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FILHA DO TEATRO 
(Ensaio melodramático em três atos) 

Luís Augusto Reis1 
 

Personagens: 
1ª Atriz 
2ª Atriz 
3ª Atriz 
 
 

1º Ato (o tiro) 
 
(As três atrizes já estão em cena quando o público entra no teatro. Música 
de fundo, enquanto os espectadores se acomodam. Essa mesma música 
reaparecerá ao fim do espetáculo. As atrizes vestem roupas utilizadas em 
aulas de expressão corporal. Em três cadeiras simples, elas estão 
sentadas, concentradas, prontas para iniciar a representação. Ouve-se 
um tiro. Exatamente nesse instante, apagam-se as luzes da plateia. 
Acende-se o centro do palco, e a 1ª Atriz se levanta, caminha até a luz, e 
começa a falar, dirigindo-se ao público. As outras duas permanecerão 
sentadas, concentradas, ouvindo com atenção tudo o que é dito. Vez por 
outra, reagem sutilmente, com discretos sinais de aprovação. Não se 
impressionam com o conteúdo da história; parecem mais preocupadas 
com a interpretação de suas colegas.)  
 

1ª Atriz: Um tiro e só mais alguns segundos para o final. O 
calor da bala e o sangue quente entupindo os pulmões. Olha, 

se eu pudesse, eu mostraria aqui exatamente como foi esse 

tiro. Mas não dá, há coisas que não se podem mostrar no 

teatro. São coisas muito verdadeiras, mas...  

 Será que para um espectador sentado lá nos últimos 

degraus de um teatro romano faria alguma diferença se o 

sangue derramado na arena não fosse de verdade? 

 Esse tiro, quase à queima-roupa, me atingiu em cheio, 

aqui, no pescoço. Por quê...? A gente nunca sabe bem por 

que leva um tiro. Talvez sim... Acho que todo mundo, se 

pensar direitinho, pode achar que merecia levar um tiro.  

 Não sei nem ao certo quem foi que atirou. Ou foi ela, 

ou foi o namorado dela. Lembro que havia uma discussão... 

Acho que eles estavam roubando minhas coisas quando eu 

entrei no quarto. Ela já morava aqui em casa há quase sete 

anos. Gostava dela. Era uma pessoa boa, simples. Não tinha 

mais contato com parentes há muito tempo. Quanto a ele, eu 

sempre avisei que aquele cara não prestava. Mas, enfim, a 

gente ajuda, tenta orientar, mas não se pode resolver a 

vida dos outros, não é?  

                     
1 O texto aqui apresentado é uma versão reduzida da peça original e foi 

utilizada no espetáculo de Antonio Guedes com o Teatro do Pequeno 

Gesto, que estreou em outubro de 2008, no Espaço SESC, no Rio de 

Janeiro. 
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 Como diretora de teatro, eu já devia ter aprendido 

isto: não adianta querer consertar tudo. Por mais que você 

mostre os melhores caminhos, os atores terminam fazendo o 

que eles querem – ou podem. E o público? O público só quer 

uma boa diversãozinha, por uma ou duas horas, de 

preferência dando muitas gargalhadas.  

 Minhas peças ficaram famosas pela violência posta em 

cena. Não tinha nada para rir. Uma vez eu falei para um 

jornalista que eu não acharia ruim se meu público 

aprendesse a rir dessa minha pretensão de trazer o horror 

do mundo real para dentro do teatro.  

 Foi assim que ela entrou na minha vida, na nossa vida: 

junto com o horror do mundo real. Eu precisava de um casal 

que fizesse sexo explícito, para uma determinada cena. Não 

queria que fosse nenhum dos atores do meu grupo – e eles 

nem conseguiriam. Queria mesmo corpos estranhos, marcados 

pelas dores do mundo real. Eles seriam como uma invasão da 

realidade no meu palco.  

 Fui com alguns atores do meu grupo a umas boates 

dessas. Era excitante e, ao mesmo tempo, muito doloroso. 

Nesses lugares, o público se satisfaz da forma mais direta 

possível. É um business... Mas é teatro também: parece vida 

real, mas é representação.  

 Logo nas primeiras conversas com alguns daqueles 

atores, pensei em desistir da ideia. Seria necessária 

alguma empatia entre nós: afinal, teríamos uma convivência 

relativamente longa com eles, e a maioria só queria nos 

explorar. Eles só falavam em dinheiro. Não dava.  

 Numa noite dessas, vimos um show com uma atriz 

grávida. Isso mesmo, com um barrigão de uns seis meses. 

Ficamos chocados. Mas era exatamente do que eu precisava 

para a peça. Fomos conversar com ela assim que terminou a 

apresentação. Ela aceitou sem muitas perguntas. Disse que 

faria porque gostava de teatro. Seu parceiro ainda quis 

negociar um pouco, mas terminou aceitando fazer pelo cachê 

que oferecíamos. Tempos depois, ela me disse que o cachê na 

boate era menos da metade do que ganhariam conosco.  

 O grupo achou melhor que eles não participassem dos 

ensaios. Somente vieram uns dois dias antes da estreia para 

que a gente mostrasse onde, e em que momento, eles 

entrariam em cena. Falei brevemente sobre o conteúdo da 

peça. Disse que o tom era bem barra pesada, e que gostaria 

que eles permanecessem sérios durante toda a cena. Nesse 

dia, notamos que eles estavam tímidos. Falavam baixo, 

diferente de quando havíamos conversado lá na boate. Mal 

nos cumprimentaram, olhavam para o chão. Fiquei meio 

receosa de que eles desistissem.  

  Na estreia, fomos capa de todos os cadernos culturais 

da cidade. Aos jornalistas, apenas informei que "essa minha 

nova produção aprofundava de forma mais radical as minhas 

investigações sobre os limites da representação teatral".  
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 Os ingressos para a estreia se esgotaram com duas 

semanas de antecedência. 

 A peça era uma sucessão de situações chocantes. Quando 

chegou a vez deles entrarem em cena, algumas pessoas já 

haviam deixado o teatro. Eles entraram bem certinhos, 

caminharam até o local, tiraram a roupa, e começaram a 

transar. Enquanto transavam, um coro de mendigos e um coro 

de policiais rezavam tristemente, em uníssono, um "Santo 

Anjo do senhor, meu zeloso guardador...".  Ao fundo, entre 

uma frase e outra, ouviam-se rajadas de metralhadoras.  

 Eu tinha explicado a cena para eles. Quer dizer, não 

com muitos detalhes. (Depois, passado tudo, ela me disse 

que o que mais a havia apavorado tinha sido aquela prece.) 

O fato é que mal começaram a transa e ela caiu no maior 

choro. Ela abaixava a cabeça, tentando esconder o choro da 

plateia. Ele estava por trás dela, mas também notou 

imediatamente. Ela soluçava. O seu corpo tremia todo. Até 

que, aparentemente, ela desmaiou. Constrangido, ele ainda 

tentou continuar. A cena deveria durar uns cinco minutos. 

Não deu. Ele parou e, aflito, tentou me localizar nas 

coxias, como se aguardasse instruções. Mas eu não tinha 

ideia do que fazer naquela situação! Bem, no desespero, 

acho que ele tomou a decisão mais acertada: carregou-a nos 

braços e saiu correndo para os bastidores. Teatralmente 

falando, a cena ficou linda.  

