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Boate decadente, situada no centro de uma grande cidade, está fechada. Salão com várias mesas forradas 

com toalhas de plástico e decoradas com flores artificiais. No canto há um pequeno palco com um piano. 

Fim de tarde. Ouve-se o final de um bolero. 

 

CANTORA - (Sai do palco.) Ah, eu não acredito... Merda! Eu sou mesmo uma vaca! Desta vez, consegui 

ultrapassar todas as regras do bom senso. Estou abusando das notas como uma principiante! Vaca 

desafinada! É isto o que eu sou... Uma vaca!!!(Quebra um vaso.). Não sirvo mais prá isto! (Senta no 

degrau.) 

 

PIANISTA - (Paciente.) Nossa, mas que cena e essa?! Calma minha estrelinha, fique tranquila. Não adianta 

ficar assim. A outra guerra ainda não começou...  Mas alguns ensaios eu acho que... 

 

CANTORA - Não, não, não, eu estou arrasada! Você ouviu como eu demorei de entrar no tom? Ou melhor, 

você viu as minhas derrapadas? 

 

PIANISTA - (Disfarça.) Nem percebi. 
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CANTORA - Ce deve estar gripado, assim, com os ouvidos entupidos, pra não ter notado... Parecia que eu 

estava numa pista de corridas ,ou melhor, arranhando um vinil! 

 

PIANISTA - Exagero seu. 

 

CANTORA - Não, não há maquiagem que disfarce esta pataquada que eu fiz. (Ajeita os bobs da cabeça) 

 

PIANISTA - Bobagem sua. Você acha que comprei a minha carteira da Ordem dos Músicos a preço de 

banana? Sou um pianista, conheço quem me acompanha. (Irônico) Quem sabe a culpa é do piano? É isso 

mesmo, a tábua harmônica não está amplificando bem os sons produzidos pelas vibrações das cordas. Ou 

quem sabe a culpa é das costelas? Estas malditas não devem estar reagindo à tensão das cordas na tábua 

harmônica. 

 

CANTORA - Quer parar de me enrolar? 

 

PIANISTA - Você tá sendo muito rigorosa com você mesma. E isto não é bom, sabia? 

 

CANTORA (Derrotada.) - Eu sou é uma puta velha que brinca de ser cantora... Droga, por que eu não 

aceitei aquela vaga de atendente na farmácia lá do meu bairro? Ao menos daria pra roubar umas 

anfetaminas. 

 

PIANISTA - (Percebe o motivo da irritação) Ligou pra ela? 

 

CANTORA  - Desisti. Há dezessete anos ela não me atende. Farei coisa melhor. Vou criar coragem e 

esperar esta pirralha na porta da escola.  

 

PIANISTA - Faculdade! 

 

CANTORA - É a mesma coisa. Prá mim ela ainda é uma criança. 

 

PIANISTA - Tem certeza? 

 

CANTORA - Quem tem? 

 

PIANISTA - Ninguém. 

 

CANTORA - Ah, amigo... Se eu tivesse certeza de alguma coisa você acha que estaria  neste bueiro? 

Qualquer dia eu acerto nas minhas tentativas de suicídio e aí, quem sabe saia uma notinha no jornal e esta 

ingrata aparece no velório me pedindo desculpas. 
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PIANISTA - Ihhh, que papo é esse? Deixa de drama, você é a vida deste lugar! 

 

CANTORA - Obrigada pelo elogio. A verdade é que eu nunca serei  como a Dalva de Oliveira.  Esta sim era 

maravilhosa. eterna... Sabia que ela passou por muitas dificuldades até ser coroada Rainha do Rádio em 

52?  

 

PIANISTA - Tá vendo só? Todo esforço vale a pena... É verdade que você ia se chamar Dalva? 

 

CANTORA - Verdade verdadeira, mas o meu pai não deixou, a minha mãe desconfiava que ele já tinha uma 

amante com este nome. 

 

PIANISTA - Tudo bem, melhor é se inspirar no talento, o nome é só um detalhe. 

 

CANTORA - Ela tinha uma voz poderosa! Ia do contralto ao soprano. Quem me dera ser como ela... 

(suspira)  

 

PIANISTA - Um piano é composto de mais de 6.000 peças, mas para fazer com que ele seja um 

instrumento com alma capaz de encantar os mais delicados ouvidos, é preciso arte! 

 

 CANTORA - (Irônica.) O difícil e ser artista com tanta peça quebrada... Bem, chega de lamentações. Chega 

mesmo! A minha vida é essa. Fazer o que? 

 

PIANISTA - É isso aí! Cê ta certíssima. Agora,  vamos descansar um pouco. 

 

CANTORA - Tá na hora mesmo. To  com um pouco de dor de cabeça. 

 

PIANISTA - Quer saber de uma coisa terrível? 

 

CANTORA - Tenho mesmo que saber? 

 

PIANISTA - O seu problema deve ser fome.  

 

CANTORA - Fome? A minha cara tá tão ruim assim? Vou buscar o meu batom. 

 

PIANISTA  - Aposto que nem almoçou. 

 

CANTORA - (Ri.) Tem razão. Nem sei mais o que é esse luxo: almoçar! A minha casa parece um bueiro e 

na minha geladeira só encontro miragens, acho que tomarei um curso prático de ilusionismo pra transformar 

caroço de ervilha em frango assado. 
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PIANISTA - A minha situação não está melhor, meu bem. Quer ver os “dólares” do pianista brasileiro? 

 

CANTORA - Dispenso. Vou até a cozinha ver o que este “estabelecimento” reservou para mim. 

 

PIANISTA - Calabresa com cebola ou cebola com calabresa.(ri) 

 

CANTORA - Ah, não... De novo? (Senta, arrasada) Desse jeito vou perder o meu estômago. 

 

PIANISTA - Tentei esquentar, mas tava horrível, cheio de gordura! 

 

CANTORA - Acho que continuarei errando o tom. 

 

PIANISTA - A cozinheira tá atrasada novamente.  Se é que ela vem. Vou ao bar da esquina morder um 

sanduba. Quer vir comigo? 

 

CANTORA - Não! To devendo horrores em todo o quarteirão. A minha conta já caiu de tanto ficar 

pendurada! 

 

PIANISTA  - Eu divido com você ,vamos. 

 

CANTORA - Obrigada, meu amor, mas eu dispenso os seus cuidados. 

 

PIANISTA - Deixa de ser orgulhosa, mulher! 

 

CANTORA - Orgulhosa, eu? Há tempos que eu não sei o que é isso. Te juro. Mas, eu prefiro ficar 

ensaiando mais um pouquinho, sou uma profissional, ainda. 

 

PIANISTA - (Procura por algo) Droga, onde eu coloquei os óculos? Acho que esqueci na farmácia. 

 

CANTORA - Por acaso não seria isto que está pendurado na sua camisa? 

 

PIANISTA - (Ri de si mesmo.) 

 

CANTORA -  (Brinca) Tonto!!!Só não esquece a cabeça porque tá grudada no pescoço! 

 

PIANISTA - Minha mãe dizia a mesma coisa... Bem, vou indo, pois ainda tenho que passar no hospital. 

 

CANTORA -  Espera ... (Pausa) Já saiu o resultado do teste? 

 

PIANISTA - Amanhã. Amanhã será o grande dia da minha vida. (Ri patético) 
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CANTORA - Como ele está? 

 

PIANISTA - Quer mesmo saber? Ainda tá meio confuso com toda esta história. 

 

CANTORA – É natural, quem não estaria? 

 

PIANISTA - Ele me contou que tem tido uns sonhos estranhos, sem som algum. 

 

CANTORA - Nenhum som? 

 

PIANISTA - Nem palavras, nem ruídos... Sabe o que isto significa para um músico?  Se, ao menos, a 

realidade ajudasse um pouco, tivesse mais melodias...  

