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Personagens 
 
Demétrio Trindade – um homem que tem outro nome. E não sabe qual é. É um disfarce? 
 
Marcelo Antero – outro homem que tem outro nome. Ou não sabe qual é, ou disfarça. 
 
Lílian Pedrozo – uma mulher que tem outro nome. Que não dá para saber qual nome tem. 
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O dia em que morreu Leminski 
 
Ato I 
 
Cenário sugerido: Uma montanha de livros. 
Uma pequena mesa de centro, uma 
escrivaninha, três cadeiras diferentes. 
Garrafas vazias, copos. Um telefone preto, 
antigo. Papéis, lápis, canetas. Cadernos, uma 
máquina de escrever Olivetti, portátil. Papel 
sulfite. Pastas de arquivo. Muitas pastas de 
arquivos. Um arquivo de aço grande de três 
gavetas. Um aparelho de som (rádio, toca 
fitas, toca disco). Caixas de papelão, muitas 
caixas de papelão, pequenas, médias e 
grandes. Tudo desordenadamente organizado. 
Um caos com aparência de discreta bagunça.  
 
1 – Nos primeiros raios do sol as palavras 
 
(Demétrio dorme no chão e está sitiado por 
livros e toda aquela bagunça. Acorda 
assustado com o som do rádio e uma luz 
forte, um fio de luz que tocava seu rosto. 
Espreguiça-se, sonolento) 
 
Demétrio – Não levo mesmo jeito para dar 
ordens... Eu disse: acorda mais cedo. Que 
acordar, que nada! Acorda mais cedo! Quem 
disse que eu ia acordar mais cedo? Eu disse. 
Não levo mesmo jeito para dar ordens... Nem 
eu para acatá-las. Não venha com seus 
comentários, ok? Acorda mais cedo! Quem 
disse que eu ia acordar mais cedo? Eu disse. 
Não tenho mesmo jeito para dar ordens... 
Nem a mim, nem a ninguém. Nunca tive. Que 
jeito dar aqui antes de sair daqui? Como? 
Pensei que ia ser fácil colocar tudo em caixas. 
Antes, tirar tudo dos armários, estantes, 
daquele guarda roupa acanhado, do armário 
embutido lotado de poeiras e lembranças. De 
toda sorte de guardados que ainda não 
descobri terem o valor que aparentemente eu 
dou a eles... Pensei... Vai ser fácil. Tirar por 
setor, por ambiente. Tirar por espaço. Tirar 
por tempo. Colocar em caixas menores, 
depois as caixas menores em caixas médias. 
Depois as médias em caixas maiores. Mas é 
tudo tão difícil. Fica tão pesado... Uma caixa 
com dez livros não consigo levantar do chão. 

Se está sobre uma mesa... Ok... Até que dá... 
Mas pegar do chão e colocar sobre a mesa, 
não dá... Estou com minhas costas 
arrebentadas. Não pensei que seria tão difícil 
fazer tudo isso sozinho. Nunca pensei. 
Sempre detestei mudanças. Sempre detestei 
ter que levar coisas de um lugar para outro. 
Como detesto ter que mexer em coisas que 
sempre estiveram bem onde sempre 
estiveram. Não, deixa lá... Está bem? Deixa 
lá. Pra que tirar tudo e depois pegar tudo e por 
no mesmo lugar? Deixa como está. Não 
mexe, porra! Não mexe! Dá para respeitar 
minha bagunça organizada? Quando eu tiver 
um aspirador de pó, eu limpo. Já disse, eu 
limpo. Mas deixa tudo como está, ok? E não 
me venha com implicância... Você não 
aprendeu que detesto essas pequenas 
implicâncias que não tem nenhum sentido. 
Nem são práticos ou lógicos. Já disse. Há uma 
lógica nos meus livros esparramados aqui, 
ali... Lá diante. Deixe como estão, está bem? 
Não mexa em nada. Eu encontro o que quero 
pelo cheiro. Você não sabe como é preciso o 
meu olfato. Quando quero encontrar um livro, 
eu deixo meu olfato funcionar... E meu nariz 
fica como o ponteiro de uma bússola 
buscando o seu norte. E quando ele aponta 
para uma direção. É batata! O que procurava 
está lá. Um pouco mais acima. Um pouco 
mais abaixo. Mas está lá. É batata! Deixe tudo 
como está, já disse. Já disse, eu disse, repito, 
acorda mais cedo! Quem disse que era para 
acordar mais cedo? Quem disse? Eu disse. 
Disse e repito: Não levo mesmo jeito para dar 
ordens. Repito: Nem eu para acatá-las. Está 
bem assim? Não venha com implicâncias. É 
batata! Apontou, vá em frente. Sempre está na 
ponta de meu nariz. Não aprendeu isso, 
ainda? Não? Então, não torre o meu saco! 
Que porra! Não torre, por favor! O meu saco, 
não! Mas como pesam esses livros! Como são 
pesados quando se juntam. Ganham peso 
juntos quanto ganham importância, quando 
começam a discutir entre si. Quem mandou 
juntar tantos livros! Quem mandou! Um livro 
de poucas páginas quando fica ao lado ou 
sobre um livro de muitas páginas parece que 
fica enciumado e começa a inchar, a inchar... 
Fica inflado de vontades. Quer ser um livro da 
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pesada. Percebe? Quer ser um livro da 
pesada! E, quando pego ele com outros, seu 
peso é insuportável. Esse livrinho é 
insuportavelmente pesado. Parece que ganhou 
peso na companhia de outros com melhor 
conteúdo. Livros mais graves. Esses livros, 
que arrasto feito corrente de fantasmas 
ingleses, ainda vão me matar. Sei. Ainda vão 
me matar. Não que sejam venenos. Ou que 
sejam explosivos. Ou uma mortífera arma. Ou 
que estejam como uma imensa torre ou uma 
ponte prestes a desabarem. Prontos a soterrar 
alguém, não. Esses livros ainda vão me matar, 
pois são misteriosos demais para meu 
entendimento. Estão ainda fora do meu 
alcance. São desafiadores demais. 
Impenetráveis demais. Demais misteriosos. 
Ali, na prateleira – agora esparramados pelo 
chão – ficam me espreitando e esperando que 
eu os descubra, que os leia, ou releia... Que 
retome a leitura parada em esquecidas 
páginas... Esses livros ainda vão me matar, 
tenho certeza. Vão me matar de sede. Vão me 
matar de fome. Talvez me matem de tristeza. 
Não tenho certeza, nem tento entender se será 
mesmo eles a causa de minha morte. Esses 
livros vão me matar. Que isso fique bem 
claro. Pois com eles estabeleci um tipo de 
dependência, sabe... Eles são indispensáveis 
para mim e eu sou um possível leitor para 
eles. Mesmo não sendo leitor, sou um fiel 
depositário de tantos escritos. Sou aquele 
guardador que tem que responder até na 
justiça por cada palavra impressa, por cada 
página amarelada, por cada capa dura que 
começa a se esfarelar, por cada ilustração que 
desbota ou que ganha nova cor por roubar de 
certas flores deixadas em suas páginas os 
amarelos, vermelhos, rosas, alaranjados de 
suas pétalas. Verdes esmaecidos. Flores 
esquecidas como marcadores, não marcam só 
pelas cores que transferem para páginas 
ásperas de papel ordinário. Marcam pelo sutil 
perfume que inebria certas palavras duras. Em 
parágrafos sem sentido. Em páginas viradas 
de cabeça para baixo na construção e 
desenhos de personagens que não nasceram 
por força e graça da doce inspiração de cada 
dia, mas da dor de não se entender, nem se 
conhecer, muito menos de se aceitar. Ah... 

Esses livros, pobres livros, há se soubessem o 
que não sei... 
 
(som de campainha) 
 
(Demétrio levanta inseguro e vai em direção 
a uma inexistente porta. Entra Marcelo) 
 
Marcelo – Você não atendia ao telefone... Vim 
ver o que tinha acontecido. 
 
Demétrio – O que? O telefone não tocou. Eu 
teria ouvido. Não tocou. Mas que horas são? 
 
Marcelo – Já passa das duas... 
 
Demétrio – O quê? Das duas? 
 
Marcelo – Da tarde... 
 
Demétrio – Duas da tarde? Mesmo? 
 
Marcelo – Deixei você aqui perto das 11 da 
noite, lembra-se? Ontem... Quinta feira, dia 6 
de junho... Lembra? 
 
Demétrio – Claro... As caixas de papelão não 
chegaram aqui sozinhas... Claro... Mas duas 
da tarde? 
 
Marcelo – Porra! Fiquei preocupado... Liguei 
a partir das 10. Várias vezes. Nada de 
atender... Umas dez vezes. Só dava ocupado. 
Antes de sair de casa, liguei de novo... Não 
sabia o telefone da portaria do prédio. Então 
vim aqui... O porteiro disse que você não 
tinha dado as caras por lá... Ele não sabia se 
você estava aqui. O Sebastião falou: sobe lá... 
 
Demétrio – Sim, mas não ouvi o telefone 
tocar. Será que já desligaram a linha? 
 
