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Parent(es)is
Fábula para seis ou mais vozes

Personagens

Eu – Pronome pessoal – primeira pessoa – singular 

Tu – Pronome pessoal – segunda pessoa – singular 

Ele – Pronome pessoal – terceira pessoa – singular 

Nós – Pronome pessoal – primeira pessoa – plural 

Vós – Pronome pessoal – segunda pessoa – plural 

Eles – Pronome pessoal – terceira pessoa – plural 
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Parent(es)is

Cenário: Letras,  livros,  máquinas  de  escrever  
antigas,  teclados  e  monitores  de  computador,  
lápis, canetas, papéis, cadernos, blocos, pastas,  
arquivos,  documentos,  mesas,  cadeiras,  
escadas,  latas,  placas,  panos,  estandartes,  
armários,  panelas,  tampas,  guarda-roupa,  
camisas,  vestidos,  tecidos,  toalhas,  colchas,  
cobertores, camas, máquinas de costura...

1 – Na fábrica

Eu – Rogério, Rogério... Papai, papai... Mamãe, 
mamãe...  Rogério,  Rogério...  Papai,  papai... 
Mamãe, mamãe...

Tu –  Você  fez  seu  exercício?  Onde  está  o 
projeto?

Eu – Rogério, Rogério... Papai, papai... Mamãe, 
mamãe...  Rogério,  Rogério...  Papai,  papai... 
Mamãe, mamãe

Ele – Não fiz o exercício.

Eles  – Não fez o exercício? O que aconteceu? 
Cadê o projeto?

Eu – Não fez o exercício... Não? Menino, você 
tem que tomar jeito...

Eles  –  Não  fez  o  exercício?  Não  fez  o 
exercício? Você quer parar de me cobrar! Não 
sou seu empregado!

Ele – Pare de me tratar como idiota.

Eu  –  Tem  um  bichinho  no  seu  olhinho  bem 
pequenininho. Tem que lavar bem as mãos para 
tirar o bichinho que foi no seu olhinho. Tem que 
pingar  um pouquinho deste  remedinho no seu 
olhinho para matar o bichinho. Tem que lavar 
mais  as  mãos  e  não  passar  as  mãos  no  seu 
olhinho.

Ele – Pare de me tratar como idiota. Eu não sou 
Rogério, nem Roberto. Viu, Roberto? Nem Pagu 
eu sou, viu Patrícia? Nem Lígia, nem Lígia eu 
sou, viu Cléber? Douglas, também não sou, viu 
Preto? Nem Eliane eu sou,  viu Roberto? Nem 
Roberto, viu Rogério? Pare de me tratar como 
idiota, viu Eliane? Pare de me cobrar o projeto!
Claudinha, Claudinha... Este seu cabelo pintado 
de  vermelho.  Mas  eu  não  sou  Claudinha,  viu 
Rogério? Sou Cláudia. Só Cláudia. Pare de me 
cobrar a porra do projeto! Tire esse bafo quente 
de minha nuca! É o que dá este corte de cabelo, 
um estilo  punk,  Sarah  Kane,  um cabelo  pós-
dramático.  Cabelo,  minha  mãe  diz  que  fica 
melhor mais escuro, como você diz. Mais claro, 
fico com a cara da colônia. Eu não sou Cynthia, 
viu Pagu? Nem Pagu, eu sou, viu Damaceno? 
Não sou sushi, nem pierogi. Não sou feijoada, 
nem chucrute. Não sou flor, nem sou fruta, não 
sou  lasanha,  nem paella.  Não sou  flor  que se 
cheire. Pare de me tratar como idiota, viu? Se 
você  falar  novamente  no  projeto  vou  mandar 
você enfiá-lo bem lá...

Eles – Não gosto de futebol. Coisa mais chata é 
futebol...

Ele –  Não  é  sobre  futebol,  é  sobre 
esquecimento.  Velha ou nova uma camisa tem 
que provocar medo. Tem que se impor.

Eu – Aceitem. É uma visão de mundo. Se ele 
viveu isso. É dele a visão de mundo. Esqueçam 
o tema. Quanto custa o pacote de biscoitos?

Nós –  Não  quero  ser  agredido  com  palavras 
assim. Que saem de sua boca aparentemente em 
forma de  elogio,  mas  que  machucam.  Pegam, 
batem  forte  em  mim.  Não  faça  elogios 
disfarçados  de  sutis  agressões.  Vinte?  Não 
tenho.

Vós  – Eu não gostei do que ela escreveu. Não 
gosto como você fala. Aliás, não gosto nada do 
que ela vem escrevendo. Não gosto como você 
se expressa, mesmo quando parece gentil. Uma 
coisa  pegajosa,  lição,  filosofia  barata.  Ela 
escreve  mal.  Que  letra  mais  feia,  menino. 
Garrancho  puro.  Que  coisa  mais  chata. 
Baboseira! Tem de dezoito! Leva.
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Ele – Esqueci completamente. Não deu tempo. 
Dei  um  tempo  para  ele  se  retratar.  Sobre  o 
piano, é de prata. Um homem e um menino. O 
retrato  dele  antigo,  eu me  vi  mais  jovem,  ele 
envelhecido. 

Eu  – O tempo é aqui,  pode ser  lá.  Se foi  há 
décadas,  não  importa.  Aqui  foi  ontem,  lá  é 
agora.  Hoje  nunca  será  amanhã.  Nesta  manhã 
quente veio a lembrança daquele sorvete que eu 
derrubei sobre ela. Custa o mesmo preço.

Nós – Lambuzou-me toda. Escorria por minhas 
pernas. Um jato volumoso. Grudento.

Vós – Ele estendeu um edredom no meio da sala 
vazia.  Não tinha cortina.  Fizemos amor  sob a 
luz da janela.  Era bem de manhã.  O sol batia 
forte na minha bunda. O calor. Que calor! Veio 
tão forte. Foi a melhor trepada de toda a minha 
vida. Quando?

Eu – Os tempos vão acontecendo. Eles surgem, 
se misturam. Aqui foi ontem, lá é agora.

Ele  –  Pare  de  me  tratar  como  idiota.  Fale 
comigo  como  adulto,  doutora.  Que  coisa  de 
bichinho,  remedinho.  Se continuar  a me tratar 
assim sou bem capaz de mandá-la...

Vós – Se você for colocar estes dedos em mim, 
por  favor,  lave bem as  mãos.  Antes.  Agora já 
foi. Vai... Que gostoso! É de leite? De leite.

Nós  –  Grudento.  Levantei-me.  Olha  estava 
assustada mesmo. Porra, não era pra menos! Eu 
não  esperava  assim.  A  calcinha  ficou  toda 
grudada nos meus pelos. Ainda escorria. Coisa 
mais gosmenta. Se foi bom?

Eu  –  Não  esqueçam  de  assinar  a  lista  de 
presença. A prova. Como foi? O quê? Você tem 
que tomar jeito, menino!

Tu –  Como  demorei  para  aparecer,  de  novo. 
Minha fala parece não ter a mínima importância 
para vocês, não é? Claro, claro... eu sei. Vocês 
vivem  em  outra  época  e  se  consideram 
escolhidos.  São  os  eleitos,  os  predestinados. 
Não  estou  aqui  por  um  acaso.  De  alguma 

maneira eu vim, cheguei. Trouxe um pouco das 
minhas dúvidas, minhas inquietações devem ser 
levadas  em  conta.  Parem  de  me  terem  como 
idiota.  Tratem-me  como  um  igual.  Sou 
diferente? Sou? Sou. Que porra de diferente é?
A diferença talvez esteja no olhar. Só no olhar...

Vós  –  Toda  porra  é  igual!  Gruda  do  mesmo 
jeito.  Engravida  do  mesmo  jeito.  Cheira  do 
mesmo jeito. Água sanitária. Engoli. Engole ou 
cospe. O coitado dizia: Vai guspir?  Vai guspir?
Eu devia ter cuspido era na cara dele! Eu disse 
cuspido. Mas foi bom, muito bom...

Ele –  A soma de  todas  as  experiências,  digo, 
experiência  é  a  soma  de  todas  as  nossas 
cagadas.  Quando  você  diz  que  uma  pessoa  é 
experiente é porque ela já cometeu grande parte 
de  todas  as  cagadas  possíveis.  Possíveis  e 
imagináveis, pois o que não cessa de aparecer é 
gente que se diz experiente. Tem cada um! Nem 
com desconto eu levaria.  Um pacote todo mal 
ajambrado.

Eu – Há uma certa tensão no ar. Tem que existir 
essa tensão. Depois você afrouxa. Finge que vai 
desistir. Puxa de novo, forte. Sabe... Onde está a 
contradição? Onde está?

Ele –  Você  ainda  não  contou  como  foi  que 
aconteceu a primeira vez. Quantos teares novos? 
Quantos? E os velhos?

Eu - Rogério, Rogério... Papai, papai... Mamãe, 
mamãe...  Rogério,  Rogério...  Papai,  papai... 
Mamãe,  mamãe..  Théo,  você  é  Théo...  Ele... 
bem, melhor deixar ele para lá...  Mas pare de 
me  chamar  de  Rogério,  viu  Roberto?  Papai, 
mamãe... isso aqui vai virar uma enorme suruba. 
Com tanta gente maluca reunida, vai dar merda!

Tu –  Falando assim,  de  improviso.  Nunca  eu 
imaginei que pudesse, um dia, um dia só, ficar 
diante de uma grande e seleta plateia e falar de 
improviso.  Aliás,  plateia  e  ideia  já  não  levam 
mais  acento...  Pare  de  viver  me  corrigindo. 
Detesto estas suas lições. Eu me expresso como 
quero.  São equipamentos  de grande produção. 
Meia  malha.  Trinta  agulhas,  noventa 
alimentadores. Alta produção. Tudo novinho.
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Vós – Improvisei uma cama para ela. Tudo foi 
improvisado. Menos minha tesão.  É minha ou 
meu  tesão?  É sua  tesão  ou  seu  tesão?  Bem... 
deixa pra lá. Improvisado e nós rolando naquele 
edredom esquecido. Confesso que foi bom. Foi 
a maior gozada da minha vida! Foi inesquecível, 
podem acreditar. Não sei se ela ainda pensa em 
mim. Não sei. De vez em quando eu penso. E 
me dá uma puta de uma tesão, cara!

Nós – Quanta dor no peito! Quanta dor! Você 
bem sabe  que  não  gosto  de  misturar  religião 
com samba. O pastor vive dizendo...

Ele – Não me trate como idiota! Vou repetir pela 
enésima vez.  Idiota  é  a  puta  que o pariu!  Vai 
querer que eu coloque no plural essa frase? Vou 
para  o  popular:  fodam-se  todos.  Cantar  é  tão 
bom. Fico mais leve depois...

Eu – Adiantar não adianta. Nada adianta diante 
de nós quando a cagada vai mesmo acontecer. 
Assuma. Só isso.  Não adianta sumir.  Disto eu 
tenho  certeza.  Não adianta  sumir,  fingir-se  de 
morto. Fazer corpo mole. Não, não é comigo. Se 
aconteceu,  fale  com ele.  Não sei  o  que  vocês 
estão dizendo. Que porra! Fodeu, mesmo! Então 
ele comprou cinco? Cinco, de uma só vez? Que 
coragem, muita coragem...

