
Primeiro ato

BlackOut (BO) no palco. Som de despertador tocando. Ouve-se bocejos de uma pessoa.  

Luzes do quarto acendem coincidindo com o instante em que um rapaz deitado em sua 

cama acende um abajur próximo a ele. 

Ele olha as horas, espreguiça e levanta lentamente. Pega suas roupas, uma toalha e vai  

saindo de cena. Antes de sair observa o dia no calendário de parede. Dá um suspiro,  

balança a cabeça e vai saindo. 

(Alex) É hoje o dia ... – Foco no centro do palco e quarto em BO. 

(Marta) É hoje o dia. 

No centro está posta uma mesa redonda, onde a mãe serve o café da manhã. Ao fundo 

há duas portas, uma com olho mágico que dá para fora do apartamento e outra que dá  

para o banheiro.

O pai, concentrado, lê jornal. 

(Marta) Você sabe que é hoje o dia, não é Felipe? 

Silêncio. 

(Marta) Felipe? 

(Felipe) Hum. 

(Marta) Você sabe, não sabe? 

(Felipe) Sei. 

Marta vai saindo aliviada, mas logo fica na dúvida e volta para o marido. 

(Marta) Sabe mesmo? 

Silêncio. 

(Marta) Sabe, Felipe? 

(Felipe) Sei. 

Fita-o com desconfiança por alguns segundos e pergunta. 

(Marta) Sabe o quê, Felipe? 

(Felipe) Uéeee ... O que você me perguntou – responde sem tirar os olhos do jornal. 

(Marta) O que eu te perguntei? – pergunta incrédula 

(Felipe) Se eu sei, não foi? 

(Marta) E você sabe? 

(Felipe) Sei. 

(Marta) Você sabe o quê? 

(Felipe) Como é que vou saber? 



(Marta) Como "como é que vou saber"? 

(Felipe) A pergunta é sua! Como é que vou saber o que você quer que eu saiba? Eu 

só sei que você me perguntou se eu sabia o que você tinha me perguntado – ainda lendo 

o jornal. 

(Marta) Eu te perguntei se você sabe que hoje é o dia. 

(Felipe) Sei – responde displicente.

(Marta) Felipe, quer fechar este jornal e me ouvir? – explode 

Finalmente Felipe ergue os olhos para Marta. Numa irritante calma ele dobra o 

jornal e o coloca em cima da mesa e pergunta. 

(Felipe) O que foi Marta? 

(Marta) Como o que foi? Há quinze minutos estou tentando te lembrar que dia é 

hoje. 

(Felipe) E .. ? 

(Marta) Você sabe que dia é hoje? (Felipe) SeI. 

(Marta) E que dia é hoje? 

Com a mesma irritante calma ele pega o jornal e olha a data. 

(Felipe) 25 de maio. 

Ela o encara com irritação. 

(Marta) Você se lembra do nosso compromisso de hoje? 

Após  uns  instantes  de  reflexão,  ele  fica  surpreso  explode  com  uma  alegria 

discretamente artificial. 

(Felipe) Ah!. .. Você achou que eu já estava me esquecendo, não é?

(Marta) E não estava? 

(Felipe) Claro que não meu amor – diz numa sensualidade forçada. 

(Marta) Então por que não disse logo? – desconfiada. 

(Felipe) Porque ... ? Po-Po-Po-Porque eu ia te fazer uma surpresa .. 

(Marta) Como assim, surpresa? 

(Felipe) Ué, surpresa! A gente costuma fazer surpresa em datas como esta .. 

(Marta) É realmente. É uma data especial 

(Felipe) Especialíssima – diz abraçando-a com carinho comicamente artificial.

(Marta) E o que vai ser?

(Felipe) O que vai ser o quê?

(Marta) A surpresa, Felipe – já perdendo a paciência de novo.



(Felipe) Mas se eu contar, não é surpresa – diz tentando ganhar tempo.

(Marta) Me dá uma pista.

(Felipe) De jeito nenhum.

(Marta) Você tem um gosto horrível – diz carinhosa – vai que eles não gostam.

(Felipe) Eles? Eles... Ah! Eles também é?

(Marta) E você achava que íamos ser só nós? E eles iam ficar longe e participar de 

videoconferência?

(Felipe) Eles vão participar é? – pergunta já não entendendo mais nada.

(Marta) Que dia é hoje Felipe?

(Felipe) Dia 25 de maio, ué! –  diz com sua voz passada irritante.

(Marta) E o que a gente vai comemorar hoje, Felipe?

(Felipe) O nosso casamento – responde inseguro.

Vendo o olhar irritadíssimo da esposa, completa.

(Felipe) E eu reservei uma suíte presencial para comemorarmos nosso dia.

Ainda sem reação dela, ele vai ficando mais desconcertado.

(Felipe) Tá vendo, até revelei a surpresa.

Ela impassível e ele já sem saber o que dizer.

(Felipe) Mas as crianças tem que ir mesmo, elas nunca foram...

(Marta) Deixa  de  ser  idiota,  Felipe.  Nosso  aniversário  de  casamento  foi  o  mês 

passado. Coisa que você não lembrou. Desde quando nos casamos dia 25 de maio, 

hein?

Ele fica todo desconsertado. Senta meio perplexo e fica em silêncio tentando criar  

coragem para encará-la após a gafe. 

(Marta) Hoje vamos conhecer a namorada do nosso filho.