Marcelo – Sei lá, cara! Cadê o telefone? 
Também, no meio desta bagunça toda... 
Sitiado por tantos livros, tantas palavras, ele 
deve ter ficado com medo. Antes, rendeu-se, 
aceitando a condição. Depois, calou-se, por 
achar impossível estabelecer uma resistência. 
Desligou-se por si só. 
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(Marcelo ri enquanto procura o fio e vê que o 
telefone estava fora do gancho) 
 
Está aqui... Fora do gancho... Também... 
(confere no ouvido)... Não, ainda não. Não 
desligaram... Ainda... 
 
Demétrio – Nunca consigo me desligar. Dos 
livros, então... Mas acho que dormi. Apaguei. 
Acho que sonhei. Tenho uma nítida sensação 
de que alguém conversava comigo durante 
meu sono. Alguém dava risada. Lá bem longe 
eu ouvia risos. Alguém falava bem alto. Uma 
voz feminina dizia: fale baixo. Psiu... Vai 
acordar o prédio todo! Psiu... E aquela voz 
bem forte, um trovão, falava coisas sem 
sentido. Para mim não tinha sentido. Era uma 
voz bem forte. A outra falava baixinho. Essa 
eu ouvia melhor. Interessante a voz suave, que 
falava sussurrando eu ouvia bem. Psiu... Fale 
baixo. Vai acordar o prédio todo! E, depois, 
vinham os risos. O do homem vinha forte. 
Uma gargalhada. Um trovão. O dela. Contido. 
Discreto. Como se tapasse a boca para não 
gargalhar também. Fale baixo! Vão ouvir-nos. 
Psiu... Já é quase de madrugada e você não 
parou de beber. Nem de fumar. Senti um forte 
cheiro de maconha. Um doce cheiro invadiu 
tudo aqui. Ainda está no ar. Está sentindo? 
 
Marcelo – Quem veio aqui? 
 
Demétrio – Ninguém. 
 
Marcelo – Esse sonho seu...  
 
Demétrio – Sim... Sabe... Daqueles sonhos 
que são tão reais. Poxa, cara! Até cheiro eu 
senti. 
 
Marcelo – Você acendeu um? 
 
Demétrio – Não... Incrível isso, mas faz 
tempo... Você sabe. Tenho resistido. 
 
Marcelo – Bebeu? 
 
Demétrio – As garrafas vazias estavam 
esparramadas e escondidas atrás de pilhas de 
livros. 

Marcelo – Ela esteve aqui? 
 
Demétrio – Não... Já disse. Não veio ninguém 
aqui. Ninguém. 
 
Marcelo – Essas garrafas. Estavam todas 
escondidas nas estantes? Todas elas? Então... 
 
Demétrio – São recordações... Você sabe. 
 
Marcelo – Como conseguiu esconder tantas 
garrafas... Logo atrás dos livros. Como? 
 
Demétrio – Várias noites eu ouvia os livros 
conversando entre si. Uma verdadeira 
conferência. Faziam assembléias nas galerias 
das prateleiras. Os maiores, com mais 
páginas, falavam como se fossem os grandes 
mestres, os professores dos demais. Vez ou 
outra, um livrinho qualquer, mirradinho, pedia 
a palavra e deitava uma falação. Buscava 
espaço para expressar-se. Várias vezes um 
livro de poesia aparentemente sem 
importância, não tinha o cuidado de pedir a 
palavra e, com uma voz pastosa, sabe, aquele 
jeito... Começava a falar, a falar, a falar, dizia 
poemas, deitava o pau em determinados 
escritores... Criticava posturas. Falava em 
escolas, em grupos. Dizia pertencer a um 
grupo. Outro dizia ser de outro grupo a 
contrapor visões, estilos. Aquele livrinho com 
cara de nenhuma importância parecia estar 
bêbado, passado até. Exageradamente perdera 
um pouco de uma lucidez que parecia não ter, 
mesmo sóbrio. 
 
Marcelo – Essa história eu já ouvi você contar 
centenas de vezes... 
 
Demétrio – Ela vem e volta. Vez ou outra 
aparece. 
 
Marcelo – Quem? 
 
Demétrio – Essa imagem. 
 
Marcelo – Dos livros bêbados em 
assembléia? 
 
Demétrio – Não... Não... A imagem que 
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permanece é a do livro fraquinho falando 
mais alto, roubando a cena. Impondo suas 
ideias, sua poesia. Sim, isso sim... A imagem 
do livro fraquinho ganhando voz, 
encorpando-se. Mas, coitado, completamente 
bêbado. Passado. 
 
Marcelo – Estou com a impressão de que 
você esteve com ela... Estou quase podendo 
afirmar que ela veio mesmo aqui. 
 
Demétrio – Você pirou? 
 
Marcelo – Sempre o resultado de ela ter 
estado com você é esse tipo de lembrança. 
Fica agitado, depois... Bem, você sabe o que 
ela provoca. 
 
Demétrio – Não, não mesmo. Agora você 
pirou de vez. 
 
Marcelo – Há muitas coisas que se 
repetiram... Sempre se repetiram em 
determinadas épocas. 
 
Demétrio – Estou em outra... você sabe. Em 
outra. Já passou. E passou faz tempo. 
 
Marcelo – Se precisar de ajuda, peça. Vou 
sair. Quando estiver com tudo pronto, avise-
me. Ah... E deixe o telefone no gancho, está 
bem? Se eu precisar ligar para você, o 
telefone tem que estar no gancho. Vai comer 
alguma coisa? 
 
(Marcelo sai. Entra Lílian, pisando 
suavemente, fluida, desconfiada) 
 
2 – Fome e sede, a tropa de choque chega 
 
Lílian – Está com fome... Está com fome... 
Está com fome? 
 
Demétrio – Mexer com esses livros deixou-
me com a boca seca. Estou com sede. Estou 
com muita sede... A boca muito seca. 
 
Lílian – Pensei que ele não fosse mais 
embora... 
 

Demétrio – Acho que nem água tenho mais... 
Nada para beber... Água para beber. Estou 
com sede. 
 
Lílian – Não há nenhuma garrafa cheia 
escondidinha por aí? Deve ter... 
 
Demétrio – Vai água de torneira mesmo... É 
melhor. 
 
Lílian – Vai misturar com um pouco de 
vodka? Batidinha de vodka com água é vodka 
batizada... Dilui para aumentar o volume em 
mais copos. Na sua estatística, um litro 
quando batizado se transforma em um litro e 
meio, pelo menos. Esse meio a mais é o seu 
desafio. Tanto faz um copo ou um copo e 
meio. Mas é o meio que o desafia a conquistá-
lo. Meio, aqui, meio ali, e duas viram três. 
Três viram quatro e meio. E assim... A 
progressão continua. 
 
(Demétrio pega um copo do chão, sai e volta 
bebendo) 
 
Demétrio – Que gosto de cano enferrujado! 
 
Lílian – Você nunca gostou de batizar nada, 
nem ninguém... Batismo, pra quê? Mas 
vodka, você batizou sim. Todas as bebidas 
você batizava. Todas suas garrafas. Todas elas 
eram batizadas. Viravam água benta. Água 
abençoada. Por todos os santos. Santos de 
todos os lugares. Santos... E pelas santas, 
também. Estava me esquecendo. Você 
batizava cada garrafa. Fazia uma linda 
cerimônia de batismo. Dizia palavras em 
latim. Ladainhas incompreensíveis. Ladainhas 
para benzer as intermináveis garrafas de 
vodka. Seu latim, nessas horas, ganhava tons 
de uma missa laica, mas era uma missa sim. 
Os missais esparramados pelo chão junto a 
cálices de vidro, sacrários violados e a 
transfiguração de sentidos ali se dava. Nos 
mistérios da palavra. 
 
Demétrio – O que bebo desce sujando mais 
que limpando! 
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Lílian – Nos copos ordinários que eram 
elevados à categoria de objetos sagrados. 
Sagrados pelo batismo a que eram 
submetidos. Ah, antes, eram as garrafas de 
gin. Você adorava batizar as lindas e 
decorativas garrafas de gin. Depois veio a 
tropa de choque. Gente da pesada. Você 
queria catequizar essa gente mal encarada, 
truculenta. E essa turma, com um jeito todo 
prepotente, também passou pela humilhação 
de ter que mergulhar a cabeça na pia batismal 
da cozinha. De deixar de ser pagão e receber 
o batismo cristão.  
 
Demétrio – Não sei se o que está enferrujado 
é o que bebo ou minha própria boca. 
 
Lílian – Cada nome mais estranho os da tropa 
russa. Cada nome estranho! Vodka... Sim... 
Vodka que nada! Álcool puro, se quer saber... 
Porretada na cabeça. Essa tropa de choque 
soviética... Comunista, vermelha, soviética, 
agressiva, não perdoava ninguém. Mas de 
você até que aceitavam receber o batismo, 
mesmo em latim. Mas não ficavam mais 
tranquilas. Não mesmo. Cada vez ficavam 
mais fortes. Resistiam se entregar. Diminuía a 
qualidade, não eram as mesmas garrafas de 
marcas consagradas. Eram garrafas de vodka 
das piores origens. Vodka barata que nem 
cheiro de vodka tinha... E como iam perdendo 
a qualidade, aumentavam o teor alcoólico. E 
complicavam nos nomes. Straikov. Paulada! 
Sibernovskaia! Paulada! Stafilokovisky! 
Paulada! Myerzowsky! Paulada! 
Sylkenikwsky! Paulada. Zulnavzkaya! Dupla 
paulada!  
 