Eles  – Não fez o exercício? O que aconteceu? 
São  tantos  personagens,  tantas  pessoas  a 
convidar  para  a  conversa.  Esqueci  de  fazer  o 
exercício,  também.  O  que  aconteceu?  E  você 
vem me  perguntar?  Que  porra  de  projeto!  Já 
veio tudo pronto. Estão chegando... Vão instalar 
ainda esta semana. Sei lá... Ele também não se 
lembrou de trazer  por  escrito.  Uma prova por 
escrito, só bobo pode acreditar que estes safados 
filhos da puta corruptos vão deixar provas por 
escrito. Não é, nenen? Foi tudo de uma só vez. 
Cinco!  Vai  devagar,  aos  pouquinhos.  Dois... 
depois três...

Nós –  O  Théo  ficou  assustado  quando  pela 
primeira vez ouviu a avó dele roncar e peidar ao 
mesmo tempo... Nossa! Ele tomou um puta de 
um  susto.  Mas  a  velha  também  se  assustou 
quando  o  Théo  começou  a  chorar.  Porra!  Se 
fosse comigo, eu ia sair correndo. Mas eu não 

estava lá para ouvir, nem vi. Contaram. Deve ter 
sido engraçado pra caralho! O cara se assustou 
mesmo. Ela, então...

Eu – Sem propósito. Sem o mínimo propósito. 
Você  veio,  aproximou-se  de  mim.  Com  esse 
jeito  disfarçado  de  rapaz  bem  intencionado. 
Quem não te conhece, que te compre, rapá!

Ele  – Já falei para pararem de me tratar como 
idiota! Este seu perfume me deixa de pau duro! 
Mesmo de longe... sim, dava mesmo... Tudinho.

Tu –  Ademais,  não  vale  a  pena  tratar  de 
questões assim pelo celular.  Há tantas escutas, 
tantas  gravações,  tantos  registros  ilegais  de 
conversas assim. Parece que não levam a nada, 
só parecem. Mas, se puxar o fio. A história fica 
interessante.  Tenebrosa.  Um escândalo a  mais, 
um a  menos.  Ah,  agora  manda  ver.  Cinco  de 
uma só vez...A merda já foi servida mesmo. Só 
não  podem  deixar  que  alguém  ligue  o 
ventilador. Aí seria demais!

Nós  –  Sempre  gostei  muito  de  ler.  E  foi  por 
gostar de ler que briguei com minha irmã. Ela é 
uma idiota.  Ela,  sim,  é uma verdadeira idiota. 
Não eu. Já falei para pararem de me tratar como 
idiota. Ah, os livros. Sim, não é que ela escondia 
os livros para eu não ler! Faz mais de 20 anos 
que eu não converso com ela.

Vós  –  Escorreu  mesmo.  Ainda  bem  que 
escorreu. Pois aquela trepada bem que podia ter 
gerado  um  monte  de  piazinho!  O  tanto  que 
escorreu... Tantos personagens ficaram grudados 
no  edredom,  nos  meus  pelos,  na  calcinha... 
Escorreu até pelo meu cu. Tantos personagens, 
milhares deles. Infelizmente nenhum deles pode 
me salvar. Não há heróis que se cagam todos? 
Mas viraram heróis em algumas circunstâncias 
da história? Ah, nem te conto como foi. Todos 
os dedos de uma só vez. É ruim, mas é bom! Eu 
peguei uns livros na biblioteca. Só podia pegar 
cinco livros por vez. Ela foi e pegou mais cinco 
para mim. E a filha da puta, só posso dizer isso, 
a filha da puta... Cinco mais cinco.

Eu – Ademais, no final das contas, o que conta 
mesmo é você dar um passo adiante,  não que 
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adiante  alguma  coisa  você  ir  adiante,  insistir. 
Mas  dando  o  primeiro  passo,  colocando  a 
primeira  letra,  a  segunda,  formar  a  primeira 
palavra.  Então tudo começa com um só dedo. 
Vem o segundo.  Já  é  um bom passo.  Passo a 
passo. Agora eu passo. Deixa pra depois, não dá 
para  ser  elegante  quando  se  faz  literatura. 
Alguém já  disse que boa literatura  não se  faz 
com boas intenções.

Ele  –  Tem  certas  coisas  que  chegam  a  me 
assustar. Assustam de tão absurdas que são. São 
absurdamente  absurdas.  Exagero?  Não,  não 
mesmo.  Mesmo  assim,  eu  me  abstenho  de 
comentar. Não que eu queira me preservar, mas 
não  vale  a  pena.  Foram  cinco  novos  teares 
circulares, uma marca japonesa. Mas... sei lá... 
Como? Foi, sim... Passou. Ela disse: eu passo. E 
tempo  passou,  foi  passando  e  tudo  caiu  no 
esquecimento.  Quem se  lembra  quando  foram 
instaladas? Não quero retomar ao tema que não 
me  agrada  em  nada.  Em  nada  me  agrada 
agarrar-me em águas passadas. Também passo. 
É com vocês.

Eles  – Nem vem, nem vem... O que você quer 
eu sei...

Nós – A filha da puta escondeu os cinco livros... 
Não  contente,  escondeu  os  outros  cinco.  Dez 
livros que não pude ler. Mas lendo agora, com 
outros olhos, acho que ela tinha inveja de mim. 
Lendo  com  outra  visão  de  mundo  –  sim,  eu 
também tenho uma visão de mundo – mesmo 
sendo  míope,  tenho  que  usar  o  óculos  para 
perto, não posso esquecer que tenho presbiopia 
–  sim,  é  vista  cansada  mesmo.  O velho  deve 
estar  louco.  Numa  crise  dessa  ele  compra 
máquinas  como  se  fossem  biscoitos.  Então, 
onde eu parei mesmo? Ah, retomando. Ela tinha 
inveja  de  mim,  dos  livros  que  eu  lia.  Coisas 
assim,  aparentemente bestas,  sem importância, 
revelam  tantas  coisas,  tantas  coisas  são 
reveladas  quando  analisadas  com  um 
distanciamento.  Uma  distância  no  tempo,  no 
espaço.  Qualquer  que  for  a  solução  adotada, 
quando nos afastamos do objeto de análise, ele 
pode  nos  revelar  o  que  podia  não  ser  visível 
quando aconteceu. Agora, agora não. Agora eu 
tenho  absoluta  certeza  que  ela  é  uma  infeliz. 

Infeliz. O velho não queria nem saber. Assinava 
os pedidos. Era o que ele queria. Pronto. Está 
feito o negócio. Uma mal amada. Quem mandou 
se casar com aquele sujeito asqueroso? É, sim, é 
minha irmã, eu sei.  Mas ela tinha tanta inveja 
dos meus olhos azuis... Tanta inveja.

Vós  – Nunca,  isso nunca.  Nunca eu sentei  no 
colo  de  ninguém  para  ganhar  doce.  Ou  para 
ganhar qualquer coisa difícil de se conseguir. O 
que  veio,  veio  por  outro  tipo  de  esforço. 
Esforço-me  muito  para  aprender.  Dou  a  cara 
para  bater.  Se  caio,  levanto.  Caio  de  novo. 
Sempre caio. Mas é tão bom quando a gente dá 
a outra face. Mas eu imediatamente uso de força 
desmedida  e  revido.  Dou  uma  porrada!  Que 
coisa mais besta é essa de dar a cara para bater 
dos dois lados! Bateu, levou! É meu lema. Se o 
senhor der mais desconto eu levo quatro. Pode 
embrulhar.

Eu  – Naquela casa de praia. Não sei,  mas foi 
num destes  feriados  prolongados  onde  toda  a 
cidade vai para a praia. Todos foram. Começou 
a aparecer gente, gente. Ele tocou a campainha. 
Jamais eu imaginei que ele fosse aparecer, tanto 
tempo  depois.  Mas  apareceu.  Tocou  a 
campainha. Trazia uma caixa. Claro, tinha mais 
cerveja  que  roupa.  Tinha  mais  vodca,  que 
comida. Mas tinha, também, mais cara de pau, 
que  vergonha.  Ele  não  se  envergonhava  de 
nenhuma das aprontadas que tinha feito comigo. 
Mas, fazer o quê? Eu adorava o filho da puta!

Ele  –  Ah,  não  me  venha  com  essa  conversa 
mole.  Esta lenga-lenga! Eu sei  doutora,  eu sei 
que  a  senhora  está  acostumada  a  tratar  de 
crianças  remelentas.  Mas  não  fale  assim 
comigo.  Não  sou  criança  e  estou  pagando  o 
valor  da consulta  integral.  Não tem desconto? 
Se não tem desconto, quero tratamento integral 
de gente grande. Diga logo o que tenho e não 
fique com frescuras, eufemismos. Mentiras.

Tu –  A  princípio...  No  princípio,  digo,  no 
princípio  era  o  verbo.  Depois  vieram  os 
predicados,  os  sujeitos,  os  complementos,  os 
adjetivos.  Ah,  os  adjetivos!  São  importantes, 
mas  há  os  advérbios,  as  conjunções,  os 
pronomes...  Uma  baboseira  que  a  gente  é 
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obrigado  a  aprender.  Mas  sempre  é  melhor 
aprender  que  ensinar.  A  gente  só  aprende 
ensinando? É isso que você pensa mesmo? Uma 
urdideira nova? Precisa mesmo? Duas? Vamos 
mudar  nossa  produção?  Aqui  é  sempre  uma 
surpresa, um aprendizado. Poxa, então sou um 
felizardo  de  estar  aqui  diante  de  vocês, 
ensinando,  não  é?  Eu ensino  e  eu  aprendo.  E 
vocês, estão aprendendo alguma coisa? Espero 
que  sim.  No princípio  era  o  verbo.  Apenas  o 
verbo. Mas isso foi no princípio. Agora, depois 
que a palavra foi deixada de lado, depois que o 
gesto era mais importante, depois que a luz, o 
cenário...A marcação foi  cerrada.  Ele  marcava 
em cima, não dava espaços. Seguro. Eu sei, eu 
sei.  Quando  a  gente  entra  neste  negócio,  tem 
que  ficar  mais  esperto.  A concorrência,  claro. 
De olho na concorrência e  no produto.  Mas a 
palavra, finalmente retoma seu verdadeiro lugar. 
E  não  me  venha  com meias-palavras.  Se  tem 
que  dizer  tudo,  diga.  Não  vou  aceitar,  nunca 
mais, que você fale comigo pelos outros. Nada 
de ficar mandando recadinhos, mensagens pelo 
MSN. E-mail seu, nunca mais abri. Vão direto 
para a lixeira. Se tem que dizer algo, diga tudo. 
E não diga nada que comece com “mas...” ou 
com “talvez...”, nem com “quem sabe...”. Se vai 
dizer não, diga não. Se vai dizer, sim, é sim. E 
acabou. Onde é mesmo que eu estava?