(Felipe) Ahhhhh... É mesmo. Eu tinha me esquecido... 

(Marta) Como sempre. 

Ele  sorri  sem graça,  pega  o  jornal  novamente  e  recomeça  sua leitura.  Ela  se 

aproxima dele com sensualidade e diz ao ouvido, 

(Marta) Mas... uma suitezinha presidencial depois do jantar não seria uma má ideia. 

Felipe olha assustado para ela enquanto ela faz trejeitos sensuais, Ele retoma ao 

jornal perplexo. 

(Jaqueline) Oi mãe – entrando pela porta da esquerda. 

(Marta) Oi filha – responde se recompondo. 

(Jaqueline) Oi pai. 

Felipe nem percebe a presença da filha, Ela olha para a mãe entediada com a 



atitude do pai. Olha para o pai e diz com toda a seriedade. 

(Jaqueline) Pai, eu estou grávida, 

Felipe dá um pulo na cadeira, amassa o jornal e olha para ela assustada. Jaqueline 

e a mãe caem na risada, 

(Jaqueline) Oi pai – diz irônica. 

Indignado com a brincadeira ele responde. 

(Felipe) Bom dia, filha – e volta ao jornal. 

Após comer rapidamente, ambas saem de cena conversando. Poucos instantes 

depois Alex sai de seu quarto. Ele está nervoso, parece querer falar com o pai, mas lhe 

falta coragem. 

(Alex) Bom dia, pai. 

A indiferença do pai lhe deixa mais nervoso. Ele se senta na mesa próximo ao pai, 

junta forças e diz. 

(Alex) Pai, eu sou gay. 

Diante de mais uma provável tentativa de chamar sua atenção, Felipe tira os olhos 

do jornal, faz uma cara de desprezo e diz. 

(Felipe) Bom dia, filho – e volta ao jornal. 

Alex fica surpreso, e ao mesmo tempo inconformado.

(Alex) Pai, eu sou gay – diz incisivo. 

(Felipe) Eu já disse bom dia, filho.

(Alex) Você não se importa, pai?

(Felipe) Claro que não. Deixa eu ler meu jornal, deixa.

(Alex) Você está falando sério.

(Felipe) Tô.  Já disse que não me importo.  É gay...  e  pronto.  Vai  brincar  com as 

bonecas da sua irmã, vai.

(Alex) Eu não estou acreditando – levemente afeminado e encabulado – Só mais 

uma coisa, pai.

(Felipe) Que é?

(Alex) Hoje eu vou...

(Felipe) Já sei. Já sei. Vai nos apresentar seu bofe. 

(Alex) Como é que você sabe? – já razoavelmente afeminado.

(Felipe) Eu mal posso esperar. Agora me deixa com meu jornal.

Alex olha incrédulo para o pai. Tenta criar coragem para interrompê-lo por várias 

vezes,  mas  suas  tentativas  se  limitam  a  engolir  palavras  que  nem  sequer  saíram. 

Finalmente ele se levanta e sai inconformado pela porta da rua. Felipe tira os olhos do 



jornal, olha para a direção em que o filho saiu, balança a cabeça negativamente e volta ao 

jornal. 

De repente Marta volta.

(Marta) Então nos encontraremos às sete com os meninos no restaurante?

Neste  momento  Felipe  olha  para  ela  surpreso.  Fica  por  alguns  segundos 

paralisado e diz. 

(Felipe) Quer dizer que o jantar vai ser fora?

(Marta) Algum problema. 

(Felipe)      Não... quer dizer, tem um problema – diz tentando esconder o entusiasmo.

(Marta) O que foi desta vez Felipe? 

(Felipe) É  que  eu  me  lembrei  há  pouco  que  vou  ter  que  fazer  fechamento  da 

contabilidade hoje e acho que vou chegar bem atrasado no restaurante. E ... Eeeee ...  

Éeee .... se eu me atrasar demais, podem jantar sem mim. Tá certo, amor? 

(Marta) Como sempre você de fora de tudo que acontece nesta casa ... 

(Felipe) De fora entre aspas! Eu tenho que ficar de fora, trabalhando, para encher 

esta casa de conforto. Você acha que é fácil enfrentar o batente que enfrento? 

(Marta) Olha, hoje eu não quero discutir. Faça o que bem entender. O dia que seu 

filho chegar em casa e você nem o reconhecer, não se assuste. Se um dia descobrir que  

ele está usando drogas, não se sinta vítima. Se um dia ele sumir, eu te lembrarei que está 

faltando um filho. Se um dia ele disser que virou gay, não diga...

(Felipe) Ah! Esta parte eu já sei. Ele me disse isso hoje cedo. Você está atrasada – ri 

com cinismo.

(Marta) Cretino.

Sai nervosa.

(Felipe) Quer dizer que hoje de noite a casa é minha? – comemora.

Pega o celular e disca um número.

(Felipe) Oi meu bem – carinhoso – Como é que passou a noite? Olha, eu tenho uma 

surpresa, hoje todo mundo vai sair para jantar e a casa vai ficar só para nós dois por um  

tempo. Pra onde vão? Ah! Vau para um restaurante conhecer a namorada do meu filho? 

O que? Vão sentir minha falta? Nada! Eu já inventei uma desculpa qualquer. Então posso 

te esperar às sete? Até mais tarde. Um beijão.

Desliga o celular rindo e sai vibrando de cena.

Luzes simulam o efeito do dia passando até anoitecer.