Demétrio – É minha boca quem me faz ficar 
atordoado ou fico atordoado por ter na boca 
seca esse gosto de cano enferrujado? 
 
Lílian – Tantos nomes, tantos rótulos 
parecidos. Uns até bem bonitinhos, mas de 
teor ordinário. Bebida inteligente essa vodka. 
Parece ser inofensiva e quando chega, vem de 
pau... Dá para derrubar. Paulada, paulada, 
paulada! Straikov. Onde já se viu um nome 
tão ligado a um strike, a uma bordoada? 
Todos os pinos derrubados numa só jogada... 

A bola vermelha batia e voavam pinos para 
todos os lados... Straikov... Strike... Nove 
pinos derrubados de uma só vez. E você, sem 
perceber, era não só um deles, era todos, 
caídos, arrebentados, prontos para levar mais 
pauladas... Paulada na cabeça. Derrubado, 
levantava-se. Paulada! Paulada! E caía de 
novo. De novo, não ficava em pé.  
 
Demétrio – É difícil entender o que me 
acontece. É fácil encontrar uma resposta 
sempre equivocada, errada... 
 
Lílian – Mas você gostava, claro... Se não 
gostasse, não iria repetir cada gesto, cada 
copo, cada garrafa esvaziada e escondida atrás 
das prateleiras dos livros, todos os livros 
bêbados... Bêbados... Atordoadamente 
bêbados e insanos. E chamando você para a 
festa. Algumas vezes para a briga! Vem, vem 
se tem coragem... Vem... Vai tomar uma bem 
no meio dessa cara de sem vergonha! 
Paulada! Tomava porque gostava. Gostava 
porque tomava. E isso não era motivo para 
parar? Parar de cair? Parar de ficar em pé? 
Parar pra quê? Aprendeu a tomar paulada, 
gostou de paulada. Paulada todos os dias. De 
manhã, ao meio dia, no horário do chá das 
cinco, um pouco antes, depois, antes do jantar, 
que jantar? Depois do jantar, que jantar? E a 
paulada continuava a comer solta... Paulada! 
Paulada! Essa você vai batizar? Com água de 
torneira? Será que água de torneira pode se 
transformar em água benta? Sei... Você tem 
que entender o espírito da coisa, não é? Deixe 
assim... 
 
Demétrio – Fazia tempo que não bebia algo 
tão enferrujado assim... Que nojo! Desceu 
enroscando pela tubulação que parece um 
esgoto. 
 
Lílian – Pensei que ele não fosse embora. 
Mas como ele foi... Bem... Eu vim. Vim para 
conferir como andam as coisas por aqui. Não 
gosto de receber relatórios. Prefiro conferir ao 
vivo. Frente a frente, sabe como é. Nada de 
receber relatórios viciados, contaminados por 
uma visão fantasiosa, irreal. Tenho que ver de 
perto. Conferir tudo. Sem deixar-me 
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influenciar pelos desvios do padrão que 
podem indicar uma mudança. 
 
3 – O êxodo de livros, os que ficaram não 
bastam 
 
(Demétrio sai. Marcelo retorna) 
 
Marcelo – Você sabe ser chata quando quer, 
não é? Fica regulando... Coisa de mulher 
chata. 
 
Lílian – Eu...? 
 
Marcelo – De quem eu poderia estar falando? 
Sim, você... 
 
Lílian – Eu apenas pedi para você parar de 
falar alto e gargalhar... Poderia acordar todo o 
prédio. Aqui temos que respeitar a lei do 
silêncio.  Depois das 22 horas. Nenhum 
barulhinho... O síndico pode aplicar uma 
multa e não é pequena. 
 
Marcelo – Então é proibido dar risada? 
 
Lílian – Risada não é proibida. Fazer barulho 
na madrugada, com gargalhadas e uma 
falação sem fim, é proibido, sim. 
 
Marcelo – Mesmo quando se está numa festa? 
Lílian – As festas, em dias da semana, só 
podem ir até as 23 horas. E até as 22 horas, 
com música. Depois, tem que respeitar os 
vizinhos. Falar baixinho para não incomodar... 
 
Marcelo – Eles que se fodam! 
 
Lílian – Viu só? Quando você bebe um 
pouquinho só já fica insuportável... Bem que 
eu não queria que você viesse hoje aqui. 
 
Marcelo – Mas estou na minha casa. 
 
Lílian – Na sua, uma ova! 
 
Marcelo – Minhas coisas não estão aqui? 
Tudo aqui não é meu? 
 
Lílian – Algumas coisas suas ainda estão 

aqui. Eu disse algumas. Mas tudo não é seu, 
não senhor. Está ficando maluco, é? 
 
Marcelo – Sou eu quem paga o aluguel. 
Sempre fui eu... 
 
Lílian – Quem pagava. Faz mais de cinco 
anos que não paga mais nada. Que não faz 
nada. Que não assume mais nada. Que não 
tem nada. Nem interesses, nem vontade, nem 
sonhos, e nem desejos. Vive perdido entre 
garrafas, copos sujos e a sujeira acumulada 
entre seus imprestáveis livros. Você já vendeu 
algum livro para comprar vodka barata? É 
mesmo... Seus livros andam diminuindo nas 
prateleiras... As garrafas acumulam-se nas 
estantes, embaixo da cama, atrás do sofá, 
escondidinhas entre os poucos lençóis e 
travesseiros. Ah, até dentro da caixa de 
descarga da privada havia duas garrafas bem 
guardadinhas, não é? 
 
Marcelo – Sou eu... Eu pago todas as minhas 
contas. Não venha descontar em mim sua 
frustração, está bem? 
 
Lílian – Que frustração? Está maluco? 
 
Marcelo – Depois que você parou de beber 
vive enxergando coisas que não existem. 
Anda delirando muito. É falta de álcool, é? 
Esta abstinência machuca, pelo jeito e a deixa 
insuportável. Como posso aguentar isso tudo? 
Como, vamos, me diga? Como posso 
aguentar tudo isso e não sumir daqui? Você 
acha que eu ia vender algum livro meu, acha 
mesmo?  
 
Lílian – Eu disse que você está vendendo, não 
os livros que você publicou, os seus, mas 
anda sumindo com os livros que você 
acumulou ao longo de sua vida... Como seus 
livros não vendem nada, se obriga a ir aos 
sebos e vende seus livros por mixarias... Dois 
livros importantes se transformam em uma 
garrafa da vodka mais ordinária. Troca um 
poeta russo e um poeta francês por uma 
garrafa de álcool puro que vem disfarçada de 
estrela russa... Que tragédia é ver isso e não 
poder fazer nada. 
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Marcelo – Eu ainda não mandei você sumir? 
Mais uma implicância e vou fazer você 
desaparecer daqui, está bem? 
 
Lílian – Nada está bem... E você está no 
centro de toda essa balbúrdia... Será que daria 
para você parar para pensar um pouco. Um 
pouquinho só sobre algumas coisas. Pare para 
prensar um pouco só. Se parar e pensar 
algumas coisas poderão ficar mais claras. 
Deixe-se invadir pelo pensamento livre. 
Permita-se parar para pensar. 
 
4 – O que brota provoca pensamento 
 
(Demétrio volta. Marcelo sai. Lílian 
permanece como ouvinte) 
 
Demétrio - O que me faz pensar? É a ausência 
de um pensamento? Seria o vazio que se 
instala em mim? Fico a pensar e aquela 
ausência ganha um minúsculo corpo. Não há 
mais o absoluto vazio. Algo apareceu para 
ocupar um pequeno espaço em mim. 
Como por mágica – seria coisa de Deus ou do 
Diabo – já não sinto que o nada estava ali. O 
nada se transforma – a tal mágica, ou milagre, 
quem sabe um truque barato – ganha força, 
passa a avolumar-se, cresce mesmo. Agora, 
estou pensando. Mas ainda é um pensamento 
sem orientação. Não sabe para onde deseja ir. 
Sim, o pensamento se incorporou e se faz 
presente, mas para onde deseja ir e para onde 
vai? 

Estou pensando ou estou fazendo uso da 
linguagem? Pensamento é palavra? Estou 
confuso, confesso. Pensamento sem palavra 
não existe. A palavra me ajuda a fazer uma 
análise do que de lógico tenho ao pensar. Mas 
palavra só não diz nada – que digam os vários 
dicionários disponíveis em todo o mundo. 
Esses que estão na prateleira e logo vão parar 
numa caixa de papelão. Um pensamento 
também não diz nada. Para que eu pense 
alguma coisa, formule um pensamento e o 
transforme em palavras, é preciso ter em 
mente que necessito passar para frente isso 
tudo. Guardar naquele espaço vazio que havia 
em mim – que há em mim, em você, também 

– não colabora em nada. É preciso fazer com 
que o pensamento, com as palavras, tenha 
sentido ao ser levado para alguém. A palavra 
deve voar – verba volent – e, assim, eu 
poderei me fazer entender. 

