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CENAS 

CENA INTRODUTÓRIA 

1. Santíssima trindade: Doutor Jota Dê, Justino de Breu e Ele/Ela. 

JOTA DÊ - Sabe o porquê estamos aqui? 
JUSTINO DE BREU - Não. 
JOTA DÊ - Pensei que fosse claro o porquê estamos aqui. 
ELE/ELA - Não, de fato ninguém sabe. 
JUSTINO DE BREU - Todos devemos buscar respostas. 
JOTA DÊ - Acho minhas respostas no sexual. O chakra base. 
JUSTINO DE BREU - O que estamos fazendo aqui? 
JOTA DÊ - Vamos começar de novo. 

(Blecaute) 

JOTA DÊ - Sabe o porquê estamos aqui? 
JUSTINO DE BREU - Por quê começar de novo, não entendi? 
ELE/ELA - Na verdade a gente só tava fazendo uma aposta e você apareceu. 
JUSTINO DE BREU - Foi? 
JOTA DÊ - Era um jogo bobo, não vem ao caso. 
ELE/ELA - Eu tava ganhando. 
JUSTINO DE BREU - Vamos começar de novo. 
JOTA DÊ - Por favor. 
ELE/ELA - Por quê? 

(Blecaute) 



ELE/ELA - Doutor, ele pecou. 
JUSTINO DE BREU - Por que pequei? 
ELE/ELA - Porque decidi isso, agora cale a boca e se comporte. 
JUSTINO DE BREU - O que é pecado? 
JOTA DÊ - O que decidimos que seja errado. 
ELE/ELA - Ele tem feito muitos questionamentos. Isso pra mim são alucinações. 
JOTA DÊ - É tudo culpa do Capeta. 
JUSTINO DE BREU - Colocar tudo na conta de Satanás? Um gênio o senhor. 
ELE/ELA - Muito precipitado. 
JUSTINO DE BREU - Não se custa pensar, porém, pagamos o valor daquilo que 
ponhamos a falar. 
ELE/ELA - Um anjo decaído nunca será escutado. 
JOTA DÊ - Protesto. Será escutado sim, como falso profeta. Será o medo da promessa 
divina. 
JUSTINO DE BREU (música) - O pão duro com água não deixa 
Não deixa a fome apertar 
O suor que escorre a testa  
é tempo bom gastar 
Dinheiro q falta na bolsa é da volta que a vida dá 
O choro que esconde na cara 
O sorriso tem pra mostrar 
E se for discutir se pra vou ficar, se vou sair 
E nada acontecer  
Logo a terra há de comer 
Bem nobre  
Cantando forte 
Ao som dos potes 
Mostrando os dotes 
Bem nobre 
No sol dos pobres 
Suando morte a quem tem fome 
A falta presente na mesa 
A faca começar a caçar 
As vezes sobra um cadin d'água 
Pra sede a gente aguentar 
A porta não abre contente 
Quando a mãe da gente 



Vem pra machucar 
A porta me mostra o que sente 
Quando de repente a luz apagar. 

(Blecaute) 

2. Entrada de Úrsula e diálogo com Bandalho e fofoca dos oratórios. 

Úrsula está saindo da cadeia depois de 20 anos, presa por homicídio e Bandalho está 
esperando-a, como se já conheciam. 

ÚRSULA (falando sozinha) - Finalmente livre. É tão claro a necessidade que tenho de 
me dedicar a minha ordem. Nada perdido em período preso pelo simples fato de 
justificar os fatos. 
BANDALHO - Retalhos. Um mulher em retalhos com um fruto no ventre e seu sangue 
derramado. Não acha vergonhoso? E o motivo, teve? 
ÚRSULA -  Ah, então conheces o meu “crime”? O tempo que passei presa, não é o 
suficiente para pagar para você? E para quê quer saber do tal motivo, já foi, e já paguei 
por isso. 
BANDALHO - Foi o sangue de minha esposa e de meu filho que correu nas tuas mãos. 
Assassinou a mim também. Os juros de uma dívida como essa é impagável. A prisão 
vai ser pelo resto da sua vida, porque agora eu quero ter um filho, já que tirou essa 
oportunidade de mim, terá um filho meu. 
ÚRSULA - Filhos com cara de um preto? Gosta de frutos vindo de brancas, como a 
que foi morta, mesmo que obrigadas, parece ate vergonha da própria cor, e com razão! 

(A dança que representa o estupro). 

3. Diálogo com Bandalho 

Volta com a dança demonstrando outra cena de estupro, diminuindo cada vez mais, 
mas continuam nesse movimento. 

ÚRSULA - Estou livre, mas ainda presa. Vai continuar com isso que você chama de 
vingança até quando?  
BANDALHO - Na porta da cadeia já disse que seria para o resto da vida. 



ÚRSULA - Já se passou 20 semanas? 30? Não tenho noção desse tempo. Mas quer 
me manter nessa casa para o resto da vida? Me violentar sexualmente até o fim?  
BANDALHO - 20 Anos parada? Sem sofrer? Não achas pouco? Não acha que merece 
mais? Eu sei que aqui é Brasil... mas deixa o resto da sua pena comigo.  
ÚRSULA - O único rosto que terei contato será com um rosto preto?  
BANDALHO - Se é tortura para você, sim!  
ÚRSULA - E se nascerem mais frutos? 
BANDALHO - Terá que conviver, até porque não mataras mais um filho meu. 
ÚRSULA - Não quero ter filhos para morrer, já chega, não terá nenhum fruto meu mais. 
BANDALHO - Sou eu que decido isso. 
ÚRSULA - Filho meu não, todos nascem e morrem, estou cansada. 
BANDALHO - Porque nascem de você, são pretos e quando morrem não sai nenhuma 
lágrima de seus olhos. Você é a substituição de minha esposa agora, e um dia terá que 
aceitar um filho meu. 