2 – Prólogo na sala de máquinas

Eu  –  Pra  começo  de  conversa,  quero  alertar, 
deixar bem claro,  que nada do que está sendo 
tratado  aqui  está  isento  de  alguma  realidade. 
Aqui existiu mesmo uma tecelagem. Funcionou 
durante  anos.  Empregou  muita  gente,  Pessoas 
reais. Vivas. Gente de carne e osso. Personagens 
e  citações  aqui,  nada  aparece  por  mera 
coincidência. Por se tratar de obra de ficção, no 
entanto,  nada  aqui  pode-se  atribuir  como 
invenção, obra do acaso, coincidência. Algumas 
coisas  são  como  são.  Foram  como  foram. 
Acontecidas  ou  não,  não  adianta  querer 
esconder o óbvio. Não estou, também, usando o 
recurso  do  “control  C”  e  o  “control  V”. 
Ninguém  me  mostrou  nada  por  escrito.  Sim, 
talvez eu use isso, mas é de memória. Não, não 

a  minha,  claro!  Não  é  físico.  Não  fui  lá  nos 
meus arquivos e copiei isto ou aquilo. Se estou 
citando,  também,  é  de  memória.  Minha 
memória é fraca, no entanto. Vez ou outra, cito 
errado,  confundo.  Minha  mente  anda  confusa 
nos últimos tempos. Talvez pela idade avançada, 
sei  lá.  Algumas  vozes,  vez  ou  outra  dizem 
alguma coisa. Como? O que você está dizendo? 
Quem? Ah, dela eu me lembro. Sei, sim. Pode 
ser uma pré-menopausa.  Ou seria andropausa? 
Claro, depende de quem vai ser “eu”. Não conte 
tudo de uma só vez. Conte aos poucos. Se for 
mulher,  é  menopausa  mesmo.  Mas  se  ela  for 
jovem. Bem, pode ser, então que seja desleixo. 
O que não falta é mulher desleixada, que não se 
cuida.  Mas  tem homem que  gosta  de  mulher 
porca. Eu não gostava dela não. Você foi quem 
tocou no nome dela, lembrando dela. Pois uma 
mulher  jovem não  pode  ter  menopausa.  Nem 
menos pausa para fazer o que lhe dê na telha. Se 
quer transar, ela vai transar e ponto. Falando em 
ponto,  eu  estou  tentando  ver  se  alguém 
consegue localizar onde fica aquele tal pontinho 
que  um tal  Grafenberg  inventou.  Ou  diz  que 
encontrou, que existe mesmo dentro de nós, na 
parte  mediana  do  nosso  canal  vaginal.  Tem 
certas  coisas  que  são  difíceis  de  serem 
constatadas. Nem quando o neguinho é pego em 
flagrante ele admite. Nega, nega, nega! O óbvio, 
por exemplo. É óbvio que é difícil constatar o 
óbvio.  Esfregam  nas  nossas  caras  e  não 
enxergamos.  E  continuando  negando.  Foi  por 
este  motivo que resolvi  dar  um passo atrás  e, 
mesmo  depois  de  ter  começado,  lá  antes,  no 
começo, na primeira fala, retomar e falar o que, 
agora,  passa  a  ser  o  prólogo.  Mas  tinha  cada 
polaquinha  atrevida aqui.  Tinha também umas 
que  não  dava  nem com ameaça  de  demissão. 
Uma que vivia dizendo não. Ah, nem te conto. 
Esperta que nem ela só! Logo, portanto e para 
os devidos fins, deixo claro que meu “eu” seja, 
então, de um homem. Pode ser um homem mais 
velho, de meia idade, ou mais jovem. Tudo vai 
depender  de  você.  Eu  topo,  topo  sim.  Venha. 
Vocês escolhem o perfil ideal para o “prólogo” 
ora  apresentado.  Aqui  no  meio  da  casa  de 
máquinas.  Há  luz  suficiente?  Vai  ficar  me 
espiando, não é?

Ah, o prólogo tem que dizer, colocar, o que se 
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pretende  com essa baboseira  toda.  O prólogo, 
aqui,  tem o  real  objetivo  de  deixar  tudo  bem 
explicado. Nada aqui é verdadeiro ou é falso. E 
nada do que possa parecer falso, é falso mesmo. 
Sendo assim, se só direi mentiras, nem tudo é 
mentira,  nem  tudo  é  verdade.  Se  só  digo 
mentiras,  bem,  brincar  vale  a  pena.  E  se  é 
brincadeira o que faço, melhor vocês levarem a 
sério ou, se se permitirem ir além do que aqui 
aparenta ser, mas não é, melhor que tratem de 
prestar  atenção.  Eu  topei,  de  cara.  Foi  bom 
demais. Ela, não, vivia fazendo cu doce. É o que 
recomenda a  lição que li.  Estava  escrito,  bem 
impresso.  Confesso  não  ter  entendido  direito, 
mas como sempre levo a sério o que me dizem 
com  aspecto  de  seriedade,  sério  serei  e  não 
impeçam que eu trate aqui, tudo, tudo mesmo, 
com  a  maior  seriedade  possível,  mesmo  que 
entendam  não  ser  possível  isso,  assim, 
acontecer.

Ele dizia, como tu: Não vou aceitar, nunca mais, 
que  você  fale  comigo  pelos  outros.  Nada  de 
ficar  mandando  recadinhos,  mensagens  pelo 
MSN. E-mail seu, nunca mais abri. Vão direto 
para a lixeira. Se tem que dizer algo, diga tudo. 
E não diga nada que comece com “mas...” ou 
com “talvez...”, nem com “quem sabe...”. Se vai 
dizer não, diga não. Se vai dizer, sim, é sim. E 
acabou. Onde é mesmo que eu estava?

Tu -  A  merda  já  foi  servida  mesmo.  Está 
fedendo faz tempo.  Só não podem deixar  que 
alguém ligue o ventilador. Aí seria demais! Foi 
isso mesmo que ele disse? Olha, veja bem, não é 
preciso ter que pegar outro tipo de óculos para 
ler  o que está escrito aqui. Não aprecio muito 
essa  coisa  de  deixar  o  ruim  acontecer  para, 
depois, remediar. O mal se mata é pela raiz. A 
gente deve ter certos cuidados. Se for possível, 
vá com mais  calma,  olhe atentamente para os 
dois lados. Avance o sinal correto. Se estiver no 
vermelho,  porra!  Tem  que  parar!  Se  estiver 
piscando  entre  o  amarelo  e  o  vermelho,  é 
melhor parar do que ir e pegar o outro pelo lado 
e promover uma tragédia. Se estiver no verde, 
avance.  É  a  regra.  Mas  tem  gente  que  não 
observa a regra e, bem, a merda já foi servida 
mesmo. Mas vamos ficar por aqui. Quando eu 
disse  que  topava,  ela  tirou  a  blusa,  nem sutiã 

usava.  Deixou a saia cair.  Calcinha? Não, não 
mesmo...

Ele –  Quando o Roberto brinca comigo e me 
coloca como exemplo, olha cara, eu fico meio 
puto. Parece que ele quer me provocar, como se 
eu fosse o irmão idiota dele. Não que o irmão 
dele seja idiota, eu, se fosse o irmão dele, seria 
tratado  por  ele  como  idiota,  entenderam? 
Quando ele brinca comigo, lá na fábrica, ou no 
meio da casa de máquinas, eu penso: ah,  esse 
cara  pensa  que  a  fábrica  é  dele.  Eu  sou  o 
herdeiro, o verdadeiro herdeiro dessa fiação. Eu 
aprendi, ao longo da minha vida a tecer direito e 
a urdir com maestria. Claro, nem tudo é tecido 
de boa qualidade, eu sei, eu sei. Tem malha que 
encolhe demais ou espicha demais. Tem malha 
que desbota fácil. Outras, a malha acaba mas a 
cor  persiste.  Mas  tramar  fios  e  afetos  é  mais 
difícil.  Tramar  isso  com  fios  imaginativos  é 
mais difícil ainda. Eu vivo falando: brincadeira 
tem hora. Não fique inventando histórias. Que 
mente  criativa  você  tem,  hein?  Mas  só  vem 
besteira. Uma atrás da outra. O que é importante 
e aqui eu vou citar de memória – a minha anda 
fraca,  ultimamente  –  é  que  nossa  emoção 
sobreviva. Entenderam?

Nós –  Há  vezes  que  só  exemplificar  não 
funciona. Dar exemplos mais reais, até que pode 
funcionar. Mas tem hora que não percebem, não 
compreendem. Então, a gente tem que pedir que 
o manual seja engolido. Sim, tem que pegar a 
porra do que está escrito e enfiar goela abaixo 
do  sujeito.  Somente  assim  ele  pode  sentir  os 
eventos de levar a sério o que foi previamente 
determinado. A regra é clara! Se o juiz apitar, tá 
apitado. A regra é clara! O último atacante entre 
o goleiro e o zagueiro, está impedido.  Vai pra 
marca.  É  pênalti!  Quer  um  cartão  vermelho, 
mocinho?

Vós  –  Você  está  tentando  me  tapear.  Está 
tentando fazer com que eu veja com os olhos 
tapados. Não sou burro, cara! Não sou burro! E 
se  não  sou  burro,  idiota  também  não  sou. 
Portanto,  não  me  venha  com  essa  conversa 
mole. Fale comigo às claras, sem tentar me levar 
no bico. Tá na marca? Fique lá. É só chutar!
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Eles  – A doutora brincou com você. Não falou 
assim,  seriamente.  Ela  não  iria,  como  boa 
profissional que é, brincar com você numa coisa 
que  você  não admite  nunca.  Ela  trata  a  todos 
com carinho. Se ela falou como se você fosse 
um menininho, ela fez isso para não o assustar. 

Eu – Tem vezes que eu quero pegar o Roberto 
pelos colarinhos! Logo cinco de uma só vez? O 
cara  é  audacioso,  isso  é.  Ou  irresponsável, 
nunca se sabe. Vem coisa aí, vem, vem mesmo...

Tu – Mas, muitas vezes, quando olho para ela, 
vejo que há tanta poesia e sonhos... Sim, poesias 
e  sonhos  ainda...  E  veja  bem,  ele  já  deve  ter 
sonhado tanto! Ele não para de sonhar. Coitado!

Ele  – Ela vem dizendo,  faz tempo,  que odeia 
sua irmã. Que odeia.  Será verdade? Assim, de 
graça.  Será?  Ninguém aceita  as  coisas  tão  de 
graça, ninguém. Esmola demais, você sabe...

Nós – Regulamentos são para serem cumpridos. 
Está  claro?  Não  quero  que  se  repitam  os 
episódios  dos  últimos  dias.  Está  na  regra.  A 
regra é clara, entenderam?

Vós  – Desde que regulamentaram os remédios 
genéricos,  a  gente  tem  a  possibilidade  de 
comprar de outras fábricas. Mas como a gente é 
burra,  não  é  mesmo?  As  moléculas,  sim,  as 
moléculas dos tais medicamentos são fornecidas 
por  apenas  uma  grande  empresa.  Então,  não 
adianta  a  gente  correr  atrás  de  outras  marcas, 
pois o produto da venda vai mesmo para uma só 
empresa. Entendeu? A grana é sempre de quem 
desenvolveu a tal molécula, do tal remédio.

Eles – Então, a filha da puta escondeu os dez 
livros  e  eu não achei  de jeito  nenhum. Numa 
tarde,  quando  eu  voltei  da  escola,  os  livros 
estavam lá, amarradinhos com um barbante em 
cima da minha cama. Ela teve o descaramento 
de deixar um bilhetinho. Assim: Eu me esqueci 
onde tinha colocado os livros. Vai dar tempo de 
ler até amanhã?

