
Segundo ato

Felipe entra pela porta da rua. Chega desconfiado. Num dos braços traz um pacote 

de  supermercado.  Rodeia  a  mesa  olhando  para  os  cômodos  à  procura  de  alguém. 

Quando percebe que está só, começa a cantar e dançar sozinho. Vai tirando as compras 

do pacote e montando a mesa para dois.

Ascende velas, ajeita os guardanapos, põe os pratos, abre um vinho e sai de cena. 

Logo após sair de cena entra Marta com os filhos pela mesma porta. 

Alex está tenso. 

(Marta) Que pena que o restaurante estava lotado... Mas eu encomendei um jantar 

que deve chegar  daqui  a  pouco.  Você avisou sua namorada para  vir  para  cá,  Alex? 

Explicou como chegar aquiiiii  ... – assusta-se ao deparar com a mesa romanticamente 

arrumada. 

(Jaqueline) Nossa eles servem rápido hein? 

(Alex) Mas só tem dois pratos! 

(Marta) Uê,  seu  pai  está  em  casa?  Ahhhh,  aposto  que  foi  a  ideia  da  suíte 

presidencial –  romântica – Mas aqui? - diz sem graça com os filhos que a observam.

(Jaqueline) Suíte presidencial, mãe? 

(Marta) É ... É ... Vamos lá pra sala esperar dar a hora. 

Marta deixa a bolsa na mesa e se dirige com Jaqueline para a sala de estar, no 

outro canto do palco, em BO. 

Alex vai para o quarto. Angustiado ele pega o telefone e começa a discar. 

Felipe volta para a sala de jantar usando um conjunto de couro: uma calça que 

deixa a cueca de couro à vista, um colete e braceletes. Cantarolando ele dá os últimos 

retoques mas se assusta com um som vindo do quarto do filho. 

(Alex) Alô, Ronaldo? – Felipe gruda o ouvido na porta do quarto – Olha, trás algum 

agrado pra minha mãe só pra fazer uma graça. Eu estou super nervoso ... Mas tomara 

que dê tudo certo. Não atrasa, viu? Outro pra você – diz carinhosamente. 

(Felipe) Outro pra você? – diz remedando o filho – Como outro pra você? Ele tava 

falando com um tal de Ronaldo ... – de repente ele se dá conta do que está acontecendo 

– Minha nossa, meu filho estava falando sério? Ele é gay mesmo. Não tem namorada 

nenhuma? É o bofe dele que vem aqui hoje!

Felipe fica perplexo e só volta a si quando ouve batidas na porta. 

(Felipe) E o boiola vem rapidinho – diz olhando para a porta. 

Ele avança para a porta furioso. Assim que abre vê um rapaz todo de branco com dois 



pacotes. Ele se assusta com a roupa de Felipe. 

(Entregador) Acho que errei de apartamento. Ooooo ...  senhor éééé ... – olha na ficha 

para ver o nome de quem encomendou a refeição. 

(Felipe) Não sou não, apesar da roupa não jogo no seu time não –  e o puxa pra 

dentro pelo colarinho – Trouxe algum agrado como ele te pediu? 

Joga os pacotes na mesa.

(Entregador) Na verdade é ela – diz tremendo de medo olhando para a ficha.

(Felipe) Ahhh, ela!  Quer dizer que além de tudo o desnaturado é passivo? – diz 

olhando para o quarto do filho – Escuta aqui, seu Ronaldo.

(Entregador) Tadeu. 

Pausa. 

(Felipe) Seu Ronaldo Tadeu. (Entregador) Não é só Ronaldo ...

(Felipe) Cala a boca se não eu te cubro de porrada. Você nunca mais apareça nesta 

casa. E se eu souber que você chegou perto dela – aponta para o quarto do filho – quer 

dizer dele ... eu juro que acabo com sua raça, tá seu boiola. 

(Entregador) Boiola não. Eu sou hooo ... 

(Felipe) Ah, não é boiola não ? – ameaça um soco. 

(Entregador) oooooomossexual, sim ... –  afirma forçadamente amarelo de medo – já que 

se eu falar o contrário eu apanho – diz aparte.

Foco na sala de estar se acende e Marta vai rumo à porta. 

(Marta) Este entregador está demorando ... 

Ao perceber o barulho vindo da sala, Felipe prende o entregador no banheiro. E ao 

ver a bolsa em cima da mesa, joga a no banheiro.