 

CANTORA - Este mundo é  totalmente desafinado, amigo! 

 

PIANISTA - E sem instrumentos! 

 

CANTORA - Mas, um dia este pesadelo vai passar, te juro! Aí então... Só vai haver sinfonias.(Cantarola) 

“Bola pra frente”, rapaz!!!  

 

PIANISTA - Mas, enquanto isto, alguém tem de se movimentar, fazer alguma coisa ,e, por acaso, sou eu.  

 

CANTORA - Você não existe sabia? Mesmo depois de tudo o que ele  te fez você... 

 

PIANISTA - Ele “precisa” de mim. Já conversamos sobre isto, ok? 

 

CANTORA - Tudo bem, tudo bem. 

 

PIANISTA - Ontem, ele perguntou por você. 

 

CANTORA - Diz que amanhã eu irei lá, fazer uma visita. Ou melhor, um... Telegrama animado! Colocarei 

minha fantasia de gueixa e... 

 

PIANISTA - Digo sim, mas não precisa exagerar... Pode ir à paisana mesmo. Sem maquiagem, sushi e 

sashimi. 

 

CANTORA - (Brinca) Nada disso, vou até levar as minhas “amigas”. 
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PIANISTA - Não! Você está louca, aí é que ele piora de vez! 

 

CANTORA - Elas dão sorte seu tonto. 

 

PIANISTA - Não duvido, mas prefiro que elas descansem na sua caixinha, ok? 

 

CANTORA - Tudo bem... Olha, se você precisar de alguma coisa eu... 

 

PIANISTA - Fica tranquila, cê já tem os seus problemas. Eu to bem. Na medida do possível. 

 

CANTORA - Mas eu quero ajudar, você não pode assumir esta barra toda sozinho, cara de pastel... 

 

PIANISTA - Você me ajuda com os ensaios e ficando com esta sua boquinha fechada. 

 

CANTORA - O que você quer dizer com isto? 

 

PIANISTA - Que a sua boca é uma matraca! (Ri)  

 

CANTORA – Imagina! 

 

PIANISTA - E chega de discutir com o Seu Gouvêia, hein? Bem ou mal precisamos destes trocados. 

 

CANTORA - Você bem sabe que eu tenho o pavio curto e além do mais aquele velho... 

 

PIANISTA - (Censurando) Você prometeu que... 

 

CANTORA - Tá bom... Tá bom... (Ri) Vou tentar. (Pisca o olho) 

 

PIANISTA - Será que já acabou a greve? 

 

CANTORA - Ouvi no rádio que deve durar até amanhã, os motoristas estão irredutíveis! 

 

PIANISTA - E, enquanto isso, a cidade vira um caos! 

 

CANTORA - Mais do que já é? Já nem ando mais de tamancos com medo dos buracos da rua. A Sueli foi 

assaltada ontem, em plena luz do dia. Pode? 

 

PIANISTA - Logo a Sueli, tão precavida, coitada. 
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CANTORA - Pois é, ela esperava ser assaltada só com os preços do mercado. O moleque levou tudo antes, 

tadinha. 

 

PIANISTA - Nestas horas me dá vontade de ir prá lua, explodir no espaço. Bum! Aqui a gente parece 

formiga, andando neste mormaço da rua, correndo atrás de um pouquinho de açúcar. 

 

CANTORA - Que açúcar que nada, antes fosse, aqui é tudo muito salgado. Esta cidade é terra de gente 

esquisita, rico só vive na terapia com enxaqueca e nós, os pobres, temos de ficar rezando pros caboclo. E o 

pior é que nem dá prá fugir, parece que o pé gruda neste cimento feito escravo dessa fumaceira toda. 

 

PIANISTA - É terra de todo mundo e de ninguém. Mas, o pior é que eu gosto disso aqui, sabia? Confesso. 

Gosto mesmo. 

 

CANTORA - Deus te proteja, meu filho, ce ta é doido! Como dizia minha avó; tempo de murici cada um 

cuide de si. 

 

PIANISTA - Ainda bem que o hospital é perto, vou à pé! Nos veremos logo mais.(Trocam uma “bicota”) Ah, 

esconda este vaso quebrado, senão  virá descontado do nosso salário, estrela temperamental! (Sai.) 

 

CANTORA - Foda-se! (Ri. Tenta catar os cacos de vidro e volta a cantar,depois de um tempo ouve um 

barulho e para assustada.) Quem está aí? (Não ouve resposta) Tem alguém aí? 

 

Aparece um homem com um gorro na cabeça, segura uma caixa com ferramentas. 

 

ENCANADOR - Com licença. 

 

CANTORA - (Irritada) Nossa, que susto! Quem é o senhor? Como apareceu aqui? 

 

ENCANADOR - Calma dona, eu... 

 

CANTORA - Como calma? Acha que pode ir  entrando assim, sem avisar? Onde já se viu? 

 

ENCANADOR - A coisa não é bem assim... 

 

CANTORA – Como não?  Isto é um absurdo, vou chamar a polícia, ouviu bem? 

 

ENCANADOR - Mas, eu só tava... 

 

CANTORA - Espiando. 

 



 8 

ENCANADOR - Eu? 

 

CANTORA - Espiando mulheres indefesas, não é? Olhando pela fechadura! Mas isto não vai ficar assim... E 

não tente se aproximar que eu grito! 

 

ENCANADOR - Que que é isso, dona? 

 

CANTORA - Quem foi que deixou o senhor entrar aqui, hein? Só abriremos para o público mais tarde. 

 

ENCANADOR - Eu já tava aqui. 

 

CANTORA - Como assim, um assaltante?! (Recua) Ai, meu Deus! 

 

ENCANADOR - Calma... (Levanta a maleta) 

 

CANTORA - Não se aproxime! 

 

ENCANADOR - Prá que essa histeria? 

 

CANTORA - (Grita) Socorro! 

 

ENCANADOR  - Cala essa boca! 

 

CANTORA - (Grita mais alto) Socorro! 

 

ENCANADOR - (Assustado) Sou o encanador! 

 

CANTORA -  (Surpresa) Encanador? 

 

ENCANADOR - Tava fazendo uma revisão nas tubulações. 

 

CANTORA - Tubulações? 

 

ENCANADOR - O sistema hidráulico tava estragado, fedido prá caramba! Demorei mais do que devia. 

 

CANTORA  - (Irônica) Poxa, que interessante um encanador na minha frente...  

 

ENCANADOR - Decepcionada?  

 

CANTORA - Não, imagina... 
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ENCANADOR - Se preferir, posso também me apresentar como motorista. Já dirigi muita lotação. 

 

CANTORA - (Desinteressada) Mesmo? Um assaltante, com a fortuna que tenho na bolsa, seria mais 

novidade... 

 

ENCANADOR - Assaltante... Até que seria uma solução pras minhas dívidas. Este mês to ferrado! 

 

CANTORA - Cada um com seus problemas! 

 

ENCANADOR - É, vamo indo  em frente que atrás vem gente. 

 

CANTORA - É verdade, e por falar nisto o senhor já pode ir se retirando, viu? 

 

ENCANADOR - Já to de saída, minha senhora. 

 

CANTORA - Ótimo! Cuidado com os degraus. Tão tortos. 

 

ENCANADOR - Num se preocupe (Pausa) Este prédio todo já  tá caindo aos pedaços. Deviam demolir. Cê 

num acha? 

 

CANTORA - Isto não sou eu quem resolvo, meu senhor. 

 

ENCANADOR - Tampouco eu.  

 

CANTORA - Sou apenas uma artista. 

 

ENCANADOR - Eu sei. 

 

CANTORA - Me conhece? 

 

ENCANADOR - Não. 

 

CANTORA - (Decepcionada) Ah... 

 

ENCANADOR - Mas, notei logo que a senhora era assim... Diferente. 

 

CANTORA - (Ofendida) Como assim, “diferente”? 

