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1 

Lento contraluz. 

Duas silhuetas de mulher. Uma de pé, outra de joelhos. 

Tempo. 

Luz lenta. 

Maria de pé, Marta de joelhos se olham em silêncio há longo tempo. 

Entre as duas um baú aberto. No chão algumas roupas dobradas, um guarda-chuva 

preto de mulher. 

 

MARTA -  Que é que você quer falar comigo? 

MARIA -  Você não falou comigo no cemitério. Vim ver como você está. 

MARTA -  Bem. 

MARIA -   Vou ficar uns dias. 

MARTA -  Aqui? Pra que? 

MARIA -   Você deve estar cansada. 

MARTA -  Agora vou poder descansar. 

 (Súbito choro, controle imediato.) 

MARIA -   Devia ter me chamado antes. 

MARTA -  Não. 

MARIA -   Para te ajudar. Ficar com ela um pouco. 

MARTA -  Não. 

MARIA -   Pelo menos agora no fim. 

 Ela sofreu? 

MARTA -  Muito. 

MARIA -   Mamãe não merecia morrer assim. 

                  (Chora. Marta assiste.) 

 

Maria vai até  o baú. Pega uma roupa. 

 

MARIA -   É dela? 

                  Tanto mofo... 
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MARTA -  Quase um ano guardado.  

MARIA -   Devia ter arejado de vez em quando. 

MARTA -  Não tinha por que. 

MARIA -   Ela podia sarar. 

MARTA -  Não podia. 

MARIA -   Dar pra alguém, sei lá. 

MARTA -  Não gosto de mexer nas coisas dela. 

                  Me dá nojo. 

MARIA -   Nojo das coisas da mamãe? 

MARTA -  Nojo das coisas dela 

 do cheiro dela 

 que nojo eu sentia de lavar o corpo dela 

 sem carne 

 pele murcha em cima do osso 

 com cheiro de doença de suor azedo. 

 Como é que doente consegue ficar tão sujo sem sair da cama? 

 Antes de ir pro hospital eu cortei as unhas do pé dela. 

 Dez meialuas no chão 

 aquilo não era mais ela 

 o cabelo empastado de suor 

 o olho molhado 

 a baba quando ela dormia 

 só a dor que era ela 

 a dor era ela  

 ai a dor 

 vinha devagar 

 de longe 

 ela agarrava o colchão 

 batia a cabeça pros lados 

 aí sentava na cama de repente dava o grito 

 um grito só 

 rouco 

 comprido 

 eu lavava ela de novo, trocava a roupa, as cobertas 
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 ficava esperando 

 eu quase queria que a dor voltasse porque aí ela estava viva 

 alguma coisa mexia dentro dela 

 viva 

 a morte, sabe? 

 ou a vida 

 não sei 

 não dá pra saber 

 só dá pra esperar 

MARIA -   Marta... 

MARTA -  Na chegada no hospital tinha gente na porta era de manhã pela entrada do 

pronto socorro de manhã eu não queria que aquela gente visse a minha mãe 

sofrendo não queria 

 ai a dor é indecente indecente 

 lá ela não gritava mais quando ia chegando a hora do remédio 

 ficava nervosa morfina sabe? a enfermeira espetava a agulha e ela ficava 

quieta olhando o teto piscando Lázara Borges ela dizia Lazinha não posso 

esquecer meu nome é Lázara Borges tenho de lembrar lembrar de tudo Lazi-

nha Borges 

 e ria 

 falava dos tios 

 do vovô 

 e ria   ria 

  Maria, eu acho que a mamãe morreu viciada. 

MARIA -   Não sei como você agüentou. 

MARTA -  Alguém tinha de agüentar. 

 E não ia ser você, claro. 

MARIA -  Não começa com isso depois de tanto tempo. 

MARTA -  Você nunca agüentou nada. Porque tinha sempre a burra de carga aqui fa-

zendo tudo pra você. 

MARIA -   Não é hora pra isso, Marta. Você me chamou, eu vim... 

MARTA -  Eu não te chamei aqui. Só telefonei pra avisar que mamãe tinha morrido. 

Pensei que você nem vinha pro enterro. 

MARIA -   É minha mãe! 
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MARTA -  É fácil chorar agora. Que já acabou tudo. 

MARIA -   Merda... 

MARTA -  Não fala palavrão! 

MARIA -   ... como é que eu ia saber que era tão grave? 

MARTA -  Faz mais de seis meses que você não vem pra cá. 

MARIA -   Eu telefonava toda semana. Você nunca me disse nada. 

MARTA -  Ela não queria que você soubesse. 

MARIA -   E você obedeceu! 

MARTA -  Eu não tinha como contar. Ela ficava vigiando quando eu falava com você. 

MARIA -   Podia ter me telefonado de noite, depois dela dormir. Me mandado uma car-

ta, sei lá. 

MARTA -  Não pensei nisso. 

MARIA -   Claro que não. Você queria evitar que eu viesse pra ficar com ela só pra vo-

cê. Como você deve ter se sentido boa. Se sacrificando, esquecendo de si 

mesma pra cuidar dela. Mentindo pra mim, dizendo que ela estava melhor-

zinha, que tinha levantado um pouco, que já ia sarar. Seis meses dessa pa-

lhaçada. Como é que eu fui tão burra de acreditar nisso? 

MARTA -  Eu te digo como. Você não acreditou, Maria. Você sabia que ela estava para 

morrer. Mas era mais cômodo fingir que não sabia. Pra continuar com a tua 

vida agitada, os compromissos, as viagens, os admiradores. Dez minutinhos 

toda semana e pronto. Não precisava sacrificar nada e estava cumprido o de-

ver da boa filha. A que mandava dinheiro. 

MARIA -   Você acha que eu não largava isso tudo pra passar os últimos dias com ela 

antes dela... ir embora. 

MARTA -  Não faça drama. Eu não acredito. 

 Você nem quis que abrissem o caixão pra você ver ela antes do enterro. 

MARIA -   Eu não ia agüentar ver a mamãe morta no caixão. Queria era ter ficado com 

ela viva. 

MARTA -  Queria nada. Se quisesse tinha vindo. 

MARIA -   Ela ia gostar! 

MARTA -  Claro que ela ia adorar. Cada vez que você vinha era uma festa. Passava o 

dia inteiro sentada na cama, contando caso, enchendo a casa com as amigas 

dela, almoço, jantar, chazinho. Enchendo ela de doce, de chocolate. E eu 

correndo o dia inteiro pra cuidar da casa, dos remédios, da comida. Catando 
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tua roupa suja do chão do banheiro, pra depois você ir embora e eu virar a 

bruxa que não deixava ela comer doce, que fazia dormir cedo, que controla-

va as visitas. 

 Não. Eu não queria mesmo que você viesse. 

MARIA -   Você nunca me pediu pra ajudar. Sempre gostou de fazer tudo sozinha. 

 Pra poder reclamar depois. 

MARTA -  Eu não estou reclamando, estou dizendo a verdade. Você nunca fez nada 

dentro desta casa, sempre recebeu tudo na mão. Comida feita, roupa lavada. 