(Felipe) Mas que bolsinha mais gay – joga os pacotes também – Fique quietinho no 

banheiro. E se ouvir você der um gemido eu juro que te mato, boiola. 

(Entregador) Urrum ... – resmunga artificialmente afeminado. 

Quando Marta entra e pega Felipe com aquela roupa falando sozinho, fica espantada. 

Felipe dá um berro. 

(Felipe) Maaaaarrrrtaaa. Hahaha, você por aqui? – ri forçadamente. 

Marta fica paralizada. 

(Felipe) Calma meu amor, eu posso explicar .. Eu, eu, eu ... hahahaha, eu estava. .. 

Jaqueline entra.

(Jaqueline) Pai?   –  abismada

Felipe dá outro berro. 

(Felipe) Jaaaaaqueeeeliiineeeee! O que vocês estão fazendo por aqui?



(Jaqueline) Eu que te pergunto o que você está fazendo por aqui com essa roupa, com 

mesa para dois, luz de velas... 

(Marta) Chega Jaqueline.  Eu sei  muito  bem o  que  está  acontecendo aqui  –  diz 

imponente. 

(Felipe) Sabe? – apavorado.

(Marta) É que seu pai achou que íamos ficar fora por umas horas ... disse que não ia  

poder ir ao jantar ... e aproveitou para fazer ... 

(Felipe) Martinha, não é nada disso ... 

(Marta) Eu sei o que é ... 

(Felipe) Não é... não é...

(Marta) Vamos assumir tudo na frente dos meninos.

(Felipe) Assumi não... 

(Marta) Vamos falar a verdade, Felipe. Seja homem.

(Felipe) Homem não... 

(Marta) Deixa eu falar, Felipe.

(Felipe) Fala não... 

(Marta) Deixa eu falar.

(Felipe) Mas ... Mas ... 

(Marta) Deixa eu falar, Felipe – grita irritada.

(Felipe) Então, vai... fala – diz num suspiro resignado. 

(Marta) Seu pai se aproveitou de nossa ausência e resolveu fazer uma surpresa

Felipe fica perplexo. 

(Marta) Uma surpresa para nós dois, né Felipe. 

Finalmente sai de sua inércia e diz aliviado, quase eufórico.

(Felipe)    Pois é, deu tudo errado. 

(Marta) Oh meu bem. Acho que a ideia da suíte presidencial era melhor, pelo menos 

a gente teria mais privacidade. 

Neste instante Alex sai do quarto e quase passa desapercebido pelo pai. Quando o 

vê, diz impressionado olhando-o de cima para baixo. 

(Alex) Paiiiii! 

Felipe o olha com ódio e fica desconcertado tentando esconder o corpo.  Quando 

ameaça desmascarar o filho, é interrompido. 

(Jaqueline) Já são sete horas, sua namorada já deve estar chegando, Alex. 

(Felipe) Sete horas? Ela também já deve estar chegando – diz pra si em pânico. 

(Marta) Vem mais alguém aqui hoje? 



(Alex) Jaqueline, vem aqui conversar comigo – ele a puxa para a sala de estar, que 

fica em BO.

(Marta) Vem mais alguém aqui hoje, Felipe?

(Felipe) Nãaaaaaaoooo...

(Marta) Então quem também deve estar chegando? – pergunta desconfiada. 

(Felipe) Aaaaa ... a-a-a hora de trocar minha roupa .. 

A campainha toca. 

(Felipe) Ela chegou – diz num berro de desespero e corre para o quarto do filho. 

BO no  quarto.  Marta  vai  até  a  porta,  ajeita  o  cabelo  e  abre.  Uma bela  moça 

aparece e se assusta com a presença de Marta. 

(Cris) Eu acho que errei ... 

(Marta) Não. Nós já estávamos te esperando. Entra. 

(Cris) Tem cerleza? – temerosa. 

(Marta) Mas é claro. Você não sabe como estou ansiosa por este momento – diz 

com toda delicadeza – Entra! 

(Cris) Eu acho melhor ... 

(Marta) Entra! 

(Cris) Com licença – entra bastante desconcertada. 

(Marta) Fica à vontade. Senta. 

Cris se assusta com a mesa posta para dois com velas. 

(Marta) Ah! Isto foi uma surpresa que meu marido tentou fazer mas eu peguei ele no 

pulo – diz rindo olhando para Cris. 

(Cris) No pulo, né? Eu tô vendo – diz amedrontada. 

(Marta) Então você é a .... 

