo que as averiguações mais diligentes, não 
desmentem a dedução evidente...

(Um ator bate na bigorna um arpão. Aproxima-se Acab)

Acab: Como também não vivo num paraíso, impacienta-me 

nos outros qualquer desgraça que não seja loucura. 

Devias enlouquecer, ferreiro. Dize-me, por que não 

enlouqueces? Como podes resistir sem ficar louco? És 

ainda tão odiado dos céus que não podes enlouquecer? 

Que estás fazendo?

Ferreiro: Soldando uma velha, senhor. Estava cheia de 

dentes e de marcas.

Acab: E podes endireitá-la de novo, ferreiro, depois de ter 

sido usada como foi?

Ferreiro: Suponho que sim, senhor.

Acab: E suponho que poderás consertar toda sorte de 

fendas e de marcas, ferreiro, por mais duro que seja o 

metal?

Ferreiro: Sim, senhor. Julgo que todas as fendas e marcas, 

exceto uma.

Acab: Olha aqui. Podes endireitar uma cicatriz, como esta, 

ferreiro? (Passa a mão sobre a fronte enrugada.) Se 

pudesses fazer isso, ferreiro, eu poria com todo o gosto a 

minha cabeça sobre tua bigorna e suportaria entre os 

olhos os golpes do teu pesado martelo, respondes: pode 

alisar essa cicatriz? 

Ferreiro: Oh! É precisamente essa! Não lhe disse, senhor, 

que posso endireitar todas as fendas e cicatrizes menos 

uma?

Acab: Sim, ferreiro. É essa. Impossível endireitá-la.

Porque, conquanto a vejas somente na carne, já abriu 

caminho dentro do osso do meu crânio... Que é todo 

enrugado... Eu quero lhe encomendar um arpão. Um que 

nem mesmo mil juntas de diabos sejam capazes de partir. 

Algo que se crave dentro da baleia como os ossos das 

suas barbatanas. Aqui está o material. (Entrega a ele 

cravos de ferradura.)

Ferreiro: Cravos de ferradura, senhor? Capitão Acab, o 

senhor tem aqui o material melhor e mais resistentes que 

nós, os ferreiros, já usamos algum dia.

Acab: Bem sei meu velho. Esses cravos soldar-se-ão 

como a cola de ossos derretidos de assassinos. Depressa! 

Forja-me o arpão. E ele será batizado com o sangue 

selvagem dos arpoadores... “Ego non baptizo te in nomine 

patris, sed in nomine diaboli” 

(Stubb canta. A tempestade fustiga o Pequod.)

Stubb: “Oh! Alegre é a tormenta

E trocista a baleia,

Agitando as barbatanas.

Oh, que rapaz vivo, jovial, brincalhão, gracioso

E endemoniado é o oceano, oh!

Em sua rápida carreira

Pede espuma à cerveja,

Revolvendo especiarias.

Oh! Que rapaz vivo, jovial, brincalhão, gracioso

E endemoniado é o oceano, oh!

O vento rasga as velas

Porém ele os lábios estala

Para provar a cerveja…

Oh, que rapaz vivo, jovial, brincalhão, gracioso

E endemoniado é o oceano, oh!”

Starbuck: Basta Stubb. Deixa de cantar o tufão, se és 

homem valente, fica tranquilo.

Stubb: Mas eu não sou valente, nunca disse que o era! 

Sou um covarde e canto para conservar o moral elevado. 

E dir-lhe-ei a verdade, não há nesse mundo nenhum meio 

de me impedir de cantar, a não ser que cortem o meu 

pescoço. E aposto dez contra um que depois que o senhor 

tiver feito isto cantarei a glória para terminar.

Starbuck: Louco, vê por meus olhos, se não o tens.

Stubb: O quê? Como pode você, por uma noite escura, 

enxergar melhor que qualquer outro, mesmo louco?

Starbuck: Olha! Não compreendes que a tormenta vem do 

leste, seguindo a mesma direção que Acab deve tomar em 

busca de Moby Dick, a mesma direção que tomou ao 

meio-dia?

Stubb: Não compreendo bem, de que se trata?

Starbuck: Sim, sim, a rota mais curta para Nantucket passa 

pelo cabo da boa esperança. A tormenta que agora nos 

castiga para nos fazer submergir poderia servir de vento 

favorável para nos levar a pátria.

(Em outro espaço)

Acab: Sonhei o mesmo outra vez.

Vulto: Com féretros? Já não te disse, velho, que não 
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poderás ter féretro nem ataúde?

Acab: E entre os que morrem no mar, quais são os que se 

colocam num ataúde?

Vulto: Mas eu não te disse, velho, que antes de poderes 

morrer nessa viagem, verias realmente no mar dois 

ataúdes? O primeiro não é fabricado por mãos mortais, e a 

madeira visível do segundo é originária da América!

Acab: Sim, sim! Espetáculo estranho na verdade. Um 

ataúde flutuando no oceano, com as ondas como 

acompanhantes. Sim. Não veremos tão cedo esse 

espetáculo.

Vulto: Mesmo que não acredites não morrerás antes de vê-

lo, ancião.

Acab: ...Sou imortal, em terra e no mar! (zombeteiramente) 

Imortal! Em terra e no mar!

Starbuck: Quem está aí?

Acab: O velho trovão!

Starbuck: Meu Deus! ...Olhem para cima! Fogos de 

santelmo, fogos de santelmo! 

(As cordas se iluminam como por milagre)

Stubb: Que os fogos de santelmo tenham misericórdia de 

nós!

Starbuck: Que pensas agora, homem? Ouvi teu grito. Em 

nada se parecia com a canção.

Stubb: Não. Pedi que os fogos de santelmo tivessem 

misericórdia de nós, e acredito que terão. Porém não terão 

pena senão dos rostos sérios? Não terão entranhas 

pra rir? E ouça, Starbuck... Parece-me que essa chama 

que vimos no mastro é um indício de boa sorte.

Acab: Sim, marinheiros, olhem-na, fixem-na bem. A chama 

nos alumia o caminho para chegar até a baleia branca... 

Passem-me esses elos do mastro grande. Quero sentir o 

seu pulso e deixar que o meu se agite contra eles. Sangue 

contra fogo. Ó tu, espírito do claro fogo, a quem eu adorei 

em outros tempos, até ficar tão queimado, no ato 

sacramental, que ainda hoje conservo a cicatriz. Agora te 

conheço espírito claro, e sei que o melhor modo de adorar-

te consiste em desafiar-te Nem o amor nem a reverência 

conquistarão a tua generosidade, e mesmo pelo ódio não 

podes senão matar... Ali ardem as chamas! Ó tu, 

magnânimo. Agora me glorio da minha genealogia. Porém 

és o meu pai ígneo! A minha doce mãe? Não o sei, ó cruel! 

Que fizeste com ela? É este o meu problema, mas o teu é 

maior. Não sabes como vieste, por isso te dizes não 

gerado. Não conheces decerto tua origem, por isso te 

chamas sem princípio. Eu sei de mim o que não sabes de 

ti mesmo, ó onipotente. Aqui, outra vez, decifro o meu 

progenitor.

Starbuck: Deus está contra ti, velho. Domina-te. É uma 

viagem nefasta: Mal começada, mal continuada. Deixa-me 

bracear enquanto é tempo, e aproveitar o vento favorável 

que nos levará de regresso à pátria, onde poderemos logo 

iniciar outra viagem melhor do que esta.

Acab: Todos os juramentos que fizeste de caçar a baleia 

branca vos ligam com o meu juramento e o liga a mim, e o

velho Acab está preso de coração, alma, corpo, pulmões e 

vida. E para que saibas com que ritmo palpita este 

coração, olhai para cá: Assim apago eu o último temor.

(Os fogos de santelmo desaparecem. Acab se aproxima de 

Starbuck, que segura em sua mão um mosquete.)

Acab: Esteve a ponto de fazer fogo contra mim? Sim... 

Deixa-me tocá-lo. Carregado? Sim, sim... Sinto-me tão 

velho, débil, arqueado e corcovado, como se fosse Adão 

cambaleando sob o peso dos séculos empilhados desde o 

paraíso. Deus! Deus! Deus! ... Rompe-me o coração! 

Destroça-me o cérebro... Zombaria... Zombaria, 

zombaria... Zombaria mordaz e amarga dos cabelos 

brancos. Não conheci por acaso bastante alegria para 

poder suportar-vos?

Aproxima-te, aproxima-te de mim, Starbuck; deixe-me 

olhar para olhos humanos; é melhor do que fixar o mar ou 

o céu. Melhor do que contemplar Deus. Pela terra verde, 

pela pedra brilhante da lareira! O espelho mágico, homem. 

Vejo minha mulher e meu filho nos teus olhos. Não, não. 

Fica a bordo! Não desças quando eu descer, quando o 

estigmatizado Acab der caça a Moby Dick. Esse perigo não 

será teu. Não, não correrás este risco. Não, Não, por 

causa do lar distante que vejo em teus olhos!

Starbuck: Oh! Meu capitão! Alma nobre! Grande coração, 

apesar de tudo! Por que motivo precisa alguém dar caça a 

este maldito animal? Vem comigo. Fujamos dessas águas 

mortais. Voltemos para casa. Voltemos! Voltemos...

(O tempo fechado começa a iluminar-se. É como se os 

céus preparassem o seu último cenário.)

Acab: Que vês? (Grita para Ismael no mastro.)

Ismael: Nada, nada, senhor.

(Silêncio. Acab sobe na proa.)

Acab: Está soprando ali!... Uma corcova que é como uma 

montanha de neve! É Moby Dick! Nenhum de vós o viu 

antes?

Ismael: Eu o vi no mesmo instante, capitão Acab.