Eu –  Não  que  eu  queria  pegá-la  pelos 
colarinhos!  Mas  que  deu  vontade,  deu...  Ela 
merecia. O Roberto, me aconselhou a não agir 

por impulso. Disse, com aquela voz de paulista: 
Na  porrada  não  se  resolve  nada.  Na  porrada, 
não! Falando em porrada, alguém daqui já subiu 
num  morro  carioca?  Porradão,  porradão, 
porradão...  Tem de 10,  tem de  20...  Porradão, 
porradão...  E  os  neguinho  tudo  com 
metralhadora,  fuzil,  ali,  na  boa...  Porradão, 
porradão... É do caralho!

Tu – Aquela voz suave ao telefone me seduzia. 
Parecia que tudo era real quando ela pedia para 
eu ajudá-la  em coisas mínimas.  Pode trocar  o 
ventilador de lugar? Este vento me incomoda. 
Não,  não  desligue...  Eu,  falando  com 
sinceridade,  chegava  a  acreditar  que  seria 
possível ela exigir de mim, alguma coisa. Mas 
não era. Ela queria é me fazer de idiota. E eu já 
afirmei que não sou idiota e não quero que me 
tratem  como  criancinha.  Deixe  ligado,  por 
favor!

Ele – Foi um só tapa. No meio da cara. Ficou a 
marca dos cinco dedos bem na fuça! Você acha 
que precisou de mais? Não. Bem dado, um só 
basta!

Nós – Assim, sem mais nem menos? E qual foi 
a reação dele ao saber que os convidados não 
viriam?

Vós – Pois é, pois é... Sabe que não chegaram a 
me informar.

Eles –  Deve ter  doído.  Mas que ela  mereceu, 
mereceu. Ele, então, ficou um tempão dentro do 
quarto. A mãe chamava, chamava. Ele não fazia 
um barulhinho sequer. Mas nem pela janela ele 
saiu. Acho que fugiu foi pela parede, sei lá... Só 
apareceu no dia seguinte. Deixou a família toda 
muito assustada.

Eu – Ah, Roberto... Menino, menino, você vive 
aprontando! Não vai crescer, nunca?

Tu – Estou falando sério, cara!

Ele – Mesmo assim, tem que ir com cautela.

Nós – E você leva alguma coisa a sério nesta 
vida?  Cautela,  vem  você  de  novo  com  essas 
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lições de moral. Na maior, na moral... Enfrentei 
a situação e me dei bem. Acho que sim, a gente 
nunca sabe...

Vós – Pra falar a verdade, tem certas ocasiões 
que eu me “cago” de tanto rir...

Eles  – Apanhou que nem gente grande. Se ela 
não  sabia  porque  estava  apanhando,  ele  sabia 
muito bem porque estava batendo.

Eu – Deixe pra lá... Abstenho-me de comentar.

Tu – Não vai querer que eu repita, vai?

Ele – Seria demais...

Nós – Sério?

Vós – E eu, me mijo...

Eles – É bom gozar com a cara dos idiotas de 
vez em quando, não é?

Eu – Se for por uma boa causa, acho que vale a 
pena.  Uma  boa  causa  sempre  me  seduziu. 
Aqueles  olhos  azuis,  então!  Fiquei  chapado! 
Nossa!

Tu – De novo você com essas peculiaridades...

Ele – Desmedidas...

Nós – Fora de propósito...

Vós – Que cagada, mano!

Eles – Não devemos levar as coisas tão a sério. 
A vida  é  para  ser  vivida  com  menos  carga, 
temos que ser  mais  leves.  Li,  ainda hoje,  que 
“este processo de avaliação exige que façamos 
determinadas  perguntas  a  nós  mesmos  e  que 
estejamos prontos para ouvir as respostas”.

Eu – Você acredita em horóscopo? I-ching, tarô, 
cartas, cabala? Já consultou pai de santo, mãe de 
santo, babalorixá? Polaco acredita em oxumaré? 
Nunca vi dizer que há pai de santo polaco! Ah, 
quem? O Paulo Leminski... Mas você sabia que 
a mãe dele era negra? Era mesmo, ele era um 

polaco-nagô, com certeza.

Tu – Nem, sempre, nem sempre ajo assim, por 
impulso. Muitas vezes...

Ele – Lá vem você de novo...

Nós – Já sei, já sei... Aqui?

Vós – Não aponte este dedo sujo para mim! Não 
aponte!

Eles – Ele não teve o mínimo cuidado comigo.

Eu  – Olha,  Roberto...  Se você,  mais  uma vez 
usar o meu nome num exemplo eu vou mandar 
você...

Tu  – Cara, não é nada disso. O dito cujo não 
funciona assim. Ele merece atenção especial. No 
seu caso, você...

Ele – Pela enésima vez eu me afasto desse tema 
que todos vocês adoram discutir. Cada um faz o 
que  deseja.  Se  ela  quer  transar  com  ele, 
problema dela. Se eles vivem se separando e se 
juntam,  tempos  depois,  eles  sabem  o  que  é 
melhor para eles... Eles sabem... Tem gosto pra 
tudo!

Nós – Poxa! E você trouxe vodca, mas nada de 
comida. E ainda quer que eu cozinhe para você? 
Só se for cozinhar, acendendo um fogareiro com 
sua vodca de quinta, a minha paciência. Aliás, já 
estou fervendo... Se prepare, se prepare.

Vós – No final das contas, ninguém aqui desta 
família é mesmo normal. Também, com um pai 
destes!

Eles – É como diz dona Canô: Perdoe, eles não 
sabem o que falam. Mas nem todo ancião é um 
bom  conselheiro.  Tem gente  que  envelhece  e 
continua  babaca.  Aqui  mesmo,  o  que  tem  de 
gente que se diz experiente e que só abre a boca 
para  falar  besteira.  Eu  vivo  dizendo,  quando 
você tomar banho, enxugue bem nos vãos dos 
dedos.  Se  ficar  molhado,  os  fungos  atacam. 
Não, não, ele não falou besteira. Só acho que o 
cara tem mesmo é chulé na cabeça!
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Eu – Onde é mesmo que eu estava? As pessoas 
chegam, dizem a que vieram e não esclarecem 
nada.   A  meu  ver,  tudo  é  uma  enorme 
brincadeira. Ninguém leva nada a sério mesmo. 
Dizer por dizer, fica aqui o dito pelo não dito. 
Não é que eu queira estragar a festa de vocês, 
mas vale a pena acreditar que ainda é possível 
termos gente honesta comandando nossas vidas? 
Não me sinto confiável, nem a mim mesmo. Se 
eu não me sinto confiável a dirigir meu próprio 
destino, quem me vai fazer acreditar que ele, lá 
em  cima  dos  bilhões  de  grana  que  pode 
distribuir  vai  agir  com  seriedade,  com 
honestidade,  com  honradez?  Não  me  venham 
com essa conversa mole. Depois da eleição, as 
coisas são outras. Ainda não sei, porém, é quem 
toma as  decisões  quando dizem:  o Palácio do 
Planalto distribuiu nota afirmando que...

O Palácio do Planalto, coisa nenhuma! Alguém, 
lá de dentro, que não tem cara, não tem corpo, 
não  tem  voz,  nem  se  apresenta  real, 
corporificado  e  coisa  e  tal,  escreve,  alguém 
assina e nós, aqui, é que pagamos as contas de 
tantos  desmandos.  Que  filhos  da  puta!  Que 
filhos da puta!

Vivem dizendo que o ministro do planejamento, 
marido  daquela  uma,  armou  um esquemão  lá 
que está se mostrando infalível. Lá não tem essa 
de 10 por cento, não... É porradão, cara! Tem de 
10,  tem de  20...  É  porradão,  podes  crer!  Vai 
recusar minha oferta? Eu não teria tanta certeza 
de  que  ele  aceitará  você  de  volta.  Você  vive 
aprontando. Depois pede desculpas, diz que não 
foi bem assim. Não foi assim, o caralho! Vá se 
foder, rapá!

3 – Entre fios e urdiduras

Eu – Foi assim. Ele chegou mais cedo que de 
costume. Não que ele fosse sempre o primeiro a 
chegar,  mas  estava  entre  os  primeiros.  Notou 
que o Roberto já estava. Só que o carro dele não 
estava na frente.  Estava lá  no fundo, perto  da 
chaminé...

Tu – Logo com aquela moreninha? A de cabelo 
cacheadinho e olhos verdes?

Ele – Rapaz, nem te conto...

Nós  –  Apesar  das  aparências,  ele  não  era  de 
todo desprezível...

Vós – Ouviu um barulho estranho. Uma batida 
ritmada,  seca.  Andou  mais  devagar  pelo 
corredor. Afinou os ouvidos... Pam, pam, pam, 
pam... pampampampampam...

Eles –  Quando  mostraram  a  nova  cartela  de 
cores,  eu  não  acreditei.  De  novo  este  azul 
ridículo? Não gosto de azul. O quê? O céu de 
Curitiba está de novo cinza? Normal, não é? Até 
parece Londres. Só que aqui chove menos...

Eu – Não pare! Não pare! Vai, vai, vai...

Tu – E foi assim... Pampampampampampam...
E ela gritou, gemendo, gritou gemendo... Deu 
para ouvir direitinho... Roooobeeeeertoooo... 
Roooobeeeeertoooo... você gozou dentro de 
mim?

Eu –  Menina,  menina...  Que  loucura!  Que 
loucura!

Ele – Sim, a menina do cafezinho disse que vai 
pedir demissão...

Nós –  Não  sei  bem  quando  foi...  Não  fico 
controlando este tipo de coisa. Aqui, se está no 
orçamento eu pago, caso contrário, que se dane. 
Mas ele é chefe! É seu patrão, idiota! Se está 
previsto, eu pago. Não pago nada por fora. Não 
sou burro. Isso eu não sou. Podem me chamar 
do  que  quiserem,  menos  idiota.  Doutora,  a 
senhora tem remedinho para saco cheio? Manda 
aquela  filho  da puta  enfiar  os  pedidos  no cu! 
Não tem essa de pedir adiantamento. Se não está 
no orçamento, não dou. Nem que me amarrem...
Mas... e daí, o que aconteceu depois?

Eles –  Minha  mãe  não  quer  abrir  mão  dos 
direitos dela.  Ela tem 50 por cento das ações. 
Afastá-las das decisões será difícil. E ela não vai 
dar  procuração  para  o  Roberto?  Não  vai 
mesmo...

Tu  – Doutora, por favor, a senhor tem que me 
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dizer o que tenho...  É grave? O quê? O que é 
isso? A senhora dá uma receita, então.

Eu – A princípio fica assim...

Ele –  Não  sei  quantas  toneladas  de  fio  eles 
compraram, mas vieram mais de três carretas.

Vós –  Se  você  for  um bom menino  e  tomar 
direitinho, o bichinho desaparece. Todos os dias, 
quatro vezes por dia, dois de cada cor. São seis, 
portanto.

Nós – Sem mais nem menos... Não é assim que 
combinei com ela. Terá que ser como disse. Do 
contrário, pode...

Ele –  De novo,  vou repetir.  O corte  será  por 
setor.  Primeiro,  o  pessoal  da  administração. 
Você escolhe, se assim desejar, quem mais lhe 
tem causado problemas aqui...

Eu – Quando peguei o papel, deu uma vontade 
de pegar  o Roberto pelos colarinhos.  Ele  teve 
sorte de não estar na sala de máquinas...