(Cris) Aaaaaa amannnnnn ... – quase confessando.

(Marta) Amanda? 

(Cris) Não.  Meu...  Meu  nome  é Cristina.  Mas  pode  me  chamar  de  Cris  –  diz 

gaguejando.

(Marta) Cris. Que bom me dar esta intimidade. Nós vamos ter uma longa noite. 

(Cris) Já tô imaginando ...

(Marta) Então ... há quanto tempo vocês ... ? 

(Cris) Há seis meses – responde completamente sem jeito.

(Marta) E só agora eu fiquei sabendo!

(Cris) Bem ... era pra ser segredo... 



(Marta) Segredo porquê? – compreensiva

(Cris) Não é o tipo de coisa que todo mundo aceita – diz impressionada com a 

doçura de Marta. 

(Marta) Não aceita porquê? Só por causa da diferença de idade de vocês. 

(Cris) Como? 

(Marta) O que tem de mais um homem ter um relacionamento com uma mulher mais 

velha? 

(Cris) Espera um pouco ...  Eu não estou acreditando no que estou ouvindo.  A 

senhora aceita esse relacionamento numa boa? 

(Marta) Mas é claro minha filha. Quem sou eu para me opor. Eu até estava torcendo 

para que isso acontecesse. Sabe, ele andava meio pra baixo ultimamente. Mas acho que 

foi justamente quando vocês começaram a namorar que ele começou a chegar em casa 

mais animado. 

(Cris) E mais tarde ... 

(Marta) Detalhes ... 

(Cris) E eu crente que ia ser o maior quebra pau ... 

(Marta) Quê isso ... Eu sou uma mulher fina, liberal.. pra frente, como vocês jovens 

dizem. 

(Cris) E põe pra frente nisso. 

(Marta) A única coisa que eu quero é fazer parte disso. 

(Cris) Hein? Eu não estou entendendo ... 

(Marta) Eu quero participar do relacionamento de vocês. Acho que eu tenho muito 

para dar e muito para aprender. E uma moça jovem como você com certeza tem muito pra 

me ensinar. Não tem? 

(Cris) Acho que estou começando a entender o por que dessa liberalidade toda – 

desconfiada.

(Marta) Eu quero ter uma relação íntima com você – diz de forma maternal. 

Cris começa a se afastar de Marta, cruza as pernas e fecha o decote de seu vestido,  

agindo como se pudesse ser violentada. 

(Marta) Algum problema, Cris? 

(Cris) Não ... é que de repente me deu um frio ... 

(Marta) Ahl  Já  entendi  –  começa  a  tirar  o  casaco  e  Cris  vai  se  encolhendo  na 

cadeira. Deixa eu colocar este casaco em você que vai esquentar. 

Cris fica paralisada e assustada enquanto Marta lhe cobre com o casaco e lhe fricciona os 

braços quase que lhe dando um abraço. 



(Marta) Melhorou? 

(Cris) Ôhl 

(Marta) Melhorou mesmo? 

(Cris) Sim, e como. Já está me dando até um calor. 

(Marta) Então, se quiser, pode tirar o casaco e ficar bem a vontade. 

(Cris) A vontade? Não, pensando bem eu ainda sinto um pouquinho de frio. 

Marta  ameaça  levantar  para  esquentá-Ia  novamente,  mas  Cris  a  repele  com 

desespero. 

(Cris) Mas, não se incomode. É bom sentir um friozinho.

Marta fica olhando-a,  rindo como uma mãe encantada por  estar  conhecendo a 

primeira nora. E Cris fica toda sem jeito, sem saber onde olhar, se sentindo assediada. 

(Cris) Ele não está em casa? 

(Marta) Ele  está  na  sala.  Já  já  ele  vem.  Enquanto  isto  nós  podemos  ir  nos 

conhecendo melhor. 

(Cris) É, podemos – diz ressabiada. 

BO no centro do palco. Foco ascende na sala onde estão Jaqueline e Alex. 

(Alex) Jaqueline eu tenho que te confessar uma coisa 

(Jaqueline) O jantar está demorando ... 

(Alex) Me escute, Jaqueline. Eu ... 

(Jaqueline) Se não chegar logo a mamãe vai ficar louca. (Alex) Eu  queria  te 

dizer que minha namorada ... 

(Jaqueline) Por falar nela ela, está bem atrasada – Jaqueline fala incessantemente sem 

dar atenção ao irmão. 