Tendo alguém a quem minha palavra se 
destina e de quem virá alguma resposta, 
instala-se um diálogo. Duas vozes. A minha, a 
sua. A sua, a de alguém. Do meu lado vai essa 
inquietude, esse vazio que se fez pensamento 
e se transformou em palavras. Talvez eu 
possa argumentar alguma coisa. Provocar. 
Instigar. Propor um desafio, quem sabe. Do 
outro lado, aquela outra pessoa também agora 
pode ocupar seu vazio com algumas das 
minhas precárias reflexões. Poderá motivar-se 
com o que foi dito inicialmente. Com as 
palavras pode responder-me, questionar-me, 
dizer se estou certo ou errado. Ou não dizer 
nada. Concordar ou discordar. Ou se omitir. 
Dar seu apoio ou fugir de minhas palavras 
como aquele tal foge da cruz ou aquele outro 
foge do que tem de certo. Ou pode por mais 
lenha na fogueira. Ou apagar o fogo. Ou fugir 
com medo de tudo ou de nada. Neste instante 
o outro me responde. Na verdade, veja bem, 
na verdade, ele não me responde. Ele apenas 
se manifesta para mostrar que também estava 
com aquela mesma dúvida sobre o vazio. No 
choque dessas coincidências – vazio versus 
vazio – um pouco nele e um pouco em mim 
ganha corpo. Nasce. O que brota provoca 
pensamentos. As palavras passam a justificar 
coisa e tal, tal e coisa. Palavras saem da 
minha boca. Propagam-se, voam. Buscam 
endereços, destinatários. Entendedores. E 
pegas pelo outro, são devolvidas com outras 
letras, não são as mesmas palavras, são 
outras, mas alguma coisa tem em comum. 
As palavras que vão e as palavras que voltam, 
chegam a cada um dos ouvintes, com um forte 
desejo. Querem ser reconhecidas como 
válidas. Valendo-se da capacidade de 
argumentação, as palavras que voam, de cá 
para lá e de lá para cá, querem não apenas ser 
reconhecidas. Elas precisam de algo mais 
forte. Querem servir como instrumento 
perfeito de manipulação. Ou de 
convencimento. Querem dizer uma coisa 
dizendo outra. Querem provocar algo, 
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insinuando exatamente o contrário. Querem 
dizer sim, quando são a negação de alguma 
coisa sempre. 

Assim, diante desse dilema da palavra 
necessária dentro do diálogo que se 
estabeleceu por uma simples razão de alguém 
ter falado alguma coisa, começa, agora, o que 
poderíamos determinar como um diálogo 
teatral. A força do contrário. 

Um improvável diálogo para um chuvoso 
sábado de manhã. Quem sabe, daqui a 
algumas horas faça sol. E as palavras 
encontrem o caminho para a qual foram 
pensadas, ditas e endereçadas. 

(Demétrio fica frente a frente com Lílian. Um 
novo tipo de diálogo se instala, fictício, quase 
ausente e irreal. Ele é o homem, ela, a 
mulher) 

Homem 

Você não esperava que eu fosse aceitar suas 
condições sem discuti-las, não é? 

Mulher 

De você eu sempre espero tudo. Nada 
também. 

Homem 

Sempre assim. Quer impor-se à custa da 
minha boca fechada, não é? 

Mulher 

Quando você a abre, sei que coisa boa não 
virá! 

Homem 

Não é isso que você me diz quando eu a beijo. 

Mulher 

Já aconteceram tempos melhores. Não vejo 
tempos melhores, nem que o tempo melhore. 

Homem 

É mesmo. Eu aprendi a questioná-la. Ou não a 
surpreendo mais? 

Mulher 

Você desaprendeu a beijar. Sua boca não 
serve mais para isso. Nada de beijo. Nem de 
palavras que dela poderiam sair, vez ou outra. 
Agora, ao invés de beijos, o silêncio. E no 
silêncio a boca não serve nem mais para 
beijar. 

Homem 

Não me ocupo mais em apenas lhe ser 
agradável. Houve uma mudança. Pelo menos 
você percebeu isso. 

Mulher 

Agradaria muito se você continuasse de boca 
fechada e me beijasse mais. 

Homem 

Não seria essa receita ideal para você? Só 
para você? 

Mulher 

Não quer que eu fale mais? 

Homem 

Só o necessário. Quero que fale com a boca, 
mas em outro contexto. 

Mulher 

Sempre tenho que ficar quebrando a cabeça 
para entender o que você quer, mas que não 
diz claramente o que quer. Esse é um dilema 
permanente que se estabeleceu entre nós. Um 
dilema que parece não existir. Que aparenta 
não ter importância, mas que existe e resiste e 
insiste e persiste. Por si só já seria demais ter 
que viver isto, mas seria demais fugir disto. 
Você é meu dilema.  

Homem 

O mesmo se aplica a você. Não tenho o dom 
da adivinhação. 

Mulher 

Nem se esforça, um pouco que seja, para 
entender outras linguagens em mim, não é? 
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Homem 

Você se ocupa demais com sua própria boca. 
É ela que prevalece em você. Até ao ficar em 
silêncio, sua boca sempre está no centro de 
tudo. Silencia palavras, mas o silêncio não faz 
jus a certas palavras. Silencia palavras que 
não cabem no silêncio. Usa do artifício da 
pausa. Uma pausa. Respira. Outra pausa. 
Respira. Entre respiros e pausas nada sai de 
sua boca. A não ser um resquício de intenção 
de algo dizer. Mas nada vem. Nada tem para 
dizer. Simula que tem. Finge. Mas quem 
acreditaria no seu silêncio insolente? 

Mulher 

Isso pode significar que de boca fechada eu 
seja mais convincente? Acredita que de boca 
fechada tudo se resolva? Há palavras que não 
cabem numa boca fechada? É isso que quer 
dizer? 

Homem 

Não é bem exatamente isso. 

Mulher 

O que é então? 

Homem 

Feche a boca e segure minha mão. 

Mulher 

Sua mão? 

Homem 

Sim. 

(começa a se ouvir os primeiros acordes de 
“If You Don´t Know Me By Now”, sucesso de 
Simply Red em 1989 pelo link abaixo) 

 Simply Red - If You Don't Know Me By 
Now 

Mulher 

E... 

 

Homem 

Agora eu só preciso disso. 

(eles ficam de mãos dadas, olhando um para 
o outro até a música terminar. A luz vai 
caindo em resistência) 

 
(Cai a luz) 
 
Fim do primeiro ato 
 
Letra da canção, sua tradução e a gravação de 
 
“If You Don´t Know Me By Now”, de Simply Red 
 
http://letras.terra.com.br/simply-
red/36384/traducao.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emp3world.com/to_download.php?id=49626�
http://www.emp3world.com/to_download.php?id=49626�
http://letras.terra.com.br/simply-red/36384/traducao.html�
http://letras.terra.com.br/simply-red/36384/traducao.html�
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Ato II 
 
(permanece o mesmo cenário. Sugere-se uma 
luz de cor diferente que surge em resistência) 
 
1 – Como é fatal a moderação 
 
(em cena Demétrio, Marcelo e Lílian) 
 
Demétrio – Você me toma pelas mãos como 
se eu fosse um menino. Aquele que foi levado 
para a escola pela primeira vez. Assustado. Os 
olhos arregalados. O coração batendo forte, 
querendo sair pela boca.  
 
Marcelo - Ele olhava para a mãe e via em 
seus olhos uma terna bondade.  
 
Lílian - Fique tranqüilo. Vai gostar dos seus 
novos amiguinhos. Não suje o uniforme, viu? 
Virei pegá-lo antes que a aula termine. Vou 
esperá-lo aqui mesmo. Veja, todos os meninos 
estão indo em direção às salas. A professora 
está lá, sorrindo. Esperando a todos de braços 
abertos. Vá. Mamãe estará aqui.  
 
Marcelo - O coração batia ainda mais forte. 
Queria chorar, sair em disparada em direção a 
sua casa. Não se sentia confortável tendo que 
entrar numa fila de meninos desconhecidos. 
Não havia ninguém com cara conhecida. Os 
uniformes eram novinhos. Uns, limpos, mas 
não pareciam ser novos. Mas estavam bem 
passados. E todos os meninos tinham o 
mesmo ar assustado. Cabelos cortados 
igualzinho. Pareciam pequenos militares com 
seus cabelos escovinha ou de franjinha... Os 
mesmos cabelos. Mas o ar militar dos 
meninos não impedia que eles não 
demonstrassem medo. Insegurança. 
Ansiedade. Parecia que todos engoliam a 
seco. Uns, com certeza, tinham sido obrigados 
a engolir o choro. A cara deles dizia isso.  
 
Demétrio - A minha cara também poderia 
indicar que eu engolira o choro. Não dava 
para chorar, pois a boca estava seca. Com 
boca seca a lágrima não sai. Já experimentei 
isso algumas vezes. Quando a boca fica seca, 
não há lágrima que aflore. 

Marcelo – Olhos de uma terna bondade. Só 
podia ser de uma mãe mesmo. 
 
Lílian – Não usei uniforme no primeiro dia. 
 
Demétrio – Não deixei que cortassem meu 
cabelo com a nuca raspada. O barbeiro 
aceitou meus argumentos e disse: Está bem, 
está bem, vou cobrar um pouco mais para 
deixar seu cabelo diferente. Quando cheguei 
em casa, meu pai me olhou e disse: Sempre 
inventando moda, não é? Eu estava com a 
cabeça completamente raspada. Máquina 
zero. A cabeça branquinha brilhava. Meus 
olhos pareciam mais claros e ficaram enormes 
naquela cabeça de ovo brilhante, branquinha. 
Um ser estranho. Mas era eu com a cabeça 
raspada com máquina zero. Uma ousadia para 
a época. Fiquei parecendo uma criança de um 
campo de concentração. Só não era tão 
magrinho. Mas a mesma cara.  Um mesmo ar 
assustado. Grave. Minha mãe? Ah, ela queria 
me bater. Mas não me bateria apenas por eu 
ter desejado ser diferente dos demais e 
comportadinhos meninos de minha escola. 
 
