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DAYSI

Personagens

Daysi – travesti decadente e maltratado pela vida – ao comemorar 40 anos de vida

Adílson, a futura Daysi  – um menino que quer ser uma menina -  aqui é mesmo um menino que 
começa a gostar de se vestir de “menina” - um menino quase rapazinho, quase moça – 17, 18 anos

Daysi, a novata – um menino que se veste de menina – aqui é mesmo uma menina de 22 anos

Jordão – policial civil – que ela amou loucamente – 45 anos

Florinda / Aderbal  – mãe / pai de Adílson/Daysi – 45 anos

Samantha - “menino” que se veste de “menina” - aqui é mesmo uma menina como se fosse um 
“menino que se veste de menina em sua versão genérica” - entre 20 e 22 anos. 

Desirè –  “menino” que se veste de “menina” - aqui é mesmo uma menina como se fosse um 
“menino que se veste de menina em sua versão genérica” - entre 20 e 22 anos. 

Sobre o universo de Daysi no dia em que ela completa 40 anos

Ao acordar na manhã de seus 40 anos, Daysi não se reconhece ao passar pelo espelho. Tenta 
reconhecer quem ela é. Não se reconhece nas figuras nem da mãe, nem do pai. Parece que tem 
mais a aparência do seu pai. Não parece nada com a mãe. Ele é um travesti que começa a 
questionar, 22/23 anos depois de ter decidido viver como mulher, quem é, o que é, o que será sua 
vida dali para frente.
Ao confrontar-se com a realidade, naquela manhã, surgem esparsas lembranças do passado.  
Flashes nas formas de velhos fantasmas que, ao longo de sua vida, reaparecem, desaparecem de 
novo. Talvez para cobrar dela uma nova posição ou recobrar-lhe a consciência e o entendimento 
de quem ela é e de quem ele um dia foi. Será possível? Quais surpresas serão reveladas no dia dos 
seus 40 anos?

Dedicado a Vera Maria Carvalho
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DAYSI

Um  guarda-roupa  de  duas  portas,  simples,  
acanhado.  Ao  lado,  um  grande  espelho  com 
uma moldura bem trabalhada. Estão apoiados 
num pequeno pedaço de parede rústica e suja.  
Um banquinho de penteadeira. Duas cadeiras.  
Uma pequena mesa. Tudo muito simples. Uma 
luz diurna.

1 - Na manhã dos meus 40 anos

Cena 1

Daysi

Daysi usa uma peruca mal colocada na cabeça.  
Veste  um velho roupão de seda vermelho que 
está aberto, mostrando que usa uma camisola  
curtinha de tecido transparente. Por baixo, um 
velho sutiã vermelho, com seios grandes, uma 
calcinha de pernas, uma cinta liga preta muito  
usada. Suas pernas são peludas e numa veste  
uma meia fumê e na outra,  uma meia cor de 
carne. Meias desparelhadas.

Entra  em  cena,  atravessa  o  palco.  Sai  e 
retorna, na mão, traz um copo americano com 
café. Na outra, um cigarro que já foi aceso mas  
está  apagado.  Sua  maquiagem  está  bem 
borrada.  Sua  barba  está  por  fazer,  mal  
cuidada.  Ela  parece  estar  de  ressaca,  mal  
dormiu,  descuidada,  em  total  desleixo.  Fala 
com voz empastada, com pigarro. Um misto de  
voz  de  homem e  uma voz  de  mulher  que,  às  
vezes, desafina.

Daysi 

Que droga de café! Parece que foi feito no 
século passado. Ninguém lembrou de 
guardar um café quentinho para mim? 
Ninguém... ninguém...
Eu sempre preocupada com os outros... 
Ninguém... ninguém para deixar um café 

quentinho para mim... Ninguém... 
ninguém...

(passa e vai até o outro lado do palco, retorna.  
Para na frente do espelho e do guarda-roupa, 
fica olhando para a imagem refletida)

Quem é esta mulher que aparece aí? 
Quem é esta mulher? Esta amapô...

Não, essa mulher não sou eu! Não sou eu, 
mesmo! Não sou essa amapô...

(caminha e pega um banquinho. Senta-se de 
costas para o espelho, desalentada)

Hoje estou parecendo muito com o pai. A 
mesma barba rala por fazer. O mesmo 
olhar perdido em desilusões e cansaço. O 
cabelo sempre em desalinho. A mesma cor 
pálida de quem acabara de chegar em 
casa depois de um puxado turno de 
trabalho lá na fábrica de papel.

Essa amapô no espelho não sou eu!

Mas também não posso ser esse homem! 
Não sou esse ocó...

Não tenho nada em meu rosto que lembre 
a mãe, nem minha única irmã. Nenhuma 
de nós puxou, em nada, minha mãe. Em 
nada. Sempre fomos muito parecidas com 
o pai. Até os precoces fios brancos em 
nossos cabelos foram herança daquele 
homem rude.

Hoje me olho no espelho e não consigo 
reconhecer-me. Nesta manhã, eu não me 
reconheço mais. Quem eu sou? Quem sou 
eu? Quem?

Tentei fixar meu olhar e ver quem é mesmo 
essa pessoa. Esse ser que tem uma 
imagem refletida no espelho. Não... Essa 
mona não sou eu. Nem sou esse ocó que 
parece se esconder lá no espelho...

Olho para o espelho e não consigo 
reconhecer-me nessa manhã. Os primeiros 
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quinze dias de janeiro correram tão 
depressa quanto os quarenta anos que eu 
completo hoje.

Nossa! Quinze dias do novo ano. Eu, 
aqui... com uma imagem de alguém saído 
lá do passado... Do século passado. Sou 
um verdadeiro cona... Que cacura virei!

Hoje completo 40 anos. Essa mona, esse 
ocó... não sou eu. Nem homem, nem 
mulher... Completo 40 anos e estou aqui... 
O gosto horrível do café, o cigarro com 
jeito de nunca mais acender, com cara de 
ter-se apagado há tanto tempo. Nada tem 
gosto nem me reconheço no rosto desse 
aí... dessa aí... Tô com a maior cara de 
cacura, muito mais que uma Irene... Bem 
mais que Irene!

(uma das portas do guarda roupas se abre 
sozinha. Daysi volta seu olhar para a porta,  
assustada)

Alguém querendo me assustar?

(Levanta-se e fecha a porta)

Onde estão as meninas? Será que todas já 
estão em seus quartos? 
Samantha, Desirè, Margot... já voltaram. A 
Margot ainda não. Nem sei por onde ela 
está... Sempre peço: se forem passar a 
noite fora, avisem. Não deixem de ligar. 
Não que queira ficar regulando a vida 
deles. Também já fui baunilha um dia. Mas 
aprendi com os aleijos que enfrentei. Foi 
muito difícil, dolorido. Mas cada um faz o 
que quer e o que gosta. Mas é para deixar 
a casa mais tranquila. Há tantos doidos aí 
fora... Tantos doidos... Malucos mesmo!

Por onde anda a Margot uma hora dessas? 
Essa menina nunca fez isso! Sei que ela 
gosta de arrasar, mas ela não gosta de 
dormir fora de casa. Até chega bem tarde, 
mas seus programas sempre são aqui 
pertinho. Nada de ir para a casa de 

alguém... Ele nunca fez isso. Nunca, 
mesmo!

(outra porta do guarda roupas se abre sozinha.  
Daysi volta seu olhar para a porta, assustada)

Será que há alguém querendo me 
assustar? 
É você, menininho? Cadê você, Margot? 
Está querendo me assustar?

É o presente que veio me dar? Ou você se 
esqueceu que hoje completo 40 anos? 

(Daysi vai e fecha a porta. Para diante do 
espelho e começa a ajeitar sua peruca, vê-se 
refletida. A luz do palco vai baixando,  
baixando. Daysi se ajoelha diante do espelho e,  
ao tocá-lo, a luz vai ficando mais forte e  
ilumina Adílson, tentando maquiar-se, passar 
batom, está sem camisa. É um rapaz magrinho 
e moreno)

Cena 2

Adílson – Daysi - Florinda

Adílson (olhando para o espelho 
enquanto faz sua maquiagem) 

Se o pai souber que quero voltar para 
Curitiba como Daysi e não mais como 
Adílson, ele vai desejar me ver morto. Não 
vai suportar ver-me com um vestido. Ver-
me maquiada. De batom! 
De batom, não! Não passe batom, nunca... 
É o que ele vai dizer. Talvez dando-me uns 
tapas. Ele vai ficar mesmo furioso. Vai 
preferir me ver morto a me ver como Daysi. 
Bem, a mãe nem sei o que ela vai sentir... 
Nem quero pensar nisso.