4. Cena Úrsula com Isabela espalhando ossos 

ÚRSULA - Irônico né? A pele desses bebês era negra, preta, e os ossos são brancos. 
Todos nós somos brancos por dentro, é a purificação, eles foram erros genéticos. Eu 
gosto de colecionar ossos. 
ISABELA - Matando de novo? Escondendo teus rastros? Acabou de sair da cadeia, 
some e quando vemos já está com os ossos nas mãos, são de negro? 
ÚRSULA  (disfarçando) - Ossos de bichos.  
ISABELA - Acho mais digno matar um humano do que um animal. 
ÚRSULA - Animal negro, com cara de frutos de vingança. 
ISABELA - Eu sei que és a nova esposa branca de Bandalho, aquele preto com fetiche 
por brancas (passando a mão nos braços). 
ÚRSULA - Já me veem como a nova?! Não sabem da verdade.  
ISABELA - Eu sei de tudo, do que os outros sabem, do que você sabe, do que o jornal 
oculta. Vi que veio da casa que Bandalho abandonou, prometendo que seria um novo 
hospital, ele sente atração por te aprisionar em um ambiente que humanos morrem por 
doença, um psicopata. 
ÚRSULA - Doença é o que aquele rosto preto têm. 
ISABELA - Sei que eras virgem antes de teu marido. Você me lembra Luci… já pensou 
em experimentar um sexo mais prazeroso e glorioso, o da mulher? — estende a mão 
para Ursula como quem quer persuadir. 



ÚRSULA - O que achas que sou? Sabe que sou assassina, mas quer que me vejam 
como aberração?  
ISABELA (se aproximando e dando sinais de relação) - Eu sei que gostas (dando a 
volta em Ursula), eu sinto (pega no cabelo), sinto que o motivo de ter sido presa não foi 
pelo que disse para polícia, a fala que apareceu no jornal. Ex presidiárias me atraem, 
ainda mais com o seu mistério. Psicóloga hipnótica né? Já pensou em hipnotizar uma 
menina?  
ÚRSULA - Ninguém pode saber desse desejo, eu vim espalhar ossos, só espalhar 
ossos. 

(Performance simbolizando a relação sexual entre as duas). 

5. Úrsula e Bandalho matando os filhos  

Úrsula fica em seu oratório , com um balde de água, enquanto ela coloca a máscara da 
organização do Ku Klux Klan, Bandalho vai citando casos de racismo do seu oratório. 

(Úrsula se abaixa até o balde, coloca suas mãos, faz um movimento como tivesse 
afogando alguém). 

ÚRSULA - Matei, matei mesmo, matei, matei. Matei pelo simples fato de que não 
combinava com o meu tom de pele, não tinha como serem meus filhos, eram seus 
filhos, somente teus. Teus filhos malditos, filhos com teu rosto preto, pretos. 

ORATÓRIOS - Nunca se mataram tantos anjinhos, como agora. 

(Ele/Ela entra em cena , e Úrsula em seu Oratório, vai ao seu encontro na arena). 

ELE/ELA - Úrsula? Matando?  
ÚRSULA (saindo de seu oratório) - Quem é? 
ELE/ELA - Então você é a Úrsula esposa de meu irmão?  
ÚRSULA (assustada) - Um branco como eu e cego?! Não sou esposa, sou escrava 
sexual por vingança dele. 
ELE/ELA - Sei que não gosta dele. E também me sufoca.  
ÚRSULA - O toque de Bandalho não combina com o meu, é por isso que ele me 
violenta, mas não nego o prazer, mas também não nego a vergonha da cor. 
ÚRSULA - Todo dia nasce um Bandalho diferente. 



ELE/ELA - Todo dia um Bandalho é acobertado.  

6. Úrsula e Ele/Ela - relação. 
(Se encontram de costas). 

ÚRSULA - Você me lembra Jesus. Sempre pedi uma imagem de Deus, mas ele dizia 
que era branco e não fazia parte da tortura.  
ELE/ELA - Agora eu sei porque ele te violenta.  
ÚRSULA - Se eu morresse, ele continuaria me violentando. 
ELE/ELA (enforcando-a) - Posso Salvá-la? Vamos fugir ou morrer juntos? Eu até te 
mataria para que ele não pudesse te tocar.  
ÚRSULA - Está me violentando como ele agora, só que és branco.  
ELE/ELA - Você também o ama como a mim. 
ÚRSULA - É uma metáfora de odiar e amar, misturada com o prazer da carne. 

7. Edith e Kelly - toque até a cena do baú 

(A cena se inicia com as batidas do coração de Kelly, realizada por Edith em seu 
oratório. Conforme o ritmo vai aumentando, Kelly vai fazendo a sua partitura corporal e 
despertando a memória). 

MARINA (toca o sino) -  “Ele, manso e humilde de coração.” 
KELLY - Fazei do meu coração semelhante ao vosso. 
EDITH - Que culpa eu carrego? 
KELLY - Que culpa carrego eu? 
EDITH -  A de querer ser amada ou a de amar demais? 
JOTA DÊ - A de ser mulher! 

(Edith vai saindo do oratório em direção ao centro repetindo as palavras) 

KELLY - A de ser Mulher? 
JOTA DÊ - A de ser culpada. 

ORATÓRIOS - Culpada! Culpada!  