Lílian – Ousadia? 
 
Demétrio – Entre ficar com a nuca raspada e 
o cabelo tigelinha dos meninos, preferi ir para 
o extremo. Nem uma coisa, nem outra. Nada 
do meio termo. Sem essa de ser igual a todos 
da manada. Naquela época não dava para 
pintar o cabelo com outra cor. Nem para 
deixar o cabelo atingir meus ombros. Mas 
fiquei diferente. Embora a cara fosse de um 
ovo de uma galinha de Cracóvia. 
 
Lílian – A turma poderia imaginar que você 
tivesse pegado piolho... 
 
Demétrio – Onde já se viu piolho pegar em 
quem não tem cabeça! 
 
Marcelo – Você sempre considerou a 
moderação uma coisa fatal, não é? Não é o 
que você diz: Nada de meio termo... 
 
Demétrio – Eu sempre soube que a 
moderação tem ingredientes que mata. É 
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mesmo fatal, você tem razão. Contra a 
moderação, uma dose a mais. Ou duas além 
da conta. Muitas vezes... Que nada! Sempre 
eu excedi. Fui além. Não há doses em 
excesso. Nem há doses além da conta. O que 
é mais? E o que é menos? Pode me explicar 
onde estão os limites disso? 
 
Lílian - Que limites são esses? Oito ou 
oitenta? Tudo isso é muito limitante, percebe? 
Ou é muito pouco... Ou é muito ou é pouco? 
Sem essa de equilíbrio. Equilíbrio é bobagem. 
Sem essa, por favor, sem essa! 
 
Demétrio - Parece que desde meu primeiro 
dia de aula descobri que agir como os demais 
não me levaria a lugar nenhum. Não era uma 
questão de ser diferente por ser diferente. Eu 
apenas não queria ser igual, pois eu nunca fui 
igual. Descobri que nada faz mais sucesso do 
que o excesso. Você me entende? Ah... Tem 
mais. O único excesso que nunca me agradou 
foi o excesso de burrice. Um pouco burro já 
me deixa enojado. Uma burrice um 
pouquinho maior, meu Deus! Agora burrice 
em excesso... Deviam mandar prender e 
executar em praça pública. Como eu detesto a 
mediocridade. Medíocre. Não é o que tenho 
falado? Nem moderado, nem mediano. Nada 
que indique uma coluna do meio, um 
equilíbrio, uma vida sem riscos, sem 
aventuras, sem graça. Chegar ao limite dá um 
prazer danado. Algumas vezes sei que fui 
além. Não, não me arrependo. 
 
Marcelo – Nunca se arrependeu? 
 
Lílian – Eu imagino que algumas vezes você 
possa ter se arrependido dos excessos 
cometidos... 
 
Demétrio – Já disse. Não, não me arrependo. 
Teria motivos para me arrepender agora? 
 
Lílian – Teria motivos? 
 
Marcelo – Ter motivo para se arrepender já 
seria um motivo para não se arrepender 
mesmo, não é? 
 

Demétrio – Já disse. Não, não tenho motivos 
de me arrepender. Não, não me arrependo. 
 
(cantarola uma música)  
 
O arrependimento quando chega, faz chorar 
oi, faz chorar...  
 
Assim, falando assim, só na letra da música. 
Só na letra da música! A música, ah! A 
música! 
 
Não é arrependimento, mas de vez em quando 
eu fico lamentando não ter aprendido a tocar 
bem um instrumento. Sonho sempre com um 
piano ao fundo. Sonho com o som de um 
piano, mas sonho com muitos pianos. Pianos 
que não posso e nem consigo tocá-los. Não 
consigo tirar música de suas lindas e perfeitas 
e harmoniosas teclas. Nos meus sonhos há 
muitos pianos num grande salão, todos 
encobertos com um tipo de capa protetora. Há 
pianos de todos os modelos, cores. Pianos de 
cauda, muitos e muitos mais pianos de 
armário, os pequenos, baixinhos e os grandes, 
imponentes. 
 
Gostaria de ter aprendido a tocar piano. 
 
Lílian – Tem escrito alguma coisa para seus 
amigos compositores? Você escreve algumas 
coisas para seus amigos compositores. A 
música vem das palavras, não das cordas de 
um violão desafinado e rústico. Nem das 
teclas daquele piano que mistura Chopin com 
Duke Ellington... 
 
Demétrio – Nunca paro de escrever. Nem de 
ver melodia no que escrevo. Seria esse meu 
grande pecado?  Ou meu grande dom? 
Enxergar música nas minhas palavras, mas 
não conseguir extrair música de nenhum 
instrumento musical mesmo... 
 
Marcelo – Nem tem parado de pensar... 
 
Lílian – Sente a música quando as palavras 
aparecem como se fosse uma canção? Alguma 
canção o acolheu em um momento de 
desespero ou de tristeza? Ou a música, 
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algumas vezes, o angustia e o faz cair num 
tipo de tristeza que não se explica? 
 
(faz uma longa pausa) 
 
Hoje parece que a música está mais triste. 
Não sente isso agora? Parece que a música 
ficou mais triste e que uma voz se apagou... 
Estou sentindo uma ausência. Não consigo 
explicar, o que estou sentindo. 
 
(faz uma longa pausa) 
 
Sinto a falta de uma canção, mas não sei qual 
é. Sinto isso no ar e não consigo entender que 
ausência possa ser essa. O rádio está ligado? 
Ou desligaram a luz neste exato momento? 
Não tem mais música aqui... Sinto uma 
ausência muito grande e o vazio aumenta com 
o rádio que foi desligado... 
 
Demétrio – Não sei qual a razão de você ter 
levado o assunto para o campo musical.  Não 
estou sentindo ausência de uma música. Só 
tenho uma preocupação no momento. Só uma. 
E parece que você não consegue entender. 
Não que a música não seja do meu interesse. 
Ela é, você sabe. Mas é que estou seriamente 
preocupado em como transportar essa 
montanha de livros para um lugar mais 
seguro. A música, hoje, não é minha 
preocupação. Quero saber como sobreviver na 
transposição desses livros para um lugar 
seguro. Seguro e seco. Que não esteja sujeito 
a inundações de toda sorte... 
 
Lílian – Foi você quem enfocou um tema 
sobre o arrependimento e na forma de uma 
música. Não gosta de falar sobre isso? A 
música... Faz falta a música por aqui... Está se 
esquecendo de alguém? Você está se 
esquecendo de alguém, não está? Dos livros, 
sim dos livros você não se esquece. Mas 
parece que se esqueceu de alguém que ainda 
não aparece em nenhum livro. 
 
Demétrio – Teria motivos para não responder. 
Mas não vou responder por nenhum dos 
motivos que eu teria. Simplesmente disse que 
estou no presente momento muito mais 

preocupado em como transportar esses livros. 
Transportar com segurança. Quero que os 
livros façam uma viagem tranquila e segura. 
Sem que possam correr nenhum tipo de risco. 
Preciso de alguém que me ajude no transporte 
desses livros para um lugar muito seguro. É 
essa minha única e principal preocupação 
nesse dia frio. Você não está sentindo um 
pouco de frio aqui? O frio, o frio sempre foi 
motivo para... 
 
Lílian - Ninguém escreve música sentindo-se 
seguro. Nem escreve poesia. Muito menos um 
conto. Ou um romance. Ou uma crítica. Um 
ensaio, então... Muito menos. Temos que 
sentir uma tremenda insegurança para 
enfrentarmos o medo de algo que irá nos 
desafiar. Só enfrenta o medo quem se sente 
inseguro. Quem se sente seguro não teme 
nada e aí que se quebra a cara. Arrebenta-se. 
Ferra-se todo, percebe?  
 
Demétrio - Não queira trazer a tona um tema 
que no momento não me interessa nada. Só 
quero – e como quero mesmo – transportar 
esses livros todos para um lugar seguro. Estes 
livros parecem estar num barco à deriva que 
precisa encontrar, não se sabe como, um porto 
seguro onde possa ser resgatado. Você não 
ouve os livros pedirem para serem 
transportados com segurança? Os livros não 
querem apenas um bote salva vidas. Querem 
um imponente transatlântico que os leve de 
primeira classe daqui para lá. Que não 
balance muito. Que seja uma viagem calma, 
sem enjôos ou vômitos. Não gosto de ouvir a 
palavra vômito. Só de ouvi-la quero vomitar e 
vomitar além da conta, vomitar tudo. Aí é que 
me sinto mal, pois ao vomitar certas palavras 
ficam entaladas na garganta. Entaladas. 
Aprisionadas ali. Sem poderem sair. 
Aprisionadas certas palavras fazem mais mal 
que bem. Não dá para viver com palavras 
presas na garganta. Não dá. Não consigo. 
Então o que me resta é devolvê-la para dentro. 
Um gole só não as empurra para dentro. 
Preciso mais que só uma garrafa... 
 