Tenho alma e espírito de Daysi. Nem sei 
como escolhi esse nome. Não sei, quando 
me vi já era Daysi. Eu tinha nascido Daysi 
e quando me chamaram de Adílson, certa 
vez lá na escola, eu não conseguia 
responder, pois não era a mim que 
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chamavam. Só queria que me chamassem 
de Daysi. Mas ninguém ainda sabia que o 
Adílson não existia mais e que somente a 
Daysi estava em mim. Assumindo-me por 
completo. Expulsando o pouco de Adílson 
que ainda existia em mim. Não me via 
Adílson

Só me vejo Daysi... Eu sou Daysi, nasci 
Daysi. Nasci mulher... Sim, nasci mulher 
com alguma coisa de homem. Uma mulher 
que se envergonha de olhar-se no espelho 
e se ver num corpo de homem. Os 
primeiros pelos querendo aparecer. Minha 
voz teima em querer ficar mais grossa. 
Mas a Daysi, lá dentro, faz questão de 
mostrar o quanto é mais forte. O quanto 
pode dominar minha voz e fazer-me falar 
com mais delicadeza, doçura, com uma 
voz suave, feminina, sim, feminina como 
eu sou. Nada de voz rouca, voz que 
incomoda pela força e rispidez. 

A Daysi nunca terá uma voz rouca. Sempre 
falará com suavidade, mesmo se estiver 
brava. Mesmo quando for brigar, sua voz 
será muita tranquila, suave como a de uma 
menina deve ser. Sou Daysi, nasci Daysi. 
Nasci mulher... Sim, nasci mulher com 
alguma coisa de...

(a luz se apaga. Daysi volta a olhar para o 
espelho, tenta repetir gestos de se maquiar, fala 
com uma voz mais grossa, porém fala com uma 
suavidade feminina)

Daysi 

Sim, nasci mulher com alguma coisa de...

Sim, com alguma coisa de...
Nossa! Estou me vendo agora como o ocó 
que nunca fui.

Sou Daysi, nasci Daysi. Nasci amapô... 
Sim, nasci mulher...

Nasci mona com alguma coisa de homem. 
Hoje, me olhando no espelho não estou 

conseguindo me reconhecer mais. Nem sei 
o que sou, quem sou. Vejo ainda uns 
certos resquícios da Daysi que sempre fui, 
mas, particularmente hoje, quando 
completo 40 anos, vejo que a Daysi em 
mim são as lembranças e as roupas que 
eu adorava usar. Toda montada! Sempre 
com o melhor modelão! Que corpo eu 
tinha! Que corpo! Enlouquecia tantos 
homens. E que homens maravilhosos eu 
tive. Os que não foram tão maravilhosos 
assim, esqueci. Deixei. Não ia permitir que 
fizessem mal para mim, para minha 
querida Daysi. Nunca ia possibilitar que me 
fizessem sofrer. Que a fizessem sofrer. 
Minha Daysi nunca ia sofrer. Não mesmo!

(pausa)

Hoje... Essa mulher no espelho não sou 
eu.

Mas também não posso ser esse homem. 
Não sou ocó!

Há 22 anos, em Telêmaco Borba, olhando-
me no espelho decidi que seria só Daysi. O 
Adílson ia ficar nas poucas fotos que tinha 
com minha irmã, a mãe e o querido pai. 
Nem sei por onde ficaram aquelas poucas 
fotografias. Tenho uma vaga lembrança 
sobre as poucas fotos. Mas se as visse, 
hoje, elas não me serviriam de nada, pois, 
se as visse, elas mostrariam uma pessoa 
que não saberia identificar quem é, quem 
foi ou quem deixou de ser. 

As fotos que tenho, que guardo com 
enorme carinho e cuidado, são minhas 
fotos como a Daysi, aqui em Curitiba e 
feitas pelo melhor fotógrafo que a cidade já 
teve, mas que só fazia fotos de mim e que 
não ousava mostrar a ninguém. Eram fotos 
secretas, para nosso puro deleite. Meu, 
dele, principalmente. Ele se deliciava em 
me fotografar. Dizia sempre: você é o 
modelo exótico que o fotógrafo do antigo 
filme “Blow-up” adoraria ter fotografado 
naquele estúdio em Londres. Uma vez ele 
disse que ia mostrar o tal filme para eu 
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assistir com ele, mas nunca deu certo. 
Nunca pude assistir ao tal filme. Talvez, se 
assistisse, poderia ter uma ideia de como 
eram as tais modelos de que ele tanto 
falava. Ele dizia: você mataria de inveja, 
aquelas inglesas magricelas, 
esqueléticas...

(pausa)

As fotos, eu Daysi assumida. 
Assumidamente Daysi. Assumindo-me 
como mulher. Esquecendo-me que até 
pouco tempo eu ainda era um Adílson 
indeciso, inseguro. Uma lagartinha que 
nunca foi espinhuda e que estava prestes a 
desabrochar, a deixar sua casca de Adílson 
para ser apenas e tão somente Daysi.

Ah, as tais fotos que foram feitas em 
momentos de tanta alegria, de tanto prazer, 
de uma cumplicidade que, tenho certeza, 
não poderia viver com nenhuma outra 
pessoa e nem como outra pessoa. Só 
poderia vivenciar sendo a Daysi. Só como 
ela. E só com ela é que pude, 
definitivamente, apagar o pouco que o 
Adílson ainda podia vibrar dentro de mim. 
Aos poucos, o fogo brando da incerteza e 
da dúvida que o Adílson me obrigava a 
sentir fui fazendo sumir, apagar. Tudo com 
muito esforço e dedicação e custando 
muita maquiagem, muito brilho, muita 
roupa bonita, muitos hormônios... Ah, os 
hormônios... Ah, depois, a descoberta do 
silicone... Como tive que bombar! Estes 
seios... como foram difíceis para consegui-
los bonitos, perfeitos... Muita bomba, muita 
bomba! Como foram difíceis tê-los tão 
maravilhosos e desafiando a tudo e a 
todos. Ah... e o brilho dos meus cabelos, 
sedosos, sempre sedosos... Cabelos 
negros, como cabelos de uma índiazinha 
paraguaia, uma índiazinha guarani... Ah... 
ele me chamava de índiazinha guarani, 
uma exótica índiazinha guarani que fazia 
tantos homens enlouquecerem. 

Ele me deixava tão confiante em minha 
eterna juventude. Eu, uma eterna 

índiazinha guarani, uma exótica índiazinha 
guarani.

Sabe, até aprendi algumas palavras em 
guarani... até aprendi a cantar lindas 
guarânias... (canta um pedaço da canção 
Índia) Hoje, já não me lembro mais de 
nada... O que havia daquela índiazinha, 
parece que, quando acordei, ficou lá no 
passado. Não está a me acompanhando 
agora, aqui, diante desse espelho que 
rompeu com uma realidade que, até a 
madrugada, antes de dormir bêbada, 
ainda acreditava. Aquela índiazinha.. 
parece que sumiu dentro deste espelho. 
Deixou-me só com as doces lembranças... 
e, agora, o café que tentei beber e o 
cigarro que nem consegue ficar mais 
aceso, tem apenas gosto de coisas sem 
sentido, de desgosto, sem nenhum sabor 
de verdade. Mas a verdade, começa a se 
fazer presente. É essa verdade, no 
entanto, que me faz olhar no espelho e não 
aceitá-la.

(pausa)

Ah... não, essa mona não sou eu.

Ocó... Estou com a cara do pai... Estou 
muito parecida com o pai...

E tenho tanta saudade do pai, daquele pai 
rude no seu jeito de ser, mas que tanto 
carinho dava a mim e a minha irmã... 
Depois, quando sentiu que não poderia 
mais conviver com o que um dia foi 
Adílson, ele me olhava com uma imensa 
tristeza ao me ver como alguém que queria 
ser apenas Daysi. Mas de sua boca não 
saiu uma só palavra que pudesse me 
magoar ou me ofender. Ele, um homem 
rude, sofrido, vindo de um lugarejo distante 
nas Alagoas, tinha uma bondade tão 
grande que seria incapaz de magoar seus 
filhos. Mas, o seu olhar...! Quanta dor e 
tristeza ele revelava! O que seus olhos 
queriam me dizer?