EDITH - Um toque, um toque? Um toque, um toque. Uma sensação, uma sensação, 
uma sensação da sombra da culpa que me persegue a cada esquina (para alguém da 



plateia). Aquele homem, está vendo? Ele voltou e não para de olhar para mim, tem a 
mesma cara dele, todos com a mesma cara, menos aquele ali (aponta para Jota Dê). 
Mas eu me lembro bem dele, dos seus toques por cada parte do meu corpo em todas 
as noites antes de me fazer dormir. Onde eu estava mesmo? Ah é (volta pro mesmo 
cara que apontou no início) a cara dele, é a mesma de Marcos. 
KELLY - Acha mesmo, que a culpa de tudo é sua? 
EDITH - Todos me condenam, mas eu não lembro o que aconteceu. 
KELLY - Quem tocou você? 
EDITH - Foi ele (aponta para Jota Dê). Mas eu não consigo ver o seu rosto, está 
coberto.
KELLY - Tocam meu corpo todos os dias, muitos…. Sem nenhuma piedade, me 
despem, me usam e vão embora. E a culpa é minha? 
EDITH - Estou sentindo um cheiro de crisântemo. 
KELLY - Deve ser o perfume que o comendador trouxe pra mim, de Paris. 
EDITH - Coisa minha, estou com a cabeça embaralhada. Como você está diferente! 
KELLY - Está vendo como estou gorda, velha, cheia de varizes e de dinheiro? 
EDITH - Mulher assim não é amada! E você já foi tão amada, li em seu diário todos os 
seus casos de amor. 
KELLY - Leu? Duvido! Onde? 
EDITH - Não me lembro muito bem, mas acho que foi… 
KELLY - Chega! Me cansei dessa conversa, vou me embora.  

(Luz no oratório de Edith). 

EDITH - Não, espera, tenho que te mostrar uma coisa muito especial que guardei 
durante anos (vai até o seu oratório buscar a caixa e levar para o centro). 

(Apaga a luz do oratório de Edith) 

KELLY - Ah, o meu baú, guardei minhas mais lindas lembranças nele. Como você 
conseguiu? 
EDITH - Eu morei no seu antigo lar com a minha família. Dormia no melhor quarto da 
casa, que por acaso era o seu. E antes de mamãe e papai queimar todas as suas 
coisas, eu corri no sótão e salvei o seu baú. Ah esse diário, li tudinho sobre você nele, 
todos os homens que deitaram em sua cama estão lá, detalhe por detalhe, até perdi as 
contas de quantos foram... 

(Fumaça).  



KELLY - Foram milhares menina, milhões até. Tinha homens de todos os jeitos: 
Gordos, magros, grandes, pequenos, pobre, rico, branco, preto, os com mais vontade 
os com menos vontade, não faltava homem na minha cama. Fui a mais amada da 
minha época, mas não amei ninguém! 
EDITH - Mentira! Eu li em seu diário a sua paixão por um rapaz comprometido. Era tão 
apaixonada por ele. 
KELLY - Há sim, Rafael…(pegando um corselete no baú) Inclusive usei essa roupa na 
nossa primeira noite de amor, quando ainda servia em mim. (Com saudosismo) ainda 
me lembro de seus cabelos lisos e escuros. Todas as mulheres deveriam amar 
somente os homens comprometidos, são os mais quentes e viris. 
EDITH - Marcos nunca gostou que eu usasse roupas assim, achava bizarro e profano. 
Mas eu sempre usava quando ele não estava em casa.  
KELLY - Ah os homens, não posso viver sem, mas os odeio.  

(Edith pega a caixinha com o coração de Kelly e vai admirando) 

EDITH - E essa caixinha? nunca a vi antes, como veio parar aqui?  
KELLY - Deixe essa caixinha, não é nada de importante. 
EDITH - Eu sempre achei esse batom muito lindo, mas nunca passei, Marcos não 
gostava. (vai se levantando e admirando essa mulher). Dizia que só as putas usavam 
batons vermelhos. Mas mal sabia ele que o meu maior desejo era ser puta, fazer o que 
eu quero e com quem eu quero, igual a você. 

Kelly: Quer ser como eu, quer? Ter a fama que tive. A vida. O dinheiro. E morrer 
assassinada por alguém que realmente amei? Já pensou em morrer na mão de um 
homem?   

(Kelly vai em direção ao seu oratório). 

EDITH - Espera... estou me lembrando de uma coisa (colocando tudo dentro da caixa). 
KELLY - O que foi?  
EDITH - Não, nada, é coisa sem importância. Adoraria ser morta por um homem, deve 
ser a coisa mais linda!  

(Inicia a música Millord - Edith Piaf e Edith vai para o seu oratório). 

8. Bandalho e Isabela 



BANDALHO (assustado e com raiva, escondendo algo) - Você aqui em casa  de novo?  
ISABELA (fazendo sinal sexual com a língua e os dedos) - Ainda sou paciente de 
Úrsula. Uma nota no jornal de meu pai, pode destruir sua vida.  
BANDALHO (conformado) - Seu pai já lançou o de hoje? 
ISABELA - Para que Jornal? Deixa as notícias comigo. Úrsula está grávida de novo, e 
dessa vez ela não vai matá-lo. 
BANDALHO - Meu?  
ISABELA - Não vai ter a tua cor. 
BANDALHO - Um filho branco?! Sai da minha casa! 

(Bandalho vai atacando)  

ISABELA - E vai fazer o que? Me violentar? Violentar mais uma branca? Aí aí, o que 
vai querer colocar na sua nota?  
BANDALHO - Não é da sua conta o que eu faço em particular menina intrometida! 
ISABELA - Particular? Nesse cenário de notícias o pessoal é político. 