Marcelo – Enquanto você falava, eu só via 
você mexendo sua boca, mas nenhuma 
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palavra mais eu ouvia. Você estava falando 
alguma coisa? Mas o que aconteceu? Não 
consigo ouvir mais nada. O rádio ficou 
mesmo sem som. Mas, explique-me, o que é 
mesmo um lugar seguro para um livro? 
 
Lílian – Não é um pouco contraditório isso 
tudo que você tem falado com insistência 
agora? Pode me responder a isso que me 
parece um paradoxo? Seus livros não correm 
um risco muito grande de só estarem ao seu 
lado? Submetidos a acontecimentos que se 
incendeiam com a fúria da palavra que não 
vem. Mas que se sentem inseguros ainda mais 
pela palavra que você precisa encontrar a todo 
custo... E a todo custo se submete a ela, na vã 
tentativa de encontrá-la perfeita, na exata 
medida, intocável, plena e bela. 
 
Demétrio – Não, minha fofa! Quem corre 
todos os riscos sou eu. Você não percebe que 
esse é o lance? Não quero dar bandeira ao 
tocar nesse assunto. Aos poucos eu bato para 
você entender. Aos poucos, pois eu sei que 
com você não posso ir com muita pressa.  
 
Lílian – Está concluindo que eu seja burra? 
 
Marcelo – Se eu fosse você não perguntaria 
de novo... 
 
Demétrio – Não, minha fofa! Não e não 
mesmo! Se você fosse burra não estaria há 
tanto tempo ao meu lado.  
 
Marcelo – Para que provocá-lo, agora? 
 
Demétrio - Eu disse que aos poucos vou bater 
para você entender, não que não entenda 
agora. É que essa questão merece um 
tratamento diferenciado. Tudo tem que vir 
num outro ritmo. Em uma sequência menos 
apressada. Não pelo entendimento ser difícil. 
Mas é que há tantas sutilezas que elas 
necessitam serem deglutidas como se fossem 
pratos sofisticados para um gourmet muito 
exigente. Você é vivida. Eu sei, eu sei. Mas 
nessa questão ainda tem que vivenciar um 
pouco mais as contradições do que eu falo. 
Do que não falo. Sobretudo do que falo e não 

faço. Percebe? Pratos especiais não podem ser 
comidos. E você não deve comer com pressa. 
Tem que aprender a respeitar a velocidade 
diferenciada de certos temas, de certos pratos. 
Sem pressa, quando necessário. Se necessário, 
com avidez e nenhuma responsabilidade, 
quando chegar a hora de correr, de lançar-se 
sem direção. Cada coisa no seu lugar, no seu 
tempo. Há certos entendimentos que só com 
as palavras se resolvem. Outros, certas 
palavras prescindem de outras palavras, por 
serem especiais, por exigirem cuidados 
especiais. À medida que se avança no 
entendimento de certas palavras, outras nos 
levam para trás. Precisam ser historiadas. É 
preciso contar a história de certa palavra para 
que ela seja melhor compreendida. Nada de 
arriscar a entender uma palavra se ela não for 
íntima nossa. Há que se respeitar essa regra. 
Ou acaba-se, como você bem sabe, quebrando 
a cara. Não quero correr o risco de fazê-la 
quebrar a cara. Não por não entender o que 
isso ou aquilo signifique. Mas por não ter sido 
apresentada mais intimamente a certas 
palavras. 
 
Marcelo – Quer parar de divagar? 
 
Lílian – Acabei não entendendo nada mesmo! 
 
Demétrio – Então é exatamente sobre isso que 
eu estava lhe dizendo. Certas vezes é preciso 
divagar. Em outras, pede-se que sejamos 
diretos. Objetivos. Sem enrolar. Tem que 
fazer a moringa funcionar. Percebe? 
 
Lílian – Então... Você me acha burra? 
 
Demétrio – Claro que não! Se fosse burra não 
estaria ao meu lado...  
 
Lílian – Mas não estou ao seu lado. Estou em 
você, em você... 
 
Demétrio – Por esse motivo é que você não é 
burra. Percebe? Aceite minha sugesta e fica 
assim. No tempo certo o que terá que ser dito 
será entendido e o que for entendido, muitas 
vezes, não precisa nem ser pronunciado. 
Olhou, entendeu. Entendeu apenas pelo olhar, 
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pela pausa, pela inflexão, pelo silêncio... 
Marcelo – Você hoje está moderado demais. 
Não o estou reconhecendo. 
 
Lílian – Estou esperando você explodir e 
soltar um palavrão... 
 
Marcelo – Não o reconheço falando assim... 
 
Lílian – O que aconteceu? Perdeu alguma 
coisa no meio do caminho? 
 
Marcelo – Você está diferente. Não agiu de 
um jeito natural. 
 
Demétrio – Tem certas horas que eu queria 
estar mesmo só. Mas vocês sempre estão por 
perto. Ou inibem ou provocam. Nunca sei 
quando tenho que me rebelar. Nem quando 
tenho que ficar na minha. Enrustido. Pelo sim, 
pelo não. Mantenham uma distância razoável. 
Sou bem capaz de chutar o rabo de vocês, está 
bem? 
 
Lílian – Pegou leve... 
Marcelo – Leve demais... 
 
Demétrio – Vocês vão se foder, está melhor 
assim? Fodam-se... E não contem comigo! 
 
2 – O que vem por aí, não se sabe 
 
(Demétrio pega uma caixa vazia e a coloca 
na cabeça. Fala para ouvir sua voz 
reverberar dentro dela. Coloca e a tira da 
cabeça várias vezes, testando o som que sai 
com ou sem ela) 
 
Demétrio – Daqui a pouco tempo estarei em 
outro lugar. Tudo em mim será transportado. 
O que terei deixado aqui? Minha marca em 
umas das prateleiras vazias? Aquela poeira 
acumulada que assinala que eu estava ali? 
Mas isso nada revela sobre mim. A poeira não 
consegue guardar nada sobre mim. Não 
consegue reter nada. No máximo mostra que 
estive ali. Apenas isso. Sim, eu estive ali. 
Agora estou aqui, entrando nesta caixa vazia 
que um dia pode ter sido um amontoado de 
papel como eu sou. Vários papéis onde foram 

escritas tantas palavras, ou em que neles 
fizeram contas, registraram números, 
porcentagens, anotaram registros de horas, de 
datas, de acontecimentos, nomes de remédios, 
composições químicas, poesias, sim, poesias 
ou um pedido de demissão, uma declaração 
de amor, uma ata de uma reunião, o recibo de 
um pagamento bancário, a lista de compras, 
um cartão de visita, uma velha lista telefônica, 
aquela revista onde na capa aparecia uma 
linda vedete dos anos 50, ou o político 
populista do mesmo período. Nos papéis que 
foram picados, triturados, molhados, cozidos, 
transformados em uma massa fétida como 
merda, que depois foi perdendo o cheiro e 
ficam com cheiro e com aparência de uma 
simples caixa, também neles apareciam o 
cantor de sucesso, o empresário que 
conquistou seu primeiro milhão aos 22 anos, a 
socialite que mostrava sua casa 
cinematográfica num lindo vale, o ator de 
televisão que fora preso depois de agredir sua 
namorada. Também há papéis nesta caixa que 
embrulharam peixe, ou carne, ou frutas. Antes 
traziam notícias de um bando de facínoras que 
tomou de assalto uma cidade qualquer perdida 
nos grotões da pobreza desse país insano, mas 
que apresentava em letras garrafais a vitória 
de um político, a derrota de outro, o primo 
daquele que foi avistado arrastando um sofá 
lotado de notas de dólares, além daquele outro 
que não teve o mínimo pudor de colocar notas 
novinhas de dólares dentro de sua cueca. Sim, 
a caixa na qual eu estou sendo colocado, é 
feita de lembranças. De todos os níveis de 
lembranças. Boas e más. A caixa traz, 
também, e como traz, o suor de muita gente. 
A tristeza de quem apenas podia recolher lixo 
durante todo o dia para com a venda do 
possível fazer o impossível para ter uns 
míseros trocados no final do dia e poder 
comer um pão amanhecido e tomar um gole 
de cachaça de uma só vez. E sem perder o 
rumo, pois quem precisa comer não pode 
perder o rumo. Quem precisa comer não pode 
perder nada, mas perder o rumo é o mais 
importante. Hoje eu não sou mais alguma 
coisa ou alguém que precise comer alguma 
coisa ou alguém. Já passei por essa fase. 
Apenas existo. Apenas tenho, em mim, 
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registros. Apenas sou poesia, ou contos, um 
romance, crônica, ensaio, um tratado, matéria 
literária de astronomia, de filosofia, de 
administração de empresas, de comércio 
exterior, de culinária, de uma coletânea de 
peças de teatro, um roteiro de um filme 
premiado. Sou, bem no fundo, muito mais que 
papel, tinta, cola, barbante fininho e forte, 
papelão, costura, dobras... Sou emoção. 
Tristeza, ah, quanta tristeza! Mas sou um 
pouco de esperança. A fé dos que sabem 
esperar. Sou o desespero, a angústia, o 
sofrimento, a tragédia, mas em mim, há um 
pouco de alegria, muitas gargalhadas, o 
insano sorriso, o silêncio insolente. E sou um 
pouco de amor, se é que ele existe mesmo. 
Trago segredos, outros tão bem escondidos 
que se tornam tóxicos por guardarem o que 
contamina a história de duas pessoas, de duas 
famílias, de duas gerações, de duas décadas, 
dois séculos... Sou, quando possível, 
resquícios da verdade. Comprovação da 
mentira. O falso que tem aparência de real. O 
real que ninguém mais consegue acreditar. A 
bondade, ah... a bondade. Mas em mim, o que 
mais sou é um amontoado de palavras, de 
linhas que vai daqui até ali. E que vai dali até 
aqui. E, assim, linha após linha, arrastando 
letras, palavras, sentidos, vírgulas, pausas, 
acentos, exclamações, dúvidas, interrogações 
sem sentido e um amontoado de sentido que 
não resistiria a um pequeno sinal provocativo 
de uma nova interrogação. Sou a loucura do 
gênio e a burrice do homem simples. Sou a 
inteligência do homem que anda descalço e a 
insensatez daquele que ontem andava com sua 
limusine numa das curvas do principado de 
Mônaco. Sou o que além de um pouco disso 
tudo e nada do nada do nada e do nada? Sou o 
que você quiser, se quiser. Se quiser sendo o 
que sou, poderei ser muito mais e um pouco 
além daquela poeirinha que está naquela 
prateleira vazia. Daqui a pouco serei colocado 
com outros companheiros de viagem dentro 
dessa caixa que já foi outra embalagem, antes 
foi embalagem de chocolate, de sabão em pó, 
de sucrilhos, de lenço de papel. Foi tudo e foi 
nada. Foi além da conta, ficou bem próximo, 
não passou nem perto, ou atingiu o objetivo, 
existiu para ter um fim. Ser necessário. Ser 