MARIA -   Tudo com o meu dinheiro. Se eu não tivesse o meu emprego você teria mor-

rido de fome. 

MARTA -  Isso é o que você pensa. Eu podia ir trabalhar e ganhar o meu dinheiro. Você 

acha que eu não ia gostar de continuar estudando, de sair de casa pra traba-

lhar fora, conhecer gente nova, ter os meus amantes... 

MARIA -   E por que não foi? Eu nunca te segurei em casa. Você é que tentou me pren-

der aqui quando eu resolvi mudar pra São Paulo. 

MARTA -  E por que você acha que eu fiz isso? O Lourival nunca parou em casa, eu 

tinha filho pequeno, a mamãe já estava doente quando você foi embora. A 

carga ficou toda pra mim. Como sempre. 

MARIA -   Você casou, Marta. Tinha seu marido, seu filho, sua casa. Era mais fácil, 

mais natural pra você ficar cuidando da mamãe. Ninguém te obrigou a casar. 

Foi você que escolheu. 

MARTA -  E eu lá pude escolher alguma coisa na minha vida, Maria? 

 Eu casei porque era mais conveniente. Porque a mamãe estava mal de vida e 

eu casando ia ser uma boca a menos pra sustentar. Que ilusão! 

MARIA -   Por que é que você se engana assim, Marta? Você casou porque estava louca 

de paixão pelo Lourival. Não agüentava mais de vontade de ir pra cama com 

ele e não tinha coragem. Só casando. 

 Você casou por tesão. Por tesão covarde. 

MARTA -  Cale a boca! Eu não admito que você diga essas sujeiras na minha casa. Meu 

casamento com o Lourival foi uma coisa limpa. 

MARIA -   Tão limpa que ele vivia fugindo de casa. Pra respirar um pouco. Pra escapar 

desse teu medo. Você usou o Lourival, Marta. Usou o Lourival como está 

acostumada  a usar todo mundo. Se o Sérgio não fosse forte, não tivesse saí-

do logo de casa você era capaz de usar o seu próprio filho pra encobrir esse 
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medo que você tem de viver. Você sempre morreu de medo de tudo, Marta. 

Foi só por isso que se enfiou dentro de casa. 

MARTA -  Não!! Eu fiquei em casa porque não era vagabunda como você. Eu nunca 

tive medo de trabalhar. 

MARIA -   Será que você não entende que você mergulhou nesse trabalhinho doméstico 

só pra não ter de enfrentar a vida? Feito um avestruz que enfia a cabeça na 

areia? Qualquer um é capaz de fazer o que você faz, Marta. Cozinhar, lavar 

prato, varrer chão, costurar. Eu queria ver era você enfrentar o medo de sair 

de casa, de morar sozinha, de procurar emprego sem saber fazer nada, en-

frentar cantada de patrão, ter de engolir humilhação, salário mais baixo só 

porque era mulher. 

 Você acha que eu também não tinha medo? Eu sei o que falavam de mim 

nesta maldita cidade porque eu saí pra trabalhar, feito homem. Mas alguém 

tinha de sair pra ganhar dinheiro, pra sustentar  a mamãe, pra sustentar você 

comprando o amor dela com o seu bom comportamento. 

MARTA -  É. Você sempre fez o que bem entendeu, armou até escândalo na cidade e 

ela sempre te defendendo. Sempre contra mim. Você, Maria, você comprava 

o amor dela. Com dinheiro. Com essa falsa preocupação que ela adorava. 

MARIA -   Ela sabia que eu gostava dela... A mamãe sabia. Eu amava a minha mãe. 

MARTA -  Mentira, Maria. Você nunca ligou a mínima pra ela. Sempre foi egoísta. Em 

primeiro lugar eu, em segundo eu e em terceiro eu também. Você só agrada-

va a mamãe porque tinha a consciência pesada. Complexo de culpa. O que 

eu nunca entendi é como ela podia acreditar nas tuas mentiras.  

MARIA -   Você não gostava dela, Marta. Você é que mentia. Essa sua dedicação, essa 

renúncia a tudo pra ficar cuidando dela, botando ela na frente até do seu ma-

rido, sempre foi uma grande mentira. Você usava a mamãe pra se proteger. 

Porque tinha medo. Sabe, Marta, eu acho que você nunca amou.  

 Nem a mamãe, nem o Lourival, nem o teu filho.  

 Você não sabe amar. 

MARTA -  Cale a boca! Cale a boca! 

As luzes se apagam. 
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2 

Luz lenta. 

Marta dobra roupas no chão, Maria retira outras do baú. 

Lento silêncio nos gestos de ambas. 

Tempo. 

 

MARTA -  Lembra uma vez quando a gente morava em Itapevi que você sumiu e foi 

nadar com os meninos no rio? 

 Eu cheguei da escola de tarde e a mamãe disse assim: 

 “Sua irmã sumiu. Vá procurar ela. E trate de achar bem depressa senão você 

vai ver. Ela é mais nova, se acontecer alguma coisa com ela a culpa é sua.” 

 Eu saí feito louca pela cidade, perguntando pra todo mundo se tinham visto 

você.  

 Você não estava em lugar nenhum. Na casa de ninguém. Eu sentei na praci-

nha, morrendo de medo de não te achar.  

 As pessoas já estavam começando a chegar pro cinema, mas era de dia ain-

da. 

 Já era tarde, mas ainda era de dia, tempo de calor. 

 As pessoas chegando pro cinema, cada uma com a sua cadeira.  

 Ia passar A Herdeira, com o Montgomery Clift e a .... a ...  

MARIA -   Olivia de Havilland. 

MARTA -  Eu não sei porque eu resolvi ir até a praia do rio. 

 Acho que estava com medo que você tivesse morrido.  

 Afogada. 

 A água estava brilhando ainda e você estava lá. 

 Sem roupa. Mergulhando de cima do tronco que o raio tinha quebrado.  

 Eu me escondi e fiquei olhando. 

 Eu tinha tanto medo da água e você sabia nadar. 

 Tinha três meninos.  

 O Liquinho que depois morreu naquele desastre de trem. 

 O Zeca, filho da mulher do padre. 

 O Luizinho dentista. 
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 E você. 

 Tudo sem roupa. 

 Eu fiquei olhando com vergonha de chegar perto, morrendo de inveja por-

que você sabia mergulhar, mas rezando pra não te acontecer nada. Daí, 

quando começou a escurecer você foi pra pedra do Chapéu com o Luizinho 

dentista e deixou ele brincar com você. 

 Os outros dois olhando, um mexendo no outro.  

 Eu senti uma coisa esquisita, um calor na cara, os peitos duros, coçando.  

 Eu já era mocinha. 

 E saí correndo.  

 Fiquei andando em cima da ponte, pensando, pensando. Com medo de você 

ficar doente, ficar grávida, jurando por Nossa Senhora Aparecida que eu 

nunca ia deixar homem nenhum fazer aquilo comigo, até que você apareceu, 

com o cabelo todo molhado, o uniforme cheio de capim. Ai, eu fiz de tudo 

pra mamãe não perceber o que você tinha feito. Inventei uma história com-

prida, que você tinha ido na casa da dona Ermengarda, aquela que fazia bolo 

de casamento.  