9.  Úrsula e Bandalho planejamento da morte d’Ele/Ela 

BANDALHO - Matou meus filhos porque são pretos, de pele escura, como eu! Preferiu  
carregar em seu ventre um branco. 
ÚRSULA - Seu irmão é lindo, como a alma branca de um homem e dessa vez nascerá 
alguém de valor de meu ventre. 
BANDALHO - O filho branco não vai morrer. 
ÚRSULA - Finalmente um filho meu não morrerá.  
BANDALHO - Eu preciso de você para cumprir meu plano de vingança. 
ÚRSULA - E eu de você, pois és o primeiro homem que me despiu.  
BANDALHO - A eliminação da história será com outra pessoa.  

10. Úrsula e Ele/Ela - promessa com Bandalho e luta d’Ele/Ela com Bandalho 

ELE/ELA - Promete amar meu filho? 
ÚRSULA - Prometo, ele não será preto. 
ELE/ELA - É fruto de uma traição dos dois lados. 
ÚRSULA - Só de seu lado, e isso já está resolvido. 



(Bandalho e Ele/Ela começam a luta). 

BANDALHO - Saiba que teu filho terá o que merece, mas eu prometo que nunca 
saberá quem foi.  
ELE/ELA - Serás o Pai? 
BANDALHO - Serei o dono da vingança. 
ELE/ELA - Amará meu filho como amas violentar brancos. Eu te amaldiçoo. 
BANDALHO - Sim mais um para violentar. Porque merecem. 

(Bandalho e Ele/Ela lutam. Bandalho sai para seu oratório, Ele/Ela fica no chão). 

ELE/ELA - Não me matou, mas sempre estive morto em suas mãos. Morto em vida, 
pois aquele que crê em nada, nada é. Egoísta. Aquele que joga toda a culpa no ventre 
e depois o solta em laudo de loucura. 

11. Parto de Justino 

(Justino entra com um urso). 
  
ÚRSULA (parindo) - É menino! 
JUSTINO - E feio.  
ÚRSULA - É branco. 
JUSTINO - Dá-lhe uma manga e tornarás o próprio cão chupando manga. Mais uma 
vez nasce um aborto consagrado em uma dicotomia.  
ÚRSULA - Engole o choro.  
JUSTINO - Não sangro somente pela placenta, mas pela história que rege a família.  
ÚRSULA - Acha que Bandalho é teu pai? Não. Nunca foi. Teu pai é branco, fraco e 
morto pelo próprio irmão. 
JUSTINO - Acha que eu acredito nos mortos? Não vou chorar em túmulo indigente. 
Morrerei afogado em um salgado mar de mágoas. Não vejo nenhuma novidade. 
ÚRSULA - Quantas vezes te deixei cair sem querer amamentar?  
JUSTINO - Não consigo te odiar. 
ÚRSULA (canta voltando para seu oratório com o urso) - “Nana Neném, que o Capeta 
vai pegar 
Papai não está  
E mamãe não vai cuidar”. 



(Blecaute, entra Bandalho no meio). 
  
BANDALHO - E Úrsula? 
JUSTINO - Por que pergunta? 
BANDALHO - Cadê a devota de Jesus Cristo? 
JUSTINO - Cantando pra uma alma subir. 
BANDALHO - Imagino. 
JUSTINO - Senti mais uma vez o teu cheiro repugnante entranhado no seio de minha 
mãe. 
BANDALHO - E sentirá mais, todos os dias. Como prova de quem é dono daquela 
mulher, daquela carne estagnada em putrefação. Essa é a divida. Não tem perdão. 
JUSTINO - Queimará com sua arrogância no fogo do inferno.  
BANDALHO (da um tapa na cara de Justino) - Cala essa boca! 
JUSTINO - Amém. 
BANDALHO - Já parou pra pensar o quanto tem se tornado um Zé ninguém? Uma 
sujeira rejeitada pela própria mãe, mulher que diz que ama. Eu durmo todos as noites 
com ela, sou eu quem sinto o suor de seu corpo, ouço seu gemido e me afogo no gozo 
do seu colo. Onde está Úrsula? 
JUSTINO - Não sei! 
BANDALHO - Está na minha cama, arreganhada e cansada. Consegue sentir o cheiro 
de sua amada em meu corpo? Vai chamar sua mãe pra foto. 

12. Jogo da família, voz do Brasil. 

(Permanece Bandalho e entra Úrsula. Ambos ao lado de Justino e começa a entoar a 
"voz do brasil" eles olham para o público, tiram as fotos da família. Acaba a música e 
Bandalho sai de cena; Úrsula e Justino vão virando para o lado contrário, em uma 
conversa). 

JUSTINO - Como foi hoje? 
ÚRSULA -  Agonizante. Como foi hoje? 
JUSTINO - Em meu santo nome, será a última. Diga que me ama e nos livraremos da 
alma sebosa que nos perturba. 
ÚRSULA - Eu sinto pelo teu corpo a mesma atração que sente pelo meu. Mas não o 
amo. Eu não consigo sentir tal afeto por ninguém além de mim mesma. 
JUSTINO - É perceptível cada palavra dita. Seus olhos não mentem. 



ÚRSULA - Todo dia teu corpo diz algo para o meu, motivado pelo autocontrole, mas 
seu coração diz outro completamente distante. 

(Começam um jogo de fazer a Cruz em diálogo) 

ÚRSULA - Não quero mais sentir o frescor do calor do teu corpo. 
JUSTINO - Não negue ao demônio o prazer de tua carne. 
ÚRSULA - Não citamos satanás nesta casa! 
JUSTINO - Jamais agi com tamanha blasfêmia na casa do rei. 
ÚRSULA - Assim seja. Eu não o amo. 
JUSTINO - Eu sei. 