(A luz do palco vai diminuindo. Acende-se a luz  
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onde Adílson permanece por uns instantes,  
maquiando-se. Ao sair, entra no espaço,  
Florinda que fala como ela mesmo e como 
Aderbal)

Florinda (Aderbal, também)

Sei querido que essa situação o deixa tão 
entristecido. Sei, querido... e como eu sei... 
É como sentir que sua tristeza também 
fosse a minha. Não há como não ficar triste 
vendo nosso lindo menino brincando de ser 
uma menina. Querendo viver como a 
mulher que ele não é. Eu o vi nascer de 
minha barriga. Ele nasceu homem. Um 
machinho de sangue alagoano. Um lindo e 
saudável menino moreninho... Nasceu 
forte, nunca foi daqueles que chorava ou 
tinha febre, tosse, dor de barriga. Ele 
nasceu forte, um lindo menino. 

Sei querido, quanta dor e tristeza traz 
agora em seu coração...

Sei querida, que minha dor e tristeza 
você também sente. Não há como lutar 
contra esse sentimento que se abate sobre 
mim. Sei que você pode até sentir-se 
culpada. Mas eu entendo que ninguém 
aqui foi responsável pelo caminho que ele 
escolheu. Nosso Adílson escolheu ser o 
que vai ser. Ele é um rapaz de muita 
coragem e isso eu tenho que reconhecer. 
Deve ser difícil para ele ter que mostrar 
para todos nós, para seus colegas de 
escola, para os poucos amigos que teve, 
que não é mais o Adílson, que agora ele é 
essa tal... Uma frágil frutinha... Um 
passarinho caído do ninho! Ah! Uma 
imensa dor está em meu coração. Uma 
grande tristeza que não tem cura. Não há 
remédio para isso que estou sentindo. 
Agora tenho apenas que olhar e, através 
do meu olhar, apenas aceitar. É difícil? É 
muito difícil. É duro aceitar? É demais... é 
duro demais... É desconfortável sentir 
isso? É muito... É só para mim? Não, é 
para todos nós. É duro demais sentir isso... 
Eu sei, sim sei que você também tem uma 
dor escondida que não quer por para fora 

para não machucar nosso menino, nem a 
mim... machucar ainda mais nossa dor. 
Sei, também, que deve ser muito dolorido 
para ele ter que revelar isso para nós. 
Sabe que muitos vão fofocar, vão ser 
maldosos, vão fazer comentários por trás, 
vão rir quando passarmos. Vão nos 
apontar. Vamos ser alvo de tanta zombaria 
e chateação. Mas se esse for o preço que 
teremos que pagar para que nosso menino 
seja mais feliz, não vejo como fugir do 
pesado encargo. E pagarei, mesmo a custa 
de muita dor, tristeza e sofrimento.

Sei querido que você está sofrendo. Sei 
que tudo isso dói demais. Sei que seus 
colegas de fábrica, um dia mais, um dia 
menos, vão puxar o assunto, até porque 
eles não sabem o que é enfrentar uma 
coisa tão difícil quanto essa. Ver aquele 
lindo menino que corria por aí, como um 
menino comum, hoje, quer viver como 
mulher e até ter seu nome mudado para 
essa tal que vai, aos poucos, aparecendo... 
que vai, aos poucos, se mostrando tão 
real... que, aos pouquinhos, invadiu, 
totalmente, o corpo do nosso querido 
menino... Que dor ver meu menino virar 
uma mulherzinha...
Sei querido, sei... como seu coração está 
sofrendo... Como eu sei!

Difícil aceitar, querida, mas é algo 
que não podemos transferir para ninguém.

(Daysi sai de cena. A luz se apaga, totalmente.  
Ao acender, entra em cena, Adílson)

Cena 3

Adílson – Samantha – Desirè – Dayse, a 
novata - Daysi

Adílson (Fica diante do espelho fazendo sua 
maquiagem. Veste um robe vermelho, novinho)

Samantha, Samantha! Venha me ajudar!
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Desirè, Desirè! Cadê meu vestido novo?

Margot, Margot! Você pegou meu batom e 
meu brilho? Onde enfiou minha sombra 
prateada? Cadê meu lápis, meu rímel? Já 
falei para você não mexer nas minhas 
coisas. São minhas... Já falei para você 
não usar nada meu! Eu não uso seus 
vestidos, nem peço para me emprestar 
suas meias, sua cinta liga... suas bijuterias, 
seus brincos...

(entra Samantha, depois, Desirè. Vestem roupas 
de travestis prontos para ganhar as ruas)

Samantha

A Margot já saiu... Toda montada! Modelão! 
Parece que usava um dos seus vestidos! 
Ele é mesmo muito abusado. Onde já se 
viu, ir pegando a roupa da outra e sem 
pedir. É uma tremenda cara de pau, 
abusada. Vou dar uma dura nele. Onde já 
se viu? Tô bege!

Desirè

Ela já fez isso algumas vezes. Desculpa-se 
por ser ainda baunilha...Depois, veio toda 
chorosa, reclamando que sem roupas 
bonitas não consegue nenhum programa. 
Ela diz que não quer ser pão com ovo. Mas 
eu sei que ele tem grana. Que gosta 
mesmo é de abusar dos outros. Da 
paciência dos outros. Da boa vontade dos 
outros. De nós, enfim... Usa as roupas de 
todas nós e guarda o seu dinheiro numa 
caderneta de poupança. Sabidinha... muito 
sabidinha. De pão com ovo ela não tem 
nada. Nadinha...

Samantha

Vá pegar suas coisas no quarto da 
Margot... e volte montada para a gente ir 
para a festa... Hoje quero faturar e me 
divertir... Muito!
Vamos! Ande... o futuro nos espera lá fora!
(Adílson sai. Na volta, entra em cena Daysi, a  
novata, uma das travestis)

Daysi, a novata

Estou pronto para o crime! Não quero nada 
menos que uns 10 programas até a 
madrugada! Estou pronta para a diversão. 
Vitaminada, pronta para o que der e vier, 
para ser e para virar...

Samantha

Está chique, hein? Esse vestido é novo? A 
Margot não saiu com um dos seus mais 
novos? 

Daysi, a novata

Ela saiu com um dos... mas eu comprei 
uma penca. Vou usar esse e os outros eu 
já escondi, bem escondidinho... Ela não vai 
mais achar nenhum, nunca mais...

Desirè (fazendo caras e bocas... com afetação)

Vamos arrasar...! Vamos fechar...! Força no 
picumã, poc poc!

Vamos, suas oferecidas... Vamos... Quem 
caçar o primeiro ocó paga nosso fuminho 
da madrugada!

Vamos, suas folgadas... Vamos buscar 
muito aqué...!

(saem de cena. A luz volta a brilhar. Adílson 
volta usando uma peruca da novata e começa a 
retirar sua maquiagem que está levemente 
borrada)

Adílson

Não posso ficar na bagunça. Ou eu me 
divirto, gozo, bebo, fumo ou eu guardo meu 
dinheiro! Não dá para gozar e não ter que 
pagar a conta. Se for só para gozar, melhor 
arrumar um bofe. Mas não quero e não vou 
aceitar nenhum gigolô... só para me 
explorar. Não quero só me divertir, gozar... 
Quero ter sossego na vida. Nada de viver 
só na gandaia. Não dá... Olha só como eu 
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fiquei? Como eu estou! No maior bode, 
arrombada!

Não dá, não dá mesmo!

(a luz de apaga no outro. E acende, de uma só 
vez, no palco. Entra em cena, Daysi,  
preocupada)

Daysi 

Não dá, não dá mesmo! Onde já se viu a 
Margot não ter chegado ainda. Uma hora 
dessas ainda na rua. E nem se deu ao 
trabalho de ligar para dar notícias. É uma 
tremenda falta de respeito para com as 
regras dessa casa. Aqui é um lugar de 
respeito!

Não dá, não dá mesmo! Vou mandar esse 
serginho embora. Ele não pode corromper, 
influenciar negativamente as demais 
meninas. Sempre tive meninas com 
problemas por aqui. Sempre... é algo que 
não se pode evitar. Problemas. Mas 
quando todas seguem as regras, os 
problemas ficam menores. Desaparecem. 
Deixam de existir.

Foi assim que eu consegui ter minha casa 
e ter abrigado tantas meninas, tantos 
serginhos despreparados. Mas, 
ultimamente, as coisas parecem que estão 
fugindo do meu controle. Hoje, 
infelizmente, no dia dos meus 40 anos, 
nenhuma delas veio me acordar, dar um 
beijo e um abraço e me desejar felicidade. 
E a Margot resolve não aparecer e me 
deixar ainda mais preocupada nessa 
manhã em que me vejo presa aos bons 
momentos, da época que comecei por aqui 
e, onde cheguei com tanta luta... Agora 
com essa preocupação que era para eu 
não ter mais.