Acab: Não, no mesmo instante, não... O dobrão é meu. O 

destino assim queria. Fui eu sozinho. Nenhum de vós 

poderia tê-lo distinguido antes. Sopra!... Sopra!... Outra 

vez! Tirai as varredouras! Arriai os joanetes. Preparai três 

botes. Senhor Starbuck, lembre-se: Fique a bordo, cuide 

do navio. À caça...

Ismael: Como náutilos silenciosos, os botes de proas 

ligeiras sulcavam rapidamente as águas, mas apenas 

lentamente se aproximaram do inimigo. À medida que se 

aproximavam dele, o oceano se tornava mais liso, como se 

estendesse um tapete sobre as ondas, como se fosse um 

prado ao meio-dia, tamanha era a serenidade.

Flask: Remem, remem, seus selvagens inúteis. Por que 

não remam com o ódio que dedicais a esse leviatã? 

Remem, remem...

Ismael: Como a haste da bandeira que sobressai do casco 

pintado de um baixel, o cabo longo e estropiado de uma 

lança recentemente cravada erguia-se do lombo do 
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cachalote. Uma alegria suave, uma tranquilidade potente 

de repouso em velocidade, rodeava a baleia deslizante. E 

assim, na serena tranquilidade do mar tropical, entre as 

ondas cujos aplausos eram interrompidos por um arroubo 

inexcedível, avança Moby Dick ocultando ainda o terror de 

sua trompa submersa. 

Flask: Vocês querem deixar que o bote do Capitão Acab 

tenha o privilégio de ser o primeiro a arpoar o monstro? 

Remem, remem...

Ismael: De repente, a parte dianteira do corpo se ergueu 

lentamente da água; por um instante todo o seu corpo 

endurecido como o mármore formou um arco semelhante 

ao da Natural Bridge, de Virgínia, e depois de agitar as 

barbatanas no ar, como advertência, o grande deus 

revelou-se e desapareceu  submergindo. 

Acab: Uma hora, por uma hora será apenas um espectro 

nas profundezas do oceano.

Ismael: Um pequeno ponto branco, que não era maior que 

uma doninha branca, apareceu. Nadava com uma rapidez 

assombrosa e quando menos se esperava se viu as longas 

fileiras de dentes brancos e resplandecentes. Moby Dick 

com sua inteligencia maliciosa, arremessou sua cabeça 

enrugada contra o bote de Acab.

Flask: O bote do Capitão já era... Ele está no mar.

Ismael: Moby Dick, recuperando a sua posição horizontal 

começou a das voltas e mais voltas em torno da tripulação 

naufraga, agitando lateralmente a água na esteira 

vingadora, como se preparasse para dar outro 

golpe. Acab estava semi-afogado na espuma da cauda, 

muito estropiado para nadar. Tudo levava a crer que não 

teria a menor chance de sobreviver.

Flask: (Gritando.) Starbuck apontai o navio contra o 

cachalote! Afastai-o!

Ismael: O Pequod pôs a popa de ponta e, rompendo o 

círculo mágico, logo conseguiu separar a baleia branca da 

sua vítima. Flask recolheu Acab.

Acab: Muito bem! Ajude-me, homem. Quero erguer-me. 

Assim... Vejo-o! Ali, ali. Vai ainda para sotavento! Que jorro 

impetuoso! Deixa-me. A seiva eterna corre outra vez pelos 

ossos de Acab!

Ismael: Voltaram ao Pequod, não havia mais o que fazer...

Starbuck: Isso é um presságio 

Acab: Presságio! Presságio! O dicionário! (Ri.) Se os 

deuses desejam falar diretamente aos homens falam 

franca  e claramente. Não se limitam a mover a cabeça e a 

oferecer um indício obscuro de comadres...

Ismael: O dia terminara. Apenas farfalhava a orla do seu 

manto de ouro. Bem depressa escureceu quase que por 

completo, porém os vigias continuavam atentos. Ao romper 

do dia, três guardas dos mastros se substituíram 

pontualmente.

Acab: Está sendo visto?

Stubb: Nada vemos, senhor!

Acab: Mais vela!

Stubb: Lá vai!... Sopra ali!... Em linha reta com a proa!

Acab: Sopra e arremessa o teu jorro, ó cachalote, o próprio 

demônio te persegue! À água, à água, à água! Starbuck, o 

navio é teu... Conserva-te um pouco afastado dos botes, 

porém o mais próximo possível!

Ismael: Moby Dick, desta vez, diferentemente do dia 

anterior, arremeteu em direção às três tripulações, como 

se quisesse acabar com tudo num golpe só. A baleia 

branca, agitando-se com velocidade furiosa e precipitando-

se entre os botes, de mandíbulas abertas e a cauda como 

um chicote, sem se importar com os arpões que lhe 

disparavam os botes, arrebentou a todos. Os mais 

comprometidos foram os de Stubb e Flask, que bateram 

um no outro como se fossem duas conchas rolando numa 

praia açoitada por violentas ondas. O bote de Acab, que 

ainda estava ileso, de repente, saltou até o céu como que 

puxado por mil arames invisíveis, quando o cachalote 

branco elevou-se perpendicularmente do mar e esbarrou 

sua fronte no fundo de seu bote. Como dantes, o navio, 

atento, havia seguido toda a luta e se aproximou para 

socorrê-los. Acab foi encontrado flutuando sobre uma 

tábua e ajudaram-no a subir para o convés. Sua perna de 

marfim foi arrancada pelo monstro.

Acab: Sim, Starbuck, como é agradável a gente apoiar-se 

às vezes sobre alguém, seja lá quem for. Quem dera que o 

pobre Acab tivesse podido apoiar-se mais vezes do que o 

fez!

Stubb: Mas espero que não tenha quebrado nenhum osso, 

senhor.

Acab: Sim, sim, feito em pedaços, Stubb. Mas até com um 

osso quebrado, o  velho Acab está intacto e a nenhum dos 

meus ossos vivos dou mais importância do que a esse 

osso morto que perdi. Nem a baleia branca, nem homem, 

nem demônio podem raspar sequer o velho Acab, no seu 

ser vivo e inacessível. Atenção, aí em cima, para onde?

Ismael: Sempre a sotavento, senhor.

Acab: Erguei o timão! Tornai a empilhar as velas, 

marinheiros! Baixai o resto dos botes e aparelhai-vos. 

Vamos, Starbuck... Me de alguma coisa que sirva de 

bengala. (Starbuck entrega-lhe uma lança quebrada.) 

Onde está Fedallah?

Starbuck: Ficou preso ao emaranhado do seu cabo... Julgo 

que o vi arrastado...

Acab: Desapareceu? Que significa essa palavra 

insignificante? E o arpão? O ferro forjado, marinheiro, o 

arpão da baleia branca... Não, não... Pedaço de asno! 

Essa mão o arremessou... Está no animal.

Starbuck: Deus todo poderoso! Mostra-te ainda que seja 

por um instante apenas. Nunca o capturarás, velho. Em 

nome de Jesus, acaba com isso, que é pior do que a 

possessão do demônio. Seguimo-lo durante dois dias, 

duas vezes nos destruiu os botes, até a sua perna foi 

arrancada pela segunda vez; a sua sombra maligna 

desapareceu... Todos os anjos bons se reúnem para fazer 

advertências; que mais queres? Que nos reboque para o 

mundo dos infernos?
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Acab: Starbuck, nesses últimos tempos tenho-me sentido 

impelido para ti, de modo estranho, a todo momento, 

desde aquele dia em que ambos vimos... Já sabes o quê, 

nos olhos um do outro. Porém na questão do cachalote, 

teu rosto é para mim como a palma desta mão... Um vácuo 

sem lábio nem feições. Acab será eternamente Acab, 

homem. Trate de obedecer as minhas ordens. Rodeai-me 

homens. Por dois dias perseguimos Moby Dick. Amanhã é 

o terceiro dia. Sim, homens, surgirá uma vez ainda, porém 

somente para lançar o seu último jorro. Senti-vos 

corajosos, marinheiros... Corajosos? 

Stubb: Como o fogo intrépido... 

Acab: E igualmente mecânicos como o fogo! (Todos se 

afastam.) Os chamados presságios!  Fedallah 

desapareceu. Seria o primeiro a se ir, porém teria de ser 

visto ainda uma vez, antes de chegar a meu turno... Hei de 

resolver esse enigma...

Ismael:  A manhã do terceiro dia rompeu agradável e 

fresca.

Acab: Que magnifico! Aqui há matéria para pensar. Mas 

Acab nunca pensa! Apenas sente, sente, sente, sente; E 

isso é sensação demais para um mortal; pensar é audácia. 

Somente Deus tem direito a esse privilégio. Pensar é, ou 

deveria ser, frescura e tranquilidade. E nossos corações e 

cérebros batem demasiadamente fortes para isso. Atenção 

aí em cima, o que veem?

Ismael: Nada, senhor!

Acab: Nada, e já é perto de meio dia! O dobrão sai 

mendigado! Olhai o sol! Sim, sim, assim deve ser.

Starbuck: Deus nos preserve, mas começo já a sentir os 

ossos umedecidos e a carne a molhar-se dentro de mim. 

Desconfio de que, ao obedecer-lhe, desobedeço a Deus!

Ismael: Sopra ali!... Sopra ali!...

Acab: Enfrento-te pela terceira vez, Moby Dick! Antes 

quero lançar um olhar ao mar. Espetáculo velho, velho 

contudo tão novo! Não mudou nem um pouco, desde o dia 

em que o vi pela primeira vez, menino ainda, das dunas de 

Nantucket. É o mesmo... O mesmo... O mesmo para Noé e 

para mim. Que vista maravilhosa! Deve conduzir a algum 

lado... A algo melhor do que a terra comum, algum lado 

mais florescente. Starbuck!

Starbuck: Senhor!

Acab: Pela terceira vez o barco da minha alma zarpa nesta 

viagem.

Starbuck: Sim, o senhor assim o quis!