preciso no seu conteúdo ou foi apenas alguma 
coisa que ninguém, ninguém mesmo, presta a 
menor atenção por estar sendo jogado de lá 
para cá, de cá para lá, nas sarjetas e numa rua 
imunda de uma cidade que vende o que não é 
e entrega o que não consegue ser nunca. 
Nestas condições, assim, assim... Daqui a 
pouco serei levado por alguém para outro 
lugar. E que lugar é esse para onde querem e 
vão me levar e que não me explicam o real 
motivo nem a razão disso ser mesmo 
necessário. O que querem de mim vocês que 
me esperam? 
 
(Demétrio tira a caixa da cabeça e começa a 
colocar dentro dela alguns livros que estão 
espalhados pelo chão) 
 
(Lílian e Marcelo assumem a tarefa de 
colocar os livros nas caixas. Demétrio sai de 
cena) 
 
Lílian – As caixas serão suficientes? 
 
Marcelo – Pequenas... Vamos precisar de 
mais caixas pequenas. 
 
Lílian – Onde poderei pegar mais caixas 
pequenas? 
 
Marcelo – No supermercado que fica lá na 
esquina eles poderão ceder algumas. 
 
Lílian – Precisaremos de quantas? 
 
Marcelo – Umas dez ou quinze... umas vinte, 
pode trazer umas trinta... 
 
Lílian – Vou ver se consigo umas cinco, está 
bem? 
 
Marcelo – Será suficiente. Vai dar, sim. Traga 
três, no mínimo. 
 
Lílian – Como vamos transportar depois? 
 
Marcelo – Creio que uma Kombi vai dar. São 
só livros. Se precisar, faremos duas viagens. 
 
(Demétrio retorna e só observa os dois 
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colocando os livros nas caixas) 
Lílian – Fazia muito tempo que eu não vinha 
aqui. 
 
Marcelo – Estive aqui ontem. 
 
Lílian – Foi quando me ligou? 
 
Marcelo – Liguei depois. 
 
Lílian – Não posso acreditar nisto tudo. 
 
Marcelo – É difícil de acreditar mesmo. 
 
Lílian – A situação era mesmo grave. Não 
sabia que tivesse chegado até onde chegou. 
 
Marcelo – Costumamos não dar importância a 
isso. 
 
Lílian – Fazia muito tempo que eu não vinha 
aqui. 
 
Marcelo – Estive aqui hoje pela manhã. 
 
Lílian – Foi quando me ligou? 
 
Marcelo – Liguei um pouco antes. 
 
Lílian – Costumamos não dar importância a 
isso. 
 
Marcelo – A situação era mesmo grave. Não 
sabia que tivesse chegado até onde chegou. 
 
Lílian – Você pode trazer uma caixa maior. A 
maior que conseguir. 
 
Marcelo – De que tamanho? 
 
Lílian – A que seja possível colocar o maior 
número possível de sonhos. 
 
Marcelo – As caixas serão suficientes para 
todos os sonhos? 
 
Lílian – Pequenas... Vamos precisar de mais 
caixas pequenas para colocar os sonhos 
menores. 
 

Marcelo  – Onde poderei pegar mais caixas 
pequenas para colocar todos os sonhos de 
menor importância? 
 
Lílian  – No supermercado que fica lá na 
esquina eles poderão ceder algumas caixas 
menores para colocarmos nelas os sonhos 
pequenos, aqueles que não damos muita 
atenção. 
 
Marcelo  – Precisaremos de quantas caixas 
pequenas para os sonhos de menor 
importância? 
 
Lílian – Prefiro guardar os sonhos de menor 
importância em caixas maiores. 
 
Marcelo – Pequenas... Acho melhor usar mais 
caixas pequenas. 
 
Lílian – As caixas pequenas não suportarão o 
peso dos sonhos de menor importância 
quando eles crescerem... 
 
Marcelo – Colocamos depois as caixas 
pequenas em caixas maiores. Essas maiores, 
depois em caixas maiores ainda. 
 
Lílian – O peso vai ficar insuportável. Melhor 
dividir tudo em caixas pequenas, mas prefiro 
colocar os sonhos pequenos em caixas 
maiores. Para que possam crescer. Mas o que 
faremos com os sonhos grandes. Aqueles 
megalomaníacos? Aqueles indescritíveis? 
Onde colocaremos esses sonhos grandes, 
tamanho king size ou extra large? 
 
Marcelo – Talvez uma Kombi não seja 
suficiente. 
 
Lílian – Não gostaria de não acomodar os 
sonhos grandes em uma caixa comum. 
 
Marcelo – No supermercado que fica lá na 
esquina estão vendendo vodka em 
embalagens de 12 garrafas. E se paga o preço 
de 10 só. O que acha? 
 
Lílian – Vamos precisar de quantas garrafas? 
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Marcelo – Pela quantidade de sonhos 
pequenos, pelo menos três caixas. 
 
Lílian – Onde vou colocar essas caixas que 
estão cheias? 
 
Marcelo – No supermercado que fica lá na 
esquina eles poderão guardar umas para nós 
se fizermos uma reserva antecipada. Creio 
que você poderá pedir seis caixas com 12 
garrafas. 
 
Lílian – Precisaremos de quantas garrafas 
para cada caixa com um sonho pequeno? 
 
Marcelo – Uma garrafa para cada sonho. 
Batizadas dá para colocar dois sonhos em 
cada três garrafas. Ele batizou todas antes de 
sair? 
 
Lílian – Quando eu voltar, completarei o 
serviço. 
 
Marcelo – No supermercado que fica lá na 
esquina eles poderão ajudar no transporte das 
caixas. 
 
Lílian – Precisaremos de quantas viagens 
para transportar todos os sonhos? 
 
Marcelo – Vai juntando aí... 
 
Lílian – Não estou segura do que estamos 
fazendo será suficiente. 
 
Marcelo – No supermercado que fica lá na 
esquina eles poderão ajudar no transporte das 
caixas vazias que vamos preencher com todos 
as garrafas que não servem para guardar 
pedidos de socorro. 
 
Lílian – Precisaremos de quantas viagens 
para transportar todos os sonhos que ficaram 
engarrafados? 
 
Marcelo – Estou com a boca seca. Sinto um 
gosto de cano enferrujado. Será que a água da 
torneira está tão estragada assim? 
 
Lílian – Tente por o dedo na goela e provocar 

vômito. 
Marcelo – Não consigo vomitar essas 
palavras que estão me deixando no maior 
sufoco. Dá outro gole para mim, dá... Não me 
deixe a seco, amigão. 
 
Lílian – Se ele pedir alguma coisa, você diz 
que acabou, está bem? 
 
Marcelo – Moça, moça... Seja boazinha 
comigo. Só um gole... 
 
Lílian – A enfermeira de plantão não sou eu. 
 
Marcelo – Você pode ir até o supermercado lá 
da esquina. Eu pago, eu pago quando você 
voltar com ela... 
 
Lílian – Eu vim aqui apenas para retirar o seu 
vômito dessa porcaria de lata. E não me olhe 
com essa cara pois não sou nada sua. E se me 
xingar de novo eu desço o cabo da vassoura 
na sua cabeça, está sabendo? 
 
(Demétrio retorna) 
 
(Lílian e Marcelo colocam duas caixas vazias, 
uma sobre a outra e saem) 
 
 
2 – Traduttore, traditore 
 
(Demétrio volta a deitar entre os livros que 
estão esparramados pelo chão. Fica um 
pouco deitado e, levanta-se num sobressalto) 
 
Demétrio – Sabe aquela música que fica 
tocando na rádio o dia todo? Aquela que 
tocou ainda há pouco? Sim, aquela música 
melosa... Outro hit que entrou para a parada... 
Não sou capaz de traduzir a sua letra se não o 
fizer com certa dose de sarcasmo ou de ironia. 
Falando em dose, já está na hora de tomar 
mais uma. Então... Vou dedicar essa para o 
compositor dessa música que tanto sucesso 
vem fazendo...  
 