Ah... há pessoas muito ruins aí fora! Como 
há pessoas ruins aí fora! Os malucos 
multiplicaram-se rapidamente. Há muito 
coió lá fora! Parece que há uma epidemia, 
uma doença terrível de pessoas malucas, 

ruins. Essas pessoas que detestam o que 
fazemos, que nos atacam, que ofendem, 
que machucam e até chegam a matar.

Até hoje não entendi bem como foi que 
minha querida Cléa morreu. Ela não usava 
drogas pesadas. De vez em quando, muito 
de vez em quando mesmo, ela fumava um 
baseadinho. E como foi que ele pode 
morrer de uma overdose de cocaína? 
Como? Não consigo entender. A polícia 
apenas disse que o Diocleciano, minha 
queria Cléa, havia sofrido uma overdose e 
que, simplesmente, não resistiu e morreu. 
Ainda me pergunto: será que alguém a 
obrigou a usar cocaína? Tenho quase que 
certeza que sim. Mas nunca ninguém veio 
até aqui para pegar meu depoimento. 
Ninguém quis saber sobre os costumes da 
Cléa. Ninguém veio confirmar se ele era 
viciado. Ela não era... Nem eu nunca me 
viciei nessas drogas... nessas porcarias de 
maconha, cocaína... agora, essa porcaria 
que chamam de crack! Por onde estará 
minha menininha Margot? 

(fim do primeiro ato)
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 2 – Meu bolo com chantili e  
morangos

O mesmo cenário. Uma luz noturna.

Cena 1

Adílson – Florinda – Daysi, a novata - 
Daysi

Adílson (com um robe azul de seda, está 
maquiado e sem peruca)

Ah... como demorou para minha 
maioridade chegar! Demorou tanto para 
passar os últimos quatro anos! Agora 
posso mesmo ser dono do meu nariz e não 
apenas do meu corpo!

Florinda (Aderbal, também)

Meu menino, tão longe, hoje faz 
aniversário. Como queria que ele estivesse 
aqui em casa... Nosso Adílson.. por onde 
está andando? Será que está se 
alimentando direito? Ah... ele ia querer que 
eu fizesse o bolo de aniversário... aquele 
que ele tanto gosta... meu bolo com chantili 
e morangos...

Ah... por favor, mulher... Não me fale 
em chantili e morangos! Não me fale!

Mas é o bolo que ele mais gosta!

Por favor... lá na fábrica, ontem, 
alguém veio e perguntou: por onde anda o 
frutinha do seu menino?

Que você fez?

Só baixei a cabeça e fingi não ter 
ouvido nada.

Ainda continuam?

Sempre vem um, vem outro...

Algum amigo?

Não... os amigos não falam assim 
dele...

Quem?

Você sabe, os mesmos...

Os mesmos?

Sim...

Mas queria tanto fazer um bolo de chantili 
com morangos...

Daysi, a novata

Se minha mãe estivesse aqui ela ia fazer 
um bolo de chantili com morangos...
Mas não está... Sei lá... acho que ela não 
vai mais querer fazer bolo com chantili e 
morangos para ninguém...

Florinda (Aderbal, também)

Mas a gente não deve se preocupar com 
os mesmos... 

Não me venha falar sobre chantili e 
morangos...

Ele ia adorar...

Pode comprar um bolo com isso por 
lá...

Eu o queria aqui...

Ele não disse que agora é dono do 
seu nariz?

Mas o meu bolo de...

Não fale mais nesse bolo...
Ele não disse que tem grana?

Mas não o meu bolo!

Chega! Nada de bolo...
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Daysi, a novata

Se a mãe estivesse aqui eu ia dar dinheiro 
para ela comprar tudo para fazer meu bolo 
de chantili com morangos.

Mas ela nunca veio aqui. Nunca veio.

Florinda (Aderbal, também)

Mas eu podia ter ido para lá esta semana...

Não!

Não, sempre não!

Deixe o rapaz cuidar da vida que ele 
escolheu.

Mas...

Mas acho que ele não ia gostar de 
ver você chorando. Misturando farinha, 
açúcar, fermento, ovo com suas lágrimas. 
Nem o tal. Ele não ia gostar de ver o bolo 
lambuzado de lágrimas.

Mas eu...

Nem eu... e você pensa...

Penso, claro! Estou com vontade de 
chorar!

Por favor, não comece... Eu não 
tenho mais forças para aguentar isso!

Daysi

Se a mãe estivesse aqui ela ia fazer um 
bolo de chantili com morangos.

Mas ela nunca veio aqui. O último bolo de 
morango com chantili que eu comi foi 
quando fiz 17 anos. 

Foi o último. Depois...

 Adílson

Depois que vim para cá, nunca mais pude 
comer bolo de chantili com morango!

Depois, nunca minha mãe veio aqui.

Hoje, sou dono do meu nariz, mas minha 
boca não pode experimentar mais aquele 
sabor de carinho.

Nem posso mais ouvir a voz do meu pai. 
Ele não gosta de conversar comigo ao 
telefone. 

Seu pai está com muita dor de cabeça, 
menino...

Seu pai foi jogar baralho com os amigos...

Ele pegou as tralhas e foi pescar lá no rio...

Sei que é tudo desculpa!

Daysi

Coitado do pai, ficou arranjando todo tipo 
de desculpas para não olhar mais nos 
meus olhos. Agora, nunca mais vou poder 
olhar para os olhos tristes dele, nunca mais

Daysi, a novata

Nunca mais voltei na casa dos meus pais. 
A última vez foi tudo tão triste.Tudo sem 
palavras. Os gestos arrastados, um 
silêncio que incomodava. Um silêncio tão 
demorado. Tudo tão devagar, lento...

Levei presentes. Parecia que tinha 
entregado para alguém alguma coisa 
estragada, afofi. Ela nem sorriu. Pegou o 
pacote com uma cara de espanto. Parecia 
estar com nojo. Com muita vergonha... Ele, 
então, uma tristeza só...

Adílson

Hoje completo 21 anos...
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Daysi

Hoje estou parecendo muito com meu pai. 
A mesma barba rala e por fazer. O mesmo 
olhar perdido em desilusões e cansaço. O 
cabelo sempre em desalinho. A mesma cor 
pálida de quem acabara de chegar em 
casa depois de um puxado turno de 
trabalho lá na fábrica de papel. 

Hoje tento ver-me com nitidez no espelho. 
Sou uma cacura. Sou uma Irene, mas 
minha aparência é de um homem, um 
homem bem mais velho do que realmente 
sou. Um homem descuidado, com essa cor 
pálida, da falta de sol e de vida.

Esse chuchu na cara que sempre desejei 
não ter e que os hormônios, as bombas - 
ah, as bombas... - ajudaram a controlar, a 
esconder. Hoje o chuchu explode 
implacável em minha cara. São fios 
esparramados pelo meu rosto. Fios 
grossos e fortes. Fios de arame. Não um 
arame fininho e delicado. Um fio de arame 
farpado, forte, duro, que machuca. Quanto 
mais corto com as lâminas, quanto mais 
corto com o barbeador que nem dá conta 
mais, eles voltam e nascem muito mais 
fortes e, cada vez mais, se esparramando 
pelo antigo rostinho lindo de uma boneca, 
da índiazinha guarani, que eu tinha aos 17, 
18, 20 anos.

Hoje queria tanto um bolo de chantili com 
morangos!

E no espelho parece que vejo o rosto da 
mãe, muito triste, triste em tudo, olhando e 
dizendo que não tem farinha, que não tem 
ovo, que não tem fermento, que o forno 
está quebrado, que o gás acabou, que nem 
a vizinha tem açúcar para emprestar... E 
que o pai não está lá para comprar o que 
está faltando!

Queria apenas um bolo de chantili com 
morangos!

Será que a Margot está demorando porque 

encomendou um bolo na padaria da 
esquina e vai me fazer uma surpresa com 
um bolo de chantili com morangos nas 
mãos, cantando parabéns pra você nesta 
data querida muitas felicidades muitos 
anos de  vida... Com quem será, com 
quem será, com quem será que a Daysi vai 
se casar? Com quem?

Cena 2

Desirè – Samantha – Daysi, a novata - 
Jordão

Desirè

Avoâ, bicha! Não vem urubuzar meu 
pedaço!

Hoje tô atacada... baixou em mim uma 
barraqueira...

Procure o seu canto! Aqui, não, serginho!

Samantha

Deixe de implicância com ela! Chega de 
bochicho, babadeira!

Você veio cobrar o vestido que me 
emprestou?