 Eu estava apavorada, em choque. Daí a alguns minutos, 

ela voltou do desmaio, pediu um pouco de água e ficou 

quieta, deitada num colchonete, num canto do camarim. 

 Ao final, ainda ouvindo os aplausos da plateia, fui 

atrás deles, mas eles já haviam deixado o teatro.  

 No dia seguinte, o cara telefonou. Ele queria se 

desculpar pelo que tinha acontecido. Disse que sua parceira 

tinha ficado meio nervosa, mas que não tinha sido nada de 

mais. E confirmou que estariam lá, na hora marcada, para a 

segunda apresentação.  

 Quando Elisa me contou sobre o telefonema, discutimos 

longamente se valeria a pena mantê-los na peça. Aquilo 

nunca fora uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça. 

Alguns dos nossos atores não aceitavam a ideia: alegavam 

que era uma exploração do ser humano etc. e tal. Resolvi 

manter a cena. Pensei até em pedir para que eles repetissem 

tudo igualzinho à primeira noite, isto é, com choro, 

desmaio e todo o resto. Mas sabia que isso era impossível. 

Não poderiam simular algo com tanta força. 

 Teatro lotado, críticos. O boca a boca já garantira 

aquela expectativa de circo romano. 

 Segundo ato, chega a hora deles entrarem em cena. Tudo 

certinho, no timing. Caminham até o foco de luz, tiram a 

roupa. Rajadas de metralhadoras. Santo Anjo.... E, como se 

estivesse tudo ensaiado, ela começa a chorar outra vez. 

Repete o gesto que fizera na noite anterior, tentando 
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esconder o rosto com as mãos. O choro vai aumentando. Ela 

cai, desmaiada de novo. Ele pára, carrega-a nos braços e 

sai. Cheguei a pensar que eles estavam representando. Foi 

quase tudo igual à noite anterior. 

 Corri até eles no camarim. Dessa vez, ele estava mais 

nervoso. Notei que ela sangrava. Fiquei muito assustada. 

Pedi a ele que a enrolasse num roupão e que a carregasse 

até meu carro. fui com eles a um pronto-socorro. 

 Demos entrada no hospital às 10h50m. Meu carro ficou 

uma poça de sangue. Pouco depois da meia-noite, o médico me 

perguntou se ela tinha algum plano de saúde. Lógico que não 

tinha. Seu colega informou que quando ficavam doentes era o 

dono da boate quem pagava os remédios. Entendi o recado. 

Disse ao médico que pagaria o que fosse necessário. Ela 

ainda estava no sexto mês de gravidez. Era tudo muito 

arriscado. Sua pressão arterial estava altíssima. Às 4h45m, 

nascia uma menina, que foi direto para uma UTI neonatal. 

Suas chances de sobreviver eram pequenas. Foi uma noite 

terrível. Assim que acabou o espetáculo, Elisa veio me 

encontrar. Chorávamos como duas loucas. A gente nunca tinha 

passado por algo assim, em tantos anos de convivência. Não 

conseguíamos falar; nos abraçávamos...  

 

(A primeira atriz inspira fundo e expira lentamente. Fica imóvel por alguns 
segundos, de olhos fechados. Depois, olha para as outras atrizes, e 
caminha até sua cadeira. As outras atrizes olham-na com aprovação. A 
luz do palco cai em resistência, antes de escurecer por completo, ouve-se 
novamente o mesmo tiro do início da peça. O centro do palco acende-se 
novamente, e a 2ª atriz se levanta, caminha até o foco de luz, e começa a 
falar.) 
 

2ª Atriz: Na hora do tiro, eu estava dormindo no sofá da sala 
de estar. Eu não tinha ainda nem sete anos. Acordei com o 

barulho. Elas não gostavam quando eu brincava ali, na sala, 

por causa das estantes. Tinha umas estantes enormes, cheias 

de livros de teatro. Na hora do tiro, eu acordei pensando 

que as estantes estavam caindo por cima de mim.  

 Elas não gostavam, mas eu vivia brincando com 

tragédias, com dramas, com farsas, e com muita teoria 

teatral também. Gostava de desarrumar tudo, de empilhar... 

Acho que era eu quem mais utilizava aqueles livros. Minhas 

mães eram tão ocupadas que não notavam mais a existência 

daquela biblioteca. Sim, "minhas mães", no plural mesmo. Eu 

tinha três mães. Depois daquele tiro, fiquei somente com 

uma: com Elisa, que das três era a que era menos mãe: ela 

era mais como um pai; era a que sabia dizer não. Foi ela 

quem de fato me criou. 

 Quando Elisa foi morar na França, há uns cinco anos, 

eu fiquei só. Minha família acabou. Ela me deixou neste 

apartamento, e até hoje me manda algum dinheiro. Mas bem 

pouco. Eu tenho que me virar sozinha. Elisa vem de uma 
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família pobre. Depois que minha mãe morreu, seus irmãos nos 

tomaram tudo – gente rica e mesquinha! Nos deixaram sem 

nada. Elisa foi à luta e conseguiu me criar, no maior 

sufoco. Admiro muito essa mulher: é inteligente, sensível e 

muito honesta. No teatro, nunca conseguiu o destaque que 

tinha a minha mãe. Minha mãe tinha o charme, a liderança, e 

o sobrenome... Mas era Elisa quem garantia a qualidade 

daquelas montagens - fazia luz, figurino, cenário...

 Quanto à outra mãe, a verdadeira, quer dizer, a 

biológica, lembro muito pouco. Mas lembro dela com carinho. 

Era a que mais brincava comigo. Mas era a que eu menos 

respeitava. Quer dizer, ela me deixava fazer o que eu bem 

quisesse. Era ela quem cuidava de mim: dava banho, escovava 

os dentes, descia para o playground comigo, rezava antes de 

eu dormir. Mas era Elisa e a minha outra mãe que me levavam 

para as festas de aniversário, para o cinema, para o 

teatro. Ela era a minha mãe de casa.  

 Segundo Elisa, as coisas se complicaram quando ela 

arranjou um namorado. Parece que o cara queria morar lá com 

ela. Parece que já era casado, e estava desempregado... 

Lembro-me vagamente desse sujeito. Elisa tem quase certeza 

de que foi ele quem atirou. Não me interessa. Às vezes, 

tenho vontade de procurá-la. Nem sei se já saiu da prisão. 

Provavelmente sim. Também, ela nunca me procurou. Quer 

dizer, a gente se mudou, talvez ela tenha me procurado e 

não tenha conseguido me encontrar.  

 Dois anos atrás, um dos meus professores da 

universidade me convidou para participar de um projeto 

dentro da penitenciária onde ela cumpria pena, ou ainda 

cumpre. Ele queria fazer um trabalho com textos de Lorca. 

Seriam alguns meses de oficinas, que deveriam resultar em 

alguma montagem com as internas. Dei uma desculpa qualquer, 

disse que estava envolvida com outras pesquisas. De vez em 

quando, perguntava a ele como andava o projeto de Lorca na 

prisão. Um dia, no intervalo de uma aula, vi que tinha uma 

pasta sobre a mesa com uma etiqueta escrita "Lorca livre". 