Acab: Alguns navios zarpam dos seus portos, Starbuck, e 

nunca mais se sabe deles. 

Starbuck: É verdade, senhor. É uma tristíssima verdade.

Acab: Alguns homens morrem com a maré descrevendo, 

outros com a maré baixa, e outros em plena inundação... 

Sinto-me agora como uma onda que é toda uma crista 

encrespada, Starbuck. Sou velho... Aperta-me as mãos, 

homem. 

Starbuck: Oh, meu capitão. Nobre coração... Não vá não! 

Olhe é um valente que chora!

Acab: Arriai o bote!

Ismael: Os botes não estavam muito longe quando Acab, 

por um sinal transmitido dos mastros foi informado de que 

o cachalote acabava de submergir. Como tencionava estar 

perto quando aparecesse de novo, continuou avançando.

Acab: Cravai, ondas, cravai os vossos cravos. Não fazeis 

mais do que martelar um objeto que não tem tampa; nem 

ataúde, nem féretro poderiam ser meus... Somente o 

cânhamo pode matar-me. Sim, sim, sim!

Ismael: De repente a água que os rodeava começou a 

crescer lentamente e logo elevou-se de um golpe, como 

que se apartando de um iceberg submerso que subisse a 

toda a velocidade para a superfície... Uma forma imensa, 

arrastando cabos, arpões e lanças, projetou-se saindo do 

mar. Amarrado com força ao lombo do monstro, preso na 

trama que os cabos haviam formado durante a noite, 

podia-se avistar o corpo dilacerado de Fedallah, a roupa 

negra feita em tiras, os olhos dilatados cravados fixamente 

na direção do velho Acab.

Acab: Enganado! Torno a ver-te... Sim, e vais adiante e é 

este, pois, o carro fúnebre que prognosticaste. Porém 

responsabilizo-te pelo teu augúrio até a última palavra. 

Onde está o segundo coche? Pilotos, regressar para 

bordo. Esses são agora inúteis. Consertai-os se puderem, 

e voltai para mim. Senão basta que Acab morra... Aos 

vossos postos, marinheiros. O primeiro que pretender

saltar deste bote em que me encontro, farei sentir o fio do 

meu arpão. Vós não sois outros homens, individualmente; 

sois os meus braços, as minhas pernas; obedecei-me, 

pois... Onde está o cachalote? Tornou a afundar?

Ismael:  De repente a água que os rodeava começou a 

crescer lentamente e logo elevou-se de um golpe, como 

que se apartando de um iceberg submerso que subisse a 

toda velocidade para a superfície... Uma forma imensa, 

arrastando cabos, arpões e lanças, projetou-se saindo do 

mar. Amarrado com força ao lombo do monstro, preso na 

trama que os cabos haviam formado durante a noite, 

podia-se avistar o corpo dilacerado de Fedallah, a roupa 

negra feita em tiras, os olhos dilatados cravados fixamente 

na direção do velho Acab.

Acab: Enganado! Torno a ver-te... Sim, e vais adiante e é 

este, é este, pois, o carro fúnebre que prognosticaste. 

Porém responsabilizo-te pelo teu augúrio até a última 

palavra. Onde está o segundo coche? Pilotos, regressar 

para bordo. Esses botes são agora inúteis. Consertai-os se 

puderem, e voltai para mim. Senão basta que Acab 

morra... Aos vossos postos, marinheiros. O primeiro que 

pretender saltar deste bote em que me encontro, farei 

sentir o fio do meu arpão. Vós não sois outros homens, 

individualmente; sois os meus braços, as minhas pernas; 

obedecei-me, pois... Onde está o cachalote? Tornou a 

afundar?

Ismael: O bote solitário, desdobrando as velas ao vento 

crescente, foi impelido velozmente a sotavento pelos
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remos e as lonas ao mesmo tempo. Quando a embarcação 

emparelhou com a baleia branca, Acab arremessou o seu 

feroz arpão...

Acab: Leviatã, tome o ferro que para ti preparei. Demo...

Ismael: O aço e a praga se afundaram na carne, como 

sugados por um pantanal, sacudindo Moby Dick numa 

contorção. O cachalote voltou espasmodicamente o seu 

flanco contra a proa. Três marinheiros foram atirados ao 

mar...

Acab: Que é que se rompe dentro de mim? Algum tendão 

se desprende... Está inteiro outra vez! Remos! Remos! 

Arremessai-vos contra ele.

Ismael: Ouvindo o tremendo ímpeto do bote que rompia o 

mar, o cachalote girou e apresentou a fronte para 

defender-se, mas com essa evolução, deu pelo casco 

negro do navio que se adiantava e julgando-o com certeza 

a causa de todas as perseguições que sofria, julgando-o 

talvez um inimigo maior e mais nobre, lançou-se de 

repente contra a proa em marcha, batendo as mandíbulas 

no meio de uma impetuosa chuva de espuma.

Todos os remadores: O cachalote! O navio!

Acab: Remos, remos! Desce até as tuas profundas, ó mar, 

para que Acab, antes que seja demasiado tarde, possa 

deslizar esta última vez, chegando até o seu navio. Já 

vejo, já vejo! O navio, o navio! Depressa, marinheiros. Não 

quereis salvar o meu navio?

Starbuck: (No navio.) O cachalote! O cachalote! Acima com 

o leme! Ó doces potências do ar, abraçai-me 

estreitamente! Não permitas que Starbuck morra... Se tem 

de morrer... Num desmaio próprio de mulher. Acima com o 

leme, já disse! Loucos! A queixada! Será este o fim de 

todas as minhas preces, da fidelidade de toda a minha 

vida? Acab, contempla a tua obra! Deus meu! Ajuda-me 

agora!

Ismael: Quase todos os marinheiros permaneciam inativos 

na proa do bote. Apesar de tudo que podia fazer o homem 

mortal, o sólido contraforte branco da sua fronte chocou-se 

contra a proa de estibordo e os homens e o madeiramento 

estremeceram. Ouviu-se entrar na água através da 

abertura, como torrentes das montanhas ao desembocar 

num canal.

Acab: O navio! O féretro! … O segundo féretro! A madeira 

só podia ser americana. Navio glorioso da desgraça! Estás 

condenado a perecer sem mim? Ficarei privado até 

mesmo da última e querida satisfação dos capitães 

náufragos? Morte solitária de uma vida solitária! Avanço 

para ti, ó cachalote destruidor e invencível, até no último 

instante luto contigo. Do coração do inferno te apunhalo  e 

por ser tão grande o ódio que me inspiras, cuspo sobre ti o 

meu último alento.

Ismael: O arpão foi arremessado. O cachalote ferido correu 

para a frente, com velocidade fulminante; o cabo 

desenrolou... Porém demais. Acab curvou-se para evitá-lo. 

Evitou-o, mas uma das voltas lhe agarrou o pescoço e 

silenciosamente, como os turcos silenciosos degolam as 

suas vítimas, foi arremessado fora do bote, antes que a

tripulação o notasse. 

Todos os remadores: O navio? Santo Deus, onde está o 

navio?

Ismael: Através de uma atmosfera confusa, ofuscante, os 

tripulantes do bote distinguiram o fantasma e esfumado do 

navio, como numa miragem de Fata Morgana. Apenas os 

mastros mais elevados apareciam acima da água. Então 

círculos concêntricos se apoderaram do navio solitário e de 

tida a tripulação, de cada remo flutuante e cada haste de 

lança, e dando voltas, e mais voltas, numa única voragem, 

arrastaram consigo até os mais insignificante pedacinho do 

Pequod.

Elias: Enquanto as últimas comoções do mar se 

derramavam, um braço vermelho e um martelo pairavam 

no ar livre, no ato de cravar cada vez mais firmemente a 

bandeira no único mastro que subsistia. Um gavião do mar 

– que com voz escarninha havia seguido a cruzeta maior – 

introduziu involuntariamente a asa entre o martelo e a 

madeira. E assim a ave do céu, com gritos de arcanjo, o 

bico imperial erguido para cima, e toda a sua forma cativa 

envolta na bandeira de Acab, afundou com o navio, o qual, 

como Satã, não quis descer ao inferno sem arrastar 

consigo uma parte do céu, para lhe servir de elmo.

Ismael: (Volta como no início, com suas muletas.) Só eu 

escapei para vos dar a notícia. Quis também a sorte que 

quando os três homens foram arremessados do bote no 

último dia, eu caísse na popa. Assim fiquei flutuando, à 

margem da cena que se seguiu, embora pudesse assisti-

la, até que fui alcançado pela força de sucção semi-extinta 

do navio afundado, a qual me arrastou lentamente para a 

voragem, já no fim. Comecei a dar voltas e mais voltas 

cada vez mais cerradas em torno do botão de espuma 

negra,eixo desse círculo que girava pausadamente... Ao se 

aproximarem do centro as borbulhas negras rebentaram e 

então o ataúde salva vidas, feito para um dos arpoadores e 

jamais usado, deixado em liberdade pela força de sua 

mola mágica, subiu num ímpeto notável, graças ao seu 

grande poder de flutuação, arremessou-se do mar, caiu na 

superfície e flutuou ao meu lado... Com o ataúde como 

boia flutuei o dia inteiro e uma noite, sobre um oceano 

tranquilo e como que sepulcral. No segundo dia fui 

recolhido pelo Raquel...

Elias: (Em tom profético.) Tão ignorante é a maioria da 

gente de terra firme a respeito das maravilhas mais 

elementares e palpáveis do mundo que, se não prestam 

alguns esclarecimentos sobre fatos que são verdadeiros, 

históricos ou não, ligados à vida nas pescarias, é fácil 

chegar a considerar Moby Dick como um monstro 

fabuloso, ou, o que ainda é pior e mais detestável, uma 

odiosa e intolerável alegoria. 