Vós – A princípio fica assim, não vou detalhar 
mais  minhas  ideias...  Vai  que  você  queira  se 
aproveitar  de mim. Eu nunca sei  quando você 
fala  sério.  Vem com brincadeiras,  vem! Deixa 
sua mulher saber que você transou com...

Tu – É porradão! Tem de 10, tem de 20...

Eles –  Nem  com  reza  brava,  mandinga, 
despacho vai resolver... Nem mágica, milagre...

Eu – Sabe a gostosona lá do marketing? Pois é, 
deram o maior flagra nela... Vai dizer que... O 
marido  dela?  Pegaram  ela  dando  a  maior 
chupada  no  pau  do  segurança.  Na  salinha  ao 
lado  do  estacionamento...  E  ela  se  abalou? 
Poderosa como é, saiu na boa.

Tu – Vai saber, vai saber...

Ele –  O cara,  lá  da  contabilidade,  perdeu um 
filho esta semana...  Um menininho lindo de 5 
anos.  Caiu  de  cima  do  muro...  O  cara  ficou 
louco. Queria matar a mulher, tentou se suicidar, 

teve que ser contido. Ele não acreditou quando 
recebeu  uma  carta  anônima  contando  os 
detalhes do que ela andava aprontando. O cara 
pirou! Porradão! Porradão... tem de 10, tem de 
20... Porradão!

Vós – Infelizmente a situação é preocupante.

Nós – Era de se esperar...

Eu – Também, pudera...

Ele –  A  invasão  dos  produtos  coreanos  e 
chineses  tem  inviabilizado  a  manutenção  das 
atividades  da  indústria.  Grande  produção, 
poucas vendas. Falta grana até para o café.

Tu – A marmita do coitado sempre era roubada.

Eles –  O  arrependimento  quando  chega,  faz 
chorar, ah, faz chorar...

Nós – Parece um música antiga

Eu – É...

Vós – Se palpite fosse válido...

Tu – Não me venha com conversa fiada. Como 
você adora fofoca, hein? Parece...

Ele – Pelo andar da carruagem a coisa já estava 
encaminhada  há  muito  tempo.  Ninguém toma 
uma  decisão  como  essa,  assim,  de  repente... 
Tem  que  pensar  muito,  pesar  prós  e  contras. 
Depois,  bem...  depois  é  só  implementar.  Será 
que eles vão montar de novo aquela porcaria? 
Nem trocando os atores, a coisa se resolve. Uma 
merda!

Eu –  Quando  ele  liga  para  mim  e  pergunta, 
insistentemente sobre o projeto, tenho vontade 
de deixar o telefone de lado e ir direto na sala do 
sacana...  Mas  minha  mãe,  desde  que  ela  era 
pequeninha vivia falando, cuidado com a mão 
boba  dos  seus  amiguinhos,  viu?  Se  alguém 
quiser tirar sua calcinha... você chama a tia.

Eles – Pois bem...  foi logo ela quem arranjou 
um amante  para  a  tal...  Você  acha  que  ela  ia 
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perder  a  oportunidade  de  se  dar  bem?  Lá  no 
prédio dela vivem dizendo que o cara não vale 
nada, que é um traste.

Nós –  Bem  que  a  gente  poderia  começar  a 
conversar mais sobre ideias do que sobre nossos 
colegas, não é?

Vós –  Sei  lá,  ela  gosta  assim.  Eu  não  me 
importo. Faço o gosto dela, pois ela sempre está 
com vontade. Não vou negar fogo, tá sabendo!

Ele – Fui fazer uma revisão nos conceitos que 
ele havia destacado naquele encontro. Como há 
contradições  no  que  ela  declarou.  Disse  uma 
coisa,  mas  ficou  claro  que  era  outra  coisa 
completamente  diferente  que  ela  disse.  Vai 
saber...

Eu – Não, não foi bem assim. A coisa toda ficou 
confusa  por  causa  da  letra  da  menina  do 
estoque. Era para anotar no computador, mas a 
burra  só  anotava  num caderninho  e  com uma 
letra feia, muito feia, um garrancho...

Eles –  Também,  com a  última  palavra  saindo 
daquela  cabeça,  só  esperava  cagadas  e  mais 
cagadas...

Tu – É assim?

Vós –  Nem vendo eu acreditaria...  Mas como 
você falou...

Eles – Infinitamente melhor... Os resultados da 
produção melhoraram muito depois que...

Nós – O que ninguém esperava era...

Eu – Rapá, oh rapá! Tá me estranhando?

Ele – Se você olhar de lado vai perceber que ela 
não tira os olhos em tudo que fazemos. Parece 
encosto! Sai fora!

Tu  – Não é  fofoca,  pode  acreditar...  Se  eu  te 
contar você promete não...

Eu – Nem sempre isso acontece.

Vós – Sei sim, sei... você estava louquinha para 
dar  uns  pegas  nele,  não  é?  O  cara  é  gay, 
menina... Não te contaram?

Eles – Aqui acontece cada coisa!

Eu –  Tem  que  ter  muito  cacife  para  levar 
adiante esta ideia... 

Nós – Vamos nos reunir lá em casa... Você leva 
todos os papéis e a gente analisa.

Eu – Na sua casa eu não vou nunca mais. Você 
quis me agarrar...  Devia se preocupar com sua 
fama... Eu gosto de homens... De mulher basta 
eu...

Eles – Ofereceu uma cervejinha, ela topa...

Vós – Também, com o preço da picanha...

Ele –  Independe  do  tamanho...  o  que  vale  é 
como funciona.

Eu –  No  fundo  da  fábrica,  bem  perto  da 
chaminé...  Foi  ali  que  eu  encontrei  o  celular 
dela. Sabe o que eu fiz, levei e deixei sobre a 
mesa dela. Parece que tocou o dia todo...

Tu –  Quando  eu  retornar  depois  do  almoço 
quero o relatório em minha mesa. Não adianta 
dizer  que  não  teve  tempo,  que  os  dados  não 
estavam consolidados. É o relatório ou sua carta 
de  demissão.  Estamos  conversados?  Além  do 
mais a intromissão dele em assuntos familiares 
tem causado problemas por aqui. Fique longe de 
mim. Não aponte seu dedo sujo, eu já disse.

4 – Estoque de cores variadas

Eu – Tenho que admitir que sua ideia é mesmo 
interessante.  Não  que  eu  venha  a  ter  mais 
interesse  sobre  ela.  O  interesse  é  sempre 
relativo. No presente caso. Bem, há que colocar 
em  análise  alguns  outros  aspectos  que  você, 
infelizmente,  não  deixou  registrado.  Sei  lá, 
quando  vejo  que  o  começo  tem  lógica,  em 
seguida me deparo com um problema. Não é na 
construção,  que  está  boa,  talvez  seja  na 
linguagem. Alguém ficar vomitando regras não 
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me agrada,  mas entre vomitar e engolir  o que 
não  desejo,  prefiro  o  vômito.  Deixar  o  fluxo 
natural  do  pensamento  sair...  fluir.  O 
pensamento dela é válido. O seu, bem, também 
é,  mas  vem  cá,  sua  ideia  nem  é  assim  tão 
original,  não  é?  Bem,  a  ideia  dela  é  mesmo 
interessante.  Não  que  eu  venha  a  ter  maior 
interesse por ela, mas quando se trata de unir o 
útil ao agradável, dou preferência para ela. Não, 
não para ela, pessoa, para a ideia que mais me 
agrada.  Há  ideias  úteis  e  há  ideias  mais 
elaboradas, que devem ser tratadas com maior 
atenção e cuidado. Preste bem atenção no que 
vou falar: aqui quem manda sou eu. Não adianta 
querer  inverter  papéis,  assumir-se  diferente  do 
que você realmente é. Conheço cada um, cada 
respiração, cada olhar, cada pausa, cada palavra 
que vão dizer saiu, de algum modo, do que eu 
havia pensado antes. Estava lá no regulamento e 
não adianta querer que eu reveja minha posição. 
Se está escrito, é o que vale. Quanto mais você 
deforma sua fala, mais ela fica interessante. Tem 
mais  brilho,  sabe  como  é?  A  palavra,  aqui, 
define o personagem, dá peso a ele. Deixa ele 
mais rico. Quando entra na roda uma discussão 
de pensamento, o discurso fica vivo. Se é uma 
ideia.  Se  é  algo  já  consolidado a  gente  acaba 
tendo que se conformar com o inevitável.

No tédio cultural em que ela vivia, a decadência 
social  estava no contexto.  Portanto,  um visual 
agressivo,  um humor ácido,  o  sarcasmo como 
marca registrada, a agressividade aflorando em 
cada fala, em cada gesto... Sim, em cada gesto, a 
presença do pessimismo nosso de cada dia.

Se a cena traz algo de repugnante, de repulsivo, 
temos  que  atentar  que  a  profundidade 
psicológica  é,  muitas  vezes,  rasa.  Não  se 
sustenta.  Mas  quem  sou  eu  para  ficar  aqui 
cagando regras.  Se você quer usar azul,  faz  o 
seu estilo, use. Eu não usaria azul de nenhuma 
maneira.  Nem claro,  nem escuro.  Azul...  onde 
tem azul neste céu cinzento de Londres? Onde? 
No nordeste brasileiro? Há certas cores que só 
combinam com tragédia. Para isso devemos ter 
uma  palheta  de  cores,  sabe,  aquela  escala  de 
tons  “pantone”,  bem  ampliada.  Quanto  mais 
ampliada for nossa escala de cores, mais tons a 
gente  pode agregar  na cena.  Vermelho? Deixe 

de lado. Vamos nos concentrar nos tons pastéis. 
É  a  tendência  adotar  tons  pastéis.  Parecem 
desbotados, gastos? A tendência é essa mesma. 
Há um espaçamento sutil entre as cores de cada 
cena. Não que um tenha a ver com o outro. Não, 
longe disso. É que, nas coleções de tons ocre, o 
gosto  acre  do  abandono  tem  que  se  fazer 
presente no que ela diz, no que pensa. Tem que 
passar  uma  dose  bem  sutil  de  tristeza  e  de 
pessimismo. Ela era assim. Inquieta, um pouco 
fora dos padrões, mas com pessoas consideradas 
gênio  não  podemos  bater  de  frente.  É  meio 
burrice  bater  de  frente,  mas  meu  chefe  não 
acredita muito nisso e foi bater lá na porta do 
diretor  da fábrica.  Sabe  o  que  deu para  ouvir 
daqui?

Roberto, eu disse para você não vir com estas 
ideias idiotas. Tirem este cara de minha frente!

Foi o que eu ouvi. Depois, bem, depois as coisas 
começaram  a  entrar  nos  eixos.  Minha  mãe 
vendeu  parte  das  ações,  as  outras  cotas,  dos 
demais sócios foram para um grande investidor. 
Quando todos pensavam que a fábrica ia voltar 
com tudo, o cara pediu concordata. Assim, sem 
ninguém  esperar.  Despediu  todo  mundo.  Não 
ficou  nem o  tal  segurança  que,  dizem,  andou 
enrabando o filho do novo dono também. Mas 
dizem,  não  sei.  Nunca  tenho certeza  de  nada. 
Minha  memória,  ultimamente,  anda  pedindo 
arrego. Sei que não é por causa da idade só. Tem 
outras questões envolvidas. O álcool cobra caro 
se  usado  além  de  certas  medidas.  Os 
antidepressivos  também.  Acabam  com  as 
ligações  dos  neurônios,  as  tais  sinapses...  Os 
lapsos  de  memória  vão  acontecendo.  A gente 
esquece  isso,esquece  aquilo.  E  não  há  roteiro 
que ajude o que é atópico ficar de novo no lugar. 
Se foi  deslocado.  Lá vai  permanecer.  Há uma 
certa  utopia  em  tudo  isso.  O  irrealizável,  a 
fantasia, a quimera. Bem, ninguém atinge o que 
não  se  realiza  nunca.  Em  compensação,  o 
normal,  o  natural  é  que  venha  de  um  jeito 
completamente  diferente.  Isso  se  chama  de 
heterotópico, o lugar diferente.