 Menti, morrendo de medo. 

 E você não disse uma palavra. 

 Nada. 

 Só ficou olhando, olhando enquanto eu levava a surra que era pra você. 

 

Maria coloca no chão as roupas que tirou do baú. 

Ajoelha-se. 

Longo silêncio. 

 

MARIA -   Você sabe porque é que eu fugi da escola aquele dia? Você lembra? 

MARTA -  Você vivia fugindo. 

MARIA -   Mas dessa vez eu me lembro também. Foi no dia que escolheram quem ia 

trabalhar no teatrinho de fim de ano. 

 Era uma das poucas vezes que juntavam o masculino e o feminino no salão 

nobre, igual festa de sete de setembro, treze de maio.  

 Os meninos de um lado, as meninas de outro, as madres todas no palco, 

atrás da mesa. Tudo solene, importante.  
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 A madre Cleofas andando no meio das cadeiras, vigiando a gente.  

 A madre Inocência distribuindo os papéis.  

 Você ia ser a princesa porque o teu cabelo era cacheado, porque você era 

bonita.  

 O vestido era lindo, azul, de tule, cheio de estrelas prateadas que a mãe da 

Conceição tinha feito pra ela que tinha sido a princesa no outro ano.  

 Eu fiquei esperando chamar o meu nome. Eu tinha sido a primeira a botar 

meu nome na lista do teatrinho.  

 Queria ser pelo menos uma odalisca que a roupa era bonita também, aquela 

calça bufante de cetim, aquele chapeuzinho com uma meia lua na frente e 

um veuzinho na cara. E tinha de rebolar com os braços assim pra cima, dan-

çar o Mercado Persa. 

 (cantarola, ondeando os braços e rebolando, ajoelhada no chão) 

 Eu queria ser pelo menos uma odalisca, mas a madre Inocência me obrigou a 

fazer um soldado porque eu era grande, desajeitada e nenhuma roupa servia 

em mim. 

 Você cantava, dançava com o Nenê, filho do prefeito que era o príncipe, in-

teiro de verde, e eu tinha de ficar lá, de pé na porta do castelo, dura feito 

uma estátua, com a fardinha emprestada da Polícia Mirim e a lança de pau 

de vassoura com papel prateado na ponta. 

 

Suavemente as duas começam a rir, descontroladas. 

Marta olha a roupa da mãe em suas mãos e chora com igual descontrole. 

Maria assiste, séria. Abraça  a irmã que chora em seu peito, dolorida. 

Tempo. 

Marta reage súbita e violenta, empurra Maria, grita. 

 

MARTA -  Não! Sai de perto de mim! Não encosta em mim! Eu não quero que ninguém 

toque em mim. Não toque em mim, não toque em mim... 

 

As luzes se apagam. 
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3 

Luz lenta. 

Maria retira coisas do baú. 

Marta empilha as roupas dobradas no chão. 

 

MARIA -   Por que é que as coisas dela estão no baú? 

MARTA -  Falta de serviço. 

MARIA -   Como é? 

MARTA -  Você não lembra dela dizendo isso? A gente podia estar morrendo de de-

pressão, de angústia, que ela vinha com essa frase. 

MARIA -   Falta de serviço. Eu lembro. 

MARTA -  Se não tinha nada pra fazer ela tirava tudo do armário e arrumava no baú. Da 

vez seguinte, tirava do baú e arrumava no armário. Quando a gente foi pro 

hospital estava no baú. Eu deixei.  

 

MARIA -   Marta! Olha o que eu achei! 

MARTA -  O balainho... 

MARIA -   O balainho da mamãe! 

MARTA -  Meu Deus! Eu tinha esquecido. 

MARIA -   Faz o que? Vinte, trinta anos que ela tem esse balaio. 

MARTA -  Mais até. 

MARIA -   O balaio sagrado! 

MARTA -  Não fala assim 

MARIA -   Desde criança eu quero saber o que que tem dentro. 

 

Olham o balaio no chão entre as duas. 

Tempo. 

 

MARTA -  Você vai abrir? 

MARIA -   Vamos? 

MARTA -  Não sei. Não é falta de respeito? 

MARIA -   Agora é nosso, Marta. Nossa herança. 
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MARTA -  Eu tenho medo. 

MARIA -   O que é que pode ter aí dentro? Coitada da mamãe. As bobaginhas dela. Al-

gum documento, provando que eu era mesmo adotada, que tal? 

MARTA -  Que que é isso? 

MARIA -   Você não lembra mais, mas você me dizia isso quando a gente era criança: 

Você é filha da Dita Pedinte que a mamãe ficou com dó e adotou. 

MARTA -  E você acreditava? 

MARIA -   Eu chorava feito louca. 

 

Breve sorriso. 

Olham o balaio. 

Tempo. 

 

MARIA -   E então? Vamos abrir? 

MARTA -  Abra. 

 

Maria retira a tampa. 

Muito próximas, olham dentro. 

Maria retira um maço de dinheiro e automaticamente conta as notas. 

Maria retira uma bolsinha, abre e vira o conteúdo na mão: muitas moedas. 

Marta retira um livro de missa com uma mantilha de renda preta dobrada entre as 

páginas. Desdobra a mantilha, examina, torna a dobrar. 

Maria mexe nas moedas em sua mão, encontra uma aliança, depois outra. 

Lê o nome gravado no interior de uma delas. 

 

MARIA -   Lázara de Oliveira Borges. 

 

Dá a aliança para Marta que lê por sua vez, enquanto Maria lê a outra. 

 

MARIA -  Alfredo Gon... Gonçalves? 

MARTA -  Gonçalo. 

MARIA -  Tá meio apagado. Alfredo Gonçalo de Borges. Eu nem sabia que o papai 

chamava assim. 
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Marta coloca a aliança da mãe, Maria assiste. Retira do dedo com dificuldade,  

é apertada demais para ela. 

 

MARIA -   Experimenta a do papai. 

 

Trocam alianças. A do pai serve em Marta, a da mãe em Maria. 

Ficam com elas. 

Maria retira um grande molho de chaves grandes, um relógio de homem com corrente  

de bolso, uma pequena imagem de santo com os pés quebrados. 

Marta retira uma tesoura grande, preta pela oxidação. 

 

MARTA -  Nossa, o que eu procurei essa tesoura! 

 

Maria retira uma latinha quadrada, lê o rótulo. 

 

MARIA -   Biolaimo. Bios, vida; laimo, garganta. 36 pastilhas. Indicado nas afecções da 

boca e da garganta. 

 

Sacode para saber o que tem dentro. Abre a latinha observada por Marta. 

 

MARIA -   É pastilha mesmo! 

MARTA -  Deve ter mais de vinte anos. Nem fabricam mais. 

MARIA -   Quer uma? 

MARTA -  Tá maluca? Isso deve estar estragado. 

 

Maria coloca uma na boca. 

 

MARIA -   Ainda está docinha. 

MARTA -  Não come isso, Maria! Vai de fazer mal. 

 

Maria cospe a pastilha, tampa a latinha. 