Fim
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DIGNIDADE, 

SOLIDARIEDADE, 

TERNURA

Reinaldo Maia

25.01.99

(Dois artistas populares de rua - Macabéia e Benedito - 

para sobreviver cantam, dançam, contam história.)

Benedito: Aqui tem gente Macabéia, vamos dar início a 

nossa função.

Macabéia: Mas será que esse povo vai se interessar pelo 

nosso espetáculo?

Benedito: Sai pra lá tribufu, coisa azarenta… agora deu pra 

escolher público é?

Macabéia: Olha como você fala comigo. Não estou aqui 

pra levar desaforo pra casa.

Benedito: Você hoje tá com a pereréca azeda? Ou acordou 

com os ovos virados?

Macabéia: Tu não mexe comigo não que estou naqueles 

dias. E ovo virado, quem tem pra virar é você. Então, 

vamos começar antes que o negócio aqui fique ruço. 

Benedito: (Começa a tocar o seu pandeiro no que é 

acompanhado por Macabéia que toca triangulo.)

“Martelo Alagoano” 

de Alceu Valença

“Cantador o teu canto de improviso

é o mais nobre poder da criação

o teu verso tem a força de Sansão

é fatal é perfeito e é preciso

cantador do inconsciente coletivo

canta a força do povo e o desengano

e a esperança que brota todo ano

vai tecendo nos versos e nas lôas

batucando a toada de Alagoas

nos dez pés de martelo alagoano.”

Macabéia: Eu sou Macabéia

      de todas com certeza a mais bela. 

      Esse do pandeiro é Benedito

          de todos com certeza o mais encardido.

Benedito: Ela fala isso de pura inveja dos meus dotes 

naturais. Nove entre dez modêlos sonham em ficar com o 

garboso Benedito.

Macabéia: Minha vó já dizia: de pretensão e de louco todo 

mundo tem um pouco.

Benedito: Agora que já nos conhecem, que sabem o 

quanto nos queremos bem, vamos ao que interessa.

Macabéia: Claro, você só pensa nisso 24 horas por dia.

Benedito: Sossegue Macabéia. Estou falando de nossa 

apresentação.

Macabéia: Ia me esquecendo. Hoje vamos apresentar a 

menor companhia de teatro das Américas, com o maior 

espetáculo da terra.

Benedito: Vamos desvendar os mistérios das DST's.

Macabéia: Ficou doido. Olhe gente, aqui ninguém é do 

MST não. Benedito que é um pouco avoado.

Benedito: Eta mulher desinformada. Eu falei DST.

Macabéia: Ah, Departamento Social de Transito…

Benedito: Macabéia, por acaso você bebeu antes de 
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nossa apresentação?

Macabéia; Que é isso, eu sou de família, não faço isso.

Benedito: Então, você é muito bu…

Macabéia: Olha o que você vai falar.

Benedito: Você é muito bundona mesmo. DST, Macabéia, 

é Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Macabéia: Pra mim chega, Benedito. Tudo bem que a 

gente precisa ganhar uns troco nesta época de crise, mas 

de sexo eu não falo.

Benedito: E porque isso agora, posso saber?

Macabéia: Você sabe que sou ainda menina moça.

Benedito: Menina moça?

Macabéia: Você está abestalhado hoje é? Virgem, 

Benedito, eu sou virgem.

Benedito: E virgem não tem sexo não?

Macabéia: Tem.

Benedito: E pra ser virgem precisa ser ignorante, é?

Macabéia: Está bem, Benedito. Vamos falar, então, dessa 

tal de DST. Eu só não sei quem vai se interessar por isso.

Benedito: Ora, todo mundo que tiver um pingolim, uma 

xoxota, um cacete, uma prexéca, uma rola, uma gruta, 

uma taroba…

Macabéia: Ai… ai… ai… ai… ai… chega Benedito de tanta 

safadeza.

Crente: (Da platéia.) Sem vergonhice, pecado, pecado. O 

pecado é que nos condena ao fogo do inferno e nos faz 

ficar pobre. O demônio encontra-se em todos os lugares a 

tentar os inocentes de alma. O sexo, o vício é que nos leva 

direto à moradia do demo.

Benedito: Ei, brother, dá um tempo, a gente chegou 

primeiro nesse ponto. Se quer fazer uma pregação vá 

procurar outro canto.

Crente: Não é fácil resistir as tentações que encontramos 

em todas as esquinas. Mas temos que combatê-las com a 

palavra de fé…

Benedito: Mas o que está acontecendo,não se tem mais 

respeito pelo trabalho alheio, não?

Crente: Tire de você esse demônio que te aprisiona e te 

impede de encontrar a felicidade. Compre o nosso óleo 

santo e…

Benedito: Olhe, se não deixar a gente trabalhar eu vou 

atirar é em você.

Macabéia: Não, Benedito, a violência só gera violência. 

Crente: Aleluia, irmã. Vejo que temos uma alma boa junto a 

esse pecador.

Macabéia: Aleluia,irmão (puxando ele de lado.)! Se eu 

fosse você eu não ia querer deixar nervoso o Benedito.

Crente: Com Cristo no coração não temo enfrentar o 

demo.

Macabeia: Olhe que Benedito é bem pior que o demo 

quando lhe dá os cinco minutos. E se a gente embolar aqui 

só vamos perder.

Crente: Não para quem tem Ele no coração.

Macabéia: Ô Irmão,você não está entendendo.Se 

continuar esse berreiro vai chamar a atenção dos 

meganhas e ai não vai ter esquina pra ninguém faturar um 

troco.

Crente: Então, vocês vão se retirar?

Macabéia: Não!

Benedito: O que vocês estão conversando tanto?

Macabéia: Estamos fazendo um acordo.

Benedito: Que acordo Macabéia, ele que vá pregar na 

televisão.

Macabéia: Ele está ficando incontrolável. E quando fica 

assim, Deus me acuda…

Crente: Mas nada vai impedir a propagação da palavra 

divina.

Macabéia: Benedito quando se sente censurado vira o cão. 

Então, vamos fazer o seguinte: o irmão deixa a gente 

primeiro cometer uns pecadinhos, depois o senhor prega 

pra tirar essas almas da perdição. Assim, todo mundo 

ganha.

Benedito: Agora chega, Macabéia. Vou dar uns pipocos 

nesse cara e pronto…

Crente: Calma, irmão, tudo se ajeita quando se conversa. 

Em respeito a irmã vou me retirar, mas o pecado estando 

em vossas almas, vocês não conseguirão atravessar o 

Jordão e salvar suas almas e… morrerão na miséria 

(saindo)....

Benedito: Desliga o homem, gente. Que bode.

Macabéia: Distinta platéia, desculpe esse imprevisto. Sem 

perda de tempo vamos dar inicio a nossa apresentação.

Benedito: Esquecendo a pregação, vamos logo ao que 

interessa. Nos vamos lhes mostrar o que fazer destas três 

letras - DST - que são uma perdição, uma verdadeira 

salvação. Com vocês, sai Macabéia…

Macabéia: Eu?

Benedito: Vai se arrumar pra iniciar a função…

Macabéia: Ah, entendi… (sai despistando).

Benedito: Com vocês, em um ato só e sem perdição - 

Dignidade, Solidariedade e Ternura, com a Grand 

Companhia Mistérios da Vida.

(Macabéia entra vestida de prostituta de rua. Em seguida 

entra um Pai e um filho)

Pai: Eu falei que o seu presente de aniversário ia ser uma 

surpresa, pois bem, aí está.

Filho: Ai está o que, pai?

Pai: Veja filho que belo exemplar do sexo feminino.

Filho: Exemplar do sexo feminino? Parece aula sobre a 

fauna brasileira…

Pai: Olhe, que linda mulher…

Filho: Sei… é, ela é bonita mesmo…

Pai: Então, vai lá, vai…

Filho: Fazer o que?

Pai: Como fazer o que? O que te ensinam na escola?

Filho: Geografia, física, matemática...mas ela é
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professora?

Pai: Isso meu filho, uma das professoras mais antigas da 

história da humanidade.

Filho: Coitada, se não tivesse mudado as regras da 

aposentadoria ela já podia ter se aposentado.

Pai: Que aposentadoria, do quê vocês está falando?

Filho: O senhor me disse que ela era do tempo dos 

Faraós…

Pai: Filho, ela é uma prestadora de serviço autônoma…

Filho: Prestadora de Serviço?

Pai: Sim, ela nos faz ter prazer.

Filho: Assim como contar história pra dormir?

Pai: É, também conta história, mas ela faz muito mais que 

isso, faz aquilo… (faz o gesto).

Filho: Que é isso, pai. Pô, ó o respeito.

Pai: Ela é uma profissional.

Macabéia: (se aproximando) Que gracinha, seu filho?

Pai: Sim, o Alfredinho.

Macabéia: Que gracinha. Ele é que é virgem?

Filho: Não, sou de libra.

Macabéia; Ele tem bom humor.

Pai: Modéstia a parte, tem bom humor e bom (faz o gesto 

de cacetão).

Macabéia: Vou adorar inaugurar esse, Adonis…

Pai: Vai filho e fique calmo. Aproveite, porque a gente 

nunca esquece a primeira vez.

Filho: Não tô entendendo. Que primeira vez?

Pai: Não me envergonhe. Ela vai acabar pensando que 

você é boiola.

Macabéia: Vem queridinho, vamos transpor juntos o Monte 

de Vênus…

Pai: Vai, moleque.

Filho: Pai, vamos ver se entendi. Ela é uma prostituta e o 

senhor quer que eu faça com ela minha iniciação sexual. É 

isso?

Pai: Em termos científicos é isso.

Filho: Porque não falou antes.

Pai: Era uma surpresa.

Filho: Mas assim não vai dar.

Macabéia: Não tenha medo.

Filho: Não é medo não, dona. É que eu não trouxe a minha 

camisinha e a banana.