(Alex) Na verdade não é ela, é ... 

(Jaqueline) E como o papai estava um gato .. (Alex) Minha namorada é g ... 

(Jaqueline) Quem o vê todo quadradão não imagina que ele é tão bonitão ... (Alex)

Jaqueline, presta atenção. Minha nam .. 

(Jaqueline) Ele só precisa fazer uma ginástica. 

(Alex) Minha namorada é homossexual – explode. 

Por  alguns  segundos  Jaqueline  fica  paralisada  de  espanto.  Mas  volta  a  falar 

fingindo não ter ouvido nada.



(Jaqueline) E aquele conjunto de couro foi demais. Deve ter sido uma nota, e aquilo 

deve esquentar um tanto. Mas vale a pena, pois o prazer que ... 

(Alex) Minha namorada na verdade é homossexual – diz incisivo. 

Jaqueline agora se dá conta da seriedade do irmão e não consegue mais fingir que 

não ouviu nem entendeu. Pasma, ela pergunta ao irmão. 

(Jaqueline) E como vocês estão juntos? Isto é, como é que essa pessoa pode querer 

algo com você?

(Alex) Que pergunta mais cretina. E porque a gente se gosta.

(Jaqueline) Ah, então esta pessoa é bi, e não homossexual –  aliviada. 

Alex a olha inconformado.

(Alex) Jaqueline,  ao  invés  de  você  me ajudar  você  fica  com estas  suposições 

idiotas. (Jaqueline) Ajudar não sei como! Eu é que não vou tornar ninguém hétero ou 

homo por completo. Eu hein...

(A!ex) Não é nada disso. Você tem que me ajudar a contar para a mamãe.

(Jaqueline) O papai já sabe? 

(Alex) Eu contei para ele hoje e ele nem levantou a voz. Você tem que me ajudar. 

Tem que me ajudar.  Tem que me ajudar – fala em crescente desespero de joelhos e  

começa chorar discretamente afeminado. 

(Jaqueline) O papai já está sabendo? – diz num aparte – Quer dizer que agora eu tenho 

uma cunhada... sapatão... 

Cena é paralisada. Foco no centro do palco se ascende. Marta está indo com o casaco na 

direção de Cris, que recua se protegendo com urna cadeira. 

(Cris) Eu, hein!

Cena é paralisada. Foco no quarto de Alex se acende. Filipe está tentando fechar o zíper 

de uma calça a todo custo e grita. 

(Felipe) Eu, hein!

Cena é paralisada. Após alguns segundos os focos laterais são apagados e a cena no 

centro do palco continua. 

(Marta) Mas pra que esta cadeira? Está com medo de mim? 

(Cris) É que eu me lembrei que tenho alergia a este tecido. Se você chegar perto 

eu vou empolar toda – diz em desespero sem se importar com o absurdo.

(Marta) Mesmo, deixa eu ver sua pele.

(Cris) Não pode deixar. 

Cris larga a cadeira e começa a rodear a mesa evitando Marta. Foco no quarto de Alex é 



aceso. Felipe continua tentando fechar o zíper a qualquer custo. Está com uma camisa 

bem maior que ele, com uma calça também maior, cuja barra enrosca nos pés.

Quando ele perde a paciência, sai do quarto gritando. 

(Felipe) Marta, vê se dá um jeito nesse zíper – grita ao ver Cris. 

Felipe e Cris ficam imóveis. Sem entender a reação, Marta se aproxima de Felipe. Este 

vai escorregando na parede de medo da esposa. 

(Marta) Larga de ser bobo e vá cumpriment-Ia - diz cochichando. 

(Felípe) Eu? 

(Marta) Felipe.  Não  faz  desfeita  com  a  moça.  Vamos  agir  como  uma  família 

descente. 

(Cris) Descente? 

Marta  puxa  Felipe  pelo  colarinho  que  larga  a  calça  e  esta  escorrega  perna  abaixo 

mostrando a calça e o cuecão de couro. Sem jeito com a situação Marta diz. 

(Marta) Não repara não Cris. Isto aí vai ser a nossa diversão para mais tarde. 

(Cris) Ah, vai? – pergunta pasma, apontando inconsciente mente para o possível 

triângulo amoroso. 

(Marta) Felipe está é Cris. Cris este é meu marido, Felipe. 

(Cris) Esta encenação deve fazer parte da diversão –  diz para si mesma – É um 

prazer. 