Não resisti e, rapidamente, sem que ninguém visse, abri e 

revirei todos os papéis, em busca do nome dela. Tinha mais 

de vinte nomes de detentas. O dela não estava lá.  

Fiquei imaginando aquelas presas, provavelmente semi-

analfabetas, dizendo aqueles versos. O que será que Lorca 

poderia fazer por elas? Será que minha mãe poderia entender 

Lorca?  

 Eu me criei no teatro. Quero mesmo é ser diretora, 

como minha mãe. Sei que como atriz não sou lá grandes 

coisas. Também tenho pretensões de fazer cinema. 

 Nessa época do projeto Lorca, eu estava no grupo de um 

diretor muito importante. Um cara famoso até na Europa. Ele 

gostava de mim. Gostava até mais do que devia. Vez por 

outra, me chamava pra viajar com ele, vivia me dando 

presentinhos etc. e tal. É um cara até certo ponto 



 6 

interessante. Fisicamente não é nenhum Apolo... Ele sempre 

diz que foi muito influenciado pelas peças da minha mãe. 

Desconfio que ele nunca viu nenhum dos espetáculos dela. 

Que diferença faz? É casado há mais de quinze anos com a 

mesma mulher, mas vive cheio de namoradinhas. Comigo, era 

mais do que generoso. 

 Sinto-me, às vezes, meio puta. Sei que minha mãe era 

puta de verdade. Antes de ir para Paris, Elisa me contou a 

história do sexo explícito, e tudo mais. Vi as fotos da 

peça. Minha mãe sempre registrava seus trabalhos. Porém, da 

peça em que minha mãe trabalhou – e eu também, afinal já 

estava lá, na barriga dela –, só havia o vídeo de uma 

remontagem, quando a tal cena já havia sido suprimida.  

 Uma vez pedi a Elisa para me mostrar a boate onde elas 

tinham encontrado minha mãe. Ficava no centro da cidade. 

Fomos lá, havia outros estabelecimentos do mesmo gênero, 

mas nos informaram que a tal boate tinha sido fechada há 

alguns anos. Pensava que era uma região mais imunda. Até 

que não era tão ruim assim.  

 Quando minha mãe foi presa, a juíza deu minha guarda a 

Elisa. Todo ano, ela tinha que me levar ao juizado para 

renovar a papelada. Na minha carteira de identidade, consta 

o nome da minha mãe verdadeira. Pai, desconhecido. Sou, com 

todas as letras, filha da puta. Isso já me envergonhou 

muito. Agora, já não ligo tanto. Adotei o sobrenome de 

minha mãe, como nome artístico. Todos pensam que eu fui 

adotada por Elisa e por ela. Há quem saiba de toda a 

história; mas, com o passar dos anos, minha mãe verdadeira 

desapareceu das conversas. Ela desapareceu até para mim. 

Quer dizer, às vezes ainda penso nela. Mas não saberia mais 

o que lhe dizer, caso a reencontrasse. 

 

(Respira fundo, abaixa a cabeça, exatamente como o fizera a 1ª atriz, 
espera um pouco, e caminha em direção à sua cadeira. As outras atrizes a 
cumprimentam em silêncio. A luz cai novamente em resistência. Ouve-se 
o tiro, de novo. A luz retorna. É a vez da 3ª atriz.) 
 

3ª Atriz: Eu disse que tinha sido eu. E foi. Foi tudo ideia 
minha. Ele entrou nisso por mim. Ele tinha a vida dele, 

tinha os filhos... Eu, não: só fiz besteira na minha vida.  

 A Elisa fez de um tudo para que eu dissesse que tinha 

sido ele. Mas eu não ia fazer isso nunca. Fui eu, pronto. O 

pior é que ele terminou indo em cana também. Eu não sabia, 

mas ele tava fugido. Voltou pra terminar a pena. Nem sei 

mais dele. Eu queria me mandar com ele. Mas ele não queria 

a menina. 

 Eu, já tinha tempo, precisava sair daquele 

apartamento. Pode me chamar de ingrata, mas nunca consegui 

engolir aquelas duas. Sim, tudo bem, elas foram boas 

comigo, com minha filha também. Aliás, não fossem elas, a 

menina tinha morrido sem assistência. (Eu já tinha perdido 
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outra, também com quase sete meses de barriga.) Eu não 

nasci para parir. Tem mulher que é assim. O que eu queria 

mesmo era ser famosa. Desde pequena minha tia dizia que eu 

já imitava os anúncios e as músicas do rádio e da TV. Que 

eu gostava de dançar... Ela dizia que eu devia ter puxado 

ao meu avô que, lá na terra dele, tinha um teatro de 

mamulengo. Ainda me lembro de um boneco desses, lá pela 

casa da minha tia.  

 Quando elas nos chamaram para fazer parte da peça, eu 

fiquei realizada, né? Além do dinheiro, que era muito bom, 

era num teatro de verdade, numa peça séria.  

 Antes, eu tinha feito uma peça, na escola. Depois, a 

gente foi pro outro lado da cidade, e eu deixei a escola. 

Pedia pra minha tia me levar num teatro. Mas ela nunca 

pôde.  

 Quando eu comecei na vida, meu sonho era que um 

diretor de cinema ia se apaixonar por mim e me contratar 

pra um filme. Um filme de amor. De preferência com cenas 

que eu aparecesse nua. Eu tinha, modéstia à parte, um 

corpão. Hoje, tá esse bagulho. Na vida real, nem diretor de 

filme de sacanagem nunca me chamou pra nada. Quer dizer, 

quando eu tava na cadeia, tinha aquela história de fazer 

peça de teatro. Eu detestava aquilo. Coisa mal feita, só 

para dizer que tavam fazendo um bem pras presas. Coisa sem 

sentido. Eu era contra. A peça mesmo saía uma porcaria. Nem 

a gente da cadeia gostava de ver. Eu que não ia participar 

daquilo. 

 Eu não devo prestar mesmo, porque elas me pagavam bem, 

me davam roupa, médico, e fim de semana de folga; mas eu 

não gostava dali. Elas não queriam que eu conversasse com 

ninguém. Eu não podia levar a menina pra canto nenhum. 

Minha tia nunca viu a menina! Era uma prisão. Primeiro, 

elas disseram que eu podia continuar na boate; depois 

pediram pra eu parar. Preferiam aumentar meu salário. Tudo 

bem, no começo foi até um alívio mesmo. Mas depois, senti 

falta. Por pior que seja uma profissão, a pessoa quer ter o 

seu trabalho. Não nasci pra doméstica. Faço por obrigação, 

mas não gosto. Também não gostava mais de fazer programa. 

Os shows, eu gostava. Ernesto era um parceiro maravilhoso. 

Amigo mesmo. E eu gostava de transar na frente daqueles 

caras; tudo tarado; tudo pervertido! Quando a menina 

nasceu, Ernesto teve que arranjar outra parceira. Depois, 

soube que viajou com um coroa – um técnico de time de 

futebol, cheio da grana. Aí perdemos contato.  