Tu – Bem que você podia ser um pouco mais...

Eu – O quê?
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Tu – Não tanto...

Eu – Fazer diferente é uma grande diferença...

Ele – Nem sempre...

Nós – Tem que tentar. Se não tentar...

Vós –  As coisas  devem aparecer  em camadas 
sutis... surgindo, ou se revelando aos poucos...

Eles – Como a gente gostava de assistir aqueles 
shows  imundos  de  sexo  ao  vivo,  lá  na  rua 
Augusta, não é, Roberto?

Ele – Eu não gostava não... Você que pensa que 
eu gostava de comer aquela safada... A mulher 
se revelou uma grande escrota, cara!

Eu –  No  começo,  tudo  é  divino,  tudo  é 
maravilhoso.  A gente  acredita  que  o  amor  é 
eterno, que as pessoas são leais, que a fidelidade 
vai imperar. Cada um quer é livrar a sua cara. 
Ninguém se preocupa qual é a tendência. O que 
é permanente é cada um por si. Fodam-se vocês 
todos!  Não  quero  nem  saber  se  minha  mãe 
vendeu  a  parte  dela  para  nos  livrar  da 
quebradeira. Se meu irmão tinha ou não razão 
quando apontava os erros do meu pai. O velho, 
um grande sacana. Arrumou filho para tudo que 
era  lado.  Talvez  ele  imaginasse  que  a  fortuna 
que ele tinha era interminável. Que não acabaria 
nunca. Mas dinheiro não aguenta desaforo. Só 
idiotas como você é que levam uma enrabada e 
ficam  quietos.  Aceitando  tudo.  Comigo,  não, 
seu  João.  O  buraco  aqui  é  mais  embaixo,  tá 
sabendo?

Tu –  Como  é  bonito  o  discurso  dos  sem 
esperança. Encantam pela inocência. Não, não é 
pelo  desespero  que  a  conversa  me  chama  a 
atenção. Os caras estão fodidos, sabem que não 
terão  saída  e  ficam  lá,  levantando  bandeiras, 
carregando ilusões, apenas.

Ele –  Ele,  sim,  ele  um  dia  me  chamou  no 
canto...

Nós – Nós temos que ajeitar as coisas por aqui...

Vós  –  Havia  uma  solução,  mas  ele  não  quis 
aceitar  que viesse do lado do Roberto.  Todos, 
menos o Roberto.

Eles – Eles pensam que eu não sei o que todos 
pensam sobre  mim...  Sei  tudo.  Sou o  homem 
mais bem informado desta fábrica. Não pensem 
que eu não sei o que cada um pensa. Eu sei. E 
vou provar  no momento certo.  Vou esfregar  a 
verdade  na  cara  de  cada  um  que  me  vem 
desafiando ao longo dos anos.

Eu –  Pessoalmente  eu  não  acredito  que  as 
pessoas  se  recuperem moralmente  quando são 
jogadas na lata do lixo dos conceitos sociais.

Ele – Vou esfregar bem esfregado. Vou tirar essa 
nódoa da minha alma. Rezo, sim, eu rezo. Peço, 
sim,  eu  peço.  Rezando  e  pedindo,  uma  saída 
deve aparecer. Não, não será pelo caminho que 
você imagina que eu vou seguir.  Não mesmo. 
Tenho uma coisa que você desconhece.  Tenho 
medo. As coisas que eu faço...  são feitas com 
base  nos  cuidados  que  devo  tomar.  Por  ter 
medo,  também, posso fazer  algo mais  radical. 
Parece contraditório. Só parece. Mas não é.

Tu – Ainda não sei porque ele não pediu a ajuda 
do  Roberto.  Parecia,  a  mim,  que  somente  o 
Roberto poderia ajudá-lo.  Mas coisas de pai e 
filho,  irmãos,  parentes...  nunca  a  gente  vai 
entender. Dentro das relações familiares há uma 
dinâmica  que  nunca  é  normal.  Embora  possa 
parecer  normal,  certas  famílias  agem  de  um 
modo  todo  próprio.  Não  adianta  querer 
entender. Não há como entender mesmo.

Nós – Quando eu vejo depoimentos de mulheres 
que foram violentadas pelo próprio marido, eu 
até dou uma risadinha. Se elas soubessem que 
há  mulheres  que  adorariam  que  seus 
companheiros a pegassem daquele jeito! Se elas 
soubessem!

Vós – Vem cá, vem cá... Sei que você nunca foi 
chamada  para  conversar  comigo  aqui  nesta 
temível  sala.  Mas,  conte-me...  Você  também 
tinha medo que eu a convidasse para trabalhar 
comigo até mais tarde? Não? Não mesmo? Ah, 
você só deve estar de brincadeira comigo. Não 
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me leva a sério? É isso? Não me leva a sério? 
Será  que  eu  não estou  sendo sério  o  bastante 
com você?  Se  você  rir  de  novo  eu  vou  ficar 
magoado. Não? Porra! Eu tenho uma vontade de 
pedir  para  que  você  venha  trabalhar  comigo. 
Sinto que você é de confiança, que posso – será 
que  posso  mesmo?  -  que  posso  contar  coisas 
para você e  que você não vai  sair  correndo e 
espalhando por toda a fábrica...

Ele –  Foi  assim  que  ele  começou  o  papo 
comigo.  Notei  que  não  eram  sinceras  as 
primeiras palavras. Tinha um jogo, um estilo de 
parecer ser verdadeiro, mas não tinha nenhuma 
cara de verdade. Mas, como ele ia falando, aos 
poucos  passou  para  mim  que  no  fundo  ele 
queria ser verdadeiro. Eu não me enganei, me 
enganei?

Eu  –  Quero  que  você  aceite.  É  de  todo  o 
coração...  Não,  não  é  tão  caro  quanto  você 
imagina. Eu sei comprar tudo pelo preço justo. 
Ficou bom em você, não ficou? Eu sabia...

Tu – Dias depois eu já estava sentando no colo 
dele e ele me tocando por baixo de minha saia. 
Aliás ele pediu que para trabalhar ao lado dele 
não  admitia  nenhuma  mulher  com  calças 
compridas. Jeans, então. Nunca. Nunca, mesmo!

Ele – Quem o chefe?

Nós – Não, o outro...

Vós – Qual outro?

Eles –  Aquele  outro  é  mais  adequado  para  o 
papel. Tem mais a cara do personagem real. Não 
vá pedir para que venha o primeiro. Ele não se 
enquadra no que criei. Gay não pode fazer papel 
de machão? Será?

Eu  – E não é que o sacana do diretor pegou a 
menina bem aqui, entre os dois banheiros. Foi 
rapidinho, ela contou depois. Foi bem rapidinho, 
mas  pegou  direitinho,  sem  direito  a  dar  uma 
gemidinha mais forte.

Tu –  Aquela  menina  que  queria  aprender  a 
mexer na luz, uma tarde veio mais cedo para o 

ensaio e o iluminador disse que ensinaria tudo 
para ela.

Ele – O amigo dele filmou tudo...

Eu – Não me diga!

Nós –  Tudo  mesmo...  Do  momento  em  que 
chegaram  até  quando  saíram.  Uns  quinze 
minutos de sacanagem...

Vós – Ela saiu satisfeita. Muito satisfeita.

Eles –  Tem gente  que  acredita  na  boa  fé  das 
mulheres.

Eu – Eu nunca acreditei  que todas as pessoas 
possam ser más...

Tu – Ela gozou tanto, gritou tanto, gemeu tanto, 
que dava para ouvir do outro lado da rua.

Ele – Então, a mulher do cafezinho foi quem me 
contou...

Nós – Sim, ali, bem atrás...

Vós – E o diretor ficou sabendo?

Eu –  Acredito  que  não...  Mas  dizem  que  as 
paredes  daqui  tem  ouvidos...  Que  as  cortinas 
daqui  foram  os  últimos  tecidos  que  a  antiga 
fábrica produziu...

Eles –  Como  é  mesmo  o  nome  daquela 
ruivinha?

Ele – Nunca ninguém vai poder comprovar, pois 
meses depois o cara morreu. Dizem que foi de 
overdose. Eu prefiro acreditar que tenha sido de 
derrame,  infarto.  Mas  o  cara  era  tão  careta... 
Overdose? Porradão! Porradão... tem de 10, tem 
de 20... Vai maluco?

Nós –  Será  que  tudo  o  que  dizem  é  mesmo 
verdade?

Ele – Nem sempre o papel mais expressivo vai 
para  o  melhor  ator.  Tem  certas  coisas  que 
acontecem que não dá para entender. Há mesmo 
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uma  dinâmica  bem  distinta  nestas  coisas  que 
envolve  a  administração  de  fábricas,  de 
empresas, de teatros... De famílias... Por parente 
nos  negócios  é  uma  tragédia.  Tragédia  não  é 
sinônimo de  família?  Irmão  contra  irmão,  pai 
contra  filho,  mãe  que  mata  filhos,  irmão  que 
mata irmão, filho que come a mãe... Só tragédia, 
cara! Aqui, na fábrica, não foi diferente. Hoje, 
também, continua sendo do mesmo jeito. Havia 
pessoas,  hoje  há  personagens.  Havia 
personagens, hoje há pessoas. Tudo tem intriga, 
tudo tem intriga. Só intriga, me parece. Se você 
olhar de perto, ninguém é mesmo normal, não é 
meu caro Caetano?

Eles – E a moça do cafezinho?

Eu –  Coitado  do  cara.  Meses  depois  que  a 
fábrica fechou ele acabou sendo preso quando 
roubava  uma  padaria  lá  pelos  lados  do 
Fazendinha...

Nós  –  Quem  se  deu  bem  mesmo  foi  a  loira 
gostosa  do  marketing.  Ela  embarcou  numa 
jogada  e  se  deu  bem.  Foi  contratada  para 
assessorar um político famoso. O cara a levou 
para Brasília. Hoje ela tem um puta cargo num 
dos ministérios mais influentes na Esplanada.

Eu – Difícil estes novos tempos. Muito difícil. 
As  facilidades  que  são  criadas  sempre  trazem 
embutidos problemas que vão exigir soluções lá 
na frente e eles,  então,  vem nos vender novas 
facilidades. Sabe como é. Coisas de marketing, 
de mercado. Essas merdas todas.

Ele – O diretor gostou do resultado?

Vós –  Dá  para  entender  o  que  se  passa  na 
cabeça deles? Cabeça de diretor de teatro é igual 
a  bumbum  de  nenê...  Igualzinho...  Você  bem 
sabe o que sai dali, não é?