(Vão se aproximando de costas) 

ÚRSULA - Sempre senti nojo do teu corpo ao meu. Pensei que se tivesse um filho 
homem branco estaria satisfeita mas me enganei. 
JUSTINO - Eu sei, eu sempre soube. 
ÚRSULA - Justino eu te odeio e sempre te odiei, eu te odeio, eu te odeio. 
JUSTINO - E o pai? 
ÚRSULA - Não navegou ondas além do horizonte firmado em seus pés. Abençoo a 
morte conquistada por seu enteado. Faça o sofrer, depois me preocupo com o caixão. 

13.Cecília e coreografia do estupro 

CECÍLIA (música) - “O cravo brigou com a rosa, de baixo de uma sacada…”   

CECÍLIA, GRACÍ e ELE/ELA - Cecília, Cecília... Cecília. 
   
CECÍLIA - Tenho escutado esse nome aqui, quando eu saio, quando eu volto. Mas por 
que raios vocês chamam o meu nome o tempo inteiro? O que você quer com ela, em? - 
sofrimento - Para falar a verdade, eu não nem sei o que estou fazendo aqui (lapso de 
memória). Com todos esses olhos me observando. 
ELE/ELA - Pequena Cecília, eu estou te vendo aí no quintal da casa. 
CECÍLIA - Eu gosto de colecionar flores. Quando uma planta murcha já não há mais o 
que fazer. Mesmo secas, por vezes são mais fortes que a palidez do meu corpo. Mas 
elas estão seguras comigo. 
GRACÍ - É tão perigoso lá fora. 



JOTA DÊ - Minha menina, ela confia em mim sou seu refúgio. Me chama de papai. 
Conheço ela nos mínimos detalhes. 
CECÍLIA (grita perturbada) - Ah! Está chovendo lá fora, está escuro. 
Não, eu não quero ir para o templo hoje. - Jota Dê chama pela menina - O meu líder da 
religião, o Jota Dê, é sempre solícito. Disse que eu estava precisando me cuidar 
melhor, me elevar espiritualmente. Mas eu não quero a sua água. 
Mamãe, Mamãe. Posso dormir aqui com você? Eu tenho medo do trovão, tenho medo 
da noite (Jota Dê ri alto como um trovão). As noites são traiçoeiras. As pessoas se 
escondem na noite, matam durante a noite. 
GRACÍ - Matam durante a noite. 
CECÍLIA - Tem prazer durante à noite. Traiçoeira, imprópria! Meu Deus, eu preciso 
rezar. Jota dê adora quando eu canto, adora quando eu toco. 

(Cecília se aproxima do Jota Dê e Toca o piano, seguida de uma performance 
contemporânea representando estupro com Ele/Ela, Grací e Cecília).  

14. Isabela e Márcia - fofoca de Grací (performance) 

(Grací vai até sua amiga Isabela contar sobre a tragédia ocorrida consigo. Isabela 
caçoa,  sai de seu oratório e entrega informações sobre a amiga para Márcia). 

15. Grací e Márcia 

(Márcia sai de seu oratório atravessa a arena. Grací de costas em alguns passos 
também vai para o círculo. Opostas, se viram de frente para a outra). 

MÁRCIA - Olá menina. Qual o seu nome? 
GRACÍ - Grací. 

(Andando em círculo, direção opostas). 

MÁRCIA - Grací, gracinha...Tu és bela menina, deve chamar muito atenção por aí. 
GRACÍ - Não queria isso. 



MÁRCIA - Está em nosso sangue, não saímos do centro das atenções. 
GRACÍ - Queria que me esquecessem. 
MÁRCIA - Você é especial Grací, pode mudar tudo isso. 

(As duas se encontram no meio do círculo, Márcia tenta pegar Grací mas ela se 
esquiva). 

MÁRCIA - Eu conheço um lugar onde você pode ser quem você quiser. Você pode ter 
controle de tudo, é só me dizer. 
GRACÍ - Você está errada. Eu não sou assim. É por causa das fofocas ? 
MÁRCIA - Calma, você não é obrigada a ir. Só estou falando que lá seria um lugar de 
recomeço para você. Você é especial. 
GRACÍ - Você está enganada, eu não sou assim. Não sou assim! 

(Grací volta para seu oratório). 

MÁRCIA - Grací... gracinha. 

16. Bandalho e Márcia 

(Bandalho entra). 

BANDALHO - Como estão as negociações com os espanhóis? 
MÁRCIA - Tudo está correndo muito bem, mas eles têm pressa. 
BANDALHO - Trouxe o que eu lhe pedi? 
MÁRCIA - Sim, o catálogo está aqui. 

(Bandalho olha para o público.) 

BANDALHO - Essa aqui, quem é? 
MÁRCIA - Era de uma família pobre do interior. Trouxe-a pra cá oferecendo uma vida 
melhor. E claro que a família concordou. 
BANDALHO - Bonita, jovem, tem boa aparência, quantos aninhos? 
MÁRCIA - Uma ninfeta. Vai vender muito bem! 
BANDALHO - Nossa, essa aqui é um espetáculo de mulata! Cabelos longos… Chama 
muita atenção dos gringos! 



MÁRCIA - Sem dúvida. Já estava na cidade a algum tempo. Quer uma vida nova e veio 
atrás de mim pedindo ajuda. Separa ela pra mim. 
BANDALHO - Hum, essa outra aqui pelo visto parece virgem. Aumente o preço da 
venda! 

(Bandalho percebe Grací no catálogo.) 