 Uma vez, há pouco tempo, chegou um cara lá na prisão 

pra montar uma peça de García Lorca. Eu já tinha assistido 

uma peça desse escritor. A Elisa, sozinha, sem a outra, 

tinha montado uma peça dele. O tal cara era um professor da 

universidade de teatro e queria montar a peça A casa de 

Bernarda Alba. Uma história muito triste. Um dia, durante 

os ensaios, ele passou o filme da história pra todas as 
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internas. Teve gente que adorou; e teve gente que nem 

assistiu todo, saiu antes da metade. 

 Noutro dia, ele trouxe uma atriz já de idade para 

dizer uns pedaços de uma outra peça de Lorca. Foi uma coisa 

muito bonita. Era Yerma, o nome da peça. Era sobre uma 

mulher que não conseguia ter filho. (Ainda me arrepio toda 

quando lembro!) Essa senhora era uma atriz muito boa; já 

devia ter mais de setenta anos e, mesmo assim, a gente 

pensava que tava vendo uma jovem querendo engravidar, sem 

poder. Ela dizia aqueles versos com tanta emoção. Foi muito 

bonito.  

 Quando terminou, fui falar com ela e pedi pra ela 

escrever um pedaço daquele texto pra mim. Ela me olhou e, 

com os olhos cheios de lágrimas, me perguntou se eu tinha 

filhos. Não sei por que, respondi que não. Aí ela me deu um 

abraço e me prometeu que me mandaria uma cópia xerox da 

peça inteira. Eu disse que não precisava não, que eu só 

queria que ela escrevesse um pedacinho num papel. Uma parte 

que ela gostasse. Mas que eu queria em espanhol – porque 

ela tinha feito nas duas línguas: primeiro em espanhol, 

depois em português, e em espanhol eu tinha achado mais 

bonito. Aí, ela sentou, pegou um pedaço de papel e copiou: 

  

  

  "Ay, qué prado de pena!  

       Ay, qué puerta cerrada a la hermosura,  

   que pido un hijo que sufrir y el aire 

   me ofrece dalias de dormida luna! 

   Estos dos manantiales que yo tengo 

   de leche tibia, son en la espesura 

   de mi carne, dos pulsos de caballo, 

   que hacen latir la rama de mi angustia. 

   Ay pechos ciegos bajo mi vestido! 

   Ay palomas sin ojos ni blancura! 

   Ay, que dolor de sangre prisionera 

   me está clavando avispas en la nuca! 

    Pero tú has de venir, amor, mi niño, 

    porque el agua da sal, la tierra fruta, 

    y nuestro vientre guarda tiernos hijos 

    como la nube lleva dulce lluvia." 

 

  Eu não entendo espanhol não. Já fiz muito programa 

com gringo, mas não falo nada de espanhol. Tinha uma presa 

que era espanhola, uma mulher muito bonita. Pedi pra ela me 

ensinar a pronúncia desses versos. Ela ficava horas 

repetindo pra mim. Ela decorou primeiro do que eu. Ela me 

disse que tinha conhecido Lorca ali na cadeia. No país 

dela, nunca tinha ouvido falar dele. Ela estava no elenco 

de A casa de Bernarda Alba. Um dia, ela contou ao diretor 

sobre mim, e como eu gostava daqueles versos de Yerma. Ele 

mandou me chamar e me perguntou se eu não queria entrar na 
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peça, só pra dizer os versos. Ele iria arranjar uma cena só 

pra mim. Eu disse que não. Mas o professor insistiu. Queria 

porque queria que os meus versos entrassem na peça. Me 

sugeriu então que eu gravasse os versos, com a minha 

própria voz, e ele colocaria na peça, como se fosse um 

pensamento de algumas das personagens. Aí eu aceitei.  

 No dia da peça, eu tava tão nervosa que mal prestei 

atenção na história. Só estava esperando ouvir minha voz, 

falando em espanhol, aqueles versos lindos. A peça não tava 

grande coisa. As atrizes eram ruins. Fiquei lembrando 

daquela senhora que veio dizer os versos de Lorca. Ela, 

sim, tinha voz. Essas daqui não sabiam nem falar direito, 

ninguém ouvia a voz delas. Na hora que entrou a gravação eu 

quase morri. Não tinha escutado antes. Primeiro, achei 

minha voz horrível. Minhas colegas ficaram tudo rindo, 

olhando pra mim. E era demorado... ele botou umas músicas 

pelo meio. Mas bem que ficou bonito. Me emocionou mesmo. Eu 

chorei, e não foi só de vergonha não. Achei que ali eu era 

como uma atriz de teatro. Naquela hora lembrei da minha 

filha, e quis que ela tivesse ali, ouvindo a minha voz.  

  

 (Respira fundo, abaixa a cabeça, fecha os olhos. A luz cai em resistência. 
Ela permanece no centro do palco. As outras atrizes se levantam e a 
abraçam. Ouve-se em off a voz de uma atriz idosa recitando os versos de 
Lorca.) 

 
2º Ato (o choro) 

 
        
 (Penumbra. Choro de recém-nascido. Um chorinho muito fraco que 
começa a se sobrepor aos versos de Lorca. As atrizes ainda estão no 
centro do palco. Retornam às cadeiras e se concentram outra vez. Agora, 
elas se sentam na seguinte ordem: a 3ª senta na cadeira onde antes 
estava a 2ª, a 2ª onde antes estava a 1ª e a 1ª onde antes sentava a 3ª. A 1ª 
se levanta, caminha até o centro, olha para a plateia e fala.) 
 
 

1ª atriz: Eu acho que eu nem escutei o chorinho dela na hora 
que ela nasceu. Eles tinham me dado uma anestesia... eu 

tava meia dopada. Só lembro que o médico disse que era uma 

menina. No outro dia, quando acordei, Ernesto estava lá com 

as duas, a Elisa e a outra. Era um quarto que parecia de 

hotel de luxo. Tinha banheiro, tinha TV, geladeira, jarro 

com flores artificiais, mas que pareciam de verdade.  

 Perguntei pela menina. Elas foram logo falando: "Ela 

tá nas mãos dos melhores médicos, tamos fazendo tudo que é 

possível para salvá-la". Eu queria ir ver a menina. Só me 

deixaram ver no outro dia. Ela tava toda furada, tomando 

soro pela cabeça. Era muito pequenininha. Pesava pouco mais 

de um quilo. Mas tava viva. Quando eu olhei pra ela, eu 

rezei. Pedi a todas as santas pra iluminar aquela menina. 
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Acreditei que ela ia se salvar. Fiz promessa de não beber, 

nem fumar nunca mais. E parei mesmo. Na gravidez, eu não 

tinha conseguido parar; mas ali, naquela hora, eu parei de 

vez. 

 Fiquei uns quatro dias no hospital. Quando tive alta, 

elas me disseram pra eu ficar no apartamento delas enquanto 

a menina estivesse na UTI. Eu estranhei, mas quando vi que 

não teria como pagar o aluguel do quarto – sim, porque 

daqui que eu voltasse a trabalhar iria demorar pelo menos 

um mês –, então eu aceitei.  

 Era um apartamento grande, com quatro quartos, mas 

meio desarrumado. Quase não tinha móveis. Me colocaram num 

quarto sem cortina, muito claro. Me emprestaram umas 

roupas. Elas não tinham empregada. Não sei por que, 

dinheiro pra pagar tenho certeza que tinham. Eu passava o 

dia quase todo sozinha. Elas saíam por volta das 10 e só 

voltavam de madrugada. Eu ligava pros médicos pra saber da 

menina. "Cada dia é uma vitória", dizia a enfermeira. "Cada 

dia é uma vitória", engraçado, lembrei que minha tia também 

vivia dizendo essa frase. 