Macabéia: Tão jovem e já é um sado-masoquista.

Pai: Que loucura é essa de camisinha e banana, 

Alfredinho?

Filho: Pô, como é chato ser desinformado. Na escola o 

professor ensinou, pai. Pra fazer sexo tem que ter uma 

camisinha e uma banana.

Pai: Que camisinha e banana o que, vai logo antes que te 

dê uns tapas, moleque. Quer ser chamado de boiola na 

escola?

Macabeia: Ai já estou toda molhadinha. Conta pra mim o

porque da camisinha e da banana.
Filho: Pô, vocês estão por fora mesmo. Vou explicar, você 
pega uma banana e coloca nela a camisinha, assim a 
gente não corre perigo nenhum fazendo sexo. Não corre o 
risco de pegar doença ou de ficar grávida sem querer…
Pai: Moleque burro, eu vou tirar você desse colégio (dá-lhe 
um pescoção).
Filho: Ai, pai, o que eu fiz de errado…. (saem de cena).
(do outro lado entra outro pai. Macabéia muda alguns 
detalhes da sua roupa e vira uma virginal menininha).
Pai: Angélica, Angélica…
Macabéia: O que é papai?
Pai: Onde você estava até agora?
Macabéia: Estudando na casa da Eunice.
Pai: Estudando?
Macabéia: Amanhã vamos ter prova de biologia humana, 
então a gente estava praticando, quer dizer, estudando.
Pai: Se eu te pegar fazendo coisa errada, vai tomar uma 
surra pra não esquecer jamais.
Macabéia: Coisa errada?
Pai: Menina pra arranjar um bom casamento tem que ser 
comportada, bem educada e, o mais importante, virgem, 
pura, santa…
Macabéia: Não entendo do que o senhor está falando?
Pai: Você quer ficar como a sua prima? Quer ser chamada 
de Maria Gasolina?
Macabéia: Nossa pai, nem pensar.

Pai: (todo afeituoso) Então, por isso que tem que se 

manter pura, não ficar andando por ai aprendendo 

besteira. Mulher que quer casar e ter família tem que ser 

pura.

Macabéia:Igual a mamãe.

Pai: Igual a mamãe. Uma santa, uma mulher sem pecado, 

pura…

Macabéia: Ah, entendi, a gente não pode ver, falar e nem 

escutar…

Pai: Do que você está falando?

Macabéia: A gente não deve conhecer o nosso corpo, tem 

que ficar só dentro de casa, enquanto os homens vão por 

aí afora fazendo o que querem e se a gente souber de 

alguma coisa não deve falar nada. Não é papai?

Pai: Já está ficando tarde, amanhã você vai ter uma prova 

e é melhor ir pra cama…

Macabéia: Entendi, homem é homem, mulher é mulher. Ta 

bem… (pisca para a platéia). O senhor vai dormir também?

Pai: Vou ter que dar uma saidinha. Passar no trabalho pra 

ver se está tudo bem, mas volto logo.

Macabéia: (Tirando uma camisinha de sua bolsa). Então, a 

benção Pai! (Pai vai saindo) Ô pai, não esqueça isso, 

encontrei no chão da sala, deve ser do senhor. Até 

amanhã…

(Volta Benedito com o seu pandeiro)

Benedito:Ai, brother's
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Vamos abandonar a hipocrisia 
filha predileta de ignorância
Que tanto males causa
a todos nós.
Jogo aberto, franco e direto
pra salvar a igualdade
mãe de todos os direitos.
Acho que vou ter que fazer um entreato para dar tempo de 
Macabéia de trocar para a próxima cena. Vou chamar um 
compadre sanfoneiro, que está desempregado e agora faz 
parte da nossa companhia. Vamos lá:
“Sebastiana” de Rosil Cavalcanti

Convidei a comadre Sebastiana
Pra dançar um xaxado na Paraíba
Ela veio com uma dança diferente
E pulava que só uma quariba
E gritava: a, e, i, o, u ipslone
E gritava: a, e, i, o, u ipslone

Já cansada no meio da brincadeira
E dançando fora de compasso
Segurei Sebastiana pelo braço
E gritei não faça sujeira
O xaxado esquentou na gafieira
Sebastiana não deu mais fracasso

Mas gritava: a, e, i, o, u ipslone
Mas gritava: a, e, i, o, u ipslone

(escuta-se nos bastidores um bate boca. Entra irritada a 

Macabéia vestida de biquíni e/ou maiô. Seguindo-a um 

ator. Ambos traazem a mão marionetes, homem e mulher, 

que durante os diálogos manipularão, como que ao acaso, 

ilustrando as ditas sacanagens).

Macabéia: Pra mim chega, Benedito. Estou fora dessa 

companhia.

Benedito: Que foi agora Macabéia?

Macabéia: Eu disse que não queria vir pra São Paulo, eu 

sabia que isso ia acontecer…

Benedito: Acontecer o que Macabéia? Esse atrevido 

abusou de você lá traz?

Ator: Eu, que é isso seô Benenito. Sou moço respeitoso. 

Ela é que está me estranhando.

Benedito: Estranhando o que? Veja que Macabéia é 

minha….

Macabéia: (Sensualmente). Minha o que…

Benedito: Prima dona, atriz principal, minha… mas isso 

não vem ao caso. O que está acontecendo?

Macabéia: Eu não vou fazer essa cena. Isso é pornografia. 

E pornografia eu não faço.

Benedito: Cabra indecente. O que você fez com a 

Macabéia lá atras?

Ator: Seô Dito…

Benedito: Dito uma ova, Benedito.

Ator: Está aqui no texto, falar e valorizar o corpo.

Macabéia: Pornográfico, indecente…

Benedito: Deixa eu ver…(faz um gamelot)... passa a mão 

nos seios...acariciar a si mesmo não é pecado… amar a si 

próprio… pode se ter prazer sozinha… Não estou 

entendendo Macabéia, o que é pornográfico?

Macabéia: Descarado, depois que veio pra São Paulo 

perdeu o repeito. Eu sou de família e não vou ficar me 

acariciando na frente de ninguém.

Ator: Mas está no texto, seô Benedito. Tá tudo escritinho 

aí…

Benedito: Macabéia, não tem nada de pornográfico, my 

god, afinal se você não gostar do seu corpo, de você 

mesma, como vai poder ter respeito aos seus parceiros, 

namorados, amantes, como queira chamar.

Macabéia: Eu gosto muito de mim, mas essa cena eu não 

faço…

Benedito: Princesa da minha vida, você acha que ia 

escrever uma cena pornográfica pra você?

Macabéia: Mas está aqui: “É importante lembrar que a 

educação das mulheres favorece a culpa, a vergonha, o 

desconhecimento do próprio corpo reforça a desigualdade 

entre homens e mulheres.”

Benedito: O que tem isso de mal?

Macabéia: E o que está na rubrica você não fala?

Ator: Meu deus, ela é do tempo da onça ou está querendo 

enganar quem?

Benedito: E o que é que está escrito na rubrica?

Macabéia: Acariciar os seios, o clitóris…

Ator: Está escrito grelo…

Macabéia: Está vendo…

Benedito: Cala boca, filho de mulher solteira. Continue 

Macabéia…

(o sanfoneiro começa a tocar uma música de stripe tease.

Macabéia: Acariciando antes e, durante a penetração, 

proporciona muito prazer.

Benedito: Rainha do agreste paulistano… sanfoneiro muda 

a música… tudo isso é pra dizer o quanto devemos 

respeitar, amar e cuidar de nossos corpos…

Ator: Se é pra reclamar, eu também não vou ficar por aí 

alisando o meu…. o  meu…

Benedito: Cacete, dá pra fechar a boca? Querida 

Macabéia, se você tivesse concluído o segundo grau ia 

saber que na Grécia, há muitos anos atrás, os nossos 

corpos eram verdadeiros santuários dos deuses. Nós 

tínhamos verdadeiro respeito por eles. Apolo, por exemplo, 

o Deus da Beleza. Gaia, a mulher/mãe natureza. Por conta 

desse respeito a si próprio, ninguém queria fazer mal ao 

outro…

Ator: Era tudo tão lindo. Nas ruas encontrávamos Sócrates 

de mãos dadas com Platão conversando sobre a 

“República”. As musas com seus vestidinhos transparentes 

e soltos, bailavam para inspirar os poetas, músicos…

Benedito: Que é isso?

Ator: A grécia, a gente não estava falando da Grécia?
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Macabéia: Está vendo. Ninguém leva a sério isso aqui. Eu 

não vou passar pro abestalhada, só porque você quer.

Benedito: Vá lá pra trás, estrupício! Macabéia, jamais 

escreveria alguma coisa pra te ofender.

Macabéia: Mas isso aqui está parecendo o roteiro de 9 

semanas e ½ de amor”, pior ainda, está parecendo os 

filmes do cine Privê…

Benedito: Que não se ama, não ama o próximo! 

Macabéia. Quantos que nem sabem como funciona o seu 

próprio corpo?

Macabéia: E só por causa disso vou ficar exposta aqui que 

nem carne de açougue?

Ator: (entrando) Nós vamos ou não fazer essa cena?

Benedito: Cala boca atasanado. Tá bom, Macabéia, eu 

não vou fazer nada que te desagrade, mas pense bem, 

essa vergonha de nós mesmos é que faz com que não 

saibamos dar valor a vida, a nossa saúde…

Ator: Benedito, tive uma idéia. Que tal se substituíssemos 

essa cena por uma cena de academia de ginástica?

Benedito: Eu devia saber que era esperar demais que você 

pensasse alguma coisa que preste.

Ator: Eu podia fazer umas flexões, alongamentos, 

levantamentos de pesos. E Macabéia ditava alguma 

receita de regime para emagrecer.

Benedito: Corta! Vamos pra cena seguinte, chega de 

enrolação… Saiam!