(Felipe) l-i-i-igualm-m-mente 

Toda contente, Marta abraça Cris e diz. 

(Marta) Agora ela é parte da família. 

(Felipe) Éééééé? – pasmo.

(Cris) Que alegria – diz querendo que a terra a engula. (Marta) Vamos  ajeitar 

esta mesa para a família toda... 

Só agora Marta se dá conta que a sua bolsa não está em cima da mesa. 

(Marta) Felipe, você viu minha bolsa? 

(Felipe) Eu a joguei no banheiro – diz levemente passado. 

(Marta) No banheiro? –  vai em direção à porta do banheiro. 

(Felipe) No banheiro. 

Ao se lembrar do rapaz preso no banheiro, Felipe corre para a porta, tropeçando na barra 

da calça e barra Marta. 

(Felipe) Só que ela não está mais aqui! 

(Marta) Está onde agora? 



(Felipe) Está .. Está .. Está .. na lavanderia. 

(Marta e Cris) Na lavanderia? 

(Felipe) É ... na lavanderia. É que ... é que... é que eu derramei vinho nela e levei lá 

pra eles darem uma geral. 

(Marta) E você foi lá tão rápido? E com aquela roupa? 

(Felipe) Não. Claro que não. Um rapaz veio buscar – olha apurado para a porta do 

banheiro. 

BO no centro do palco. Foco da sala de estar acende. 

(Alex) Você tem que me ajudar a dar um jeito de eles aceitarem. Minha mãe vai me 

matar. 

(Jaqueline) Olha Alex, eu vou tentar. Mas não sei se vou conseguir. 

(Alex) Eu fico esperando aqui. Tá bom? 

(Jaqueline) Tá 

Jaqueline vai abrindo a porta aos poucos. Foco da sala de jantar se acende. Quando 

entra na sala de jantar e vê Cris, ela grita 

(Jaqueline) Ahhhh! A sapata já chegou? 

(Cris) Como? 

(Marta) Jaqueline! - diz reprovadora - Venha aqui cumprimentar o mais novo 

membro da família. 

(Jaqueline) E que membrão esse –  acena de longe para Cris  –  E aí,  tudo bom? – 

cumprimenta com esteriótipo masculino.

(Marta) Jaqueline, vem cumprimentá-Ia direito. 

(Jaqueline) Não mãe. Daqui tá bom. 

Marta se aproxima e diz severamente. 

(Marta) A mocinha trate de tomar jeito e ser cordial. Vá cumprimentá-Ia, (Jaqueline)

Mãe, mas ela é sapata – tenta cochichar.

(Cris) Como é que é? 

(Marta) Nada, Cris. Ela é brincalhona mesmo.

Marta puxa a filha até Cris e a faz cumprimentá-Ia forçadamente. Neste instante ouve-se 

descarga dentro do banheiro.  Todos olham assustados para Felipe que ainda cerca a 

porta. 

(Marta) Tem alguém aí? 

(Felipe) Não, É que a descarga está com problema. Eu a consertei seguindo umas 



dicas do zelador...

(Jaqueline) E por que ela está funcionando sozinha? 

(Felipe) Segundo  o  zelador,  até  desentupir  ela  aciona  de  meia  em meia  hora  – 

explica sem acreditar no que diz.

Todos param tentando se convencer da explicação, por mais absurda que seja.

(Marta) Onde esta o Alex? 

(Jaqueline) Ele está na sala, Mas ele pediu para eu vir primeiro para saber se está tudo 

bem.

(Marta) É claro, Pode chamá-lo, 

(Jaqueline) Mas vocês já estão sabendo de tudo? 

(Marta) Mas é lógico, Afinal de contas esse encontro não era nenhuma surpresa. 

(Cris) Pra mim foi. 

(Jaqueline) Pra mim também. 

(Felipe) Nem me fale...

(Marta) Eu não estou entendendo, 

(Jaqueline) Vocês... vocês aceitam numa boa? – aponta discretamente para Cris. 

(Marta) Jaqueline,  eu  não estou te  entendendo,  Está  tudo  bem,  Vá chamar  seu 

irmão. 

(Jaqueline) Tá bom – sai confusa. 

Ao entrar na sala de estar, Alex a agarra pelos braços e começa a balançá-Ia. 

(Alex) E aí. O que aconteceu? Eles aceitaram? A mamãe está brava? 

(Jaqueline) Calma, Alex, 

(Alex) Me conta, Não esconde nada.