Marta retira um maço de cartas antigas, poucas. Lê os envelopes. 

 

MARTA -  Do papai. 
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MARIA -   Abre. 

MARTA -  Eu não! 

MARIA -   Que segredo que pode ter? O que que o papai ia dizer pra mamãe que a gen-

te não pode saber? 

MARTA -  Esta aqui é a mais antiga. De antes deles casarem. 

MARIA -   Abre. Abre. 

 

Marta obedece, ambas em suspenso. 

 

MARTA -  É uma poesia... 

 Lázara,  

 Negros, teus olhos me espreitam. São duas cavernas,  

 Mysteriosas vibrando de tanto segrêdo. 

 Escondem perigos, mas quiçá sejam ternas. 

 Serão para mim um abrigo? Ou meu degrêdo? 

 

 Cegos, meus olhos me impelem a explorar-te, 

 A, tresloucado, penetrar a gruta escura. 

 Prêzo no peito o coração se me parte, 

 Sedento de hinundá-la co’a paixão mais pura. 

 

 Serei eu valente? Serei eu forte e bravo 

 P’ra conquistar o amor ardente que adivinho? 

 Ou morrerei na emprêza, teu eterno escravo? 

 

 Accede, supplico, a meu amorozo preito, 

 Pois p’ra sempre será o meu porvir mesquinho, 

 Se não puder um dia repartir teu leito. 

 

  Affectuosamente, 

                             Alffredo. 

 

Longo silêncio. 

 

MARIA -   O papai... Que fogoso! Nunca imaginei que ele fosse assim. Mas também eu 

nem lembro dele. Eu tinha o que? Cinco anos quando ele morreu? 

MARTA -  Três. Eu tinha cinco. 

MARIA -   Você se lembra? 
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MARTA -  Pouco.  

 Nossa, ela sempre fez tanto mistério com esse balainho. Não tinha nada aí.  

MARIA -   Essas cartas são um tesouro.  

 Abre outra. 

MARTA -  Não sei... 

 Me deu uma vergonha de ler essa. 

MARIA -   Dá aqui. Eu abro. 

 Esta não tem endereço. Letra da mamãe. 

 Querida Lourdes,  

  não sei si terei coragem de enviar-lhe esta, mas mesmo assim 

escrevo, minha amiga. Há quanto tempo não nos vemos! Que falta sinto de al-

guém querido como você para conversar. Quantos sonhos repartimos, o quanto 

nos divertimos juntas antes da vida nos separar, antes de nós duas termos assu-

mido as responsabilidades do casamento. 

  É justamente sobre isso que estou tão precisada de desabafar. 

Não que meu casamento ande mal. Pelo contrário, Alffredo é muito bom, traba-

lhador e honesto, sempre attencioso comigo, não posso reclamar. Mas a intimi-

dade de um homem... 

 

Olha para Marta. 

 

MARTA -   E aí? 

MARIA -   Ela rabiscou tudo. Não dá pra ler direito. 

 ... desejo, sinto, sim, mas quando ele me toca... 

 ... brutalidade nenhuma... ... a primeira noite foi muito doce e paciente porque eu 

estava com... com medo... 

 ... emos... temos nossa filha e eu preferia não ter mais contato assim, mas Alffredo 

diz que o amor carnal também... ...si fosse menos frequente acho que aprendia a 

gostar, mas ele 

 Acaba aí. No meio da frase. 

 

Longo silêncio. 

 

MARIA -   Por que será que a mamãe guardou essa carta assim? Incompleta. Sem man-

dar nunca. Eu nem tinha nascido ainda. 

MARTA -  Eu sabia que a gente não devia abrir. 

 Ficar descobrindo as intimidades deles assim. 
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MARIA -   ... eu sempre pensei que a mamãe gostava. 

MARTA -  Do papai? 

MARIA -   De sexo. 

MARTA -  Ah. 

MARIA -   Marta, você gozava com o Lourival? 

MARTA -  Cala essa boca! 

MARIA -   Gozava? 

MARTA -  Escuta aqui, você quis ficar aqui esses dias, tudo bem. Eu não fiquei sozinha 

e você me ajudou. Mas não quero saber da tua pouca vergonha na minha ca-

sa. Eu era casada com o Lourival. Casada. Nunca falei essa palavra na mi-

nha vida e não é agora que eu vou ouvir. Você é uma... uma libertina. Desde 

quando morava aqui com a gente. Quanto a mamãe sofreu tendo de fingir 

que não ouvia o que falavam de você, andando com qualquer um, sem es-

crúpulo se era casado ou não. Um homem atrás do outro.  

 

Maria começou a chorar mansamente. Marta percebe e se cala. 

 

MARIA -   Eu  

 nunca gozei.  

 A biscate que ia com todo mundo, não sabe gozar. 

 Com quinze anos eu era grande, feia, ninguém ia querer casar comigo. O 

Salim, o Salim turco, filho de dona Odete, ele não era bonito, mas gostou de 

mim. Gostava mesmo, de verdade. Dona Odete convidou a mamãe pra pas-

sear no sítio, a gente foi,  o Lourival junto, vocês já estavam noivos.  

 Eu fui dar uma volta de charrete com o Salim. 

 Tinha dois cavalos cruzando no pasto. O macho enorme, preto, lindo. 

 A fêmea relinchando baixinho enquanto ele trepava nela.   

 A gente se excitou sem perceber. 

 Quando ele tirou a roupa eu achei tão bonito ele excitado também, igual o 

bicho. 

 Ele me pôs de quatro, mordeu a minha nuca, segurou os meus peitos com as 

duas mãos e entrou em mim.  

 Ele era grande, mas não doeu. 

 Eu não senti nada. Dor, prazer. Nada. 
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 Fiquei olhando aquela égua grande no pasto. Me sentindo irmã dela.  

 Sangue e esperma escorrendo pela minha coxa. 

 Não sou mais virgem.  

 Acho que era a primeira vez dele também porque ele me abraçou. 

 Se sentindo homem. 

 Eu percebi. 

 Ele homem eu mulher. No meio do pasto. Dois bichos. 

 Eu gostei. 

 Não gozei,  

 mas gostei. 

 Gosto de fazer os homens se sentirem homens. 

 Os casados eu gosto mais. 

 Quando sei que eles deixaram em casa uma mulher seca que deita e abre as 

pernas enquanto comigo eles podem fazer tudo. 

 Eu conheço homem. 

 Me sinto igual. Companheira. Fumo, bebo, trepo. 

 É tão sem importância trepar.  

 Eu trepo porque quero. Não por obrigação. 

MARTA -  Nem por amor. 

MARIA -   É sempre por amor.  

 Com o Valentim... 

MARTA -  Com o Valentim eu pensei que você casava. Juro. Durou tanto. Mamãe gos-

tava dele.  

MARIA -   O Valentim era casado, Marta.  

 Foi o homem que eu mais amei na vida. 

 Ele também gostou de mim. Foi bom. Muito bom. 

MARTA -  E nem com ele você... conseguiu? 

MARIA -   Não. 

MARTA -  E ele não percebia, meu Deus? Não  ligava? 