Daysi, a novata

Não. Estou na paz... Arrasa, vai lá, se 
joga... Eu sou do bem...

Nada de confusão, quero distância de 
confusão.

Deixe de ser Alice, rapaz!

Desirè

Avoâ, bicha! Já disse! 

Vou lhe mostrar logo quem é Alice!
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Samantha

Vocês duas não vão querer virar B O, vão? 
Não quero dar sopa pro alibã. Nada de ter 
que dar explicação pro plantão, viu?

Melhor cada um ficar na sua. Na sua. Tão 
me ouvindo, barraqueiras?

(alvoroço entre as meninas)

Daysi, a novata

Quero apenas ganhar meu aqué! Nada de 
milho, aqui, está bem? Nada de milho! E 
larga do meu pé, jacira! Só quero meu 
aqué!

Desirè

O ponto aqui já tem dona! Avoa, bicha!

Daysi, a novata

Meu cu!

Samantha

Menina, você tá a maior bagaceira 
hoje,hein? 

Daysi, a novata

Estou a fim de arrasar. Só arrasar!

(entra Jordão)

Samantha

Ih! Chegou o alibã!

Jordão

Você está falando comigo, querida?

Samantha

Não, claro que não. Veio conhecer carne 
fresca no pedaço?

Jordão

Nova, ela é nova? É daqui mesmo?

Daysi, a novata

Vim direto de Paris, passei por Londres, 
Nova York e vim dar expediente aqui, 
querido.

Jordão

Viajada, hein? Adoro gente viajada. Não 
vem e nem faz frescura, não é, Desirè?

(Desirè olha para Jordão e sai batendo o salto)

Daysi, a novata

Lá em Nova York não tem frescura, 
babadeira lá não tem vez. Tudo é muito 
profissional, com estilo.

(Jordão olha bem para Daysi e se aproxima)

Jordão

Como você é linda! Parece uma índiazinha 
guarani!

Daysi, a novata

Então, vim embora de Nova York porque lá 
eles não gostavam do meu tipo índiazinha 
guarani.

Jordão

Que sorte a minha. Você tem o tipo que me 
agrada, que me atrai.

Daysi, a novata

Sabia que hoje era meu dia de sorte. Não 
quero ser só sua índiazinha guarani. Quero 
ser sua princesa, sua rainha.

(Samantha olha para o casal e sai)
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Jordão

Você é tão bonita que eu seria capaz de 
me casar com você!

Daysi, a novata

Nossa! Um pedido de casamento e você 
ainda nem pegou em minha mão!

Jordão

Algo me diz que você é especial.

Daysi, a novata

Mas sou! Como adivinhou?

Jordão

Senti, só olhando para você.

Daysi, a novata

Vai ficar só olhando?

Jordão

Vou ficar olhando muito.

Daysi, a novata

Aqui, me empatando?

Jordão

Empatando?

Daysi, a novata

Sim, empatando. Tenho conta pra pagar, 
querido.

Jordão

Eu pago.

Daysi, a novata

Se paga, vamos.

(Jordão olha para os lados e beija  
discretamente Daysi na boca)

Cena 3

Daysi, a novata – Jordão – Adílson - 
Daysi

Daysi, a novata

Você é policial?

Jordão

Sou da polícia. Polícia técnica.

Daysi, a novata

Polícia técnica?

Jordão

Sim. Não uso farda, nem sou investigador.

Daysi, a novata

O que você faz, policial?

Jordão

Não sou policial, sou da polícia. Polícia 
técnica. Faço fotos para a polícia.

Daysi, a novata

Fotos?

Jordão

De defuntos, de presuntos, de acidentes...

Daysi, a novata

Que podre! Que aleijo...

Jordão

São fotografias técnicas, mas são 
fotografias.
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Daysi, a novata

Você faz outro tipo de fotografia além dos 
presuntos e das porradas?

Jordão

Fiquei com vontade de fazer umas de 
você.

Daysi, a novata

É mesmo?

E vai cobrar quanto?

Jordão

Cobrar? Não vou cobrar nada. Mas...

Daysi, a novata

Mas, então vai querer me explorar em 
troca das fotos que fizer de mim.

Jordão

Não, as fotos farei com muito prazer.

Daysi, a novata

Com muito prazer sempre é mais caro, 
querido!

Jordão

Se é mais caro, mas se tem mais prazer, é 
melhor!

Daysi, a novata

Se é melhor, então, vai me fotografar 
quando?

Jordão

Sempre. Todos os dias.

Daysi, a novata

Então...

Jordão

Então, eu dou um jeito... Não se preocupe!

Daysi, a novata

Vai me dar todas as fotos para eu guardar?

(Jordão pega na mão de Daysi, a novata e sai.  
Entra Adílson com seu robe azul)

Adílson

Ele fez fotos lindas. Fiquei maravilhosa!

Daysi

As fotos dele eram lindas. Fiquei um luxo!

Adílson

Foi assim que ele me fez ficar apaixonada 
por ele. Pelas lindas fotografias.

Daysi

Eu me apaixonei por ele. Aquelas 
fotografias...

Adílson

Ele é um fotógrafo muito talentoso. Não 
devia ser da polícia. Ser alibã...

Daysi

Na polícia ele desperdiçava seu talento.

Adílson

Eu sempre pedi para que ele fosse só 
fotógrafo.
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Daysi

A polícia não é o lugar dele!

Adílson

Ele só me chama de índiazinha guarani.

Daysi

Fez fotos lindas minhas. Nuazinha como 
uma índiazinha guarani.

Daysi, a novata

Como eu sai bonita nas fotos como uma 
índiazinha guarani.

(Daysi, a novata e Adílson saem)

Daysi

Não sei porque ainda penso naquelas 
fotos? Não sei porque ainda penso nele. 
Não o vejo há tanto tempo... Ele se afastou 
de mim, depois que foi trabalhar em 
Londrina. Não tinha coragem de ligar 
procurando por ele. Eu havia prometido 
que nosso amor não sairia nunca daqui, do 
nosso quarto. Nunca ninguém soube quem 
fez todas aquelas fotografias. Nunca 
ninguém soube que ele foi e é o grande 
amor de minha vida. Meu grande amor... 
Ah... bem que, hoje, ele poderia aparecer 
para comemorar comigo meu aniversário. 
Bem que ele poderia aparecer... Nós 
passamos 8 anos de nossas vidas, 
agarradinhos. Ele não se importava com 
meus programas. Claro, eu deixei bem 
claro que não largaria meu trabalho por 
nada. Não era possível a gente morar 
junto, mas a gente ficava junto, sempre 
que dava. Quando ele não tinha aquele 
trabalho nojento para fazer. Fotos de gente 
morta de cada jeito tão triste! Só uma foto 
do trabalho dele ele me trouxe. Foi há tanto 
tempo. Ele me trouxe uma foto de um trava 
que havia sido morta lá para os lados do 
Barigui... ele veio perguntar se eu conhecia 

o trava. Não sabia quem era. Vi a foto que 
ele me mostrou na capa de um jornal. 
Depois, daquilo, ele foi ficando cada vez 
mais longe de mim... cada vez mais 
longe... Um dia telefonou e disse que ia 
trabalhar em Londrina. Nunca mais o 
encontrei. Nunca mais. Dele tenho a 
lembrança das fotos que ele fez. Mas não 
tenho nenhuma foto dele. Ele nunca fez 
uma foto junto comigo ou me deu uma foto 
dele. Só me lembro do perfume que ele 
usava. Era um perfume... suave... Parecia 
loção de barba... A barba dele era tão 
macia. Ele foi o melhor homem que eu 
conheci em toda a minha vida... Bem, não 
era melhor que o pai... Não! Eu digo, 
assim, homem, como homem mesmo, 
como amante... tão carinhoso... tão 
gostoso... tão cheiroso, tão forte... tão 
intenso em tudo comigo... E tão misterioso. 
Nunca soube direito nada sobre ele... 
apenas que se chamava Jordão, que 
gostava de cinema, que gostava de 
fotografias, que tinha uma máquina 
fotográfica moderna, sempre tinha uma 
máquina mais moderna, com aquelas 
lentes. Aqueles flashes... muitos filtros... 
filtros para deixar a foto embaçada, para 
deixar a foto com outra cor, para deixar a 
foto com cara de foto antiga, filtro para me 
deixar mais nova, mais bonita... Aqueles 
lentes enormes... ele... enorme, em mim... 
sempre.

Cena 4

Florinda – Daysi, a novata – Jordão

Florinda (Aderbal, também)

Chegou essa carta hoje... Mas não abri.

Igual a que veio na outra semana.

É dele?

É...