 A menina saiu do hospital quase dois meses depois. Era 

muito bonitinha. Eu me apeguei logo. Gostava de cuidar 

dela. Não dei de mamar. Talvez por isso a menina não tinha 

muita saúde. Vivia cansando, e era preciso correr para 

nebulizar na emergência. Teve uma noite que eu vi a hora de 

ela morrer, ficou toda roxinha. Eu me desesperei muito. Era 

asma da braba.  

 Pensei que minha filha tava com aquela asma como um 

castigo por eu ter feito aquela cena com o povo dizendo o 

Santo Anjo do Senhor. Elisa e a outra lá disseram que isso 

não tinha nada a ver, que era besteira pensar nisso, "que 

era crendice". Mas esse pensamento nunca saiu da minha 

cabeça: a menina estava pagando pelo meu pecado. 

 Na boate, tudo bem, na frente daqueles tarados, eu é 

que era santa. Mas ali no teatro, com gente de família na 

plateia... não foi certo. Agora a menina é que tava 

pagando. Rezei e pedi pra asma dela passar pra mim, que era 

quem merecia o castigo. Mas não teve jeito, a asma só foi 

melhorando quando ela já tava com uns cinco pra seis anos. 

 E eu fui ficando por lá. E elas iam também se apegando 

à menina. A Elisa menos, mas a outra gostava de brincar com 

ela por horas e horas. Um belo dia, quando a menina já 

tinha uns sete meses de vida, ela veio me propor pra eu 

trabalhar com elas. Eu já estava fazendo de um tudo no 

apartamento mesmo, só não tava ganhando pelo serviço. 

Resolvi aceitar. Mas disse que gostaria de trabalhar na 

boate, na sexta e no sábado. Ela topou.  

 No outro dia, ouvi uma discussão entre elas. A Elisa 

não queria que eu ficasse ali com a menina. Achava que já 

tava na hora delas se livrarem de mim. Mas a outra era quem 

mandava mesmo, e a Elisa teve que me engolir. Ela não 



 11 

demonstrava, mas acho que também já estava meia apegada à 

menina. A outra gostava de ficar conversando, perguntando 

sobre minha vida. Às vezes, vinha com umas conversas muito 

estranhas: queria saber se eu sentia prazer quando fazia 

show, com quantos caras eu já tinha transado numa mesma 

noite, esse tipo de pergunta. Teve uma vez que ela tava 

bebendo vinho, já ia na terceira garrafa, numa noite que a 

Elisa tinha viajado, e lá pras tantas, sem que eu 

esperasse, ela me deu um beijo na boca. E não foi só um 

beijo não, queria mais. Eu é que não encarei. Não tinha 

nada a ver, ainda mais na frente da neném. Eu já tinha 

transado com mulheres, mas não gostava. Na cadeia também me 

deram um beijo. Foi a espanhola. E eu retribuí. Mas somente 

uma vez. Depois daquela noite do vinho, ela nunca mais veio 

conversar sobre essas coisas comigo. Aliás, ela quase que 

deixou de falar comigo. Ficou como a Elisa, falando somente 

o estritamente necessário.  

  

  

(Luz cai em resistência. Choro de recém-nascido. A 2ª atriz se levanta, vai 
até o centro do palco, pega a 1ª pela mão e a conduz à sua cadeira. Volta 
ao centro do palco, a luz retorna, e ela começa a falar.) 
 
 

2ª atriz: Eu só ouvi o choro daquela criança quando ela 

finalmente recebeu alta e eu fui com Elisa e a mãe dela 

buscá-la no hospital. Elisa dirigia o carro, eu ia no banco 

da frente. Atrás de mim estava ela com a menina no colo. E 

eu ouvi aquele chorinho Nunca soube ao certo se queria ser 

mãe. A vida, até então, me dizia que não. Eu e Elisa já 

havíamos conversado muitas vezes sobre isso: ela não queria 

de jeito nenhum. Agora estávamos nós, ali, com aquela 

criança em casa. Sentindo-nos responsáveis, não somente por 

ela, mas também pela mãe dela. Essa não tinha ninguém, 

coitada... Fazia tempo que não via a única tia que ainda 

morava por aqui. Não tinha nada: era um desamparo total. 

Sabia ler até com alguma fluência. Mas escrevia com muita 

dificuldade. Quando anotava um recado, era um festival de 

erros... Se informava pelas novelas; falava o que a novela 

falava; pensava o que a novela pensava; queria se vestir 

como o povo das novelas. 

 Uma vez, Elisa viu que ela tinha pegado um livro para 

ler. Um livrinho com uma peça infantil. Elisa perguntou se 

ela tinha gostado e ela disse que ainda estava na metade, 

mas que estava gostando. Aos poucos a gente começou a 

querer "educá-la". A gente a levava para o teatro, e ela às 

vezes parecia muito interessada. Ela gostava de teatro e de 

cinema. Mas o problema era muito maior: cada dia ela ficava 

mais dependente de nós. E nós, a cada dia, mais apegadas à 

menina.  

 No dia em que fomos ao cartório para tirar a certidão 
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de nascimento, tive muita vontade de pedir a ela que me 

deixasse registrar a menina, como se fosse minha filha. Um 

pensamento que eu não tive coragem de dividir nem com 

Elisa. 

 Uma noite, estávamos só eu e ela em casa, Elisa havia 

viajado, eu perguntei se ela estava gostando de ser mãe. 

Bebíamos vinho. Ela disse que sim. Mas que tinha muito medo 

também. Medo de não poder dar tudo o que a menina 

precisaria para se criar com saúde e com tranquilidade. Ela 

me perguntou se eu não queria ter filhos. Olhei bem para 

ela, e fiquei em silêncio. Aquela conversa já tinha se 

alongado demais; já tínhamos falado de tudo... Olhei para 

ela, dei-lhe um abraço, e beijei sua boca. Acho que ela 

nunca entendeu aquele beijo... nem eu.  

 Nessa época, eu estava preparando um espetáculo a 

partir dos textos de Buchner. Meio de porre, fiquei 

repetindo uma fala do Woyzeck. Ela se levantou, pegou a 

menina que dormia ao nosso lado, e foi em silêncio para o 

seu quarto. 

  

 

(Luz cai em resistência. Choro de recém-nascido. A 3ª atriz se levanta, vai 
até o centro do palco, pega a 2ª pela mão e a conduz à sua cadeira. Volta 
ao centro do palco, a luz retorna, e ela começa a falar.) 
 
 

3ª atriz: Eu chorava bem fraquinho. Elisa diz que quando eu 
cheguei em casa, após dois meses na maternidade, meu choro 

ainda era quase imperceptível. Bastava estarem um pouco 

longe, num outro cômodo, e já não o escutariam. Por causa 

disso, ninguém podia ouvir música ou ver televisão. A casa 

ficava em silêncio, esperando pelo meu choro. 