BANDALHO - E essa aqui?  
MÁRCIA - Chama-se Grací. 
BANDALHO - Grací? Mas que gracinha em. 
MÁRCIA - Ela é a Kelly dos tempos atuais, só não sabe ainda. 
BANDALHO - Ah. Agora reconheci, está falada nas redondezas… Temos que ter 
pressa mesmo porque essa já começou a ficar famosa. Separa ela 
MÁRCIA - Sr. Bandalho... Nunca perde tempo, não é mesmo? Se Jota Dê soubesse 
disso, arrancaria seu pinto. Só não esqueça de não assustar a pobre moça. 

17.Cena das Sônias - apontamento. 

CECÍLIA (apontando para Ele/Ela) - Ela. 
ORATÓRIOS (apontando para Ele/Ela) - Ela! 
ELE/ELA - Eu?  
BANDALHO - Pensando bem… eu quero aquela ali! - aponta para Ele/Ela - Porque ela 
lembra meu irmão. 

(Bandalho sai).  

ELE/ELA - Pequena eu era flor, mas até as rodas secam quando esmagadas. Jovem 
eu tinha boa aparência, mas fui oprimida pelos olhos que me olhavam e me julgavam. 
Eu queria que me esquecessem. Busquei me elevar espiritualmente. Atingi todas as 
metas de uma carreira e elas me atingiram também. Ganhei mais um sobrenome e 
perdi minha própria identidade. A vida me consumiu. E meu dia se tornou noite. 

CECÍLIA (música) - “Pisei na terra molhada 
Meu sapato de terra sujou 
Meu vestido manchou um pouquinho 
O vestido que mamãe lavou 
Mamãe não me deixe sozinha 
Nesse campo não vejo flor 



Brincar com cravo me assusta 
Sem rosa só sinto dor 
Dói as costas e eu peço ajuda. 
Mamãe por que me deixou?” 

ELE/ELA - Esse choro. Eu conheço esse choro. 
CECÍLIA - Não vai doer? 
ELE/ELA - Ele disse que sabia o que tava fazendo, eu confiei. 
GRACÍ - Ele sabia. Eu não. 
CECÍLIA - Eu tenho pesadelos todas as noites. Cecília por que não vamos brincar? 
Tem uma casinha aqui, aceita café? 
GRACÍ - Aceita café? 
ELE/ELA - Aceita café? 
JOTA DÊ (rindo) - Aceito. 

(Oratórios se assustam) 

18. Justino, Isabela e Bandalho (plano real/imaginação) e morte de Bandalho. 

(Justino e Isabela nos oratorios). 

JUSTINO - Percebo teu perfume, semelhante ao de minha mãe. 
ISABELA - Justino. 

(Justino entra na arena). 
JUSTINO - Fui somente a chave de uma porta. A porta pelo qual tem a entrada larga, 
vazia e próspera pra se perder nos confins de uma saída sem fim. Sou uma moral 
vencida. 
ISABELA - Não seja inconsistente. Sua postura só me prova o quão te torna imune do 
que ainda te pode vir. Já é um cocô por completo, uma verdadeira diarréia de 
sentimentos. 
JUSTINO -  Sábias objeções.  
ISABELA - Nunca ninguém do meu convívio vivenciou tanta desgraça, você está muito 
desnutrido. Sem forças suficiente no punho para controle das situações. Precisa 
reverter o jogo. 
JUSTINO - Que jogo? 
ISABELA (música) - O anjo do céu foi expulso 



Não devia ninguém lhe ouvir 
Fala baixo menino imundo 
Logo, logo você vai dormir 
Sete palmos, coberta que esquenta 
Fique quieto o enterro vai seguir  
Capeta só se renda 
Pois cuidado o inferno é aqui. 
JUSTINO - Não é uma escolha... 
ISABELA - Mas é a única saída! Chame-o aqui e mostre que já é um homem. 

(Entra Bandalho). 

BANDALHO - O que é isso? 
JUSTINO -  O que é, papai? 
BANDALHO - O que acha que está fazendo? 
JUSTINO -  Orando papai. 
BANDALHO - Sem pedir benção a quem coloca comida na mesa, criatura? Hoje você 
não janta. O que está esperando? 
JUSTINO -  Minha oração acabar. 
BANDALHO - Amém? 
JUSTINO - Minha oração é constituída por tópicos, nunca terá um fim. O meu pai é 
lindo, se é que me entende. Por que ao invés de machucá-la, você não me machuca? 
BANDALHO - Vai pro inferno garoto retardado. 
JUSTINO -  O que mais desejo. 
BANDALHO - Eu posso te matar sabia? 

(Performance da morte de Bandalho). 

JUSTINO (música e oração) - Nem sempre fui assim 
Um Breu tão claro, infeliz 
Nem sempre fui assim 
Um fugitivo preso a mim 
Nem sempre pude imaginar 
O que seria "libertar" 
Do maremoto surge um terremoto 
Do fogo aceso grita o desespero 
Do teu reflexo surge um descomplexo  
A sonhadeira lágrima se espera 



A mão aberta, tapa, xingamento 
A oração é medo e desapego 
Do teu suspiro, o último, meu desejo 
Ela vem te pegar 
O choro me calar 
O Breu me consolar 
Mas a questão é tudo de família 
Me falta amor, me falta empatia 
Que nada me cale 
E que na morte recomece a minha vida. 

19.Isabela e Justino de Breu 

(Justino de breu encara Isabela). 