 

ENCANADOR - Sei lá, diferente e pronto. Fora do normal. 
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CANTORA - Ce ta me chamando de maluca? 

 

ENCANADOR - Mas, que ideia... Ouvi a senhora cantarolando. Bacana. 

 

CANTORA - (Muda de assunto) Já acabou o servicinho? 

 

ENCANADOR  - Pus fim em algumas goteiras 

 

CANTORA - Ótimo, agora o senhor já pode sair, preciso continuar o meu ensaio. Se aparecerem novas 

goteiras abro a minha sombrinha. 

 

ENCANADOR - Era exatamente isto que eu tava tentando fazer, mas num consigo. 

 

CANTORA - Como não? A porta é logo ali. 

 

ENCANADOR - É impossível sair. 

 

CANTORA - Ora essa, por quê? 

 

ENCANADOR - A porta. Ta trancada. 

 

CANTORA - Como trancada?  

 

ENCANADOR  - Deveria ta com a chave no trinco, mas não ta. 

 

CANTORA - Ora essa. 

 

ENCANADOR - Achei que  a chave tivesse com a senhora. 

 

CANTORA - A minha cópia eu havia deixado com... Ah, eu não acredito que aquele cretino... Vou quebrar 

aqueles dedos todos e o piano também! 

 

ENCANADOR - Tamos trancados. (Chateado) Puta merda! 

 

CANTORA - Trancados?! 

 

ENCANADOR - É o que parece quando num se pode sair de um lugar... (Pensa alto) Que merda! 

 

CANTORA - E agora? Eu precisava passar no mercado, dar uns telefonemas... 
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ENCANADOR - Vai dizer que aqui num tem telefone? 

 

CANTORA - Foi cortado há cinco meses. (Dramática.) Ai, meu Deus, e agora, como eu vou sair? 

 

ENCANADOR - Ninguém tem mais pressa do que eu pra sair daqui, dona. Tenho mais três lugares pra 

visitar hoje, meu carro tá na oficina , meu celular ta sem credito, a porra desta greve ainda deve durar muito 

tempo  e além do mais... 

 

CANTORA - (Novamente irritada) Além do mais o quê? Chega de falatório.  

 

ENCANADOR - Quem é que tá tagarelando aqui? 

 

CANTORA - O senhor conseguiu estragar a minha tarde. 

 

ENCANADOR - Ah, num enche, pô! 

 

CANTORA - E ainda por cima sou obrigada a ouvir lero de um... De um... Desconhecido! 

 

ENCANADOR - (irônico) Agora a senhora vai ter muito tempo prá me conhecer. Num tem a merda da 

chave! Tamos trancados. Nós dois. (chateado) Bacana, não? 

 

CANTORA - Ai, ai, ai... Não acredito nisto! 

 

ENCANADOR - Que saco! (Tira a touca e joga no chão) 

 

CANTORA - Tem de haver uma solução. 

 

ENCANADOR -  To fodido. Que é que eu vou fazer agora? 

 

CANTORA  - O senhor pode ficar ali naquele cantinho, certo? Bem quieto. Eu tenho mais o que fazer.  

 

ENCANADOR - Essa e boa... Num tenho dúvida que tem, a senhora pode começar procurando essa chave. 

 

CANTORA - Que ousadia... Ninguém manda em mim, tá me entendendo? O senhor é que parece um...  

 

ENCANADOR - (Desafiando) Um o quê? 

 

CANTORA - Um desocupado! 

 



 12 

ENCANADOR - Escuta aqui, ô belezura: eu por acaso tenho cara de vagabundo? To fazendo o meu 

serviço, sabia? E ainda por cima tenho que aturar desaforo de mulher. Se situa, ô dona! 

 

CANTORA - E por acaso é agradável para mim ficar presa com um...um... 

 

ENCANADOR - Ai, meu São Cristóvão, dai-me paciência! 

 

CANTORA - Católico? 

 

ENCANADOR  - Nas horas vagas e de emergência. 

 

CANTORA - Então comece a rezar. 

 

ENCANADOR - Tem de aparecer alguém. 

 

CANTORA - Daqui a pouco a cozinheira, ou algum outro empregado deve aparecer com a chave. Enquanto 

isso vamos nos “suportando”. 

 

ENCANADOR - Que dia mais besta... E ainda por cima este calor brabo. 

 

CANTORA - Ontem tava pior! 

 

ENCANADOR – Mas, ontem eu tava na rua. Nossa, mas como isto aqui é abafado, hein? Nem um 

ventiladorzinho. (Tenta tirar a camisa). 

 

CANTORA - (Olha para ele, horrorizada) Mas o que que é isso? 

 

ENCANADOR - Isso o quê? 

 

CANTORA - Mas, onde é que nos estamos? Que mundo e esse? O senhor poderia se recompor? Sou  uma 

mulher de respeito, sabia? 

 

ENCANADOR - Mas, o que é que eu fiz? 

 

CANTORA - O senhor está desnudo! 

 

ENCANADOR - Por acaso a senhora nunca viu um homem sem camisa? (Encosta-se numa caixa) 

 

CANTORA - Isto não vem ao caso.  
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ENCANADOR - Se nunca viu... 

 

CANTORA - Escuta aqui: a minha intimidade não é da sua conta! 

 

ENCANADOR - Vou ficar aqui no meu canto. 

 

CANTORA - (Grita) Cuidado com esta caixa! 

 

ENCANADOR - Calma, eu só ia... 

 

CANTORA - O senhor quase derruba! 

 

ENCANADOR  - Eu não vi este trambolho. 

 

CANTORA - Inconveniente! 

 

ENCANADOR - (Irônico) Eu ou a caixa?! 

 

CANTORA - Como pode não ter visto? 

 

ENCANADOR - Este troço tava no meio do caminho. 

 

CANTORA - Você quase derrubou... Seu estúpido! 

 

ENCANADOR - Tá nervosinha? 

 

CANTORA - Ainda não. Quando estou nervosa costumo ser pior, o senhor não me conhece!(Tropeça) 

 

ENCANADOR - Deixe que eu seguro. 

 

CANTORA - (Áspera) Sai da minha frente! 

 

ENCANADOR - Que é que eu fiz, caramba? 

 

CANTORA - (Pega a caixa com cuidado) Vou colocar aqui, está menos abafado. 

 

ENCANADOR - (Desconfiado) Quer ajuda? 

 

CANTORA - Não, eu posso fazer  sozinha.(Pausa) 
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ENCANADOR - Sem “pobrema”... 

 

CANTORA - Pronto, aqui está seguro. 

 

ENCANADOR - Será que não tem outra guardada? 

 

CANTORA - Não, guardo só esta. Uma caixa grande é suficiente. 

 

ENCANADOR - To falando da chave. 

 

CANTORA - Ah, desculpa. Não. Sempre teve uma só.  

 

ENCANADOR - Caralho! 

 

CANTORA - Daria pro senhor ser mais sutil no linguajar? 

 

ENCANADOR - Porra, foi mal... 

 

CANTORA - Nossa, com este mormaço perdi até a voz. 

 

ENCANADOR - A senhora  canta muito bem, sabia? 

 

CANTORA - (Convencida) Obrigada. 

 

ENCANADOR - Quer um pouco de conhaque? Trago sempre comigo. Sei que é bom para a voz. Já fiz 

muita seresta na juventude.(Abre uma garrafinha que tem no bolso)To precisando esquentar os joelhos. 

Chega uma certa idade em que os músculos ficam preguiçosos... (Ri) O conhaque ajuda no meu 

reumatismo. Aceita? 

 

CANTORA - Não, ainda não tenho artrite. 

 

ENCANADOR - Sabe que a sua voz me deixou “baqueado”? 

 

CANTORA - A minha voz? (Ri) Ce deve estar tendo alucinações, deve estar faminto. 