MARIA -   Ele sabia. Era o único que sabia. Por isso é que era difícil. Ele ficava frus-

trado. Não adiantava eu dizer que não ligava, que amava ele, que só queria 

ficar junto. Se eu gozasse com ele, ele largava tudo pra ficar comigo. 

MARTA -  Por que é que acabou? 

MARIA -   Porque eu fingi. Eu fingi que gozei. Como fazia com todos. 
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 Nós dois entendemos assim, num segundo, o que eu tinha feito. Eu come-

cei a chorar, me cobri. Ai, acho que eu nunca me senti tão nua na minha vi-

da. Ele ficou me olhando chorar. Horas e horas. Sem dizer nada. Depois le-

vantou, se vestiu e foi embora. 

 

Longo tempo. 

Maria chora. 

Marta demora a vencer a própria barreira. Estende a mão lenta e pousa no ombro da  

irmã. Imediatamente Maria se aninha no abraço de Marta e chora em seu peito um 

longo tempo.  

 

MARTA -  Maria 

MARIA -   Hã 

MARTA -  Comigo foi o contrário.  

 Na noite de núpcias, no hotel, eu estava apavorada.  

 O Lourival querendo. Muito. 

 Foi ficando agitado porque eu estava seca. 

 Aí, cuspiu na mão, passou nele, passou em mim.  

 Eu senti um nojo! 

 E aí a dor.  

 Pensei no sangue no lençol que todo mundo ia ver no dia seguinte.  Doía 

muito. E ele fazia tão forte, tão depressa que a cama rangia. Todo mundo 

ouvindo, rindo, eu pensei. Eu sentia tudo junto: vergonha, medo, nojo, dor.  

 De repente, foi crescendo uma bola dentro de mim. 

 Uma bola de fogo. 

 Crescendo, crescendo. E de repente explodiu tudo.  

 Em ondas, feito o mar. Até sumir.  

 Quando eu abri os olhos, o Lourival estava me olhando.  

 Rindo, suado, contente.   

 E perguntou a mesma coisa que você perguntou: “Gozou?” 

 Que vergonha! 

 Chorei. De vergonha de ter sentido aquilo. 

 Quanto mais ele me agradava, mais eu chorava me sentindo suja.  

 Por dentro e por fora. 
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 Ele me agradava e sem eu perceber começou tudo de novo. 

 Eu senti tudo de novo. Uma vez, duas três perdi a conta. 

 Quase desmaiei.  

 A lua-de-mel inteira assim. Eu não conseguia não querer. 

 Quando descobri que estava grávida, eu fiquei mais forte. 

 Não deixei mais ele tocar em mim. 

 Depois que nasceu o Serginho ele exigiu de novo. Quando não dava pra evi-

tar eu deixava, mas era uma coisa tão forte o que sentia que eu tinha medo. 

 Com o tempo ele foi desistindo, ficava cada vez menos em casa, até que não 

pediu mais. Pra mim foi um alívio ficar só com a mamãe e o Serginho. 

Quando ele morreu eu sonhava que ele estava em cima de mim, rindo, ale-

gre. E acordava molhada, com calor, tremendo da cama tremer junto. 

 Mamãe achava que era nervoso e eu não contava nada pra ela. 

 De vez em quando ainda sonho com ele. Parece que até morto e enterrado 

ele continua querendo.  

 É. O Lourival era aventureiro demais para mim. 

 Acho que ele devia era ter casado com nós duas. 

 

A luz se apaga muito lenta. 
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4 

Maria sozinha ao lado do baú, olhando as coisas, concentrada, uma garrafa de  

conhaque  e um copo na mão. 

Marta entra, fechando o pegnoir. 

 

MARTA -   O que foi? Que é que você está fazendo de pé a essa hora? 

MARIA -   Estou vendo a mamãe. 

MARTA -  Que que é isso? Você bebeu. 

MARIA -   Bebi. 

MARTA -  Isso não é hora de estar acordada. Vai dormir. 

MARIA -   Vai você. 

MARTA -  Se eu conseguisse... 

MARIA -   Olha 

MARTA -  O que? 

MARIA -   O pé dela ficou dentro do sapato. 

MARTA -  Bobagem 

MARIA -   A gente fica nas coisas. Isso tudo aqui é a mamãe. 

MARTA -  Nada disso é a mamãe. E eu acho bom acabar de arrumar isso logo. Não sei 

porque a gente está demorando tanto. Agora vai dormir.  

MARIA -   Eu não quero dormir. 

 Como será que é morrer? 

MARTA -  Pra ela deve ter sido um alívio. 

MARIA -   Será mesmo? Ela sabia? 

MARTA -  Uma vez ela me acordou no meio da noite e disse: “Eu não quero velório, 

ouviu? Não quero que ninguém ponha luto. Promete?” 

MARIA -   Você prometeu? 

MARTA -  Prometi. Mas ela nunca mais tocou no assunto. 

MARIA -   Mamãe era tão alegre. 

MARTA -  Vamos dormir, Maria. 

MARIA -   Deve ser bom morrer... 

MARTA -  Deus me livre! 

MARIA -   ... quando a gente está pronta. Quando já fez tudo o que tinha que fazer. 

MARTA -  Ninguém nunca faz tudo o que tem pra fazer. 

MARIA -   A gente não, mas velho é diferente. A mamãe era sábia. 
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MARTA -  Ela não queria morrer. 

MARIA -   Por que será que a gente tem tanto medo de morrer? 

MARTA -  Vai dormir, Maria. 

MARIA -   Deve ser igual dormir. A gente levanta, faz tudo o que tem pra fazer, aí deita 

e morre. 

MARTA -  Você está bêbada. 

MARIA -   Estou. 

 Bebe comigo? 

MARTA -  Não tenho tempo pra perder. Vamos dormir que amanhã tem muita coisa pra 

fazer. 

MARIA -   Tem nada, Marta. Agora é só eu e você. Eu, você e ela dentro desta casa. 

MARTA -  Eu vou deitar. 

MARIA -   Fica aqui. Bebe um pouco. 

MARTA -  Não. 

MARIA -   Não tenha medo, não. 

MARTA -  Medo? De que? 

MARIA -   Do fantasma dela. 

MARTA -  Que bobagem. 

MARIA -   O fantasma dela está é dentro da gente. 

 Olha o sapatinho dela.  

 (fala para o sapato) Mãe, a Marta disse que a senhora não queria morrer. 

MARTA -  Não queria mesmo. 

MARIA -   Por que, mãe? Tua vida até que foi bonita. Depois que o pai morreu a senho-

ra trabalhou, criou as filhas. 

MARTA -  A vida não é só isso. 

MARIA -   Que que é? Que que é mais que isso? 

MARTA -  Para com isso, Maria. Você está muito bêbada, vamos dormir. 

MARIA -   Eu não quero dormir, mãe. Não adianta fechar o olho e dormir.  

 No dia seguinte a gente acorda e está tudo igual. 

 A senhora fez tudo o que queria na sua vida, não fez, mãe? 

MARTA -  Não. Não fez. 

MARIA -   A senhora queria tão pouquinho. Eu e a Marta, a gente não dava tudo que a 

senhora precisava? 