Eu – Quando eu sinalizar para você ir, você vira 
para  a  direita,  está  bem?  Só  isso.  Vira  e  sai 
caminhando  naturalmente.  Sem  pressa.  Está 
bem? Caminha, vira, vai sem pressa. Está bem? 
Quer que eu explique de novo, benzinho?

Eles – Eu pensei que ia ter mais importância...

Vós – Nem sempre, nem sempre...

Tu – Bem que andaram me avisando. Cuidado, 
cuidado... O cara vai comer seu cuzinho e... só.

Ele –  Se  for  para  montar  esta  merda,  melhor 
você descer na outra quadra.  Lá,  talvez,  tenha 
gente interessada nisso...

5– Tear circular com agulhas avariadas

Ele – Ele respirou fundo.

Eu – Eu disse apenas o óbvio.

Eles – Eles gritaram, gritaram muito.

Nós –  Nós  não  vamos  concordar  assim  tão 
facilmente.

Eu  –  Sinceramente.  Não  é  preciso  que  vocês 
aceitem  os  acontecimentos  com  naturalidade, 
Claro, eu sei. Eu sei, estou dizendo... Mas neste 
mundo de meu deus, nem sempre é normal que 
a  normalidade  aconteça.  Nem é natural  que  a 
naturalidade se faça presente. Não, não é jogo 
de palavras, ou, se preferir, que eu esteja apenas 
sendo  prolixo.  Não...  Claro,  eu  sei.  É  o  que 
estou  tentando  dizer.  Quando  todos  perdem o 
emprego,  quando  há  demissão  em  massa, 
quando o facão cai indistintamente sobre todos, 
a gente tem o direito de reclamar, de gritar. Eu 
sei. Claro, eu sei... Eu sei, estou dizendo...

Tu – Minha cabeça rolou junto com os demais.

Ele – Foi o novo diretor quem anunciou que não 
tinha mais trabalho para ninguém.

Vós – Também, só fizeram cagadas...

Nós – Independe de como vão levar o assunto 
para  a  frente.  Independe.  Aqui  perto  tem  o 
sindicato, não tem? Vão lá e perguntem como é 
que isso pode acontecer.  Vão lá  e  perguntem. 
Não me encham o saco, está bem? Eu já falei 
para você não apontar o dedo sujo para mim. Já 
falei. E se você insistir sou bem capaz...
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Eu –  Depois  que a  peça estreou.  Sim,  depois 
que  a  peça  estreou.  As  coisas  complicaram 
muito.  Ela  vivia  cobrando  dele  alguma  coisa 
que a gente não sabia o que era.

Tu – Os direitos serão preservados. A Justiça do 
Trabalho vai agir em defesa dos empregados.

Ele – E a moça do cafezinho?

Nós –  Andam  dizendo  que  não  foi  falta  de 
grana, que foi tudo armado. Uma armação bem 
urdida, bem fundamentada. Se é para fazer uma 
cagada, que seja bem feita, não é o que ela vivia 
dizendo? Então, aconteceu...

Vós – O que o diretor do sindicato falou?

Eles – Eles não sabem porra nenhuma de nada. 
Estão mais perdidos que nós...

Eu –  Sabe...  vou  te  contar,  mas  não  espalhe. 
Parece que ela ficou grávida. Que está fazendo 
chantagem.  Ameaçando...  O  cara  não  é  bobo. 
Mas quem tem cu tem medo, não é?

Tu – Será que os equipamentos e o estoque vai 
garantir  nossos  direitos.  O  FGTS  foi  mesmo 
depositado? Quem pode confirmar? Quem pode 
confirmar? Tem provas? Onde estão?

Ele – Ele, independente do que tenha feito, não 
é  de todo um canalha.  O cara tem lutado por 
todos nós. Ou será que estou enganado? O que 
você me diz?  Diga...  Não? Não é bem assim, 
como? Vai ver...

Nós – Nós queremos é nossos direitos!

Vós – Ela vivia cobrando... Eu achava tudo tão 
estranho como ela chegava aos ensaios. Sempre 
com aquele ar de poderosa. Ela podia enganar a 
você, a mim, não. Ela não me enganava mesmo! 
Tem gente que eu olho e já digo, sem erro: Ih, 
vai  dar  merda,  essa  vai  dar  merda!  Deu,  não 
deu?

Eles – O diretor do sindicato olhou bem para 
mim  e  sorriu:  Você  acredita  que  eles 
depositaram mesmo o FGTS? Os fornecedores 

vão querer  garantir  primeiro o que  é  deles.  E 
quem  é  que  vai  querer  pagar  por  um  tear 
circular  avariado?  Quantos?  Quantos  você 
disse?

Nós – Nós, aqui, bem escondidinhos, lá no meio 
dos panos,  fingimos que não ouvimos.  Rapaz, 
todos  nós  ouvimos  direitinho  o  que  ele 
respondeu...

Vós – A moça do cafezinho, de bobinha ela não 
tinha nada.

Eles – Não mesmo? Não?

Eu –  Ela  engravidou  mesmo?  Nossa!  Que 
babado, cara! Que babado!

Tu – A dívida, só com os bancos é de não sei 
quantos  milhões  de  dólares.  O  cara  comprou 
tudo  com  base  em  correção  cambial.  Com  o 
dólar  explodindo,  de  um  dia  para  o  outro,  a 
dívida  triplicou,  assim.  Quem  vai  conseguir 
pagar? Eu bem que avisei: Isso vai dar merda! E 
deu, não deu? Então... deu merda!

Nós – Mas a peça não vai rolar mais?

Vós – Estou falando, cara...

Ele – As aparências sempre enganam. Quando 
todos estavam pensando que tudo ia muito bem, 
vem a notícia...

Eles – E quem vai arcar com meu prejuízo?

Nós – Ué, foi só você?

Vós – O diretor olhou bem para ela. Não quero 
citar o nome dele para não complicar ainda mais 
a parada.  O diretor,  sim, aquele,  você sabe,  tá 
me entendendo,  sim,  ele,  aquele  mesmo.  Sim, 
ele  olhou  bem  para  ela.  Estava  lá  naquele 
cantinho,  perto  dos  banheiros.  Ele  olhou  bem 
para ela...

Eu – Eu não queria dizer isso para você. Mas 
você está me forçando a dizer. Sou obrigado a 
dizer...
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Tu – Então diga. Não fique enrolando.

Eles – Nós teremos que ajeitar umas coisas por 
baixo dos panos. Sim... para salvar alguma coisa 
você terá que me ajudar. Caso contrário, você, 
eu, todos vamos nos ferrar.

Nós – Assim, na maior?

Vós – Qual é o número da sua conta mesmo? É 
na Caixa?

Eles –  Deixa  pra  depois,  agora  eu  não  quero 
discutir  com  você...  Não  aqui.  Você  está 
nervoso. Eu sei. Muita pressão. Relaxe. Depois 
a gente conversa com mais calma.

Ele – Ele não quis nem saber... Mandou ver.

Eu – Eu estou dizendo que o que tem que ser 
resolvido  será  resolvido.  Não  quero  deixar 
esfriar o assunto. Vai ser resolvido e é agora.

Nós – Nós, ali, escondidinhos, sem respirar. Só 
prestando atenção.

Vós – Assine aqui, a transferência será feita na 
conta que você indicar, está bem?

Eles – Calma, o caralho!

Tu – Benzinho, benzinho, o gerente do banco 
ligou para você! Sua conta parece que está no 
vermelho.

Ele – Já disse para você não apontar este dedo 
sujo para mim, viu Roberto?

Nós  – Porradão! Porradão... tem de 10, tem de 
20... Maluco! Maluco! Porradão...

Eu – Conta, não enrole... O que ela disse?

Nós – Nós vamos avaliar a situação junto com o 
advogado dos fornecedores. Ué, mas vocês, do 
nosso sindicato vão avaliar  com os advogados 
dos fornecedores. Que boa defesa da classe, não 
é?  Estou  me  sentindo  completamente  só,  no 
maior abandono. Sem saber o que faço. Vai me 
deixar  aqui  falando  sozinha?  Vai?  Quando 

aconteceu,  bem,  quando  aconteceu  foi 
diferente... Agora...

Vós – Ele olhou bem nos olhos dela. Dava para 
ver que ele estava espumando de raiva. Olhou 
bem para ela e falou. Não falou. Ele berrou, ele 
gritou a plenos pulmões:

Eu sou estéril, porra! Eu sou estéril! Acha que 
vai  me  pegar  com sua  mentira?  Vá  se  foder! 
Procure  com  quem  você  andou  transando. 
Comigo  você  nunca  iria  ficar  grávida,  tá 
sabendo?  Comigo,  impossível!  Eu  sou  estéril. 
Nunca consegui engravidar mulher nenhuma, tá 
sabendo.  Vá  se  foder!  Vai  contar  pra  minha 
mulher,  o  quê?  Que  eu  trepei  algumas  vezes 
com  você,  é?  Então,  vai  e  conta.  Ela  vai  rir 
muito na sua cara.

Ele – Eu bem que avisei que ia dar merda!

Eles – Eles avisaram que ia dar merda...

Tu –  Apenas  você  não  aceitou  que  estava 
entrando numa fria ao assinar o tal papel.

Vós  – Vez ou outra eu pensava que o cara não 
era  de todo um sacana.  Mas como a gente  se 
engana, não é? A merda está feita. Fazer o que 
agora?

Nós – Um cara, lá no ministério onde a gostosa 
trabalha disse para um amigo meu, um vizinho 
meu, por sinal,  disse que ela armou uma treta 
que ainda vai dar muito pano pra manga. Que 
ela armou uma jogada que vai respingar até no 
presidente. Você vai ver. Pode acreditar.

Ele –  Então...  só  restou  mesmo  que  ela 
começasse a chorar. Chorar, desesperadamente. 
Sabe, a mãe dela estava com câncer. Dizem que 
já  era  terminal,  que  ela  não  tinha  nem como 
comprar  aspirinas.  Mas,  pelo  que  eu  sei, 
aspirina não é remédio para câncer...

Eu –  E  eu  tenho  alguma  coisa  com  o  seu 
pobrema? Tenho?

Tu – Não, não tem, mas a prova que eu tenho é 
que você não transferiu aquele dinheiro para a 
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minha  conta.  Você  transferiu  foi  para  sua,  tá 
sabendo? Como foi para a sua própria conta – 
eu  não sou  boba  de entrar  em fria  assim –  o 
papel do depósito foi para a mão do advogado e, 
agora,  agorinha  mesmo o  delegado deve  estar 
mandando  você  ser  procurado  pelos 
investigadores. É cana brava, cara! Acha que eu 
ia cair na sua? Dinheiro desviado, cana brava!

Eles – Falando em pobrema, como é mesmo que 
a mocinha do café ficou?

Nós – Sei lá,  só sei  que a loira do marketing 
armou uma treta e a coisa vai estourar em breve. 
Vai ser merda pra tudo que é lado!

Ele –  Independe  de  mim  uma  solução.  Nem 
negociada, nem discutida na justiça. Não tenho 
parâmetros para avaliar  por onde uma solução 
deverá passar antes de chegar em minhas mãos. 
Assim que eu souber, eu aviso. Volto a avisar: 
tire esse dedo de minha cara, filho de uma mãe. 
Ah, você é meu irmão, é Roberto? Não creio, 
você não tem nada que se pareça comigo, com 
meu pai. Você não deve ser filho do mesmo pai. 
Não deve ser.