 

ENCANADOR - Imagina, ce é muito modesta, se eu tivesse,assim, em alto-mar o meu navio teria afundado 

devido ao seu canto de sereia!(aproxima-se dela) 
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CANTORA - Jura? Pois, saiba que eu tenho mais vocação para piranha afônica, meu filho. Só me 

ofereceram este emprego porque não havia concorrência. Ninguém com o juízo perfeito e um pouco de voz 

cantaria nesta espelunca. 

 

ENCANADOR - Mas, a sua figura, assim, nesse palco, é algo bom pra caramba! 

 

CANTORA - Mesmo? 

 

ENCANADOR -  Parece uma estrela. 

 

CANTORA – (Falsa modesta) Imagina. 

 

ENCANADOR - Serio! 

 

CANTORA - Nesta escuridão ninguém me enxerga. Talvez o cliente menos bêbado consiga decifrar a cor 

da minha peruca. 

 

ENCANADOR - Castanha. 

 

CANTORA - Ruiva, eu jamais usaria uma peruca castanha. É muito comum. 

 

ENCANADOR - E que este lugar é um pouco escuro... Num da pra ver direito. 

 

CANTORA - Acho que vou aceitar o conhaque. 

 

ENCANADOR - Opa! Será um prazer. Toma. (Entrega-lhe o copo) 

 

CANTORA - (Senta no chão do palco) A minha garganta está um deserto!(Toma todo o conhaque) 

 

ENCANADOR  - Nossa, ce tem uma sede de macho! 

 

CANTORA - Você está insinuando que eu sou um travesti? 

 

ENCANADOR - Claro que não! Que é isso, dona? 

 

CANTORA - Melhor assim. 

 

ENCANADOR - É claro! 

 

CANTORA - O quê? 
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ENCANADOR - A cor da sua peruca. É claro que é ruiva. Eu devo ser  “daltrônico”, sei lá...(Ri) 

 

CANTORA - “Daltônico”. Não se preocupe, todos se confundem... Posso lhe contar um segredo? (Mexe no 

cabelo) 

 

ENCANADOR - Deve. 

 

CANTORA - Isto não é peruca. È cabelo mesmo! (Tira os bobs.) 

 

ENCANADOR - Como assim?! 

 

CANTORA - Eu digo que é peruca para os homens terem a ilusão que existe algo melhor escondido É 

melhor prevenir, sempre... (Balança os cabelos) 

 

ENCANADOR - Ce não precisa desses disfarces. Com esta voz,você leva qualquer homem prá longe. 

 

CANTORA - Sério? Vou começar a cobrar pela passagem. Eu te levei pra Itaquera ou Pirituba? 

 

ENCANADOR - (irônico) A dama é sempre braba assim ou tá chupando limão? 

 

CANTORA - Gengibre. 

 

ENCANADOR - Ce me lembra aqueles mulherões que cantava no circo que eu via quando era menino, 

dando o desconto da idade. 

 

CANTORA - Eu não sei se a sua figura me lembra uma chanchada ou um xaxado. De qualquer forma, o 

senhor é muito engraçado. Devia continuar no  circo dividindo a cena com o macaco. 

 

ENCANADOR - Num sou muito chegado em  bananas. 

 

CANTORA - O senhor não tem a menor classe... 

 

ENCANADOR - Pois fique sabendo que a minha brilhantina é da melhor qualidade, meu sapato ta 

engraxado, sou barrigudo mas num tenho “pneus” e fui campeão de futebol de salão há vinte anos atrás.  

 

CANTORA - (Irônica) Campeão? 

 

ENCANADOR - O troféu ficou comigo no sorteio, o time inteiro morreu de inveja! Tive muita sorte... 
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CANTORA - Só eu que sou uma azarada, sempre sonhei que apareceria na minha vida um produtor que 

me transformaria numa estrela de algum musical. E, como num passe de mágica aqui estou! Neste palco 

empoeirado,  tendo algumas baratas como  vocalistas. 

 

ENCANADOR - Quem sabe num seja a minha pessoa este tal de produtor? 

 

CANTORA - O senhor?! Só se for para produzir a minha carreira na cozinha usando a lata de óleo como 

microfone. Prefiro ficar com as minhas aranhas. 

 

ENCANADOR – Como?! 

 

CANTORA - Tenho uma coleção delas. Tarântulas. 

 

ENCANADOR - Tá falando sério? 

 

CANTORA - Por que o espanto? Estão guardadas ali. 

 

ENCANADOR - Naquela caixa? 

 

CANTORA - São as mais novinhas, vieram passear um pouco. 

 

ENCANADOR - Verdade? 

 

CANTORA - Elas me dão segurança. 

 

ENCANADOR - As aranhas? 

 

CANTORA - Assustado? 

 

ENCANADOR - Bem, é que não é muito comum alguém sair por aí andando com aranhas de estimação. 

 

CANTORA - As tarântulas são seres inofensivos, solitários, assim como eu.  

 

ENCANADOR - (Com nojo) São nojentas! 

 

CANTORA - Maldade sua. (Pausa) São apenas incompreendidas. Levam uma vida sedentária, em 

particular as fêmeas, que só muito raramente se afastam da entrada da sua toca. Às vezes vivem no 

mesmo refúgio durante anos.  

 

ENCANADOR - Por que ce guarda essas aranhas? 
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CANTORA - Fizemos um acordo. Cuidamos umas das outras. Entende? 

 

ENCANADOR – A senhora num bate muito bem da bola, hein? 

 

CANTORA - Só porque sou diferente? 

 

ENCANADOR - Sei lá, parece , assim meio esquisito esse negócio de guardar essas coisas. 

 

CANTORA - São importantes prá mim. 

 

ENCANADOR  - Num  podia arranjar outra coisa? 

 

CANTORA - Ah, deixa prá lá, cê não entende. ..Nunca vai aprender. 

 

ENCANADOR - Não mesmo. Isto ninguém me ensinou no supletivo. Faltei muita aula... 

 

CANTORA - Ah, você e mais bronco do que pensava, não e em aulas que se aprende sobre 

companheirismo, solidão, vontade de ter alguém. É na vida... E muito importante aprender sobre isto, sabia? 

Elas são a minha melhor companhia. Acha que é fácil viver sozinha numa cidade deste tamanho?  

 

ENCANADOR - Mas eu sei o que é isso, é difícil mesmo... Nem  sei o que to fazendo aqui nesta perdição 

de lugar, devia ter ficado no interior como os meus irmãos. Trabalhar em açougue é mais agradável do que 

mexer em esgoto. Lá eu ia tratar da carne, aqui os neguinho quer fritar a minha! A senhora tem razão, sou 

uma mula! 

 

CANTORA - (Percebendo algo nele.) Como você se chama? 

 

ENCANADOR - Osvaldo. 

 

CANTORA - Com “w”? 

 

ENCANADOR - Como? 

 

CANTORA - Oswaldo com “w”? 

 

ENCANADOR - Não com “v” mesmo. 

 

CANTORA - Pena. 
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ENCANADOR - Por quê? 

 

CANTORA - Osvaldo com v é comum demais. 

 

ENCANADOR - De qualquer jeito taria na mesma merda. Sabe que quando eu era pirrralho  tinha uma vo 

cega, cheia de cabelo branco , feito aquelas bruxa das historia. Ela pegava na minha mão suada de 

muleque e  dizia que eu ia ter muito sucesso na vida. Eu achava que era verdade. Tanto que eu fugi de 

casa na boleia de um caminhão que entregava mantimento no armazém. Queria uma vida diferente, 

conhecer a cidade grande, ser importante, longe daquela miséria de vida. Hoje tenho certeza que tava mais 

cego que a  minha vo. 

 

CANTORA - (Ri e olha para ele com  certo interesse) O futuro a Deus pertence... Ce  ainda ta  forte e não 

morreu. 