ISABELA - Quê que é? 
JUSTINO DE BREU - Estou perdido nos preceitos familiares. 
ISABELA - Ficou doido também? Aí aqui tá cheio de doido, até parece um hospício. 
JUSTINO DE BREU - Somente conflitos internos. 
ISABELA - Entendi nada do que você falou. 
JUSTINO DE BREU - Nada? 
ISABELA - Nadinha. 
JUSTINO DE BREU - Sério? 
ISABELA - Acredito que ninguém até hoje não entendeu do que disse, nem do que 
eles disseram. 
JUSTINO DE BREU - As pessoas tendem a refletir mais... 
ISABELA - Shi. 
JUSTINO DE BREU - Aí que desgraça. 
ISABELA - Isso eu entendi. Rola, pinto, buceta... Isso eu entendo, até por que todo 
mundo usa, uns mais, outros menos. Uns até secam. 
JUSTINO DE BREU - Eu pequei. 
ISABELA - Justino, todo mundo peca.  
JUSTINO DE BREU - Me chama de Breu, porque o escuro é a chave para os nossos 
medos. 
ISABELA - Me chama de Belinha Siririca, porque eu gosto. 
JUSTINO DE BREU - Belinha Siririca... Não sei se com "S" ou com "C"... 
ISABELA - Com o dedo. 



JUSTINO DE BREU - Estive tanto tempo procrastinando sobre como as coisas fluam 
que me deliciei do pecado comedido pelos demais. 
ISABELA - Mostra a língua. 
JUSTINO DE BREU -  A minha opinião não pode ferir os outros.  
ISABELA - Deixe eu ver seu ouvido. 
JUSTINO DE BREU - Necessitada de fatos concretos. 
ISABELA - Agora, os olhos. 
JUSTINO DE BREU - Não preciso ver para crer. 
ISABELA - Quanto você calça? 
JUSTINO DE BREU - Não devo pisar em ninguém. 
ISABELA - Hum. 38. É um caso gravíssimo. Trata-se de vagabundismo. Está indo 
contra as leis regente em nossa mátria. 
JUSTINO- O que isso quer dizer? 
ISABELA - Tem que nascer de novo. 
JUSTINO DE BREU E ISABELA (juntos) - Interessante. 
JUSTINO DE BREU - E os outros personagens? 
ISABELA - Cada um com sua corda no pescoço. 
JUSTINO DE BREU - Já percebeu as expressões aqui presente?  
ISABELA - Uma mais expressionista que a outra. 
JUSTINO DE BREU - Percebe o quanto argumentamos com palavras ambíguas? 
ISABELA - Quero te contar um segredo. 

(Isabela vai até seu oratório e pega seu telefone sem fio e liga para Breu). 

JUSTINO DE BREU - Virgem pecadora, nunca pensei. (Justino atende a fofoca com 
seu sapato) 

(Isabela volta ao oratório e conta a noticia por um telefone sem fio, Breu atende com o 
sapato, vai ao oratório e repassa para o oratório de seu lado. A cena seguinte, se inicia 
como se fosse contando a fofoca para o publico, mas apenas continua a próxima cena 
normalmente) 

20.Grací solo, interferência de Justino, Jota Dê e Oratórios. 

JOTA DÊ - Que entre a próxima. 

(Grací, Jota Dê e Ele/Ela nos oratórios). 



JOTA DÊ - Deixe-me examinar. 
GRACÍ - Não, não deixe. 
JOTA DÊ - Aceita balinha de menta? Como se chama minha bibelô? 
ELE/ELA - De quem é esse sangue? Acabe com isso Doutor. 

(Entra Grací). 

GRACÍ - Não! 
ELE/ELA - Quem é você? 
GRACÍ - Eu sou a vítima. 

(Os oratórios de olhos fechados orando, começam a um abrir os olhos e falar em seu 
oratório). 

EDITH - Você está mentindo, isso nunca aconteceu. Aconteceu? 
ISABELA - Mereceu. Precisa de alguém que a reduza com regras ditadas. Gracinha? É 
nome de puta sabia?  
JUSTINO DE BREU - Ela só tem 15 anos. 
EDITH - Não justifica. Justifica? 
GRACÍ - Há coisas piores que fazem em quatro paredes. 
JUSTINO DE BREU - Duas. 
JOTA DÊ - Nenhuma. 
GRACÍ - Ele sabia entrar na minha cabeça, ele me fazia acreditar no mundo que criou. 

(Todos orando abrem os olhos e gritam) 

ORATÓRIOS - Calada! 

GRACÍ - Eu fui burra. Toda desgraça começa por vocês. Guerras, pedofilia, preconceito 
e essa carência afetiva nojenta. 
EDITH - A nova era não é porque as mulheres dominam o mundo. 
JUSTINO DE BREU - É porque somos o fim do mundo. 
KELLY - Um coração pulsante. 
ÚRSULA - Um rosto branco. 

JOTA DÊ e ELE/ELA - Ela fez por merecer. 



(Cecília canta enquanto Grací faz partituras) 

CECÍLIA (música) - Toca, toca. Lá no céu. 
O punhal. Meu mel. 
Toca, toca. Me abraça. 
Sinto forte. Não me cala. 
Lá na rua vou gritar. 
Essa dor quer me matar. 
Tenho nojo do seu cheiro. 
Sua voz. Seu jeito. 
Para, para. Eu vou chorar. 
Eu sou gente. Inocente. 
Para, para. Sem parar, 
Tenho medo. Desespero. 

GRACÍ - Meu nome é Grací, 15 anos. Regras? Não sou manequim de vitrine.  
Desacreditada, sem apoio, sem voz, uma menina. Me deixe apenas ser. 

21.Cena caixinha Kelly 

(Kelly volta para o centro com a sua caixinha, encontra-se com Grací e conta a história 
com Rafael). 