Eu – A moça do cafezinho está aí. O senhor vai 
recebê-la agora?

Tu – Pode deixar ela entrar, sim. Pode deixar.

Nós – O que você quer mesmo?

Vós – Sabe, doutor, acho que estou com alguma 
coisa na minha vagina.

Eles – Não sei, terei que mandar examinar mais 
atentamente esse problema. Não me parece nada 
grave.  Mas é  bom investigar  melhor.  Quantos 
milhões  mesmo?  Quantos?  O  senhor  tem  a 
cópia do recibo do depósito? Ah, é uma cópia? 
Autenticada?  Passou  pelo  cartório  antes,  é? 
Ainda bem. Prossiga na oitiva do depoente.

Eu – Não, não é nada. Isso umas gotinhas vão 
resolver.  Duas  gotas,  de  três  em  três  horas. 
Dissolva  em  água,  mas  pode  ser  num  suco 
também. Tome durante sete dias. Se der alguma 
reação,  ligue  que  a  enfermeira  vai  avisar-me, 

sim?  Não  se  preocupe,  a  consulta  eu  mando 
cobrar dele. Não se preocupe.

Eles – O que ela fez?

Ele –  Ele  falou,  gritando,  eu  já  disse.  E  ela 
chorou,  chorou.  Mas quando nós  saímos atrás 
das cortinas ela olhou bem para nós e virou as 
costas.  Que  choro  mais  falso.  Ela  quis  dar  o 
golpe do baú, e se deu mal!

Vós – A peça vai continuar? Ou todos estamos 
sem trabalho?

Nós –  Sabe  aquela  menina  loirinha  que  vivia 
fazendo  uns  bicos  por  aqui,  ela  vai  ser 
contratada. Ela será a nova moça do cafezinho. 
Já  está  até  com um avental  novo.  Azul.  Bem 
azul. Eu detesto azul.

Eles – Será que ela sabe?

Ele – Sabe o quê? O advogado informou que 
nem vendendo todo o patrimônio da fábrica, o 
estoque e  o  maquinário  vai  dar  para pagar  os 
fornecedores. O rombo foi enorme. O Roberto 
já está com prisão preventiva decretada. Vai ser 
cana  brava,  tá  me  entendendo.  Falcatrua, 
sacanagem, tudo isso deu no que deu. Ele não 
podia  sair  ileso  disso  tudo  que  ele  armou  ao 
longo  dos  últimos  dez  anos.  Não  podia  sair 
ileso.

Eu –  Afinal  de  contas,  o  que  deu  mesmo no 
bicho hoje?

Tu – Cavalo, o cara era mesmo um cavalo. Só 
sabia dar coices, tratar mal as pessoas, agredir, 
passar cantadas,  também. Só era gentil  quanto 
estava com o pau duro e fazia aquela cara de 
coitado. Ainda bem que eu não caí no papinho 
furado dele. Mas você, sei não...

Nós – Avançou o sinal e se deu mal. Eu meti a 
mão  na  cara  dele.  Meus  dedos  ficaram 
estampados  na  cara  dele.  Sabe...  não  gostei 
muito das novas estampas do nosso mostruário. 
Parece  pano  velho,  coisa  desbotada.  Tem  um 
tom azul que não me agrada. Em compensação, 
tem uns tons ocres, que eu adoro. Na próxima 
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cena a gente revê qual vai ser a cor de fundo, 
está  bem? Venha,  caminhe bem devagar.  Não, 
não vire assim, mecanicamente. Vá devagar até 
lá, vire-se para a direita e saia. O quê? É pouco? 
Mas eu depositei 10 mil na sua conta. Será que 
dá para comprar tudo para o cenário?

Eu –  Eu  vivia  dizendo  que  queria  pegar  o 
Roberto pelos  colarinhos.  Eu não peguei,  mas 
alguém o  pegou  direitinho.  E  com mãos  bem 
mais fortes que as minhas.

Tu – E a moça do cafezinho, a nova?

Eles – Não sei, não sei... Parece que ela foi ao 
médico  hoje  cedo.  Mandou  avisar  que  viria 
depois da consulta. Eu mesma fiz o café hoje. 
Não está melhor? Fiz na nova máquina de café.

Ele – O segurança não deixou ela entrar. Ligou 
antes. Ele não sabia quem ela era. Ligou para 
perguntar.

Eles – O chefe gostou da novidade?

Eu –  Não  gostei  nadinha.  Vocês  tomam suas 
decisões  e  depois  eu  é  quem  pago  o  pato. 
Fizeram cagada, assumam. Já deixei bem claro 
que  aqui  quem não  seguir  as  regras  terá  que 
assumir. Foram vocês dois, só os dois? Ah, cada 
um  assume  metade  da  bronca,  está  bem? 
Alguém  pode  me  chamar  o  Roberto?  Peçam 
para  a  menina  do  cafezinho  trazer  um  sem 
açúcar para mim. Sem açúcar, está claro? Poxa, 
ninguém  obedece  mesmo  aqui.  Só  mandando 
uns para o olho da rua. Roberto, alguém pode 
me chamar o Roberto? Não é o Rogério... é o 
Roberto!

Tu – Você me chamou?

Ele – No que possa servi-la?

Eles –  O quê?  Vai  querer  agora?  Assim,  sem 
mais nem menos?

Ele – Já disse, sim... venha. Adoro quando você 
esfrega sua xana em mim. Adoro...  Não, pode 
ser  com  calcinha  mesmo.  Hoje  estou  sem 
tempo.  Só dá uma esfregadinha  que  estará  de 

bom tamanho. Em pé? Não...  deite-se naquele 
edredon.  Não,  não  tire  a  calcinha,  não  tire. 
Fique assim. O quê? O sol está ardendo a sua 
bunda?  Está?  Alguém  pode  me  chamar  o 
Roberto de novo? Achem ele,  é  urgente.  Esse 
meu irmão ainda vai  me deixar louco.  O cara 
não  se  emenda.  Bem  que  meu  pai  andava 
desconfiado com o  jeito  dele.  Bem que  o  pai 
falava. Esse menino não se parece nada comigo. 
Nem pau grande ele tem como o meu. E como o 
meu também, claro!

Nós – Rapaz, onde foi que você arrumou tudo 
isso?

Vós – É da minha natureza...

Eles – Então, conte-me... como ela ficou depois 
de tudo?

Ele – Sei lá, só sei pelo que me disseram. Mas 
você sabe que as pessoas aumentam um pouco.

Eu –  A fábrica,  a  partir  da  próxima  segunda 
feira não vai funcionar mais.

Tu  – Quando a peça vai estrear?  Já está  tudo 
definido?

Ele – Parece que sim. Parece que os caras da 
Polícia Federal o pegaram num hotel lá em Foz 
do Iguaçu. Mas o cara é mesmo burro. Logo em 
Foz do Iguaçu, tão pertinho. Idiota completo.

Nós –  Os  direitos  de  todos  vocês  estão 
garantidos. A gente não pode afirmar quando é 
que a Justiça do Trabalho vai começar a liberar 
os direitos de cada um. Ainda bem que nosso 
advogado não foi na conversa do advogado que 
representava a maioria dos fornecedores. Se ele 
não  fosse  um  cara  honesto,  a  gente  estava 
mesmo fodido. A gente estava ferrado mesmo!

Eles – Quando? Amanhã eu volto. Está bem...

Ele – Nas aparências tudo parece ter ficado na 
mesma,  mas  há  muitas  diferenças,  sutis 
diferenças  nas  cores.  As  tramas  são  mais 
perfeitas que as feitas com a velha máquina de 
tear  circular.  Agora  tudo  é  feito  com  mais 
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agulhas  e  com mais  fios.  Uma máquina  mais 
compacta,  mais  rápida.  É  uma  máquina 
japonesa que tece a malha circular, agora tudo 
tem fio especial. A trama, a trama é mais sólida, 
mais firme. Não estica de um lado, não deforma 
com o passar do tempo.

Eu – A trama dos nossos afetos...

Tu –  A trama  do  tecido  da  cortina  é  bem o 
registro  de tudo que aconteceu embaixo desse 
teto.  A velha  e  antiga  fábrica,  a  chaminé  da 
caldeira que movimentava as engrenagens e que 
gerava  força  para  movimentar  as  antigas 
máquinas de fiação, as urdideiras, cada máquina 
que a gente trabalhava sete dias por semana, 24 
horas por dia, todos os anos, durante mais de 60 
anos...

Nós – Nós não temos tempo para contar tudo o 
que aconteceu aqui, mas foram tantas histórias. 
Será  que  alguém,  um  dia,  vai  contar  estas 
histórias para que as pessoas fiquem sabendo o 
que realmente aconteceu aqui?

Eu  –  Alguém  pode  me  chamar  o  Roberto, 
novamente?

Tu –  Ele  disse  que  não  vai  atender  a  mais 
nenhum pedido de vocês. Disse: chega!

Eles –  Não  quero  ninguém  me  aporrinhando 
hoje. Estou com uma tremenda enxaqueca e não 
vou tomar mais aspirinas. A dor de cabeça vai 
ter  que  desaparecer  na  boa,  sem  remédio.  O 
quê? Descobriram quem foi que matou a Odete 
Roitmann?  Quando?  Hoje  vão  mostrar  o 
verdadeiro assassino? Alguém pode me chamar 
o Roberto?

Eu – Não importa o tamanho. Se servir para o 
que  preciso,  eu  compro.  Quanto  é?  Quanto? 
Você  deve  estar  louca,  querendo  cobrar  isso 
tudo. Não pago, não pago e não pago. Se não 
estiver no orçamento eu não vou pagar. Quem 
comprou sem autorização que assuma a bronca.
Alguém pode me chamar o Roberto?

Nós – Você me chamou? De novo vem com essa 
baboseira?

Vós – O tal  polaco que é poeta passou aí  em 
frente agorinha mesmo. Parecia puto da vida!

Ele – Será que ele é o namorado da nova moça 
do cafezinho? Logo dela?

Nós – Não, não mesmo. Ele não se sujeitaria a 
tamanha humilhação. Ele não...

Eles – Mas alguém pode chamar o Roberto?

Eu – O que você quer?

Nós –  Nós  queremos  um  pouco  de  paz  de 
espírito.

Vós – Algum espírito de porco baixou por aqui, 
é isso? Quem será o encosto?

Eles –  Olhem para  o  lado.  Cada  um tem um 
pouco de culpa no cartório. O que achar que não 
tem, que se manifeste. Mas, no fundo, todos nós 
temos um pouco de culpa. Não é fácil assumir 
isso,  aqui,  diante  do  público.  Digo,  aqui  em 
público não é fácil assumir isso que aconteceu.

Eu – Alguém pode me chamar o Roberto? Será 
que terei que gritar para alguém me ouvir?

Tu – O que você quer?

Eles –  Eles  querem que  você  venha  até  aqui 
para receber uma homenagem.

Ele –  O  quê.  Acham  que  eu  vou  cair  nessa 
pegadinha?

Eu – Sim, pode entrar. Você é nosso convidado 
especial. Afinal se estamos aqui, alguém foi que 
nos incentivou, não é mesmo?

Eles – Vamos, corram lá nos fundos e tragam o 
Roberto com urgência. Cadê o Roberto?

Ele – Estou aqui! Manda ver!

FIM

Curitiba, 29 de novembro de 2009 – Céu azul e  
faz calor.
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