 

ENCANADOR - Nunca tive medo da morte, mas ando meio sem coragem pra vida. 

 

CANTORA - Coragem não foge da gente, não. Se nasceu com ela, ela fica, não se esconde. Me dá um 

cigarro? 

 

ENCANADOR - (Acendendo o cigarro para ela) Cê nunca se casou?  

 

CANTORA - (Traga o cigarro) Já tive o meu príncipe... que virou sapo. Ou melhor: crocodilo! Filho-da-puta!!! 

 

ENCANADO -  Esse cara te deixou mal, hein? 

 

CANTORA - Me abandonou quando eu tava grávida... Entre outras coisas mais... (Toma mais uma dose) 

Que o diabo o tenha! 

 

ENCANADOR - Mas, então, você tem um filho? 

 

CANTORA - Uma filha. 

 

ENCANADOR - Uma fã garantida, hein? 

 

CANTORA - Antes fosse. O destino não me foi muito prazeroso. (Ri de forma sarcástica) Ela não quer 

saber de mim nem morta, acha que sou uma  vadia. (Pausa.)Tenho uma filha que não responde as minha 

cartas, não atende as ligações... Por algumas vezes eu só queria desejar um Feliz Natal, um Parabéns ou 

simplesmente “Boa noite, filha...”. (Pausa.) Acho que a safada tem vergonha de mim, sabe? Minha vida 

daria uma boa novela mexicana. 
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ENCANADOR - Filhos... Eu nunca tive filhos... Não que eu saiba. 

 

CANTORA - Melhor prá você! (Pausa) Eu sei que já fiz muita besteira nesta vida, muita mesmo. Já fui puta, 

biscateira, muambeira, cartomante, evangélica, passei fome, dormi na rua... De algumas burradas até  me 

arrependo. Mas, nunca, nunca deixei faltar nada prá ela enquanto dependia de mim. Fui uma leoa em vários 

momentos difíceis e não desisti nem um minuto sequer. Mas, agora... Bem, nem sei por que que eu estou 

falando nestas coisas agora... 

 

ENCANADOR - Não faz mal... Pode falar, eu escuto. 

 

CANTORA - Esquece. (Pausa) 

 

ENCANADOR - (Levanta correndo e mata uma barata no chão.) Pronto. Matei. 

 

CANTORA - (Irritada.) Por que o senhor fez isso? 

 

ENCANADOR - Vai me dizer que gosta de barata também. 

 

CANTORA - Tenho horror a baratas. 

 

ENCANADOR - Por isso matei. 

 

CANTORA - Deveria ter esperado o grito. 

 

ENCANADOR - Que grito? 

 

CANTORA - Nos filmes, nas novelas, a mocinha sempre grita quando existe o perigo e depois então, e 

salva. Mas, o senhor foi apressado. Não esperou que eu gritasse. 

 

ENCANADOR – Não seja por isso. Tem outra bem ali. 

 

CANTORA – (Grita.) 

 

ENCANADOR – Ela fugiu. Acho que num levo jeito pra herói, dona. 

 

CANTORA - Elas deixam traços da sua passagem. 

 

ENCANADOR - Quem? As baratas? 
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CANTORA - As aranhas. Durante o dia mantêm-se isoladas em esconderijos. (Pega a caixa e senta no 

chão) 

 

ENCANADOR - E você? Também costuma se esconder, né? 

 

CANTORA - Algumas vezes. Na sua toca as tarântulas estão bem protegidas e ao menor barulho, sabem 

como impedir uma invasão indesejada. Dispõem de “armas” especiais para se defender. 

 

ENCANADOR - Ouvindo você falar assim os homens devem pensar duas vezes em chegar perto... 

 

CANTORA - Das aranhas? 

 

ENCANADOR - De um mulherão assim  tipo a senhora.  

 

CANTORA - Segundo algumas tradições as aranhas são sinais de boa sorte. 

 

ENCANADOR - Tomara que  a dona  teja certa, porque teia é o   que não falta neste lugar, veja só aquelas 

ali... 

 

CANTORA - Lindas, não?  

 

ENCANADOR - Tá brincando?Parece sujeira. 

 

CANTORA - Eu sei que tenho o meu percurso traçado, deixo marcas onde piso.  

 

ENCANADOR - Eu num gosto de deixar pegadas, não. (Ri) Sabe que desde pequeno sempre fui 

desconfiado? Nunca dei mole pra nenhum malandro tira vantagem da minha vida. Mulher que e muito da 

boba, adora ser enganada. 

 

CANTORA - Epa! Como assim? 

 

ENCANADOR - Minha mulher assistia uma novela antiga que tinha um charlatão que enganava todo mundo 

dizendo que era vidente. Não perdia um capitulo. Adorava o safado. 

 

CANTORA - Era o Francisco Cuoco. Ele tava lindo naquela novela. O Astro. 

 

ENCANADOR - Ta vendo só? Toda mulher gosta de ser enganada. 

 

CANTORA - Iludida. A mulher gosta de ser iludida. Enganada, não! (Encosta-se na parede) 
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ENCANADOR - Cuidado! 

 

CANTORA - (Assustada) O que foi? 

 

ENCANADOR - Este fio. Tá solto. (Sobe numa escada e ajeita a fiação) Porra, isto é um perigo! Este lugar  

parece um parque de diversões assombrado! (Desce e cai da escada, derruba a caixa) 

 

CANTORA - (Grita) Minhas aranhas! 

 

ENCANADOR - Merda!  

 

Ele cai com a perna presa no fundo do palco. Algumas aranhas caem do teto, como chuva. 

 

CANTORA - Elas estão caindo do teto. Veja. 

 

ENCANADOR - Estou preso! 

 

CANTORA - Elas estão caindo do céu... Não é maravilhoso? Sinta! 

 

ENCANADOR - (Assustado)Elas estão me atacando! Num consigo sair. 

 

CANTORA - Calma. 

 

ENCANADOR - Minha perna... Tá doendo! 

 

CANTORA - Elas só querem brincar. 

 

ENCANADOR - To preso...  Faz alguma coisa! 

 

CANTORA - Faz muito tempo que elas não aparecem assim... 

 

ENCANADOR - (Grita) Merda. Isso e loucura! 

 

CANTORA - Elas não fazem mal. 

 

ENCANADOR - Me ajuda a sair daqui! 

 

CANTORA - (Conversa com  as aranhas ) Fiquem quietinhas meninas... 

 

ENCANADOR - Prefiro essas coisas na caixa. 
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CANTORA - Elas me fazem companhia.  

 

ENCANADOR – “Pobrema” seu! 

 

CANTORA - Você não entende?  

 

ENCANADOR - O quê? 

 

CANTORA - Se elas apareceram assim, de repente, é um sinal? 

 

ENCANADOR  - Sinal? Que sinal? 

 

CANTORA - O melhor sinal. Algo de bom vai acontecer! 

 

ENCANADOR - Loucura! 

 

CANTORA - (Distraída) É emocionante...  

 

ENCANADOR - Ai, acho que dei um jeito na perna. 

 

CANTORA - Nunca apareceram tantas. 

 

ENCANADOR - Acho que torci. 

 

CANTORA - Parecia um festa. 

 

ENCANADOR - Merda! To todo  arranhado. 

 

CANTORA - Gosto quando elas aparecem. 

 

ENCANADOR -  Se eu contar ninguém vai acreditar. Parece um pesadelo. 

 

CANTORA - É um sonho. Sinta! 

 

ENCANADOR - Sonho? 

 

CANTORA - Relaxe, vamos.  

 

ENCANADOR - Um sonho? 
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CANTORA - Sinta como é bom. 

 

ENCANADOR - To tonto... 

 

CANTORA - Elas apareceram prá você também. Vieram até você! Sinta, relaxe... 

 

ENCANADOR - Isto não e verdade 

 

CANTORA - Sorte. Teremos sorte! 