(Jaqueline) Deixa eu falar. 

(Alex) Me conta logo, Eu não aguento, mais.

(Jaqueline) Deixa eu... 

(Alex) Por favor, Jaqueline. Me conta. 

(Jaqueline) Cale a boca e me deixe falar – grita – Pode ir pra lá tranquilo Eles estão se 

dando superbem. 

(Alex) Ai, que alívio. Você me salvou a pele. Eu não acredito. 

Alex sai apressadamente para a sala de jantar. Mas logo percebe que Ronaldo não está.  

Olha para Jaqueline perguntando em mímica onde ele está. 

(Marta) Meu filho. Não se acanhe. Cumprimente sua namorada. 

(Felipe) Namorada uma ova – explode de ciúmes mas logo se dá conta do que está 



dizendo – uma moça boa dessa é pra casar. 

Alex não entende nada e suas pernas começam a tremer. Cris olha pra Felipe sinalizando 

que não está entendendo nada. Felipe sinaliza discretamente para ela fingir ter um caso 

com Alex. Percebendo que esta é sua oportunidade para sair da confusão, ela o beija  

discretamente. 

(Cris) Oi meu bem – Alex faz careta de nojo e espanto, mas, também percebendo 

que esta pode ser uma oportunidade para não ter que enfrentar os pais, a abraça com 

repugnância. 

Felipe faz força para conter seu ciúme, mas deixa escapulir. 

(Felipe) Mas você não me disse que era seu bofe que vinha aqui hoje? 

(Alex) Brincadeira, pai. 

(Marta) Felipe – reprova Marta – Agora que estamos todos em casa vamos nos 

sentar. 

A  campainha  toca.  Alex  quase  tem  um  ataque  e  começa  a  se  esconder  atrás  de 

Jaqueline. 

(Marta) Deve ser o jantar que encomendei. 

(Felipe) O jantar! Encomenda! – Felipe diz assustado olhando para o banheiro. 

Marta abre a porta e aparece um homem alto, bem vestido, roupas combinando. com 

reflexo no cabelo, brinco numa das orelhas, bastante risonho e com um buquê de flores.

(Ronaldo) Boa noite, gente!

(Marta) Boa noite.

A esta altura Alex já está catatônico.

(Felipe) Agora eu começo a entender...  eu confundi os dois – diz para si  mesmo 

olhando para a porta do banheiro e para Ronaldo – Esse é o agrado que ele pediu que  

trouxesse? – pergunta desafiador olhando para as flores.

(Marta) Você conhece o rapaz?

(Felipe) Ele  é  o…  é  o…  –   aponta  para  Alex  ameaçando  desmascará-lo,  mas 

percebe que isso acabaria com a farsa de Cris.

(Alex) É o namorado da Jaqueline – diz em desespero.

Nesse momento, Ronaldo, espantado, para de sorrir e deixa as flores caírem no 

chão. Alex puxa Jaqueline para o canto e diz.

(Alex) Por favor, finja que ele é seu namorado só esta noite. Depois eu te explico. 



(Jaqueline) Mas ... 

(Alex) Faça  o  que  estou  te  pedindo  senão  vai  haver  morte  nessa  casa  hoje. 

(Jaqueline) Olha aqui Alex, se você arranja confusão e acha que eu vou te tirar dessa 

você pode – fala num tom agressivo, mas ao olhar melhor para o rapaz impecável que 

está parado à porta, Jaqueline percebe que pode tirar proveito da situação – você pode 

contar comigo – diz num tom sensual. 

(Marta) Ahl Mas que surpresa. Seu nome é? 

Ronaldo está paralisado.  Jaqueline vai  até Ronaldo e pula nos braços dele.  Ronaldo 

quase tem um chilique. 

(Jaqueline) Mãe este é o ... é ooo ... 

(Alex) Ronaldo,  não  é  Jaqueline  –  faz  sinal  para  Ronaldo  abraçá-Ia.  (Marta)

Prazer, Marta. 

(Ronaldo) O prazer é todo meu – diz sem graça. 

(Felipe) Esse cara é bem esquisitinho ... 

(Marta) Felipe, vá cumprimentar seu genro. 

Felipe o cumprimenta desconfiado. 

(Felipe) É... meu genro.

Ronaldo o olha de cima a baixo. 

(Marta) Este é meu filho, Alex. 

(Ronaldo) Oi, Alex – diz com intimidade e com certa agressividade. 