 Como atriz, eu sempre consigo chorar em cena. Choro 

quando bem quero. Choro mesmo, de cair lágrimas. Nunca vi 

dificuldade nisso. Fora do palco, eu choro pouco. Quase 

nunca choro. Mas quando eu quero, eu choro. Às vezes isso 

me ajuda. 

 Ano passado, no domingo de Páscoa, tive muita vontade 

de chorar de verdade. Conversei longamente com Elisa pelo 

computador. Disse a ela que nosso grupo estava ensaiando 

Woyzeck, de Buchner. Aí ela me contou que uma vez minha mãe 

deu essa peça para minha mãe verdadeira ler, e que ela 

levou mais de uma semana para terminar a leitura. Ficava 

agarrada com o livro por todos os cantos da casa, 

compenetrada, fazendo caras e muxoxos. 

 De repente, numa noite, enquanto comiam algo, ela 

perguntou por que minha mãe tinha lhe dado justamente 

aquela peça para ela ler. "Ora, por que não? É uma peça 

boa, que por sinal eu tô trabalhando com ela atualmente. E 

além do mais é uma peça curtinha, fácil de ler. Queria ver 

se você gostava." Mas ela estava estranha naquela noite. E 
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começou a falar mais alto, muito nervosa: "Vocês pensam que 

eu sou como esse cara da história, não é? Pensam que eu sou 

uma ignorante, pensam que eu sou como um bicho, não é?!" E 

foi ficando cada vez mais exaltada. Começou a chorar e a 

gritar que queria ir embora, que ia sumir dali com a filha 

dela, que ela não era bicho. Foi preciso muita conversa 

para acalmá-la. Para convecê-la de que aquilo era apenas 

uma peça.  

 Elisa ria; mas eu fiquei com vontade de chorar. Não 

chorei. Mas tive uma baita crise de asma. Comigo é assim, 

quando tenho aborrecimento, ou quando prendo o choro, já 

sei que vai faltar ar. Fazia tempo que eu não precisava de 

nebulização.  

 Três semanas depois, foi a nossa estreia. Estava muito 

tensa. Não gostava nem um pouco da montagem. Minha relação 

com o diretor já tinha ido para o espaço. O clima estava 

muito ruim. Apesar de tudo isso, ou quem sabe até mesmo por 

causa de tudo isso, acho que foi o meu melhor trabalho como 

atriz, até hoje. Nunca representei daquela forma, com tanta 

força e precisão.  

 Logo depois, um crítico escreveu que certamente minha 

mãe se orgulharia daquele meu trabalho. Engraçado, quando 

eu li aquilo, pensei, por alguns segundos, que ele se 

referia à minha mãe verdadeira. Aí eu chorei de verdade. 

Será que ela leria aquele jornal? Provavelmente não. 

 

(Luz cai em resistência, mais do que nas vezes anteriores, chegando 
quase a um blackout. As outras atrizes se levantam e a abraçam.)  
 
 

3º ATO (a prece) 
 
 
(Penumbra. Ouve-se, em off, um coro rezando o Santo Anjo do Senhor. As 
atrizes retornam às cadeiras e se concentram outra vez. Agora, elas se 
sentam na seguinte ordem: a 3ª senta na cadeira onde antes estava a 1ª, a 
2ª onde antes estava a 3ª, e a 1ª onde antes sentava a 2ª. A 1ª se levanta, 
caminha até o centro, olha para a plateia e fala.) 
 
 

1ª atriz: Toda noite era um Santo Anjo. Assim ela me botava 
para dormir. Conversava muito comigo, e depois rezava. Ela 

rezava toda noite. Nessas horas parecia uma santa, não 

tinha nada de puta.  

 Eu não gosto de fazer papel de puta. Mas já tive que 

fazer, em dois espetáculos. 

 Uma vez perguntei a Elisa se ela não rezava. E se 

minha mãe também não rezava. Se elas não tinham nenhuma fé. 

Ela não gostava de falar sobre isso. Mas eu acho que ela 

rezava. De noite, quando deitava, ficava calada, 

concentrada, pensando... Parecia estar rezando, mas dizia 
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que não, que somente estava "passando a limpo os 

acontecimentos do dia".  Eu rezo, pelo menos um Santo Anjo 

do Senhor. Ultimamente, tenho rezado mais. Rezo no teatro e 

rezo aqui, sozinha, neste apartamento. Nunca pensei que um 

papel pudesse me abalar tanto. Aliás, não é só o papel, é 

toda a proposta dessa peça. Guillermo é um encenador 

absolutamente genial, e isso não se discute. 

 Como ele é cruel com os atores! Ele mostra a toda hora 

que você não tem a menor importância; que você não é 

ninguém; e que não tem condição nenhuma de entrar no 

raciocínio dele. Os ensaios estão ficando pesados demais. 

Mas a beleza que ele extrai dessas nossas dores termina nos 

seduzindo e fazendo com que a gente volte no dia seguinte e 

se submeta à sua arrogância.  

 Faz mais de um mês que ele trabalha comigo numa cena. 

Eu não quero dizer que não posso, que não consigo fazer o 

que ele quer. Mas é uma violação para o meu corpo e para a 

minha alma. Ainda mais dentro de uma capela. Eu não sou 

religiosa, quer dizer, não sou ligada a nenhuma religião, 

mas aquele lugar mexe comigo, impõe respeito. Não posso... 

Lógico que a asma voltou com toda força. Esta semana 

nebulizei duas vezes. 

 Alana, a colega com quem eu contraceno, também está 

arrasada. Ela não sabe, mas inicialmente Guillermo queria 

que eu fizesse a parte dela na cena. Não aceitei mesmo. 

Disse que, no máximo, já indo contra todos os meus 

princípios, aceitaria ser a outra na cena. Ele ainda 

insistiu; mas terminou trocando, deixando o pior para a 

coitada da Alana. Lógico que o sobrenome de minha mãe deve 

ter pesado nessa hora. Sei que ele não quer me perder.  

 Alana é mais jovem do que eu e seu pavor é pensar que 

seus pais podem resolver vir assistir à peça. Ela me disse 

que eles raramente vêm. Bem, pelo menos esse medo eu não 

preciso ter. Se bem que, às vezes, quando estou em cena, 

principalmente agora depois do sucesso do Woyzeck, eu fico 

pensando: será que ali na plateia, em meio àquelas caras, 

não estaria sentada minha mãe? Se ela já saiu da prisão, 

não seria tão improvável que tivesse curiosidade de ver a 

filha atuando. Era só comprar o ingresso, sentar ali, no 

escuro do teatro, em meio àqueles estranhos, e ficar me 

assistindo. Não precisava nem vir falar comigo. 

Dificilmente eu a reconheceria mesmo.  

 Tenho certeza de que Guillermo sabe de toda a história 

da minha mãe. E, por isso mesmo, me coloca numa situação 

como essa. 

 (Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti 

me confiou a piedade divina...) Ontem, eram umas cinco da 

matina, eu acordei assustada, sem ar. Tive um pesadelo. Era 

a noite da estreia, e a capela estava lotada. Porém, mal a 

peça começava, Alana virava-se para mim, lívida, e dizia: 

"Todas essas pessoas aí são meus pais e minhas mães". Dizia 
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isso e caía numa tremenda crise de choro, quase uma 

convulsão. Eu a carregava até os bastidores e a colocava 

num colchonete... e ficava do seu lado tentando acalmá-la: 

"Alana, é uma plateia normal, como outra qualquer." Mas ela 

não parava de chorar. Chegava minha hora de voltar à cena. 