 

ENCANADOR - (Aliviado.) Tão sumindo. 

 

CANTORA - Foi só um visita. Talvez voltem amanhã. 

 

ENCANADOR - (Grita de dor) Ai... 

 

CANTORA - Que foi? Deixa eu te ajudar. (Segura a perna dele, massageando) 

 

ENCANADOR -Isto foi de verdade? Me belisca, vai... Ai, assim dói! 

 

CANTORA - Fica quieto! 

 

ENCANADOR - (Insinuante) Poxa, você tem mãos de massagista. Deu até vontade de cair de novo prá 

você cuidar de mim 

 

CANTORA - Vamos deixar de conversa fiada, hein? Num quero confusão pro meu lado. 

 

ENCANADOR - Um cafuné é bom e não custa. 

 

CANTORA - (Irônica) E onde tá a sua esposa? 

 

ENCANADOR - (Fechando a escada ) Não sei. 

 

CANTORA - Brigaram? 

 

ENCANADOR - Antes fosse. 

 

CANTORA - O que aconteceu? 
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ENCANADOR - Não sei. 

 

CANTORA - Tudo bem, não é da minha conta mesmo. 

 

ENCANADOR - Num gosto muito de falar sobre isto. 

 

CANTORA - (Disfarçando) Vou até o depósito ver se encontro outra chave. 

 

ENCANADOR - Espere. (Pausa.)E que tenho vergonha de contar. 

 

CANTORA - Um homem deste tamanho com vergonha? 

 

ENCANADOR - Um dia de manhãzinha ela  disse:”Marido, eu vou embora” Assim, desse jeito. Sem , ao 

menos, preparar o meu café com rapadura ou esperar eu escovar os dentes . “ Marido, eu vou embora!” 

 

CANTORA - Te abandonou? 

 

ENCANADOR - Fria e calculista como toda mulher de malandro.  

 

CANTORA - Assim, sem motivo? 

 

ENCANADOR - Nenhum. 

 

CANTORA - No mínimo ce dava uns safanões nela.  

 

ENCANADOR - (Ri.) Eu? Não acerto nem em mosca. 

 

CANTORA - Mulher nenhuma faz uma coisa dessas sem motivo. 

 

ENCANADOR - Pois, esta fez. Esperei a safada me dar uma satisfação.. Não havia. Não estava cansada 

de pregar os meus botões, de me esperar toda a madrugada e nem do cheiro da minha barba. . Eu quis 

saber o nome do desgracado e ela disse que não existia. Ia sozinha, com duas sacolas e o gato, também 

sozinho.  

 

CANTORA - E o que você fez, homem? 

 

ENCANADOR - Implorei  que ela dissesse a todo mundo que tinha ido embora por causa de outro homem, 

que não suportava mais o peso do meu corpo, nem os meus beijos no seu umbigo. É horrível prum homem 

ser abandonado sem um motivo... Se fosse por causa dos meus roncos ou do mau hálito, haveria a 

possibilidade de mudança, mas num tinha um motivo e eu fiquei desmotivado. (Ameaça chorar) 
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CANTORA - (Desconcertada) Deixa disso, vai. Pra que esse choro? Olha aqui, ao menos cê tá vivo. Pronto 

prá outra! 

 

ENCANADOR - Num me orgulho muito disto, não. Pra que? Sou meio ignorante, bronco, sem “istrução”, 

burro pra cacete, mas num sou trouxa. (Toma mais um gole da bebida) 

 

CANTORA - Seja como as aranhas. Sabia que as fêmeas mudam de pele durante toda a vida? Tenho 

inveja delas.Sendo assim eu poderia ter várias paixões...(Mexendo na bolsa, encontra uma foto e mostra a 

Ele) Ele sempre foi um irresponsável, um delinquente. E lindo! Como me hipnotizavam esses olhos 

negros...Uma mistura  de desejo e loucura. Sei lá... Coisas de adolescente. Os olhos eram uma coisa. (Ri) 

Sabe que ele até tinha algo que lembrava o Nelson Gonçalves? 

 

ENCANADOR - Xiii, já entendi. Você ainda tá parada na do cara. Já pensou em voltar, pedir arrego?  

 

CANTORA - (Hipnotizada) Nos amamos muito em todos os nossos malabarismos. (Pausa) Só me 

arrependo daqueles excessos. Mas, eu consegui sair há tempo. Ele não, foi até o fim. Até o fim...  

 

ENCANADOR - Mas, agora acabou, né? 

 

CANTORA -  Não. Sabe que hoje em dia somos amigos íntimos?  

 

ENCANADOR - Íntimos? 

 

CANTORA - É, verdadeiros confidentes. Ponho sempre o meu melhor vestido, sem sutiã, e vou lá pro 

cemitério, visitar o tumulo dele. Ele sempre pedia que usasse vestido sem sutiã, os meus peitos balançando 

o deixavam louco, sabe? Uso sandália baixa, prá não fazer barulho quando chego, gosto de fazer surpresa. 

Ele me houve como ninguém, fica ali, caladinho me escutando, nem parece aquele maluco tempestuoso de 

antes. Bacana, não? 

 

ENCANADOR - Ao menos, cê sabe onde ele tá. Eu e que nunca mais tive notícias dela. 

 

CANTORA - (Curiosa) Nunca mais teve outra mulher? 

 

ENCANADOR - Prá quê? Não tenho mais vontade. (Pausa) Preciso é de outro conhaque! Quer? 

 

CANTORA - Seja mais otimista, rapaz! (Bebe mais um pouco) 

 

ENCANADOR - Eta ferro! (Ri.) Obrigado pelo “rapaz”. Eu até que tento disfarçar estas linhas da cara, estas 

unhas sujas, estas olheiras fundas... Quase não durmo, sabia? Mas, juro que sou um cara bacana. 
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Começam a conversar mais animados, brincar e dar risadas ao som de mentira de amor , cantada por Dalva 

de Oliveira após o trecho da música voltam ao normal. 

 

ENCANADOR - (Rindo) Ce nunca teve medo de nada? 

 

CANTORA - (Espevitada) Claro que sim. Que não teve? Mas, um dia eu resolvi tomar uma decisão 

inadiável. Era preciso ser radicalmente favorável ao meu bem estar. Vegetar foi um dom concedido apenas 

aos seres botânicos e eu não tenho a menor vocação para samambaia, talvez uma avenca dentro de um 

xaxim. Encaixotei todos os meus medos. 

 

ENCANADOR - E como conseguiu? Dá prá vender essa receita? 

 

CANTORA - Foi preciso uma tarde de domingo, ouvindo Janis Joplin, com um incenso indiano, boina 

peruana e sandália japonesa – Os meus medos tinham um quê de internacionais. 

 

ENCANADOR - Acabou com  todos? 

 

CANTORA - Um por um: o medo de viver eu coloquei numa valise que pertenceu à minha avó, estava um 

tanto mofada, mas a minha vida não andava menos bolorenta. O medo de altura eu joguei dentro de uma 

sacola de loja de departamento de altíssimo nível. O medo de elevador eu coloquei num caixote de 

madeira, escuro quadrado e apertado, com espelho. Era preciso que ele sentisse tudo o que eu sofri em 

anos de degraus...  

 

ENCANADOR - Ce fala umas coisa engraçada, hein?(Ri e oferece mais bebida) 

 

CANTORA - (Bebe) E não parei por aí... O medo de gritar eu deixei entupido no ralo da pia, ele sofre 

sempre ao ser molhado pelos meus gargarejos matinais. E , finalmente, o famoso medo do escuro eu, 

friamente, coloquei dentro de uma caixa de fósforo. Ele que, se quisesse, formasse a sua própria 

claridade... 

 

ENCANADOR - Mas, faltou o mais importante... Conseguiu da fim no medo de amar? 

 

CANTORA - Este eu  coloquei numa caixa de papelão que eu havia pedido ao gerente do supermercado. 