MARTA -  Para com isso, Maria! Eu estou ficando nervosa. 
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MARIA -   Bebe. 

 Dona Lazinha, a senhora tinha o pé no chão. 

 

Calça os sapatos da mãe e caminha olhando os pés. 

 

MARTA -  Tira isso! 

MARIA -   Ó, bebe um pouco e não enche o saco, tá? Eu estou conversando com ela e 

dessa vez você não vai se meter. 

 

Marta hesita. Enche o copo e bebe de um trago só. Tosse. Bebe mais.  

Maria se agacha, fala com os pés. 

 

MARIA -   A Marta e eu não, mãe. A gente não tem o pé no chão. 

MARTA -  Eu tenho,  sim. Você que é louca. (Bebe) 

MARIA -   Tem nada.  

 Mãe, a Marta aí, ela queria ser eu. 

MARTA -  Deus me livre. 

MARIA -   Ela tem inveja de mim. Morre de inveja. 

MARTA -  Mentira! Você é que tem inveja de mim! 

MARIA -   Por que? 

MARTA -  Porque eu casei, tive filho. Fiquei com a senhora... fiquei com ela até o fim, 

por isso. 

MARIA -   Grande bosta. 

MARTA -  (para o baú) Ela esta falando palavrão, mãe. 

MARIA -   Sabe por que que ela ficou com a senhora? 

 Porque a senhora não deixava ela sair. Ela era mais forte do que eu. Ela que 

devia ter saído pra trabalhar. Mas a senhora não deixava ela sair de baixo da 

sua saia. E nunca deixou eu entrar. Por que a senhora fez isso comigo? 

MARTA -  Isso o que? 

MARIA -   Eu queria bordar, cozinhar, as duas davam risada de mim: você não tem jeito 

pra essas coisas. Vai aprender datilografia. Mãe, a senhora me escravizou. A 

vida inteira. A senhora e ela. 

MARTA -  Ela está mentindo. Eu é que nunca pude escolher nada porque vocês duas 

não deixavam. A senhora nunca gostou de serviço de casa. Nunca deixou ela 
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aprender. Ficava tudo pra mim. Eu é que era escrava. Vocês duas me usa-

ram. Sempre. 

MARIA -   Bom, agora você já pode fazer o que quiser. 

MARTA -  (indica Maria) Ela também. 

MARIA -   É. 

 

Tempo. 

 

MARIA -   Que que você vai fazer agora? 

MARTA -  Como é que eu vou saber? Não faz nem uma semana que a senhora... que ela 

morreu. 

MARIA -   Você sabia que ela estava morrendo e não pensou nisso? 

MARTA -  Não pensei. Você pensou? 

MARIA -   É diferente. Eu não estava do lado dela. Fiquei sabendo de repente. 

MARTA -  A gente sabia que ela ia morrer um dia. 

 MARIA -   É. E morreu mesmo. 

 

Bebem, choram, olhado os sapatos nos pés de Maria. 

 

MARIA -   Por que que quando morre alguém a gente nunca pensa pra frente? Só pensa 

pra trás? 

MARTA -  Acho que é porque acaba. 

MARIA -   O que? 

MARTA -  Acaba uma coisa. Uma parte da vida. E aí dá pra entender. 

MARIA -   Você sentiu isso quando o Lourival morreu? 

MARTA -  Senti. Mas com ele não tinha muita coisa pra entender. Já tinha acabado an-

tes. 

MARIA -   É ruim  acabar,  não é? 

MARTA -  É. 

 

Bebem. Choram um pouco. 

 

MARIA -   Por que que você está chorando? 

MARTA -  Porque a mamãe morreu, ué. 
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Maria arranca os sapatos, bate neles. 

 

MARIA -   Por que que a senhora tinha de morrer? 

 Agora a gente vai ter de resolver tudo. 

MARTA -  Tudo o que? 

MARIA -   Tudo o que a gente não resolveu a vida inteira. 

 Porque a senhora não deixava. 

MARTA -  Não fala assim com ela. Ela está morta. 

MARIA -   E a gente está viva. 

MARTA -  Viva e sozinha. 

MARIA -   Sozinha e bêbadas. Quer mais? 

MARTA -  Quero. 

 

Bebem e choram. 

 

MARIA -   Você ainda tem o teu filho, mas eu estou sozinha mesmo. 

MARTA -  O Sérgio é homem. Não vai querer ficar comigo como eu fiquei com ela. 

MARIA -   É. Que que a gente vai fazer? 

MARTA -  Não sei. 

 

Bebem, choram. 

 

MARTA -  Vamos dormir? 

MARIA -   Vamos. 

 

A luz se apaga lenta. 
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5 

Luz lenta. 

Marta separa seis peças de roupa no chão. Aponta cada uma, nomeando. 

 

MARTA -  Dona Natália, dona Maria Eunice, Lídia e Lucena, dona Adelice, Dorothy. 

Pronto. 

 

Maria entra. 

 

MARIA -   Você vai mesmo dar essas coisas pra elas? 

MARTA -  Eram as melhores amigas da mamãe. Pediram uma lembrancinha, não posso 

negar. 

MARIA -   Elas vão usar essas roupas? 

MARTA -  Vão. Cada vez que uma vestir a roupa da mamãe as outras vão reconhecer e 

lembrar dela, contar casos... 

 Coitadas. 

 O relógio do papai.   

 Esse fica pro Serginho. 

MARIA -   Como é que ele ficou? 

MARTA -  Com o que? 

MARIA -   Com a morte da mamãe. 

MARTA -  Não contei pra ele. 

MARIA -   Marta, você não fez uma coisa dessas! O Sérgio adora a avó. Eu vou ligar 

pra ele. Agora. 

MARTA -  Não vai, não. É muito caro ligar pros Estados Unidos. 

MARIA -   Que me importa. O dinheiro é meu mesmo. 

MARTA -  Não precisa jogar isso na minha cara outra vez. Você dá o dinheiro mas eu é 

que tenho de me virar pra chegar até o fim do mês.  

MARIA -   Você vai ter coragem de esconder isso do seu filho? 

MARTA -  Não adianta nada ele saber. Está longe. Vai sofrer à toa. 

 Quando ele voltar eu conto, com jeito. Falta menos de dois meses. 

 

Tempo. 
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MARIA -   Você falou com ele este mês? 

MARTA -  Escrevi. Com a conta do hospital achei melhor economizar o telefonema.  

MARIA -   Ele respondeu? 

MARTA -  Respondeu. 

MARIA -   E aí? 

MARTA -  Aí, o que? Ele está bom. Teve uma crise de bronquite, mas já sarou. 

MARIA -   Ele não te contou nada? 

MARTA -  O que? 

MARIA -   Melhor assim. Você esconde dele, ele também tem o direito de esconder de 

você. 

MARTA -  Esconder o que? Aconteceu alguma coisa?  

 Fala! 

MARIA -   O Sérgio não vai voltar, Marta. 

MARTA -  Mentira. 

MARIA -   Ele me escreveu pedindo pra eu ver se conseguia prolongar a bolsa. 

MARTA -  Quanto tempo? 