Não mandei você devolver?
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Mandou?

Mandei!

Não tive coragem...

Não?

Não...

Não teve coragem para...

Não tive coragem para devolver...

Mas teve coragem para 
desobedecer...

Tive?

Teve... está ainda com a carta na 
mão...

Eu pensei...

No que você anda pensando, 
mulher?

Você sabe...

Já falei... esqueça... é o melhor para 
você, para nós.

Não tenho coragem...

Mas você tem coragem para 
desobedecer...

Não é isso...

O que é?

Não tenho coragem para devolver …

Já disse isso algumas vezes... 
continue...

Não quero devolver as 30 cartas para o 
Adílson..

O quê? O que você está dizendo?

Não quero devolver todas as 30 cartas...

Você está dizendo que ele...

Sim... ele tem mandado uma carta por 
dia... faz um mês...

Você não disse isso...

Não tenho coragem... não tive coragem... 
falta coragem...

Você devia ter avisado das cartas...

Eu não queria causar-lhe mais 
preocupação...

Daysi, a novata (entra com fotos na mão)

Não quero causar mais preocupação para 
a mãe, o pai...

Jordão

Mas essas cartas com as fotos...

Daysi, a novata

Sei... mas só mando as fotos mais 
bonitas... Nenhuma daquelas...

Jordão

Eles não vão gostar de vê-la assim tão 
bonita... diferente...

Daysi, a novata

Queria que eles me vissem como sempre 
fui... como sempre sonhei ser... Como a 
Daysi... Não mais como aquele...

Jordão

Pode ser um grande impacto para eles... 
Você acha que eles merecem ver?
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Daysi, a novata

Não quero que eles me vejam como era 
antes... Quero que eles me vejam como 
estou agora...

Jordão

Mas será que eles vão entender? 

Daysi, a novata

O pai é compreensivo... e a mãe, bem, a 
mãe sempre dá um jeitinho...

Florinda (Aderbal, também)

Querido, eu não quero que o menino sinta 
que não gostamos mais dele...

E nós deixamos de gostar alguma 
vez?

Não, claro que não! Mas...

Mas... 

Mas ele quer que a gente goste dele como 
ele é hoje...

Como aquilo?

Como assim, como aquilo?

Você sabe...

O que foi que você viu? O que você sabe?

O que sei... ah, o que sei...

Sim, o que você sabe... Eu guardei as 30 
cartas comigo... escondi...

E eu tenho guardadas mais umas 45 
cartas comigo...

Você não me disse nunca! 

Eu não tive coragem de devolver 

nenhuma das 45 cartas dele.

Mas você teve coragem de abrir alguma?

(pausa)

Teve coragem?

Eu não tive coragem de devolver. 
Mas criei coragem e abri uma.

Você mandava eu devolver as cartas dele 
e teve coragem de fazer uma coisa que 
você não queria que eu fizesse? Como 
mãe eu não tenho o direito de abrir uma 
carta do meu filho? Você acha que seu 
direito é diferente do meu? Você acha que 
pode me obrigar a fazer uma coisa que eu 
não poderia fazer nunca?

Eu criei coragem e abri uma carta 
só.

E...

Eu não tive coragem de abrir as 
outras.

Desde quando? Quando foi?

Foi há 3 meses, um pouco mais...

Daysi, a novata

O que será que a mãe, o pai estão fazendo 
com as fotos? Eles nunca responderam. E 
minha irmã? Será que ela tem falado para 
a mãe, para o pai que tem recebido minhas 
cartas?

Florinda (Aderbal, também)

Chegou essa carta hoje. Mas não 
abri, disse a Fininha.

O quê? A Fininha também está recebendo 
cartas dele? Ela nunca disse nada para 
mim. O que foi que ela disse, vamos, me 
conte!
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Chegou essa carta hoje. Eu disse 
que não queria saber. Mas ela insistiu para 
abrir ali comigo. Eu não sabia o que fazer, 
fingi não estar interessado, mas ela é irmã 
dele, tinha o direito de abrir quantas cartas 
ela quisesse. Ela disse que queria abrir, 
que queria saber como seu irmão estava, 
queria muito saber, tinha saudade dele, 
queria ver se ele estava bem, se estava se 
cuidando, se tinha alguém que cuidava 
dele. Ela insistiu, eu sabia que ela queria 
abrir a carta para, pelo menos, deixar meu 
coração menos preocupado. Para deixar 
meu coração menos agoniado. Menos 
dolorido. Então ela abriu a carta. Não era 
uma carta, tinha apenas um bilhetinho, um 
simples bilhetinho... poucas linhas... 
escritas com a letra bonita dele... Um 
pequeno bilhetinho de poucas linhas e com 
a letra bonita dele... e uma foto bonita … 
tinha uma foto bonita... A Fininha disse que 
a foto era muito bonita... E ela até chorou 
quando viu a foto... mas ela chorou 
também de saudade... o irmão tão 
distante... tão distante não dos quilômetros 
de estrada, mas tão distante dos nossos 
olhos... A Fininha abriu a carta, pegou o 
bilhetinho nas mãos, leu, uma, leu duas, 
leu mais de dez vezes... Depois tirou a foto 
dentro do envelope... Olhou com carinho, 
com muito carinho... e começou a chorar... 
Foi assim que eu vi... e que eu li o tal 
bilhetinho... e eu também chorei... Chorei 
não por não ver meu filho, não por não 
reconhecer meu filho... Não por não 
reconhecer quem era aquela moça bonita, 
de roupa bonita... sorrindo, sorrindo 
muito... sorrindo de alegria, muita alegria... 
Eu chorei por ver tanta alegria no rosto 
daquela moça... E a Fininha também 
chorou por isso...

Então você viu ele com outro tipo de 
roupa...

Vi...

Eu não gostei...

Você também viu?

Eu vi, mas não gostei... Eu queria...

Então você, além de não devolver, 
de guardar todas as cartas, ainda viu, 
ainda abriu?

Eu abri... eu tenho o direito de saber sobre 
o meu filho...

Mas aquilo não é meu filho...

Aquele é meu filho, o mesmo filho... o 
nosso filho, o irmão da Fininha...

Aquilo não é meu filho... Não é meu 
filho!

É nosso filho, sim... é nosso filho... é meu 
querido Adílson..

Não... aquilo não é meu filho... Não 
é meu filho!

Daysi, a novata

O que será que a mãe e o pai estão 
fazendo com minhas fotos? 

O que a Fininha está fazendo com as fotos, 
com todas as fotos que eu mandei para 
ela?

(Jordão sai de cena. Depois volta e sai de mãos 
dadas com Daysi, a novata)

Cena 5

Adílson – Daysi – Daysi, a novata

Adílson

Nunca tive coragem de voltar para 
Telêmaco Borba!

O Adílson não queria voltar como o Adílson 
que nunca foi.

E também não queria que não o 
reconhecessem como Daysi.
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Daysi

Até hoje não sei porque nunca voltei para 
lá...

Hoje, tantos anos depois, fico me 
perguntando..

Adílson

Porque nunca mais voltei para Telêmaco 
Borba?

Daysi

Uma simples pergunta que não sei como 
responder...

Adílson

Não tive coragem, talvez, mas não foi falta 
de coragem, pois coragem sempre tive...

Daysi

Não sei mesmo responder porque não há 
uma resposta para tudo o que aconteceu.

Adílson

Responder seria fácil... Seria fácil 
responder com uma mentira.

Daysi

Não sei mesmo responder com a verdade.

Adílson

Responder com uma mentira seria fácil... 
Aprendi a mentir aqui... Tudo aqui é 
mentira...

Daysi

O que é a verdade? O que nos impede de 
enfrentar a verdade? Não é mais difícil 
enfrentar a mentira? Enfrentar o que não 
existe não é mais difícil? Olhar para a 
mentira e não ver qual a cara que ela tem?

(entra Daysi, a novata)

Daysi, a novata

Não sou uma mentira... Não sou uma 
mentira... Sou a única verdade, sou a 
verdade em carne e osso. Sou a verdade 
com brilhos, batom, hormônios, silicone... 
sou a verdade, sou a índiazinha guarani... 
tudo em mim é a exata expressão da 
verdade, a verdadeira face da mulher que 
sempre fui... Não é mentira o que sou... 
Não é a mentira o que vivo... Não é de 
mentira o homem pelo qual me apaixonei... 
Não é de mentira nada o que tenho... Meus 
sonhos são reais, verdadeiros. O amor que 
sinto é real, é forte, não é de mentira. Nada 
em mim é de mentira...

Ah... sou a verdade com brilhos, batom, 
hormônios, silicone...