(Alex) Oi – diz comedido, sem olhá-lo nos olhos. 

(Marta) Esta é Cris. A namorada do Alex. 

(Ronaldo) Ah! A sua namorada é? – diz inquisitivo. 

As pernas de Alex começam a tremer novamente. 

(Alex) Éeeeeeee .... 

(Marta) Bem agora que estão todos aqui, vamos sentar. 

Primeiro se senta Ronaldo. Jaqueline põe uma cadeira junto a ele e se senta também. Ao 

lado de Jaqueline se senta Cris. Felipe distraidamente senta antes de Alex ao lado de 

Cris. 

Marta e Alex o olham assustados. Quando ele dá por si, levanta rapidamente. 

(Felipe) Ah! Desculpa gente. Em vinte e cinco anos de casamento é a primeira vez 

que erro de mulher. Hahahah... – ri forçadamente.

Todos o encaram com estranhez e ele fica sem jeito. Alex ocupa seu lugar ao lado de sua 



suposta namorada e Felipe e Marta sentam do outro lado da mesa. 

Silêncio. Todos estão sem jeito. Ronaldo fica olhando Alex com ciúmes. O mesmo 

faz Felipe em relação à Cris. 

(Marta) Bem, quando chegar o jantar eu busco mais pratos. 

Todos dão um sorriso sem graça. Incomodado com o silêncio, Felipe pergunta. 

(Felipe) Você faz o quê, Ronaldo? 

(Ronaldo) Hein, eu? Eu ... eu sou cabelereiro. 

(Felipe) Ah! Tem tipinho mesmo. 

(Ronaldo) Como? 

Marta chuta Felipe por baixo da mesa. 

(Felipe) Hurrurru  –  geme  de  dor  –  eu  disse  que  você  deve  ser  bom  mesmo. 

(Ronaldo) É eu gosto do que faço – diz discretamente afeminado. 

(Alex) Ele está prestes a se tornar sócio do salão – diz orgulhoso. 

Todos, com exceção de Ronaldo, o olham estranhamente. Ao se dar conta do que disse,  

tenta consertar. 

(Alex) Não foi isso que você me disse, Jaqueline? 

(Jaqueline) Foi é? – diz surpreendida – É eu sempre tive uma quedinha por cabeleireiros 

–  tenta se explicar  –  Um homem que saiba tratar  do meu cabelo e que seja deste 

tamanho, bonito...  Ai que vontade de tomar vinho – sem saber mais o que dizer sobre 

Ronaldo vira um copo de vinho para manter a boca ocupada. 

(Marta) Vou telefonar para o rapaz da entrega, onde está o número do celular dele?

Pega o telefone, um cartão e disca enquanto Felipe fica desconfiado olhando para a filha  

e para Ronaldo. 

Som de celular tocando dentro do apartamento. Todos procuram de onde vêm. Felipe fica 

agitado quando percebe o que está acontecendo. 

(Felipe) Com licença – e sai apressadamente em direção ao banheiro. 

Voz do entregador no telefone. (Entregador) Alô. 

(Marta) Alô, aqui é a Marta. Vai demorar muito ainda? (Entregador) Não,  é  só  me 

deixarem sair do ba ... 

Som de pancadas e gemido do entregador no telefone. Som de telefone desligado.

(Marta) Alô... Alô... Ué, desligou.

Felipe volta nervoso do banheiro e deixa a calça cair novamente mostrando a roupa de 

couro. Ronaldo olha sensualmente. 

(Ronaldo) Uau ... 



Felipe  ergue  a  calça  todo  sem jeito  e  se  senta  ainda  mais  nervoso.  Marta  continua 

tentando discar. Enquanto disca pergunta para Alex. 

(Marta) E a Cris faz o quê? 

(Felipe) É advogada. 

Marta o fita desconfiada. Sem ter saída ele levanta apressadamente. 

(Felipe) Vou buscar mais vinho. 

A pressa é tanta que ele tropeça na barra da calça no caminho. 

(Marta) Então você é advogada? 

(Cris) Sim. 

(Marta) Que ótimo, uma advogada na família. Todo mundo diz que toda família tem 

que ter um bom médico e um bom advogado. 

(Jaqueline) E um bom cabeleireiro – excessivamente extrovertida. 

Todos a olham com estranhez. Nervosa ela bebe mais vinho. 

(Alex) Só está faltando um bom médico na família. 

(Marta) Isso só depende da Jaqueline. 