MARIA -   Três anos. 

MARTA -  E você conseguiu? 

MARIA -   Consegui. 

MARTA -  Desgraçada! Você não vai conseguir roubar o meu filho de mim. 

 Diga que é mentira. 

MARIA -   É verdade. 

MARTA -  Lazarenta! Você afastou o meu filho de mim. 

MARIA -   Eu? 

MARTA -  Foi ele falar que queria viajar, você logo trançou os pauzinhos, com os teus 

contatos, com a tua influência, levando ele pra São Paulo pra fazer teste, en-

trevista, mostrando o mundo pra ele, seduzindo o meu filho na hora que ele 

estava homem, que eu precisava dele, que ele podia me ajudar. 

MARIA -   Eu não afastei o Sérgio coisa nenhuma. Foi você mesma que afastou ele. 

Possessiva. Mandona. Dura. Seca feito madrasta. 

MARTA -  Você que influenciou ele. 

MARIA -   Não. Eu ajudei porque de repente vi que ele era um homem. Criado nesta 

casa, só com mulher, sem pai. Não sei como não virou uma bichona. 
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MARTA -  Cala a boca! 

MARIA -   Você não entende por que é que ele tem bronquite, né? É você que não deixa 

ele respirar. Não sei de onde ele tirou força, mas o Sérgio conseguiu ser ho-

mem. Forte, bonito, cabeça boa, independente, amoroso. 

MARTA -  Bem como você gosta. Era capaz de querer ir pra cama com seu sobrinho. 

MARIA -   Se ele puxou o pai, deve ser bem gostoso. 

MARTA -  (choro possesso) 

 Por que você fez isso comigo? 

MARIA -   Não fiz nada pra você. Fiz pra ele. E faço de novo. 

MARTA -  Perdi a mamãe e agora o meu filho. 

MARIA -   Não faça drama. 

MARTA -  Você não sabe o que é isso. Nem gozar você goza. Vai pra cama só de sem 

vergonha. Nunca teve filho, só teve abortos,  que eu sei. Puta, puta. Puta! 

 

Maria pula em cima de Marta. 

Lutam ferozes, em silêncio. 

Maria subjuga a irmã, atira no chão, sai para a direita.  

Marta fica chorando no chão. 

A luz se apaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

6 

Maria entra da direita, com mala na mão, pára na saída da esquerda, olha o baú de 

longe. 

Marta entra à direita e pára. Olha a irmã, olha o baú, olha a irmã. 

 

MARTA -  Pode ficar se quiser. Eu estava nervosa... 

MARIA -   Eu também. 

MARTA -  ...falei sem pensar. 

MARIA -   Sem pensar? (riso breve) Você sempre pensou isso de mim. 

 

Olham-se um tempo. Silêncio ansioso. 

 

MARIA -   Foi duro de ouvir, mas acho que é verdade. Eu também não acho você ne-

nhuma maravilha. 

 

Olham-se um tempo.  

Maria olha o baú. 

 

MARIA -   Agora não tem mais importância. A gente não precisa mais mentir uma pra 

outra. 

 

Olham-se um tempo. 

 

MARTA -  Você vai mesmo? 

MARIA -   Vou. 

MARTA -  Então vai de uma vez. 

 

Olham-se. Maria sai. Marta baixa a cabeça e chora manso. 

Tempo. 

Maria volta com a mala. Olham-se 

 

MARIA -   Por que você não vem comigo? 

MARTA -  Pra São Paulo? 
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MARIA -   É. 

MARTA -  Não tenho dinheiro. Não tenho roupa. Não tenho nada pra fazer lá. 

MARIA -   E o que é que você vai fazer aqui? 

MARTA -  Não sei. Meu lugar é aqui. Faz quase dez anos que não saio desta casa. 

MARIA -   Pode passar uns dias comigo. Descansar um pouco. 

MARTA -  Quem sabe mais tarde. Depois que arrumar tudo direitinho. 

MARIA -   Não tem nada pra arrumar, Marta. É só se livrar dessas coisas. 

MARTA -  Não é tão fácil assim. 

MARIA -   É só querer. 

MARTA -  Tem o Sérgio. 

MARIA -   O Sérgio não precisa mais de você. 

MARTA -  Um dia ele volta. 

MARIA -   Pra cá? Você sabe que não. 

MARTA -  Você faz tudo parecer tão fácil. É só jogar tudo pro alto e mudar. 

MARIA -   E não é? 

MARTA -  Pra você pode ser. Você sempre fez tudo o que bem entendeu. 

 Eu não. Tem uma porção de coisas me prendendo. 

MARIA -   O que? 

MARTA -  Não sei. Isto aqui tudo. Não dá pra largar do dia pra noite uma vida inteira. 

Fica tudo sem sentido de repente. 

MARIA -   É. Sem sentido. Está certo. Então, tanto faz ir ou ficar. 

MARTA -  Não dá certo eu e você juntas, Maria. Você sabe. 

MARIA -   Eu sei. Quer dizer, agora não sei mais. Não sei mais nada. 

MARTA -  Eu também não. 

 

Tempo. 

 

MARIA -   Que que você vai ficar fazendo aqui? Trancada neste mausoléu? 

MARTA -  Este mausoléu é a única coisa que sobrou pra gente. 

MARIA -   Vende. 

MARTA -  Pra você torrar o dinheiro? Não. 

MARIA -   Você não confia mesmo em mim, não é? 

MARTA -  Nem você em mim. 
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Tempo. 

 

MARIA -   Bom, metade disto aqui é meu. 

MARTA -  Só quando eu morrer. 

MARIA -   Você era capaz de passar o resto da vida enterrada dentro desta casa, só pra 

não ter de me dar a minha parte, não é? 

MARTA -  É o patrimônio do Serginho. 

MARIA -   Belo patrimônio! Você acha que ele vai querer este pardieiro? 

MARTA -  Isso ele resolve depois. Quando voltar. 

MARIA -   Se ele voltar. 

MARTA -  Não adianta tentar botar o Sérgio contra mim, Maria. Eu conheço o meu fi-

lho. Ele é um bom menino. Não vai me abandonar, não. 

 

Breve tempo. 

 

MARIA -   Você vai fazer com ele a mesma coisa que a mamãe fez com a gente.  

MARTA -  Não tenho de discutir isso com você. 

 

Tempo. 

 

MARTA -  Pra você foi um alívio ela morrer, não é? 

MARIA -   Alívio? Não sei. A mamãe era muito forte. Estou sentindo é um... buraco. 

Mesmo eu morando longe a presença dela era muito forte. A gente vivia pra 

ela. 

 

Breve tempo. 

 

MARIA -   Pra você é que deve ter sido um alívio. 

MARTA -  Não, não foi. Eu não sei o que eu vou fazer sem ela. 

MARIA -   Vai ter de viver a sua vida. 

 

Marta leva um choque, encara a irmã. 

Maria se dá conta da força do que disse. 
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MARIA -   Olha. Vende a casa. Muda pra São Paulo. Você se acomoda primeiro. Ar-

ranja um emprego, volta a estudar, sei lá. Faz as coisas que sempre quis fa-

zer. Meu apartamento novo é grande, bonito. Vai ser bom pra você. 