Adílson

Tenho que confessar, de verdade, falando 
sinceramente, que falta um pouco de 
coragem em mim... De verdade tenho, 
ainda, muito medo de enfrentar a verdade 
que passará a ser minha vida quando 
decidir me bombar com silicone... Ganhar 
peito, peito mesmo de mulher, contornos 
de mulher, tudo isso que terei que fazer 
para ser, de verdade uma mulher. Tenho 
medo de que a verdade da minha vida a 
partir das minhas decisões seja uma 
verdade sem volta. Não dá para ser de 
verdade uma pessoa que de verdade ainda 
pensa que é outra. Pensa, não, não penso 
mais como ele, aquele... eu só penso, 
agora como Daysi, a Daysi que nasceu em 
mim desde que nasci. A Daysi que foi 
crescendo em mim, quando aquele ia 
desaparecendo, aos poucos, aos poucos...

Nasci Daysi... me sinto Daysi, mas ainda 
não estou com muita certeza das decisões 
que terei que tomar para tirar os últimos 
pedacinhos, aqueles minúsculos 
pedacinhos que ainda existem do Adílson 
em mim... É tudo uma questão de 
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coragem, eu sei. Tudo é uma questão de 
querer mesmo ser o que sei que sou. E eu 
sou a Daysi de verdade.

Sou a verdade com brilhos, batom, 
hormônios, silicone...

Daysi

Por onde estão os brilhos, o batom, os 
hormônios, as bombas de silicone?

Onde estão, em mim, tudo isso?

Estão nas fotos? Nas lindas fotos?
Estão nos meus guardados, na minha 
penteadeira, no meu espelho?

Onde eu enfiei tudo isso?

Enfiaram em mim? Enfiaram em mim tudo 
isso e eu deixei?

Eu me deixei penetrar por tudo isso?

Parece fácil dizer que sou a verdade com 
brilhos, batom, hormônios, silicone... 
Parece fácil.

Mas para assumir essa verdade, para fazer 
disso tudo a minha verdade, não posso 
mentir, não posso fugir do que passou a 
ser minha realidade. Não posso fugir da 
Daysi que sempre fui. Não posso... Não 
posso.

Hoje, quando me olho no espelho, quando 
vejo que completo 40 anos e que o espelho 
mostra uma mulher, um homem, isso tudo 
misturado, confuso, embaçado... percebo 
que tenho que ter ainda mais coragem 
para não rir... também para não chorar... 
Não posso rir como se tudo isso fosse uma 
simples brincadeira. Não posso. Mas 
também não posso e não vou chorar pelo 
que de brincadeira nada tem. Tudo é 
mesmo real e tem a dimensão, o tamanho 
do que escolhi um dia. Na verdade, não foi 
uma escolha... na verdade, foi uma 
imposição de algo mais forte que brotava 

em mim... que mexia dentro de mim, que 
provocava em mim uma imensa vontade 
de afogar lá dentro alguém, e para salvá-lo, 
depois, como outra pessoa. Mas sou 
quem? O Adílson? O filho querida da mãe, 
da Florinda? Ou sou a queridinha, a 
menina, a Daysi, a filha querida e desejada 
do pai, do Aderbal?

Que merda estou falando! Que merda!

Parece que estou colocada... parece que 
sou alguém que abusou de drogas ou de 
álcool... O chuchu na minha cara é real. E 
não combina nada com minha cara de 
mulher, de mulherzinha... O chuchu na 
minha cara é a verdade que hoje a Daysi 
não quer enxergar. Aí meus olhos não 
enxergam mais nada ou, quando 
enxergam, o que estão vendo é outra 
coisa, outra dimensão... Como se o 
espelho não refletisse. Não refletisse o que 
tem deste lado, mas, sim, fosse uma 
projeção, como um filme, ou uma novela, 
uma história que está sendo mostrada e 
onde não me encaixo em nenhum papel. 
Não é uma história sobre alguém, não é 
uma biografia que está sendo mostrada. A 
personagem é real, existe. Mas a história 
dela, não. Não existe essa história, com a 
cara que a personagem real deve ter. A 
personagem real não é assim, ela é 
diferente. A personagem que aparece aí, 
na merda desse espelho, não é a 
personagem que hoje completa 40 anos e 
que não tem nem o direito de ter um bolo 
com chantili e morangos... Essa 
personagem que não pode sonhar com 
aquele bolo tão saboroso, o bolo feito com 
enorme carinho pela minha mãe, não mais 
me será servido. Não mais.

A Margot vai me presentear com um bolo 
de chantili com morangos logo mais? Ela 
vai logo chegar, cantando parabéns pra 
você nesta data querida...? Ela vai logo 
chegar para me surpreender com uma 
festa surpresa que vai deixar meu coração 
surpreso com o presente surpresa e com a 
presença surpresa de todas as pessoas 
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que amei, do pai, da mãe, da Fininha?

Olho para o espelho e vejo uma cacura... 
Um caco só... Sou um caco de gente... é 
essa a verdade que o espelho me mostra. 
Um caco de gente, um caco de pessoa, um 
caco de personagem, um caco de mulher, 
um caco, mesmo mínimo, muito pequeno 
mesmo, de um homem. Eu me vejo uma 
cacura... Um caco só...

Não gosto que me chamem de Irene... 
Embora eu seja, agora, nesse instante, eu 
seja uma Irene. Já fui baunilha, já fui 
serginho... Me transformei, com tantas 
bombas, com tantas bombas, naquela linda 
índiazinha guarani... Mas, hoje, meus 
cabelos... não são mais de uma índiazinha 
guarani. Não há xampu ou condicionador 
que façam com que meus cabelos sejam 
iguais daquela índiazinha guarani, pretos, 
brilhantes, fortes, destemidos... Cabelos 
destemidos? Pode um cabelo ser 
destemido? Pode um cabelo não temer 
cair? Não temer desaparecer? Pode um 
cabelo manter-se firme, forte, sedoso, 
brilhante como o meu sempre foi? Pode? 
Se pode, hoje, não sei se pode. Se não sei 
se pode, só sei que ele já não é mais 
assim tão firme, forte, sedoso, brilhante.

Adílson

Eu nasci Daysi... me sinto Daysi. Tudo o 
que for possível eu farei para reforçar em 
mim a Daysi que sempre fui, desde quando 
nasci... Para ser a verdadeira Daysi, é isso 
que terei que fazer? Então, que venham os 
brilhos, o batom, os hormônios, o silicone...

Sou a verdade com brilhos, batom, 
hormônios, silicone...

Daysi, a novata

Viram só como consegui ser a índiazinha 
guarani que nasceu em mim?

Sou uma cunhá taí... Ainda serei apenas 
uma cunhá... Uma cunhá!

Daysi

Eu sempre me vi, como aquela índiazinha 
guarani... Eu, uma cunhá taí... Uma cunhá!

Hoje, a cunhá se transformou numa cona... 
Cona, sim, uma cona... Cona, Irene, 
cacura... Maricona, maricona... cona... 

Nada de cunhá, só cona... só cacura... Só 
cona, maricona...

Cena 6

Daysi, a novata – Daysi 

Daysi, a novata

Faz dois meses que ele se foi. Há dois 
meses ele deixou de ligar. Todas querem 
saber por onde anda meu bofe, meu 
querido Jordão.

O Jordão simplesmente desapareceu. 
Nunca mais fiz nenhuma foto. Nunca mais 
também tive coragem de escrever cartas 
para o pai, a mãe, a Fininha. Eles nunca 
responderam. Fui perdendo a coragem de 
escrever, pois a maior coragem que tinha 
era de enviar cartas com minhas fotos. 
Minha maior coragem era enviar os 
bilhetinhos com as fotos. Como não tenho 
mais fotos novas, não tenho coragem de 
enviar novas cartas sem fotos, só com 
bilhetinhos.

Por onde deve estar, agora, meu querido 
Jordão?

Daysi

Como queria receber novamente a visita 
do Jordão. Ele sempre me trouxe lindos 
presentes nos vários aniversários que 
comemorou comigo. Mas isso foi há tanto 
tempo. Não posso nem me lembrar direito 
mais do seu rosto. Nenhuma foto eu tenho 
dele. Só tenho, impressas em mim, as 
lembranças do seu carinho. As fotos que 
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ele fez, me transformando numa 
verdadeira índiazinha guarani, uma cunhá 
taí.