KELLY - “Se acaso me quiseres, Sou dessas mulheres, Que só dizem sim…” 
Eu sempre acreditei no amor, sempre sonhei com aqueles amores que a gente vê em 
filmes. Me deitei com todos os homens que quis, sexo nunca me faltou… mas eu 
sempre quis mais. Quando o Rafael passou por aquela porta a primeira vez, eu jamais 
poderia imaginar o que destino faria comigo. . Rafael foi um dos meus melhores 
clientes, talvez o mais assíduo. Religiosamente às quintas ele passava duas horas na 
minha cama. Eu me apaixonei pelo Rafael. Eu o amei loucamente, como nunca amei 
outro homem. Ao ponto de já não mais cobrar os meus serviços sexuais. Começou a 
dizer que me amava, a controlar minha vida. não queria que eu fizesse mais programa. 
olha para mim, a mais puta de todos sendo controlada por menino. Mas, me assumir 
nunca teve coragem um dia Rafael chegou mais cedo que de costume, eu atendia o 
comendador na sala de casa. Rafael arrebentou a porta, com uma força de quem vai 
para uma guerra. O comendador que eu acha ser homem, correu e me deixou sozinha 
com aquele menino, que aquela altura parecia mais um homem. me deu um tapa na 



cara que me deixou estirado ao chão, sem forças. correu na cozinha, pegou uma faca e 
a última palavra que ele me disse era que me amava, e que agora eu seria só dele. 
com um golpe só, cravou a faca uma faca no meu peito. sem a menor cerimônia me 
abriu de cima a baixo, arrancou meu coração com as mão direita, e colocou em uma 
caixinha que eu guardava uma jóias. Levou meu coração para casa, como alguém leva 
um souvenir barato de um brechó barato. Imagina só, pelo menos morri nas mãos de 
um homem. 

22.Edith centro - Kelly oratório 

(Plano da realidade). 
Começa com a música de Edith Piaf - Millord. 

(Edith entra dançando com a bandeja em cena) 

EDITH - Ah o amor. O amor faz a gente chorar. meu amor fique a vontade, hoje a noite 
é sua, irei lhe servir. Aqui está aconchegante. Deixe-me cuidar de você querido. Sinta-
se em casa. Deixe-me cuidar de você, Milorde. Olhe pra mim, Milorde. Dê um sorriso, 
meu Senhor 
EDITH - Já que as mulheres devem servir os homens, eu trouxe alguns aperitivos para 
servi-los (oferece para a plateia). São carpaccio de corações de ao molho pardo. Muito 
suculento esses microcárdios. 
KELLY - Como que eles foram parar aí? 
EDITH - Matei a facadas. Nunca pensei que fosse tão fácil matar um marido. 
KELLY - Nossa que horror, como teve coragem? Isso está errado, são os homens que 
devem matar as mulheres. 
EDITH - Sim, normalmente os homens que matam as mulheres e eu não fui feita para 
casar, mas sim para matar. A 8ª maravilha do mundo é um homem morto, nada mais 
prazeroso do que aquele corpinho nu jorrando sangue por todo o meu corpo. Mas esse 
sangue não é o de Marcos, é o meu sangue (vai caminhando em direção ao oratório 
d’Ele) Está frio aqui, estou sentindo o meu corpo gelado. 

23. Marina solo 

(Marina vai entrando ao som da marcha nupcial; Edith e Marina olham o lustre no teto e 
vão descendo o olhar, até se encontrarem. Marina se vira em direção ao oratório de 
Edith).  



MARINA - Meu coração, eles queriam silenciar meu coração. Será que conseguiram? 
Eu não consigo lembrar, estou confusa (segura a cabeça com as mãos girando a 
cabeça enlouquecida). 

(Edith ajeita o seu véu e fazem uma partitura corporal juntas) 

EDITH - Ah, eu fico tão linda de noiva! 

MARINA - Eu fico linda de noiva 
EDITH -  Ele se casou comigo?  
MARINA - Ele se casou comigo? 

(Edith sai para seu oratório). 

EDITH - Ah querido, se eu fiquei com você, é claro que não foi por amor - levanta com 
a bandeja- foi por ódio. 
MARINA - Ódio, ódio! Até quando viver debaixo desse ódio transbordante, nessa 
balbúrdia colonizada, todos vêem, olham, riem. Mas não conseguem escapar deste 
lugar. Aonde me levou tamanho ódio? Ódio - gira olhando todos os personagens - onde 
te leva esse ódio? 

(Todos os personagens se mechem em suas partituras; Marina corta o fio caem pétalas 
na plateia, e sai para seu oratório arrastando o véu). 

24. Final da peça - Isabela, Breu e Oratórios. 

(Entra Justino de Breu cantando um pedaço da música final e Isabela o interrompe) 

ISABELA - O que acha que está fazendo? 
JUSTINO DE BREU - Percebendo o sistema e como o jogo funciona. 
ISABELA - Infringimos as regras, passamos o pano sujo e limpamos com mal gosto. 
JUSTINO DE BREU - Notei. É um período turbulento para os fracos que aqui vejo, 
cegos de tanto amor ao próximo. 
ISABELA (caçoando) - Muito amor ao próximo. E quanto a você? 
JUSTINO DE BREU - Um falso profeta. Abençoada é a hora que a verdade vem a 
tona, e que não haja perdões, pois nem mesmo vocês foram dignos de perdão. Amém. 



ORATÓRIOS (música) - Aqui ninguém vai te escutar 
E depois irão julgar. 
Aqui ninguém vai te ajudar 
E depois irão falar; 
Merecia essa menina 
Que as penas não cobria. 
Merecia esse menino 
Que o pai matou um dia. 
Merecia essa gente 
Mentirosa, imprudente. (2x) 

(Clarão de luz).