Quando eu olhava de novo para a plateia, via lá no fundo, 

no último banco, uma senhora de óculos escuros. Com um 

lenço, num gesto de falsa elegância, ela enxugava as 

lágrimas que caíam por detrás das enormes lentes dos 

óculos. Mas não eram lágrimas de tristeza: ela parecia 

estar se contendo, como se estivesse tentando esconder um 

ataque de riso. Eram lágrimas de riso. Lembro daqueles 

óculos. Eram da minha mãe, da verdadeira não, da do teatro. 

Mas não era ela quem estava ali, era a outra. O cabelo era 

muito escuro para ser a minha mãe do teatro. Tinha certeza 

de que era a minha mãe verdadeira que estava ali.  

 Acordei. E fui direto para a nebulização. Não consegui 

dormir mais naquele dia. À noite, assim que cheguei no 

ensaio, dei um longo abraço em Alana. Ela ficou meio sem 

jeito, porque eu não sou uma pessoa que costuma manifestar 

afetividade. Não sei... Sentia-me um pouco responsável por 

ela.  

(Luz cai em resistência. Novamente, em off, um coro rezando um Santo 
Anjo do Senhor. A primeira atriz deixa o espaço cênico e se senta na 
plateia, em meio aos espectadores, de preferência na primeira fila, onde 
ficará até o final da peça. Sua cadeira permanece em cena, vazia. Ouve-se, 
sobrepondo-se ao coro, um choro de recém-nascido. A luz volta a 
iluminar o centro do palco. A 2ª atriz se levanta, vai ao foco de luz, olha 
para a plateia e fala.) 
 

2ª atriz: Eu não sei muitas rezas. Minha tia ensinou o Salve 
Rainha, mas eu não decorei inteiro. Sei o Pai Nosso e a Ave 

Maria, completos; e o Santo Anjo, que todo mundo sabe. No 

dia do tiro, logo quando acordei, eu rezei tudo que sabia, 

várias vezes. Eu tava pressentindo coisa ruim.  

 Na cadeia, às vezes eu ia orar com as crentes, o que é 

meio diferente. Para elas, não tem mulher santa. Não tem 

reza pra mulher não. Tudo é o filho e o pai, Jesus e Deus. 

Da mãe, nem se ouve falar. De noite, quando eu tava só, eu 

rezava muito para minhas santas. A espanhola gostava de 

macumba. Eu não. Só rezava as preces que minha tia me 

ensinou. E tinha muita fé. Tinha não, tenho. E sempre 

terei. 

 As crentes ficaram putas da vida quando eu botei minha 

voz na peça. Elas tinham implicância com o teatro. Para 

elas, era coisa do demônio. Elas diziam que, invés de tá 

dizendo aquilo em espanhol, era pra eu tá louvando ao 

Senhor. Para mim, aqueles versos também louvavam a Deus. 

Que Deus não gostaria daquela poesia? Era mais fácil o 

demônio não gostar. 

 As crentes também não acreditavam em promessa. Eu acho 
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que tem promessa boa e que tem promessa ruim. Deixei de 

beber e de fumar por causa de promessa. Olha aí, não foi 

bom? Só não fiz promessa de castidade. Porque isso é meu 

ganha-pão. E eu gosto. Até hoje eu gosto. Já tive amiga que 

dizia que não gostava, que fazia por dever. Mas eu não, eu 

gosto. Mas gosto de fazer por dinheiro. Mesmo quando é com 

namorado, eu gosto de pedir alguma coisa em troca. De 

graça, sei lá, não tem o mesmo empenho... E quando homem 

não quer lhe dar nada em troca, pode ter certeza que coisa 

boa não vem pela frente, é melhor se livrar logo do cara.  

 Com o Bené, foi assim. Eu devia ter dispensado ele 

logo no começo. Hoje eu vejo que ele só queria me sugar. 

Não lembro de um presente que ele tenha me dado. No dia do 

tiro, na hora da confusão, ele me deixou lá e correu. Ainda 

levou minha bolsa, com o dinheiro que era meu, que eu vinha 

juntando há tempo. Depois, quando pegaram ele, cadê o 

dinheiro? Ele jura que sumiu na delegacia. Eu duvido. 

Também, eu já tinha sumido com um relógio dele. Comigo é 

assim: não deu por bem, eu tiro. Tiro mesmo, sem pena. Tem 

que pagar de algum jeito. 

 Mas o Bené tirou muito mais de mim do que eu tirei 

dele. Além do dinheiro, por causa dele eu terminei perdendo 

minha filha. E fiquei todo esse tempo de molho. ele não 

prestava. Sempre quis me afastar da menina. Dizia que 

queria viver comigo; mas não queria saber da menina. Ele me 

chamava de burra: "Deixa essa menina aí com essas duas grã-

finas. Não tá vendo que é o melhor pra ela?!". Eu dizia que 

ia com ele se levasse a menina junto também.  

 Ele tava precisando sumir por uns meses. A ideia de 

levar o dinheiro delas foi dele. Eu não achava certo 

aquilo. Realmente, não gostava mais delas; mas não achava 

certo roubar de quem tava me dando casa e comida. Mas ele 

disse que só ia com muito dinheiro. Dizia que a menina ia 

passar necessidade se a gente não levasse uma grana boa. E 

isso era verdade. Eu precisava de dinheiro pra começar algo 

em algum lugar. Algo que pudesse garantir um futuro melhor 

pra ela. Eu terminei pensando assim: se elas ficassem com a 

menina, quanto é que elas iam ter que gastar? O que eu ia 

levar não era nada, comparado com isso. 

 Eu sabia que ela tinha recebido uma bolada para fazer 

uma peça nova. Ela abriu uma conta só pra esse dinheiro. 

guardava a senha no bolso de um casacão antigo, no fundo do 

guarda-roupa, junto com os cartões do banco.  

 Pensei: "o que é mais importante: um futuro pra minha 

filha, ou mais uma peça de teatro pra emocionar um bando de 

gente rica que já tem tudo na vida?"  

 Bené aprovou a ideia.  

 Eu acho que a gota d’água pro meu saco cheio com elas, 

foi quando ela deu uma entrevista e falou que era mãe da 

minha filha. Ainda saiu abraçada com a menina na foto. Nem 

mencionou meu nome. Eu sabia que ela chamava a menina de 
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filha. Mas, naquele dia da reportagem, vi que ela tava me 

tirando de cena, que eu era apenas a babá da minha própria 

filha. Teve uma vez que uma idiota do 19º andar disse: "Meu 

Deus, tu cuida tanto dessa menina que ela já tá ficando a 

tua cara!". Fiquei calada. Tinha vergonha de explicar tudo.  