(no fundo música “Coração materno” de Vicente 

Celestino na sanfona).

“Fazer ou não fazer, era a questão. O que seria mais nobre 

para o espírito: sofrer os dardos do ultrajante moralismo e 

mostrar a verdade, ou deixar que tudo permaneça 

encoberto pelo véu da ignorância? Continuar… ou desistir, 

nada mais! Ai está a reflexão que tem feito da vida um 

amontoado de catástrofes. Porque, senão, quem 

suportaria os ultrajes e desdéns do tempo, a injúria dos 

moralistas, a afronta dos soberbos, as angústias do 

desamor, as insolências do poder e as humilhações que o 

paciente mérito recebe do homem indigno, quando ele 

simplesmente pretende revelar o desprezo que temos por 

nós mesmos. E é assim que a inconsciência nos 

transforma em covardes e é assim que as nossas 

empreitadas de maior alcance e importância desviam de 

seu curso e deixam de ter o nome de ação… Agora, 

silêncio! A bela Macabéia! Ninfa, em tuas orações, recorda-

te de meus pecados!” (paródia de Ser ou não ser de 

Hamlet).

(Entra o Crente acompanhado de um guarda).

Crente: Ali estão, Cabo Rosa, as cassandras que lhes falei. 

os pervertidos, os vagabundos, os imorais, porta -vozes do 

pecado e da infâmia. Prendei-os para que as que as ruas 

fiquem livres do lixo pecaminoso.

Benedito:É o que me faltava, esse crente está de volta…

Guarda: Documento, vamos, documentos…

Crente: Onde estão os outros corifeus dessa companhia 

de devassos?

Benedito: Olha lá como você fala.
Crente: (Vamos, pernas abertas, mãos para cima…
Ator: Não sabia que isso ia acabar em polícia, mó barato! 
Guarda: Calado. (Revistando Macabéia passa a mão em 
seu corpo.) Os bonecos também…
Benedito: Ó, seu guarda, sem liberdades que ela é de 
família. 
Crente: São vagabundos e, com certeza, viciados. Procure 
bem seu guarda que vai encontrar com eles ópio. 
Ator: Ópio? 
Guarda: Ópio? 
Benedito e Macabéia: Ópio? 
Crente: (Com distanciamento) Drogas alucinógenas, 
entorpecentes, traduzindo: maconha, cocaína, crack etc, 
etc, etc… 
Benedito: Você está me confundindo, pastorzinho de meia 
pataca. eu sou artista, trabalhador das artes. 
Crente: E artista trabalha? artista é tudo viciado e 
homosseuxal! 
(Benedito vai pra cima do Crente e é segurado pelo 
Guarda.)
Macabéia: Frustrado! Quer enganar quem? 
Crente: Poupe, Macabéia, ela é vítima das indecências 
desse desqualificado. Deve ser “di menor”. É apenas mais 
uma das vítimas das tramóias desse…
Macabéia: Olhe aqui, não adianta adular não que não tem 
pra você… 

Ator: É não adianta ficar excitado que não vai conseguir 
afogar seu ganso aqui não. 
Guarda: Eles não tem nada. Estão limpos. 
Crente: Devem ter jogado fora. Vejam, eles tem cara de 
infratores da lei. 
Benedito: É verdade seu filisteu, nós somos infratores da 
lei. você deve nos prender, seô guarda. 
Crente: Não falei. A admissão da culpa já é um caminho 
pra a salvação. 
Guarda: Mas o que vocês fizeram? 
Macabéia: Eu desde o início não queria apresentar essa tal 
de DST. 
Guarda: Vocês são do MST? Então, estão presos, as 
manifestações estão proibidas em praça pública. 
Benedito: DST, seô guarda. Nossa culpa é de tentar 
eliminar a ignorância e o preconceito. É o de fazer uma 
peça para alertar as pessoas contra a AIDS e outras 
doenças que atormentam os desavisados. Como homem 
informado o senhor deve nos prender. 
Guarda: AIDS? Meu Deus, fui contaminado. 
Macabéia: Que é isso homem, tome sua linha. 
Guarda: Eu corro perigo, seô artista? 
Benedito: Vou lhe explicar 
em poucas palavras 
que o tempo é curto 
e não curto 
batida policial. 
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Ator: Não tenha medo, valentão
Que essas doenças 
Não se pegam por um simples encontrão 
Eles só são transmitidas 
Quando se tem uma ereção 
que termina em penetração. 
Macabéia: Pode se beijar 
Se abraçar 
Se namorar 
Sissiricar sozinho 
Beber no mesmo copo 
Dormir na mesma cama 
Mas quando for ter 
a dita penetração 
Ai, seô guarda, 
só de camisinha. 
Benedito: e a você 
Representante da lei 
Da ordem e da justiça 
Não é permitida a discriminação 
Macabéia: Boiola, machão 
Prostituta ou não 
Branco, Negro, Amarelo 
Cheiroso e arrumadinho 
Casado ou Solteirão 
Todos correm perigo 
Se continuarem essa visão 
Moralista 
Desse crente canastrão. 

Ator: e quanto aos drogados 
Que tem tão poucos cuidados 
Vale um alerta redobrado 
Se usar droga injetável 
Nunca divida a seringa 
Se não encurtar a vida 
E encontrar a morte. 
Nesta questão 
Não se deve apostar na sorte. 
Guarda: Chega! Eu sou a lei aqui. Eu é que vou falar. 
Benedito: Pois bem, vamos lá. Pergunta e resposta. 
Guarda: Pergunta e resposta? 
Macabéia: Quais são os meios de se pegar a AIDS? 
Ator: Transfusão de sangue contamina? (Guarda cara de 
bobo.) 
Benedito: Contamina, se ele for contaminado. Agulhas e 
seringas divididas entre drogados? 
Guarda: Se pega, você falou. 
Macabéia: Fazendo um boquete no parceiro? 
Crente: Vergonha, pornografia…
Guarda: Boquete? 
Benedito: É seô guarda (faz a boquinha. Guarda 
abobalhado) Se pega. 
Ator: Da mulher grávida para o bebê. 
Guarda: Vamos tirar as mães dessa conversa. 
Macabéia: Não, nós temos é que salvar as futuras mães e 
os futuros bebês. Se pega. 

Benedito: Picada de mosquito? 

Guarda: Se pega. 

Todos: Não, seô guarda. 

Ator: Tatuagem sem esterilizar os instrumentos? 

Guarda: (mostrando uma tatuagem) Tatuagem é coisa de 

macho. Essa doença tá com jeito de ser coisa de viado. 

Não! 

Benedito: Errado. Se pega, cabo Rosinha. Essa doença 

vale pra todo mundo. Esse negócio de que é “coisa de 

viado” já era. 

Macabéia: Deixa eu ver, pelo número de respostas certas 

e erradas, o cabo Rosinha foi reprovado. 

Benedito: Então, aqui está uma série de folhetos para a 

sua atualização. O maior perigo para essa doença é a 

desinformação. 

Macabéia: Por isso, estamos na rua. O maior perigo é a 

exclusão social, a falta de educação em que vivemos. 

Ator: Uns poucos sabem muito e muitos não sabem nada. 

Assim, esses muitos sem educação, saúde… 

Benedito: E tudo aquilo que sabemos de cor e salteado, 

acabam caindo nas garras das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis…  

Ator/Macabéia: Cândia, Sífilis, Tricomonas, Hepatite B, 

Condiloma, Gonorréia, Herpes, Cancro, Chato, Clamídia e 

a tal da AIDS. 

Benedito: Terminando a breve exposição dispensamos o 

Cabo Rosinha. Volta a fiscalizar o cumprimento da lei. 

Guarda; Muito obrigado. Até mais. 
Crente: Espera, Cabo Rosinha. Não vai prender esse 
bando de safados? 
Guarda: Eu deveria é prender você, seô desinformado. 
Crente: Seô guarda, esses artistas são um perigo para a 
moral pública… 
Macabéia: Ah, seu cruzamento de jumento com tartaruga, 
agora nós vamos ter uma conversinha.
Benedito:  Agora, eu vou é rebentar esse desgraçado no 
cacete.
Crente: Cacete! Não, cacete, não. Afastem de mim esse 
cálice!
Macabéia: Sem violência, Benedito. Já chega a vida que 
vivemos. Mas esse anão de jardim não pode ficar sem 
uma lição.
Ator: Se vocês quiserem eu dou um corretivo nele.
Benedito: Se respeite cabra. Macabéia tem razão, vamos 
fazer com ele uma embolada da educação.
Macabéia: Método Paulo Freire de educação. Vamos dar a 
ele uma chance de libertação da sua ignorância.
Benedito: Sanfoneiro… Onde se meteu esse cabra da 
peste?
Macabéia: É mesmo, onde se meteu esse danado na hora 
da confusão?
Ator: Eu vi ele se despachando pelos lados de lá. (Todos 
olham, ele entra pelo lado contrário.)
Sanfoneiro: Oi, gente. Cheguei!
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Benedito: Onde você estava, seu musiquinho de feira?
Sanfoneiro: Afinando a sanfona é, seu safado.
Macabéia: Gente, vamos nos concentrar. Temos que dar 
uma lição a esse pantomima bufa.
Benedito: Que negócio é esse de pantomima bufa?
Macabéia: Você não vai querer chamar esse trem de 
estrepolias brasilianas?
Benedito: Que negócio é esse de pantomima bufa?
Macabéia: Você não vai querer chamar esse trem de 
estrepolias brasilianas?
Benedito: Você agora virou dona da companhia?
Macabéia: Está bem, dê o nome que quiser.
Benedito: Estrepolias Brasilianas!
Macabéia: Se é capaz de dar um nome, faça o final.
Benedito: Você está me desafiando? Pois bem, sanfoneiro, 
faça uma cortina musical, que é pra que eu possa pensar 
um final para amarrar esse estrepolia.
(Sanfoneiro começa a toca “Duas Caveiras que Se 
Amavam”, Alvarenga e Ranchinho. Ator entrega as 
Marionetes para o Crente.)
Macabéia: Olhe só a pretensão do bofe.
Benedito: Melhor, para ser educativo vamos fazer junto um 
rapper/embolada usando as três letras de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis - as DST´s.
Macabéia: Gostei. A gente dá um fim mas deixa uma linha 
pra poder se continuar a discussão. O fim vira começo de 
um novo tempo.