Caixa de amaciante para roupas, afinal o meu modo de amar sempre foi áspero e encardido. 

 

ENCANADOR - (Rindo) E esse troço funcionou? 

 

CANTORA -  Ainda não sei... (Acende outro cigarro) 
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ENCANADOR - (Cínico) Num quer descobrir? 

 

CANTORA - (Mudando de assunto) Gosto de ver a fumaça subindo... 

 

ENCANADOR  - É, também acho bacana. 

 

CANTORA - Sobe e desaparece. 

 

ENCANADOR - Deixa só o cheirinho. 

 

CANTORA - E a vontade de ver outra fumaça aparecer. (Pausa) Na minha vida tudo é sempre assim. 

Quando eu vou agarrar uma coisa ela sempre desaparece. 

 

ENCANADOR -  Na minha vida é só porrada, porrada e porrada. Levo sempre uma porta fechada na cara. 

 

CANTORA - Será que a gente nasceu prá isso? Prá ficar esperando uma porta abrir? 

 

ENCANADOR - Num sei. Só sei que às vezes cansa. 

 

CANTORA - Você tem fé? 

 

ENCANADOR - Como assim? 

 

CANTORA - Fé, você tem? 

 

ENCANADOR - Não sei... Acho que sim. Tenho. Temos que acreditar que existe algo de bom prá lá desse 

lixo. 

 

CANTORA - Mas, neste lixo existem coisas belas. 

 

ENCANADOR - Deve existir, mas tem que procurar muito prá encontrar. 

 

CANTORA - Posso te fazer outra pergunta? 

 

ENCANADOR - Coisa séria? 

 

CANTORA - Mais ou menos. 

 

ENCANADOR - Manda. 
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CANTORA - O que te faz gostar dessa vida? 

 

ENCANADOR - Da minha? 

 

CANTORA - É. 

 

ENCANADOR - Sei lá.. .O meu serviço... A minha pinga na Sexta... O meu feijão arrumado na marmita, o 

meu radinho... E, claro, o meu Corinthias! (ri) 

 

CANTORA - Só isso? 

 

ENCANADOR - Ce acha pouco? Já dá pra morrer feliz! (pausa) Quando vejo o meu timão ganhando na 

primeira divisão chego a tremer . Minha pressão vai lá em cima.(Canta.) “Salve o Corinthias...” O coração 

acelera, num enxergo mais nada! (ri) E você? O que te prende a essa vida? 

 

CANTORA - A Dalva de Oliveira cantando Bandeira Branca. 

 

ENCANADOR - Bom motivo. 

 

CANTORA - E também a esperança de voltar a ter a minha  filha comigo. Mas disto eu até já esqueci. 

 

ENCANADOR - Quem sabe um dia... (Olha para ela.) Ce tá chorando? 

 

CANTORA - Bobagem, fingimento de mulher... Você... Falou sério quando elogiou a minha voz? 

 

ENCANADOR - Claro. E olhe que tenho ouvido afiado. Sua voz é cheia de frescor, das boas!  

 

CANTORA - Deixe de galanteios baratos, tá legal? Sei que estou velha e gorda. Ce não imagina o quanto é 

difícil pruma mulher reconhecer isto. 

 

ENCANADOR - Mas, to dizendo a verdade, ce ainda tem muito tempero. 

 

CANTORA - Bom, tem gosto pra tudo, né? (pausa )Que tal cantar para mim alguma coisa? Você disse que 

já foi um seresteiro... 

 

ENCANADOR - Vixe, mas nem sob tortura! Isto já foi há muito tempo. Agora só no chuveiro porque só o 

danado me entende não prestando atenção... 

 

CANTORA - Cante. Quem canta seus males espanta! 
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ENCANADOR - Já ouvi isto em algum lugar. 

 

CANTORA - Deixe eu ouvir um pouco do seu “cancioneiro boêmio”.  

 

ENCANADOR - Não, eu num consigo... O meu repertório tá mofado. 

  

CANTORA - Tire a naftalina da garganta. 

 

ENCANADOR - Ihhh, tá difícil viu? (Tosse em falso) 

 

CANTORA - Se não for bem eu juro que não conto prá ninguém.  

 

ENCANADOR - Mas, ce é mermo dura na queda, hein? 

 

CANTORA - Toma, segura o microfone. 

 

ENCANADOR - Tá bom, ta bom. Mas, cê vai ter de  ajudar...(Começa a cantar As Rosas Não Falam, de 

Cartola. ela o acompanha.) 

 

CANTORA - (Batendo palmas.)  Sabia que tava escondendo o jogo. Adoro esta música! 

 

ENCANADOR - Às vezes dá para arranhar alguma coisa. Música pra mim é coisa sagrada, sabe? Lava a 

alma. 

 

CANTORA - Pra mim também. É o que me faz viver. Agüentar o barulho lá de fora. Canto até fazendo as 

unhas das madame enquanto elas falam do cachorrinho ou do menu do buffet ,com aqueles perfume de dar 

enjôo no estômago... 

 

ENCANADOR - Êta labuta difícil essa nossa, hein? (Pausa) Há quanto tempo você canta na noite? 

 

CANTORA - Trinta anos. (Pigarreia) É claro que quando comecei era um bebê, carregava uma mamadeira, 

hoje tenho uma garrafinha de vodca, amanhã talvez traga cicuta... 

 

ENCANADOR - E por que não um pote de sorvete? 

 

CANTORA - Ando sempre gripada. 

 

ENCANADOR - Posso lhe receitar algo, fiz um cursinho de primeiros socorros. 
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CANTORA - Acho melhor você procurar outro local para dar o seu “plantão” tenho pavor de injeções e não 

tenho planos de saúde. 

 

ENCANADOR  - (Dramático) Na verdade, o doente sou eu. Sofro do coração e se ele não for bombardeado 

com um beijo de batom vermelho, ele se congelará. 

 

CANTORA – (Sedutora) A cor do meu batom é vinho. 

 

ENCANADOR -Como já disse, sou “daltrônico”! (Beijam-se) 

 

CANTORA - (Assustada) Por que fez isso? 

 

ENCANADOR - Num sei... Sei lá...  

 

CANTORA - Cê não devia ter feito isto... Me beijou. 

 

ENCANADOR - Ce me deixou louco! 

 

CANTORA - (Ofegante) O seu beijo...  

 

ENCANADOR - (Decepcionado.) Num gostou? 

 

CANTORA - Tem mais álcool que o conhaque. (Ri.) 

 

ENCANADOR - Espero que num fuja do meu teor. 

 

CANTORA - Na verdade fazem séculos que eu perdi o telefone dos alcoólicos anônimos! 

 

ENCANADOR - Então, viva a boêmia! 

 

CANTORA - (Mais séria) Engraçado. 

 

ENCANADOR - Eu?! 

 

CANTORA - Esta situação.  

 

ENCANADOR - Num é boa? 

 

CANTORA - Nunca achei que fosse precisar dos serviços de um encanador. 
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ENCANADOR - Agradeça ao destino. Você acaba de achar o profissional ideal.  

 

CANTORA - Hummm....  (Ouve barulho de alguém chegando.) Ouça, parece que chegou alguém! 

 

ENCANADOR - Num ouvi nada. 

 

CANTORA - Chegou sim.  

 

ENCANADOR - Sério? 

 

CANTORA - Agora você já pode ir. 

 

ENCANADOR - (Decepcionado.) Como assim? 

 

CANTORA - Estamos salvos! Podemos sair agora.  

 

ENCANADOR - Já? 

 

CANTORA - Você não quer? 

 

ENCANADOR - Perdi a vontade. 

 

CANTORA - Por quê? 

 

ENCANADOR - Queria  saber mais sobre as aranhas. 

 

CANTORA - Seu bobo!(Ri) Você já tem as suas teias. 