 Mas deu tudo errado. Elas nunca chegavam em casa antes 

das 11. Naquela noite eu tinha combinado com o Bené pra ele 

apanhar a gente por volta das 9. Ele tinha um carro bom, 

que dava pra levar a gente pra bem longe. Só que ele 

atrasou demais. Quando chegou, já era quase 11. A menina 

tava dormindo. As malas já estavam prontas desde o dia 

anterior. Já tinha pego o cartão do banco e já tinha 

copiado a senha. Quando vi, ele tava roubando as coisas 

delas, relógios, colares, tudo que tinha por ali. Eu disse 

que não queria que ele fizesse aquilo, que a gente não 

tinha combinado desse jeito. E ele disse pra eu calar a 

boca e agir rápido. Foi bem aí que ela entrou no quarto. E 

já entrou gritando: "Que história é essa? Vou chamar a 

polícia!" Ele virou-se e tirou um revólver da cintura. Não 

sabia nem que ele tava armado. Eu pulei em cima dele e me 

agarrei no revólver. Ela também se agarrou na mão dele. E 

foi uma gritaria, uma confusão. Até que o revólver 

disparou. Ela nem gritou. Pegou bem no pescoço dela. Foi 

horrível, uma sangueira enorme.  

 Ele pegou o que pôde e saiu correndo, nem olhou mais 

pra mim. Ouvi o choro da menina, lá na sala. Fui correndo 

até ela. Quando abracei ela, chorando também, a Elisa 

apareceu, vindo da cozinha. Engraçado que a Elisa nem 

desconfiou de mim. Mandou eu mesma chamar a polícia. E eu 

chamei. Ela pensava que tinha sido um ladrão. Ela ligava 

para o pronto-socorro, pedindo uma ambulância. A polícia 

chegou primeiro e levou o corpo. Eles disseram que ela já 

tava morta. A Elisa não fez escândalo. Mandou eu ir pro 

quarto com a menina. Quando eu cheguei no quarto, e 

coloquei ela na cama, percebi que ela tava rezando o Santo 

Anjo bem baixinho, só pra ela mesma. Aí é que eu danei a 

chorar. Me abracei com ela e rezamos juntas.  

 Logo depois, os policiais mandaram me chamar, e eu 

contei tudo como tinha sido. Eles me algemaram na mesma 

hora. Elisa queria ir comigo à delegacia. Ela disse que 

sabia que não tinha sido culpa minha e que ia me ajudar. Eu 

pedi a ela que ficasse com a minha filha. Que cuidasse 

dela. Que ela criasse a menina como se fosse filha dela. 

Durante o processo, a Elisa sempre ia me ver, mas só levou 

a menina umas duas vezes. Depois do julgamento, Elisa só me 

viu uma única vez. E não trouxe a menina.  

 

(Luz cai em resistência. Novamente, em off, um coro rezando o Santo 
Anjo do Senhor e, sobrepondo-se ao coro, um choro de recém-nascido. A 
2ª atriz deixa o espaço cênico e se senta na plateia, em meio aos 
espectadores, de preferência na primeira fila, mas não muito próximo à 1ª 
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atriz. Ela também permanecerá aí até o final da peça. Sua cadeira fica em 
cena, vazia. Ouve-se um tiro. A luz volta a iluminar o centro do palco. A 3ª 
atriz se levanta, vai ao foco de luz, olha para a plateia e fala.) 
 

3ª atriz: No instante de agonia, entre o perfurar da bala e a 
falta de oxigênio no cérebro, eu tentei me lembrar de todas 

as minhas preces. É, eu também rezava. Mas não essas rezas 

comuns, que estão escritas nos livros de catecismo. Gostava 

de escrever minhas próprias preces. De madrugada, quando eu 

não conseguia dormir, escrevia longas orações para eu mesma 

rezar – acho que escrevê-las já era o ato próprio de rezar. 

Havia algo de penitência e havia também algo de criação 

divina, tudo junto. 

  Nos últimos anos, quase todas as minhas preces 

eram sobre a minha filha, a menina do choro fraquinho. E 

sobre a mãe dela também. Aquelas preces talvez fossem o 

melhor testemunho de minhas dúvidas, de minha angústia, e 

também, claro, do meu amor por ela. 

 Tinha sido um dia longo, cansativo, e muito pouco 

produtivo. Resolvi então acabar o ensaio mais cedo, e fomos 

direto para casa. No caminho, não trocamos uma palavra 

sequer. Elisa foi quem melhor me conheceu na vida. Se eu 

soubesse o que iria acontecer... Não, talvez aquele 

silêncio no carro tenha sido mesmo a melhor despedida que 

poderíamos ter tido.  

 Logo que entrei no apartamento, ouvi um barulho 

esquisito, uma voz de homem, vindo lá do nosso quarto. 

Também achei estranho a menina estar dormindo no sofá, 

vestida com roupa de sair. Pensei que a mãe dela estivesse 

transando com o boçal do namorado lá na nossa cama. 

Coloquei minhas coisas no chão, me abaixei e beijei a testa 

da menina. Ouvi mais barulho. Apressei-me até o quarto. Da 

porta, só dava para ver o cara, o tal do Bené, "limpando" 

as gavetas da nossa cômoda. Ouvi quando ela reclamou por 

ele estar roubando nossas coisas. Recuei um pouco no 

corredor. Ainda pensei em esperar por Elisa. Lógico que 

essa teria sido a melhor opção. Mas nessas horas a gente 

nunca escolhe a melhor opção. Resolvi, então, assustá-los, 

gritando. E o resultado foi o que foi.  

 E cheguei, então, à minha última cena, à cena do tiro: 

uma dessas cenas que parecem não caber em nenhum palco, de 

nenhum teatro. Ainda que eu morresse de verdade, sob a luz 

dos refletores, o público não sentiria o calor da bala 

perfurando meu pescoço, nem o gosto do sangue entupindo os 

meus pulmões. Decerto pensariam que eu estava viva; diriam 

que era tudo truque.  

 Sabe aquelas peças de teatro que só começam a nos 

interessar depois que chegam ao final? E quando o pano cai 

a gente fica ali, sentado, por alguns instantes, sem saber 

se aplaude ou não. Acho que senti algo parecido quando 

levei aquele tiro.  
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(Caminha em direção à plateia. Diz as próximas falas enquanto se 
aproxima dos espectadores) 
 Busquei as minhas preces perdidas na memória. Pensei 

em Elisa, pensei na menina e na mãe dela. Em segundos, acho 

que ainda tentei "encenar" suas vidas, projetando-as para 

até 15 ou 20 anos depois. Mas eu não tinha mais forças...  

(Acedem-se as luzes da plateia)  
   Chegava ao fim a representação. Sim, foi como na 

hora em que as luzes do teatro se acendem e o elenco vem 

para o agradecimento... E a realidade do mundo vai 

reassumindo o controle de tudo... 

(As duas outras atrizes se levantam e caminham ao seu encontro. Ouve-
se a música do início, em BG)  
 De repente, a gente vê que todos os personagens 

desapareceram; que eles já se diluíram em meio ao público. 

E que irão acompanhar cada um daqueles espectadores, em seu 

caminho de volta para casa. E que poderão, quem sabe, 

reaparecer, aqui e ali, quando menos a gente esperar, num 

supermercado, numa boate, numa penitenciária, na 

maternidade, numa clínica de emergência para asmáticos... 

ou até mesmo, quem sabe, novamente num teatro.  

(Música sobe. As atrizes agradecem.) 
 

 

FIM 
 

 

 