Crente: E o que eu faço?

Macabéia: Preste atenção se não quiser tomar uma 

porradinhas do Benedito.

Benedito: Doenças Sexualmente Transmissíveis

                Só acontecem por não haver prevenção

                Tornando a vida um sofrimento

Macabéia: Devemos todos 

                  Sem exceção

                  Ter em mente nossos direitos e deveres

Ator: Desinformação é o grande mal

         Sem educação

         Todos correm o perigo de uma contaminação.

Sanfoneiro: Doenças Sexualmente Transmissíveis

                   Seja hetero, bi ou homossexual

                   Todos nós corremos riscos.

Benedito: Dopado, desleixado, doidão

                Safado, sem consciência, sem vergonha

                 Tradicional, liberal, transxual

Macabéia: Devotos ou não

                  Sem distinção de sexo, cor e religião

                  Trabalhador, desempregado, camelô

Ator: Desquitado

         Solteiro ou casado, sem cuidado

         Transar adoidado, é suicídio

Benedito: Devem todos

                Sem trégua discutir

                Todos os riscos que correm o rico e o pobre.

Macabéia: Desmistificar as doenças

                  Sem preconceitos da AID's

                  Transformar as três letras

Sanfoneiro: D.S.T.

Benedito: Em:

                Dignidade

                Solidariedade

                Ternura

Macabéia: Devemos continuar nos amando,

                  Transando, beijando, roçando

                  Sem esquecer a nossa natureza.

Sanfoneiro: Que essa vida

                    É uma embolada

                    Que encerra uma beleza

                    Nunca esqueceremos nossa natureza.

Benedito: E aqui se encerra essa embolada

                Esperando que a platéia

                Saia daqui mais informada.

Crente: Sem os os preconceitos

             A que todos estamos sujeitos

             Quando somos desinformados.

Todos: Despedimos com alegria

            Saindo de cena a 

            Tradicional Cia. Mistérios da Natureza.

FIM
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Eurípedes que nos perdoe, mas os tempos são outros, só 
os homens continuam os mesmos.

Medéia Pop é igual a tantas outras que encontramos 
vagando e morando nas ruas da cidade, com seus 
carrinhos de feira cheio de lembranças, trecos e panos 
sujos. Denotando elegância de tempos passados. Mal 
alimentada o seu corpo mostra os traços de seu 
sofrimento. Andar elegante, mas com os olhos voltados 
para o chão. Quando chamada, não perde o orgulho, mas 
olha para as pessoas como se fosse uma pedra ou uma 
onda do mar. lamenta consigo mesmo, como se dialogasse 
com algum espírito. O espetáculo é para ser feito no 
habitat dessas heroínas - a rua - mas nada impede de se 
acomodar em um edifício teatral, assim como Medéia não 
se importa de passar a noite sob um teto. Medéia se 
apresenta cantando, falando frases desconexas, até 
encontrar interessados, quando articula seu pensamento 
dentro de sua lógica de sobrevivência. 

Medéia: (Cantando a seu modo, um verso, o apud, da 
música do Chico.)
   “Assentamento” de Chico Buarque de Holanda
“Quando eu morrer, que me enterrem na 
Beira do Chapadão 
- Contente com minha terra
Cansada de tanta guerra
Crescido de coração
  Tôo”
  (Apud. Guimarães Rosa)

MEDEIA POPULAR

Reinaldo Maia

Trai, trai mesmo. Se fodê, trai porque amava, não trai por 

interesse… Querem lutar? Querem lutar, vão se fodê 

porque eu não vergo fácil!... Vão me expulsar daqui. Tão 

brincando com minha cabeça. Esses Jasões pensam que 

são donos do mundo. Eu não nasci minhoca pra viver 

rastejando pra essa gente. Se fodê, cara!... Tá rindo do 

quê? Tá rindo porque não é com você, porque não 

aprendeu ainda que todo homem ama é a si mesmo. 

Quando ama os outros eles estão com segundas intenções 

ou é por cobiça… Olha só a cara dos trouxas quando 

passa um bacanão com seu carrão, olha só. Parece até 

que vão babar. Tão tudo com inveja, né...Tão com inveja 

porque não conhecem os caprichos terríveis dessa gente. 

Se soubessem o que eu sei desses Jasões da vida, iam 

ver que é muito melhor estar vivendo sem eles, assim num 

plano de igualdade como a gente da rua. Se fodê se estão 

pensando que falo isso com inveja. Eu tenho 

conhecimento do que falo. Queira Deus que eu não tivesse 

conhecido esses Jasões como conheço. Assim poderia 

envelhecer tranquila entre os meus amigos de rua. É, as 

grandezas e as coisas que são superiores as outras em 

poder não são convenientes nem oportunas para a 

humanidade. 

“Quando eu morrer, que me enterrem na 

Beira do Chapadão 

- Contente com minha terra

Cansada de tanta guerra

Crescido de coração

  Tôo”
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Tão escutando? Tão?... As sirenes dos homens? Não 
tenho medo. O que vale ainda estar viva? Quem sabe se a 
morte não é libertação dessa vida cachorrenta e de 
abandono? Eu quero que todos esses Jasões soberbos 
vão se fodê! Não sô louca não. Tão vendo minha situação? 
Meu sofrimento? Sabe porquê? Por causa de uma bostica 
de casamento eu tô assim. Mas não há de ser nada… 
Deus tira, Deus dá… Olha só a foto do castelão (foto do 
palácio da Alvorada/DF) onde ele foi morar depois do que 
fez comigo. Mas um dia a casa cai e junto com ela aquela 
sirigaita, filhinha de papai, cheia de ouros, dos diplomas, 
dos celulares. Pensar que traí meu pai, minha gente por 
causa desse Jasão de merda… Matei?... Matei, mas foi 
por amor. Que interesse o quê, sô! Se fodê… Você sabe o 
que é amar?... O que eu sofro é por conta do amor… A 
vida de mulher não é fácil não. Só esses Jasões acham 
isso. Antes de mais nada, temos, custe oque custar, de 
arranjar marido. Isso é um perigo imenso que se corre. A 
mulher escolher errado, tá ferrada, largar o desgraçado 
depois é quase impossível. A gente precisa fazer mágica, 
ser bruxa pra poder tirar vantagem de ter um marido. Pra 
mim, entre nós, não acho que sabemos fazer isso bem… 
Se a gente escolher bem o nosso destino é digno de 
inveja, mas se escolher mal é preferível morrer. Eu é que o 
diga. Homem olha só a cara do marmanjo… Eles quando 
cansam da mulher vão procurar outra saia. Nós, se fode, o 
máximo que podemos é chorar nos ombros da vizinha. E 
eles ainda dizem que nós é que temos uma vidona dentro 
de casa… Sei… Eu prefiro mil vezes pegar na enxada do 
que dar a luz a uma 

criança outra vez… De todas as criaturas que foram 

criadas no mundo, nós, as mulheres, somos as mais 

desgraçadas… Trabalhamos mais, ganhamos menos… 

apanhamos.... se fodê!... Pra mim isso tudo se acabou. 

Perdi todo o prazer de viver. Quero é morrer em paz. Ele 

que era tudo pra mim, tornou-se o pior dos homens… 

Quem está escutando não valoriza a minha dor, né… Mas 

vocês estão na sua terra, tem uma família, os confortos da 

vida… eu estou solitária, sem minha gente, sem mãe, sem 

irmão, sem parente que me possa proteger, me acolher 

nessa hora de desgraça que caiu sobre mim… 

(Arremedando). Mulher de semblante sombrio, que está 

irada contra seu marido, Medéia, vai ter que deixar essa 

terra com seus filhos… Imaginaram uma coisa dessa, 

mandada embora da terra que meu marido me trouxe? 

(Arremedando). É melhor para mim ser odiado por você 

agora, do que sofrer mais tarde porque fui iludido por suas 

palavras. Olha só o papo do poderoso. Se fodê, Jasões! 

Eu penso que uma pessoa não devia ser instruída mais do 

que o necessário para sobreviver. É… se você sabe muito 

começa a atrair a inveja e má vontade dos outros… 

Comigo foi assim, como comecei a entender as coisas 

deixei de ser aquela ignorante de cama, tanque e fogão e 

passei a ser uma coisa perigosa… (falando com candura 

das personagens inocentes.) Tens medo de mim, disse pro 

maridão… Não temas, quem sou eu pra prejudicar os 

homens que governam? Casou a sua filha com aquele que 

escolheu. Pra mim está bem… eu odeio o meu marido… 

mas, pra mim, sua atitude parece prudente. 

Eu não invejo seu bem-estar… Seja feliz! Só quero que me 

deixe continuar morando nesta terra… (Arremedando 

Creon.) Fala isso pra me agradar. As coisas já estão 

decididas. (Humilde, inocente). Eu te imploro, deixe eu 

ficar… (Arremedando Creon). Perde seu tempo/(Inocente). 

Não ouvirá minhas súplicas? (arremedando Creon). Vai, 

mulher louca… Se fodê, é isso que eu digo. (Inocente). 