 

ENCANADOR - Não são lá muito resistentes. 

 

CANTORA - Daqui a pouco se abrirão todas as portas, o público faminto de um bom show lotará este 

espaço! 

 

ENCANADOR - E você vai ta bem no centro desse palco. 

 

CANTORA - E me entediarei com os flashes dos fotógrafos... Os gritos dos fãs. Ah, o sucesso! 

 

ENCANADOR - Bem,  acho que tenho de ir andando, não quero atrapalhar este seu... Espetáculo! 

 

CANTORA - Bobagem. (Vendo o Pianista, chateada) Seu... 
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PIANISTA - (Chegando apressado) Nem adianta xingar... Esqueci e pronto! 

 

CANTORA - Ok, sem comentários. 

 

PIANISTA - Boa notícia: parece que a greve acabou, fizeram acordo, transporte mais caro prá nós... 

Nenhuma novidade, né? Passei no mercado, toma, come alguma coisa... (oferece uma fruta e nota Ele) Não 

sabia que estava acompanhada... 

 

CANTORA - (Séria) Este senhor já está de saída. 

 

ENCANADOR - (Desconsertado) É, eu tava consertando o microfone, quer dizer, a chave da goteira que... 

 

PIANISTA - (Olha para ela, cínico) Sei... as goteiras... São insuportáveis mesmo sempre se multiplicam. 

Parece que algumas até caíram na sua boca, seu batom tá borrado.(Ri) Deixa eu colocar estas flores lá na 

cozinha.(Sai) 

 

ENCANADOR - É, o sufoco acabou. 

 

CANTORA - Não a mal que sempre dure. 

 

ENCANADOR - E nem bem que não termine. 

 

CANTORA - É verdade. 

 

ENCANADOR - Tenho que ir... 

 

CANTORA  - (Tímida.) Até mais, então. 

 

ENCANADOR - (Embaraçado.) Posso... Te pedir uma coisa?   

 

CANTORA - O que? 

 

ENCANADOR - Eu tava pensando... Será que... a gente podia...sei lá... dar uma saidinha depois do seu 

show? Pra comer alguma coisa e... 

 

CANTORA - Você estará correndo um sério perigo. 

 

ENCANADOR - Por quê? 
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CANTORA - Quando uma aranha tem fome o seu ataque é fulminante. A sua presa é levada imediatamente 

à boca. (ri) 

 

ENCANADOR - Isso é uma ameaça?  

 

CANTORA - Talvez... (Ri) Bem, já se aproxima o momento de fazer gargarejos no microfone. Juro que um 

dia eu me aposento. Ou não... (Tenta sair) 

 

ENCANADOR - Pera um pouco, eu ainda num sei  o seu nome. 

 

CANTORA - E deveria? 

 

ENCANADOR - Acho que sim. 

 

CANTORA - Chame-me como quiser. Eu sempre estarei aqui, deslumbrante. Pronta para dividir uma dose 

de conhaque numa mesa decorada por gardênias. 

 

ENCANADOR - Gardênia! Achei um nome pra você. (Ri.) Fica comigo esta noite? 

 

CANTORA - Como se fosse esta noite a última vez? 

 

ENCANADOR - A última é sempre única. 

 

CANTORA - As gardênias são únicas. (Finge sair.) 

 

ENCANADOR - Espere. 

 

CANTORA - Sim? 

 

ENCANADOR - Diga  logo o que achou de mim. 

 

CANTORA - Não posso. 

 

ENCANADOR  - Por quê? 

 

CANTORA - Sou míope. 

 

ENCANADOR - (Ri desconcertado e sai) 
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CANTORA - (Tenta guardar a caixa meio pensativa.) 

 

PIANISTA - (Voltando) Ufa, que dia... Até os meus dedos estão inchados, espero que agüentem as teclas 

do piano. 

 

CANTORA - Nem me fale, meu filho. Nem me fale. 

 

PIANISTA - Ao menos, consegui pegar o horário da visita. 

 

CANTORA - Ele tá melhor? 

 

PIANISTA - Tá um pouquinho mais animado, mais falante. Mandou um  desenho  prá você. 

 

CANTORA - (Curiosa.) Deixa eu ver. 

 

PIANISTA - Fez pensando em  você! 

 

CANTORA - (Olhando o desenho, decepcionada.) Esta sou eu?  

 

PIANISTA - Gostou? 

 

CANTORA - Gorda deste jeito? 

 

PIANISTA - É um desenho abstrato. 

 

CANTORA - Sim, meio zoológico, ne? Bota abstrato nisso... 

 

PIANISTA - Ora, o que vale é a intenção. Ele também não é nenhum desenhista. 

 

CANTORA - E eu não sou nenhuma Orca! Ora, tenha paciência! 

 

PIANISTA – Zangou? (ri) Vem cá, meu golfinho, vem... 

 

CANTORA - Dispenso a gozação. Você não vê que estou sensível? Não to prá brincadeiras... 

 

PIANISTA - Ah, desculpa, vai! Deixa eu lamber os seus pés, minha rainha da cara feia. 

 

CANTORA - Toda rainha tem o seu bobo da Corte! 
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PIANISTA – Conta pra mim. Não foi bom? 

 

CANTORA  - O que? 

 

PIANISTA - Este “trancafiamento” desta tarde.  

 

CANTORA - Do que ce tá falando? 

 

PIANISTA - Foi intencional, não foi? 

 

CANTORA - Como assim, intencional? 

 

PIANISTA - Conta, vai! 

 

CANTORA - (Dissimulada.) Não to entendo... 

 

PIANISTA - Te conheço. Ce tá meio diferente. 

 

CANTORA - Ai, minha santa! 

 

PIANISTA – Ta bom. Não quer falar, tudo bem. 

 

CANTORA - Chega de firulas! Vamos nos preparar, tamos atrasados! 

 

PIANISTA - Tá bom. Vou tomar um banho rápido. 

 

CANTORA - (Desabafa) Por que as pessoas não acreditam? 

 

PIANISTA - Em que? 

 

CANTORA - Nos cursos que a vida oferece 

 

PIANISTA - Hãn? Que que é isso? 

 

CANTORA - Seria tão mais fácil se a gente pudesse aprender de uma forma intensiva sobre o amor...  

 

PIANISTA - E como seria esta façanha? 

 

CANTORA - Com uma apostila com todas as respostas em um gabarito no final. 
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PIANISTA - Mas, assim não teria a menor graça, sua tonta... Temos de tomar uns zeros de vez em 

quando... É a regra. 

 

CANTORA - Eu sei... Por isso o meu boletim sempre foi vermelho. 

 

PIANISTA – Mas, nem sempre foi reprovada. 

 

CANTORA - Graças a Deus! (Pausa) Elas caíram outra vez. 

 

PIANISTA - Quem? 

 

CANTORA - As tarântulas.  

 

PIANISTA - Já vem você novamente com esta história. 

 

CANTORA - Eu juro! Caíram sim. Várias! 

 

PIANISTA - Eu já te disse que... 

 

CANTORA - Por que você não acredita em mim? 

 

PIANISTA - Você vem  sempre com essa conversa doida... 

 

CANTORA -  Elas apareceram. Queriam conversar comigo. Eu juro! 

 

PIANISTA - Tá bom, tá bom... Tentarei acreditar, ok? 

 

CANTORA - Teremos sorte. 

 

PIANISTA - Eu também? 

 

CANTORA - Claro, todos nós! Elas vieram. Todas elas apareceram... Todas. Teremos sorte, elas disseram. 

 

PIANISTA - Então... Que assim seja. (Pausa.) Vamos comemorar!                                                              

 

CANTORA - (Sensível.) Me abraça? 

 

Ela deita no colo do pianista, desprotegida. Ouve-se a música Bandeira Branca, cantada por Dalva de 

Oliveira. 

Cai a luz. 



 38 

 

 

 

FIM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