MARTA -  E melhor ainda pra você. Eu estou cansada de cuidar dos outros, Maria. Co-

nheço muito bem a tua generosidade. 

MARIA -   Não é nada disso. Eu só estou querendo ajudar. 

MARTA -  Você já ajudou bastante. Agora eu cuido de mim. Pode me esquecer. 

MARIA -   Você está ficando louca. 

MARTA -  Pois então me deixe aqui com a minha loucura e vá cuidar da sua vida. 

Emancipada. Desde quando você se preocupa comigo? 

MARIA -   O que você queria era que eu largasse tudo e mudasse pra cá, não é? Pra fi-

car sofrendo do teu lado? 

MARTA -  Deus me livre. 

MARIA -   Pois então eu fico. 

MARTA -  O que? 

MARIA -   Agora eu posso largar tudo. Não preciso mais sustentar ninguém. A gente 

pode trocar de lugar. Eu fico em casa, você sai pra trabalhar. 

MARTA -  Que que é isso? Você está ficando louca. 

MARIA -   Vai ser engraçado voltar pra cá. Morar aqui um pouco. Encontrar de novo as 

pessoas. Os homens, as “amigas”. (ri) A Dircinha deve estar gorda como 

uma pata. Todo mundo barrigudo, progredindo, com filho grande. 

MARTA -  Você não está falando sério. 

MARIA -   Estou. 

MARTA -  E a tua carreira? 

MARIA -   O que tem? 

MARTA -  Vai largar agora que conseguiu tudo o que queria? 

MARIA -   O que é que eu queria? Eu não sei o que é que eu queria. Nunca pude parar 

pra pensar. Tinha a mamãe, você... Eu tinha de ir tocando, sem pensar. 

MARTA -  Eu não acredito que você vai ter coragem de fazer uma coisa dessas. 

MARIA -   Pois pode acreditar. Nós duas estamos na mesma situação, Marta. As duas 

perdidas, feito criança. Eu vou dar um tempo pra pensar. Aqui. 

MARTA -  Vai viver do que? 

MARIA -   Vendo o apartamento. 

MARTA -  E eu? 
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MARIA -   Vai trabalhar. Não é isso que você queria? 

 

Tempo. 

 

MARIA -   Agora vamos arrumar isto aqui. Primeiro de tudo se livrar das coisas dela. 

Dar pros pobres. Depois uma reforma na casa, abrir essas janelas.  

MARTA -  Não! Eu não quero você aqui. 

MARIA -   Como? Esta casa é minha também. 

MARTA -  Esta casa é da mamãe. E vai ser do Serginho. 

MARIA -   Não. Esta casa é nossa agora. Minha e sua. O Sérgio é teu filho, não meu. E 

eu duvido que ele vá perder tempo com isso. O rapaz está começando a vida, 

a vida dele, lá longe. Está cagando e andando pra essas ninharias. 

 Vamos arrumar esses trecos. 

MARTA -  Treco é o teu nariz. Mais respeito com as coisas dela. 

MARIA -   Foi você mesma que disse que isso aqui não tinha mais nada a ver com ela. 

Vamos tirar isso daqui. 

 

Começa a colocar as coisas no baú. 

Marta empurra a irmã, violenta. 

 

MARTA -  Escuta aqui. Você não vai me enrolar com essa conversa. Vamos parar com 

isso. Eu resolvo como vai ser. Não se meta aqui. Pega a tua mala e vai em-

bora de uma vez. 

MARIA -   Eu vou ficar, Marta. Acho que foi o que eu sempre quis. 

MARTA -  Mas eu não quero! 

MARIA -   Problema teu. Você resolve a tua parte que a minha eu já resolvi. Vou ficar. 

MARTA -  Que que você quer aqui? 

MARIA -   Sei lá. Agora tanto faz. Lá ou aqui, eu sou eu. Quando encher o saco vou 

embora. 

MARTA -  Quando encher o saco não. Você vai já. 

MARIA -   Você não tem esse direito. Vá você se quiser. 

MARTA -  Saia da minha casa! 

MARIA -   Não. 

MARTA -  Vá embora! 
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Histérica, Marta apanha do chão a tesoura e atira em Maria, violenta. 

Maria desvia o corpo, escapa do golpe. 

Olham-se perplexas, destilam o ódio lento. 

 

MARIA -   Pela primeira vez na vida você é sincera comigo: tentou me matar. Mas ago-

ra é tarde. Devia ter tentado antes, quando eu ainda tinha medo de você. 

Quando a mamãe estava viva. Mas você nunca teve coragem pra isso. Sem-

pre foi covarde. Agora acabou. Eu nunca mais quero ver você na minha 

frente. A única coisa que ligava a gente era ela. Mas ela está morta e enter-

rada. E pra mim você também esta. Pode ficar aí, sozinha, apodrecendo com 

os restos dela. 

 

Maria pega a mala, caminha para a saída. 

Marta salta para ela e a detém, violenta. 

 

MARTA -  Espera aí! Dessa vez você não vai escapar tão fácil, não! 

 

Possessa, Marta vai atirando as coisas para dentro do baú, vociferando. 

 

MARTA -  Eu estou cheia de viver a vida dos outros. Você sempre foi você, mas eu 

nunca fui uma pessoa. Sempre fui coisa: mãe, esposa, filha, irmã. Nunca eu. 

Eu nem sei quem eu sou. Você está certa: a mamãe está morta e enterrada.  

 Mas eu não estou não. E não vou morrer com ela. 

 

Bate com violência a tampa do baú. 

Maria se assusta. 

 

MARIA -   Que é que você está fazendo? 

MARTA -  Estou me livrando de você e dela juntas. Pegue o baú e saia.  

MARIA -   Eu não quero isso aí. 

MARTA -  Nem eu. 

 

Fora de si Marta agarra a alça do baú e arrasta com enorme esforço.  
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Luta com o peso. Empurra, puxa, deslocando o volume com dificuldade, devagar. 

Maria assiste um tempo. 

 

MARIA -   Marta... 

MARTA -  Cala a boca. 

 

Continua lutando com o peso enorme, deslocando aos trancos o baú.  

Maria assiste, perplexa. 

De repente ri, confusa, emocionada. 

E vai ajudar a irmã. 

Com grande esforço, retiram o baú do palco 

 

Tempo de palco vazio, ouve-se apenas o guincho do baú raspando o chão, pesado. 

Silêncio. 

Marta e Maria retornam, cansadas. 

Enxugam o suor, respiram, ofegantes, lado a lado. 

Maria olha em torno. Apanha do chão a tesoura que sobrou. 

Olham-se, olham a tesoura. 

Maria dá para Marta. 

 

MARIA -   Fica com você. 

 

Marta pega a tesoura, abre, pensa. 

Separa as duas lâminas, frouxamente presas, dá uma para Maria. Maria pega.  

 

MARIA -   Que é que eu vou fazer com isso? 

 Uma lâmina sozinha não serve pra nada. 

 

Black out. 

 

 

Fim 

São Paulo, setembro de 1986 