Queria tanto ganhar como presente dos 
meus 40 anos, a visita do Jordão. Não 
queria nada além. Nem a visita do pai, da 
mãe, da Fininha eu queria. Eles vão 
continuar sendo o pai, a mãe, a irmã. Ah... 
o Jordão, não... o Jordão chegou em minha 
vida para ser meu grande amor, a 
inspiração para que me mantivesse forte, 
pois ele, ao contrário de outros homens 
que conheci, não tinha ciúmes do que 
fazia com outros homens. Ele era um 
homem que era todo meu e sabia que eu 
era todinha dele. Eu tinha – como tenho – 
certeza de que ele sumiu não foi por estar 
com alguma outra pessoa. Mulher ou outra 
parecida comigo. Ele sumiu de minha vida, 
com toda a certeza, por saber que nunca, 
em momento nenhum, poderia se casar 
comigo. Que nunca ninguém aceitaria que 
ele fosse mesmo meu marido e que eu 
fosse, mesmo, de verdade, a mulher dele. 
Ele, meu homem, eu, sua mulher. Tenho 
quase certeza absoluta, absoluta, que ele 
não ficou comigo, que ele desapareceu, 
por não ter como me transformar em sua 
verdadeira mulher... sua esposa... E ele, 
como meu marido, de verdade.

Queria tanto ganhar como presente dos 
meus 40 anos, o Jordão, aqui em minha 
frente. Hoje... ele, do mesmo jeito que 
sempre foi. Lindo, alto, forte, carinhoso. 
Ele, atencioso, calmo, tranquilo, sem 
pressa, sempre sem pressa... passando 
para mim uma segurança que jamais tive 
na companhia de outra pessoa.

Mas ele sumiu... ele desapareceu e hoje 
ele não vai aparecer aqui para me fazer 
uma surpresa. Não vai, não posso viver na 
ilusão de que ele vai bater à minha porta. 
Mesmo hoje quando eu completo 40 anos. 
Ele não vai aparecer em minha porta, de 
novo. Não vai, não vai, infelizmente, não 
vai.

Daysi, a novata

Daqui a dois meses vou completar 24 
anos...

Daqui a um mês vou completar, 26 anos...

Daqui quinze dias vou completar, 29 
anos...

Daqui a dez anos vou completar 40 anos...

Daysi

Parece que foi ontem mesmo. Eu 
pensando em completar, 24, 26, 29, 30 
anos. Ontem mesmo eu via que tinha um 
tempo muito longo em minha frente para 
eu chegar aos 32, 33, 34, 35 anos.

Hoje faço 40 anos.

Hoje faço 40 anos e tudo foi tão rápido. 
Ontem adormeci com 30 anos e acordei 
com 40 anos.

Hoje acordei com 40 anos e sonhava que 
ainda tinha 30. Esta noite me vi ainda 
como o Adílson, sendo abordado como a 
índiazinha guarani, posando para as 
primeiras fotos do Jordão. Hoje acordei 
com a nítida impressão que os 40 anos 
que completo vão me trazer muitas 
alegrias. Acredito que vou ter muitas 
alegrias até o final do dia. Antes da noite 
chegar, vou receber boas notícias, 
presentes. Terei a presença aqui, ao meu 
lado, de pessoas que sempre amei. Vou 
poder rever grandes amigas. Claro, 
algumas, muitas já se foram tão novas, tão 
novinhas, tão exuberantes e bonitas. Hoje 
terei grandes e gratas surpresas. Hoje 
ficarei muito alegre e não me verei mais a 
cacura que aparece aí no espelho. 

Hoje terei enormes e agradáveis 
surpresas, pois faço 40 anos e quando a 
gente faz 40 anos a gente merece muita 
alegria, muita felicidade, muito e tudo de 
bom.
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Nos meus 40 anos, o melhor presente será 
a presença do Jordão.

Nos meus 40 anos, a melhor presença 
será o Jordão, aqui comigo, presente, meu 
presente.

Hoje quero olhar-me no espelho e ver-me, 
de novo, como a índiazinha guarani.

Daysi, a novata

Sou a índiazinha guarani. Sou a cunhá 
taí...

Adílson

Serei uma índiazinha guarani.

Daysi, a novata

Sou a índiazinha guarani. Sou a cunhá taí.

Adílson

Sou a índiazinha guarani, a queridinha do 
Jordão.

Daysi

Hoje não sou mais a índiazinha guarani, 
mas quero tanto continuar sendo a 
queridinha do Jordão.

Hoje quero ganhar de presente a vida, o 
esplendor, o sucesso daquele serginho que 
eu fui e que consegui me transformar na 
Daysi, a índiazinha guarani.

Cena 7

Daysi, a novata - Daysi - Samantha – 
Desirè

(ouve-se insistentes toques do telefone)

Daysi, a novata

Parece que alguém ligou para mim.

Samantha! Você atendeu ao telefone?

Desirè, você vai atender ao telefone?

Margot, você não vai atender?

(Daysi, a novata sai de cena. Entram 
Samantha, Desirè, assustadas)

(Dayse vai ao encontro das duas que entram 
com roupões e desarrumadas, sem suas 
perucas)

Samantha

Acabamos de atender a um telefonema.

Desirè

Eu tive que atender.

Alguém perguntava sobre …

Samantha

Alguém perguntava sobre João do Carmo 
Feitoza... Você conhece?

Daysi

Quem?

Desirè

Um tal de Feitoza, João do Carmo... Você 
conhece?

Daysi

Mas quem ligou? Vamos, diga!

Samantha

Um cara da polícia. Do plantão policial.
Um cara da polícia ligou para cá. Ligou 
para cá, um cara da polícia!

       25



Daysi

Da polícia? Perguntando sobre quem?

Desirè

Da polícia! Perguntando se morava aqui 
um tal de João do Carmo Feitoza.

Você conhece esse tal João?

Você conhece um João do Carmo Feitoza?

Daysi

João! João do Carmo...

João do Carmo? João do Carmo Feitoza?

(pausa)

Meu deus! Meu deus!!!

Cadê a Margot? Vocês já acordaram a 
Margot? Chamem a Margot, pelo amor de 
deus!

Desirè

A Margot não está no quarto, a Margot não 
chegou, ainda.

Daysi

Pelo amor de deus! Onde está a Margot?

Samantha

Pelo amor de deus... quem é o João, o 
João do Carmo... o João do Carmo 
Feitoza? Quem é ele?

Daysi

Cadê a Margot?

Desirè

O policial quer saber se é aqui que morava 
o João do Carmo Feitoza. Tinha o número 

do telefone daqui com ele...

Samantha

O policial disse. O João, o Feitoza, o do 
Carmo... ele está morto!

Quem é ele, Daysi? Quem é ele? Você o 
conhece?

Daysi

Meu deus, meu deus!!!
O João do Carmo Feitoza é...

Meu deus, meu deus!!!
O Feitoza é a Margot...!

(as duas abraçam Daysi. Ficam abraçadas um 
pouco. Daysi as empurra)

Daysi

Quero gritar...
Uma dor muito forte aperta agora o meu 
coração. Mas como manter-me calma, 
numa situação como essa.
Hoje é o dia do meu aniversário. Hoje 
completo 40 anos!
Mas alguma coisa estava me dizendo que 
algo ia acontecer...
Sentia que iam me dar a notícia da morte 
de alguém... Eu sentia...
Não pensei que fosse sobre a morte de 
uma das minhas queridas meninas... do 
meu serginho... da Margot...

O que aconteceu com a Margot?

Será que foi algum coió? Será que foi 
algum coió que a matou?

Vamos, me digam... Foi algum coió que a 
matou?

Gente louca sempre quer descontar seus 
traumas e frustrações em cima de nós. 
Hoje, no dia dos meus 40 anos, 
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descontaram em cima da minha querida e 
delicada Margot. Foi um coió que a matou? 
Foi?

(pausa)

(as duas saem de cena)

Esse não era o presente que queria ganhar 
no dia do meu aniversário, Daysi. Não era 
o que eu queria ganhar ganhar, Adílson.. 
Não era... Não era esse o presente, 
índiazinha guarani... 

Bem que você podia ter ajudado ao Adílson 
a estudar e a ser, no máximo, um gay 
assumido, mas uma pessoa diferente do 
que eu e a Margot somos ou fomos. 

Você, Daysi, você poderia ter orientado sua 
menina, seu rapaz a tomar mais cuidado a 
ir com menos pressa ao pote do prazer e 
da alegria, da liberdade, das escolhas...

Hoje você poderia não ter sido aquela 
deliciosa e atraente índiazinha guarani, 
como eu sempre fui... como sempre fui... 
sempre fui... 

Aquela índiazinha guarani, hoje se 
transformou numa índia velha que só serve 
para chorar pelos seus mortos.
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