Deixa eu ficar até arranjar um jeito melhor para partir e 

cuidar de meus filhos… Não é por mim, mas meus 

filhinhos… (Arremedando Creon). Vou te fazer esse favor, 

mas se a luz do sol de amanhã te encontrar dentro dos 

limites desta cidade, morrerás… Tudo está mal. Eu 

implorei para aquele safado só pra ganhar tempo. Se não 

fosse por isso eu tinha cuspido em sua cara (cospe). Se 

fodê! Mas quem quer receber uma fodida, abandonada e 

com dois filhos? Quem vai querer enfrentar um poderoso?

“Quando eu morrer, que me enterrem na 

Beira do Chapadão 

- Contente com minha terra

Cansada de tanta guerra

Crescido de coração

  Tôo”

Eu não nasci pra cantar, não tenho esse dom… Mas sei 

lutar… Fugi da minha terra, agora estou sem marido, sem 

honra, sem documento… A vergonha na cara passa longe 

dessa terra. Mas nasci de pai honesto. Sou neta do Sol. 

Coragem é que não me falta… aqui ó!, que eles vão fazer 

o que quiser comigo. Eu tô na situação de que se correr o 

bicho pega, se ficar o bicho come. (Arrumando suas 

coisas no carrinho de feira). Vocês imaginam o quê aquele 

Jasão desgraçado, o meu marido, ainda teve coragem de 

falar pra mim? (Imitando Jasão). Se você não fosse louca, 

não tivesse a língua maior que a boca, nada disso teria 

acontecido. Mas ficou gritando em todas as esquinas 

contra o Homem. Queria o quê?... Vocês imaginam o 

disparate do cretino? (Imitando Jasão). Queria que fosse 

exilada. O exílio traz consigo muito males. O cretino, 

desgraçado, me falou isso depois que eu o salvei… Depois 

de ter matado o dragão que o impedia de conseguir o 

velocino de ouro… depois de ter abandonado meu pai, 

minha terra, pra vir pra essa merda de “civilização”... 

Depois de tudo isso o desgraçado me traiu… depois de 

fazer dois filhos comigo… Ele queria o quê depois disso? 

Que fosse no seu casamento e ficasse pulando que nem 

rã pra pegar o buquê da noiva? E agora pra onde eu vou? 

Pra casa de meu pai? Os amigos da minha família me 

olham como traidora e odiosa. Prejudiquei e injuriei 

aqueles que mais gostava. Se fodê. Porque os deuses não 

colocaram uma marca nos homens pra gente reconhecer 

os sem vergonhas, os sem caráter? Mas vocês pensam 

que ele parou nisso, que me falou? Não, ele disse mais… 

(Imitando Jasão). Tens uma mente engenhosa, mas 

esquece que foi o amor que te forçou a me salvar… 

Virgem Maria, eu não acreditava no que estava ouvindo… 

(imitando Jasão). Não esqueça que como recompensa eu 

te tirei do mato, te trouxe pra civilização. Aqui aprendeu o 

que é justiça, não vive mais como uma selvagem. Se 

continuasse morando naquele
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cafundó dos Judas ninguém ia sequer saber o seu nome… 

Minha Santinha do pau oco, que Jasão mais cara de pau… 

(imitando Jasão). Só casei com a filha do Homem, porque 

pensei nos nossos filhos. As pessoas fogem de gente 

pobre. O que procurei foi uma situação melhor pra educar 

os nossos filhos, colocá-los num nível melhor, melhorar 

sua origem e garantir a minha felicidade… escutaram? Eu, 

se fudê, nem passe perto de suas preocupações… 

(Imitando Jasão). Mas eu não guardo mágoas de você, 

Medéia, e para provar isso te darei cartas de 

recomendações aos estrangeiros pra que te tratem bem. E 

eu que pensei que era esposa, me vi como uma 

empregada doméstica sendo despedida, trocando de 

patrão… Enfia no cú suas cartas, Jasão do caralho… Se 

fodê! Que horas são? (pergunta para alguém que assiste). 

Pensar que só tenho até amanhã pra me arranjar… Nessa 

horas, querida, todo mundo tira o cú da reta… É, ninguém 

quer se envolver. Conhece aquele ditado: em briga de 

marido e mulher eu não ponho minha colher? Então, isso 

começou comigo… Tá rindo, queria ver se fosse o seu que 

tivesse na reta… O que a gente recebe quando se ama? 

Deixei minha família seduzida por essa conversinha de 

primeiro mundo, de gente letrada, que cita clássicos, tem 

diploma, etc e tal… E deu no quê? Mas ninguém  vai me 

ver fraca, chorando pelas esquinas, isso não. Muito pelo 

contrário. Vou ser terrível para com meus inimigos e boa 

para os meus amigos… Tive uma conversa séria comigo 

mesma… Troquei palavras comigo mesma e me 

censurei… Cheguei a conclusão que não

devo esquecer meu sofrimento, que não devo deixar as 

coisas passarem batidas. Pra muita gente isso é 

politicamente incorreto… essa gente gosta de ficar 

lambendo o saco dos poderosos… eu não, tenho vergonha 

nesta cara… Bolei um plano, uma estratégia,... Me fiz de 

morta, de boazinha, pra ganhar tempo… que horas são? 

Virgem Maria, tenho que agir rápido... mandei uns recados 

pro Jasão cheio de lero-lero, conversa de mineiro, me 

entendem… Disse que reconheci meu erro, que o exílio 

tava de bom tamanho, que o Jasão chefão levasse isso em 

consideração e deixasse os meus filhos ficar, etc e tal... 

Pra ganhar um tempinho, pra por a cabeça pra funcionar… 

esse negócio de filhos só quem teve é que pode falar. 

Quem não os tem, olha, boca fechada, não sabem nada… 

Nestes tempos de falta de vergonha é a coisa mais difícil. 

Fazer é fácil, mas e depois? Como educá-los? Ganhando 

o que a gente ganha, como deixar alguma coisa pra 

garantir o futuro deles se a gente faltar? E pior, será que 

todos os sacrifícios que a gente faz está sendo em prol de 

bons ou de maus filhos? Hoje é duro, tantos vícios, 

corrupções, a gente nunca sabe o que eles vão seguir. 

Esse é o mistério. Ser mãe é padecer no paraíso! Se 

fodê!... Eu me conformo porque, hoje, eu sei que na 

humanidade não há um mortal feliz. Pode ter alguns que 

vivem melhor, tens uns privilégios, mais sorte que os 

outros, mas feliz… Isso não tem mesmo. E não vão me 

dizer que acreditam em horóscopo. Isso eu conheço faz 

tempo… Que horas são? Como o tempo passa, sô… 

Aposto como tão louco pra 

saber a minha vingança… Eu vou contar… Olha só o 

castelão onde os Jasões tão mocozado… maravilha, né? 

Cheio de seguranças… mas eu tenho um plano… preciso 

só pegar meus moleques na FEBEM, depois, se fodê que 

não me vingo desses Jasões desgraçados. Eu tô fodida, 

mas não fiquei burra, nem deixei de pensar… (Tira do 

carrinho de feira uma linda grinalda. Mostra-a com 

cuidado. Passa perto dos espectadores, se tentarem 

pegar, ela retirará rapidamente). Não pode pôr a mão, é só 

pra olhar. Aqui tá toda a minha mágica, o meu segredo. O 

que pode mais seduzir um soberbo do que um presente? 

Um presente pros soberbos é muito mais poderoso do que 

mil palavras. Do que gosta mais o narciso? Do espelho!!... 

Ih! Ih!... Linda, não? Quem não vai querer pro seu 

casamento uma grinalda linda como essa? Fiquei devendo 

os tubos quando a comprei pra casar com o Jasão. 

(mexendo no carrinho pega uma coroa.) E isso então, não 

é linda? Uma princesa precisa de uma coroa, não precisa? 

O príncipe e a princesa ao pé do altar! Transmissão direta 

para todos os canais de televisão. Se fodê! Eles 

privatizaram tudo, pensaram que tinham me privatizado. 

Vem, cheguem mais perto, que é pros espiões deles não 

ouvirem, assim, fiquem de cócoras, como se a gente 

tivesse dividindo os restos de comida (Pega uma marmita 

que tem resto de comida e abre como se fosse comer. 

Deve falar como de um fôlego só, ganhando tempo, 

evitando que outros escutem). Depois que eu pegar meus 

filhos vou pedir pro Jasão, o cretino do meu ex-marido, vir 

falar comigo, vou dizer que 

o que andei falando era brincadeira, coisa sem pensar, de 
louca, que agora me arrependi, que tudo está certo, 
inclusive o casamento com a filha do civilizado, que só 
quero que meus filhos fiquem bem, que eu vou embora 
mesmo, que é melhor, e que só quero que ele deixe que 
meus filhos entrem no Palácio pra entregarem esses dois 
presentes (mostra a grinalda e a coroa) pra noiva, para 
que ela veja minhas boas intenções e como os meus filhos 
são bonzinhos, que ficarão bem nelas e provam que não 
estou magoada, mas desejando que seja feliz com o 
cretino do meu ex-marido, e… (Levanta, olha em volta, vê 
se ninguém fora da roda a está escutando, volta a ficar de 
cócoras). Se ela usar esses presentes… ih! Ih!... vai morrer 
e todos que tentarem ajudar e tocarem neles, também 
morrerão, porque eles estarão ungidos como o pior veneno 
que tenho conhecimento… E, agora chega, vão se 
afastando… que puta curiosidade. Vocês não tem mais o 
que fazer não? Vamos mudar de conversa que eu não 
estou gostando nada dessa. Dão licença, dão licença que 
eu estou atrasada. Ajudar pobre ninguém quer, mas 
escutar as suas tragédias todos querem. Não é a tôa que o 
Ratinho tá fazendo tanto sucesso… Vamos, saem, saem… 
Não suporto ser objeto do ridículo para estranhos. 
Vamos… (Canta saindo).
“Quando eu morrer, que me enterrem na 
Beira do Chapadão 
- Contente com minha terra
Cansada de tanta guerra
Crescido de coração
  Tôo”
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