(pega uma garrafa vazia e simula colocar a 
bebida num copo imaginário) 
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Se até agora você não me conhece, o que 
ainda pretende fazer para me conhecer? O 
tempo passou rápido e você nem notou. É a 
roda viva. Ela não para. Como você não teve 
o cuidado de me conhecer, não vai conseguir 
isso agora. A roda não para. Pode balançar um 
pouco, mas continua rodando. Teve tempo 
sim de me conhecer. Não me venha agora 
com desculpas. Ah... E muito menos com 
arrependimento. Não quero ouvir essa palavra 
nunca mais. 
 
(antes de simular outro copo que vai tomar, 
deixa cair um pouco para o santo) 
 
A música que a grande maioria não entende 
faz sucesso. Aqui neste país só faz sucesso o 
que se aproxima do medíocre. A receita do 
sucesso é ser medíocre. Não sei se isso vai 
virar regra, mas lei já é. É medíocre, faz 
sucesso. Não se fala mais nisso. 
 
E falando em sucesso, se até agora você não 
me conhece, que sucesso posso esperar com o 
fato, real e verdadeiro, de que nem eu mesmo 
me conheço? Não, não mesmo... Você, nunca, 
nunca, nunca me conhecerá! Está claro! 
 
Sim, sei que não facilitei as coisas. Que não 
me deixei assim tão acessível. Que você não 
conseguiu romper certa barreira que a 
impedia de chegar e ir direto ao ponto. Poderá 
dizer que esgotou sua paciência. Está bem, 
está bem. A minha também não era tão grande 
assim. Tudo o que temos passado, e como 
tivemos coisas vivenciadas juntos, não é? 
Tudo o que passamos, passamos, ficou no 
passado. Não dá para retomar em nenhum 
ponto onde ficou. Não dá. É impossível. Até 
porque voltar atrás não faz muito meu jeito de 
ser, você concorda? 
 
Numa coisa você tem que concordar comigo: 
Você deveria me entender como eu a entendo. 
Mesmo parecendo não estar ligado, eu sabia 
quando alguma coisa não lhe agradava, mas 
sabia – e como sei – o que lhe agradava 
muito. O que a deixava feliz. Ah! Isso eu sei 
mesmo. E não falo assim para me colocar 
como o menos culpado de nada ter dado certo 

entre nós. Tivemos muitas questões pesadas, 
eu sei, eu sei... Mas se você não pode me 
conhecer como devia, do meu lado eu a 
conhecia muito além do que você imagina. 
 
Não, não estou delirando – ainda não chegou 
o momento do delírio, pode ter certeza! 
Apenas estou exercendo minha capacidade de 
brincar com a tradução de uma canção melosa 
que virou hit e faz um sucesso danado... 
 
Nesse tempo todo, onde convivemos e onde 
você pode mergulhar no meu mundo, eu, 
mesmo que você não percebesse pude 
aprender e agora, garota, conheço a diferença 
entre o certo e o errado. Se tudo não 
caminhou como devia e se rolou o que 
ninguém queria, não foi minha intenção 
destruir nosso lar feliz. Eu falava, sim, eu 
pensava: Não farei nada para destruir nosso 
lar feliz. Eu repetia, repetia. E... 
 
Quando eu chegava tarde em casa, daquele 
jeito que você bem sabe, eu pedia, repetidas 
vezes: Não se exalte quando chego em casa 
um pouco tarde da noite. Não se exalte, por 
favor. 
 
Eu falava isso, você respondia. Eu repetia, 
você falava. E conversa vai, conversa vem, 
bum... só burrice, só burrice. Coisas bestas, 
infantis. Pois apenas nos comportamos como 
crianças quando discutimos, nos metemos em 
confusão e brigamos.  
 
Não precisava ter acontecido assim. Você 
pode não saber, mas agora eu sei que foi 
muita burrice ter agido daquele jeito. Mas se 
até agora você não me conhece, se você não 
me conhece, você nunca, nunca, nunca 
mesmo me conhecerá... nunca mesmo me 
conhecerá... 
 
A música faz uma paródia de nossa vida. E eu 
posso brincar com isso com a mais absoluta 
das certezas. Estou calmo, sereno. Nem 
parece, não é? Posso brincar com o fato de 
que a mim é dado o direito de ser como dizem 
os italianos, um traidor. Traduttore, traditore. 
Tradutor, traidor. 
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Ao traduzir o nosso amor, eu traí. Traí a 
palavra, não o sentimento. Traduzi o 
sentimento e me perdi na traição daquela 
palavra que não poderia se transformar em 
ação. 
 
Ninguém é de ninguém, é o que diz outra 
música conhecida nossa, não é?  
 
Então, ninguém é de ninguém... Na vida tudo 
passa... No passar da vida, todos nós, eu, 
você, ele, ela revelamos temperamentos 
esquisitos. Eu tenho o meu. Mulher, você 
também tem o seu... Temperamentos 
esquisitos com temperamentos esquisitos 
sempre dá merda. Dá merda. Não dá para dois 
malucos conviverem no mesmo espaço.  
 
Um dia um amigo bem chegado me disse: 
Cara, não dá para levar para a cama alguém 
mais maluco que a gente. Não dá. É perigoso 
demais. Dá merda. Dá merda.  
 
Foi o que deu. Não sei se você vai concordar 
comigo, mas um pouco da culpa foi sua. Não 
devia ter colocado em sua cama alguém como 
eu. Não podia. Era arriscado demais. E eu é 
que estou me colocando como o lado perigoso 
da relação. Eu o maluco do pedaço. O que 
merecia pau, cacete, chicotadas no lombo. 
Afinal sou eu quem tem as costas largas, não 
é? Costas de lutador de judô. Aguenta tudo. 
Nem tudo. 
 
Naqueles nossos memoráveis encontros eu 
sempre dizia: Apenas confie em mim, como 
eu confio em você. Mas você não imaginava 
que eu fosse tão maluco assim, não é mesmo? 
Diga lá... Imaginou que eu fosse tão maluco 
assim? Não, creio que não. E foi por esse 
motivo que deu merda, como meu amigo 
tinha avisado: Não leve ninguém mais maluco 
que você para a cama. Você levou, 
infelizmente. 
 
Ficamos juntos muito tempo, não ficamos? 
Muito tempo. Muita coisa aconteceu. De 
muito bom. Também de muito ruim. E o que 
foi ruim, meu Deus! Como pude suportar? 

Como você pode suportar tudo isso, meu 
Deus! Como você agüentou tanto tempo? Foi 
por amor? Ou esse amor doentio a 
transformou em uma dependente de minha 
loucura? Dá para explicar?  
 
Já estamos juntos há tanto tempo, deveria ser 
tão fácil fazer isso. Entender. É o que eu dizia, 
bem eu não dizia claramente, mas pensava, 
pensava sim. Deveria ser tão fácil, mas não 
foi. E o meu lado da bronca, eu assumo.   
 
Também sei que não deve ser fácil a gente 
lidar com questões de gênio, já que as 
questões de gênero sempre dávamos conta de 
ajeitar de um jeito ou de outro, não é? Quando 
dava, dava. Quando não, a roda viva nos 
empurrava num ritmo todo particular.  
 
E a coisa andava, de um jeito ou de outro. 
 
Repetindo uma frase que se repetiu muitas 
vezes: 
 
Apenas controle seus sentimentos ou 
podemos dizer adeus. 
 
Isso durante um bom tempo foi possível 
exercer algum tipo de controle. Foi possível. 
Depois sei que não mais. Não dava mesmo 
para levar tudo assim na maciota. Eu sei, eu 
sei. Nem tudo é assim. 
 
Antes de nos separarmos reconheço que eu 
não era uma pessoa assimilável mais. Não era, 
não era. Se você não conseguia mais olhar nos 
meus olhos, não era por motivos simples, 
descomplicados. A coisa pegava pesado. Eu 
sei, eu sei. 
 
Assim, sem me alongar nessa digressão agora 
aparentemente sem sentido, volto a dizer: 
 
De que vale um caso de amor, quando não se 
pode olhar nos olhos? 
 
Aos meus olhos você nunca mais vai poder 
olhar. Mas em mim está um sentimento, que 
se mistura a tantas lembranças, a tantas coisas 
boas e sensacionais que vivemos, que apenas 
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tenho que lamentar, como na música, no hit, 
na voz da canção melosa do ruivinho que diz: 
 
Se até agora você não me conhece... Se você 
não me conhece... 
 
Você nunca, nunca, nunca me conhecerá... 
 
(Demétrio levanta-se, pega uma caixa bem 
grande entra dentro dela) 
 
(A música entra bem forte. E vai diminuindo 
com a luz que cai em resistência) 
 
FIM 
 
Curitiba, 23 de março de 2011. 
 
Há muitas nuvens no céu, mas ele está azul. 
Começou um pouco frio, nesta manhã, mas 
agora a temperatura está agradável. Aqui, no 
décimo terceiro andar do prédio onde eu 
moro, registro mais uma batalha que venci e 
me sinto como o pai orgulho de seu novo filho 
que veio ao mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