(Jaqueline) O quê? Já querem que eu troque o meu cabeleireiro por um médico? 

(Marta) Não filha, você não vai prestar pra medicina? – diz sem graça com Ronaldo. 

(Jaqueline) Ah, é! – diz envergonhada e toma mais vinho para tentar se manter calada. 

Felipe volta com duas garrafas de vinho. 

(Felipe) Hoje nós vamos precisar de muito vinho ... (Marta) Você  tem  escritório 

próprio, Cris? 

(Cris) Ainda não. Trabalho numa empresa de advocacia. (Marta) E  qual  é  sua 

especialidade? 

(Cris) Eu  faço  de  tudo  um  pouco.  Mas  tenho  pego  muitos  casos  de  divórcio 

ultimamente. 

(Marta) E como são estes casos? 

(Cris) Normalmente maridos infiéis são pegos de calça curta pelas esposas – diz olhando 

para Felipe com certa agressividade – E ai já sabe né, é aquela briga pelas crianças, 

pelos bens. 

(Marta) Ai credo. Ainda bem que eu não preciso me preocupar com meu Filipinho. 

Não é, bem? 

Neste momento Felipe estava virando um copo de vinho nervosamente e acaba cuspindo 

o vinho para o lado tamanho o nervosismo. 



(Felipe) É-É desculpa, eu engasguei. 

(Marta) Já o Alex quer ser engenheiro. 

(Ronaldo) Ué, não era psicólogo?

(Alex) Já quis ser psicólogo, mas desisti. O mercado não anda bem. 

(Felipe) E no curso de psicologia dá muita mulher, né Alex? – diz agressivamente já 

influenciado pelo vinho. 

(Ronaldo) Ah!  Você que fazer  engenharia  por  que dá mais  homem é?  –  diz  com 

ciúmes. 

(Jaqueline) Deixa bem. A pituca é dele, se ele quiser queimar ele queima – diz bêbada. 

(Marta) Jaqueline! Se comporte.

(Cris) Acho que estou percebendo um clima – diz olhando para Alex e Ronaldo. 

(Jaqueline) Você percebeu? – diz sem notar que Cris se referia a Alex e Ronaldo e 

começa a passar a mão na perna de Ronaldo por baixo da mesa. 

Ronaldo tenta disfarçar de toda as maneiras e também começa a beber vinho. 

(Marta) Deixa eu ligar pro entregador de novo. 

Após Marta discar, um celular começa a tocar no bolso de Felipe. Todos olham pra ele e 

estranham a coincidência. Sem saber o que fazer vira outro copo de vinho. Diante da 

pressão ele levanta. 

(Felipe) Vou buscar mais vinho. 

Sai apressado e tropeça novamente. 

De repente Jaqueline agarra Ronaldo com força.

(Ronaldo) Ahhhhl  Eu  vou  ao  banheiro  –  diz  afeminado  e  vai  pro  banheiro 

apressadamente. 

(Marta) Estranho esse namoradinho seu, hein? 

(Cris) Se fosse o único estranho aqui. 

(Marta) Como? 

(Cris) Tá quente aqui – diz arrependida de ter pensado alto.

(Marta) Jaqueline, tire o casaco dela e ponha na sala. (Jaqueline) Eu,  tirar  roupa 

de sapata? 

(Marta) Jaqueline! 

(Cris) Tá me chamando de quê? 

(Jaqueline) Foi o Alex que disse que a namorada dele é homossexual. 

(Cris) Agora eu estou começando a entender  – diz  olhando para o banheiro e 



começa a perder o jogo de cintura – Mas sapata aqui é sua m...

Neste momento se ouvem risadas e gemidos de Ronaldo e um grito do entregador 

de dentro do banheiro. Todos se assustam. 

(Marta) Jaqueline, é melhor você parar de beber – tentando desviar a atenção de 

todos.

Felipe volta com um garrafão de vinho. 

(Felipe) Ué, cadê o boiola, que dizer, o Ronaldo? 

(Marta) Está  no  banheiro.  Acho  melhor  dar  uma  olhada,  pois  estão  vindo  uns 

barulhos estranhos lá de dentro. 

(Felipe) Ai ai ai. .. coitado do entregador. 

(Alex) Quem? 

(Jaqueline) Ele tá batendo punheta – ri e vira mais um copo, já bem embriagada. 

(Cris) Eu acho que eu vou voltar outro dia. 

(Marta) Nada disso. Jaqueline, pare agora ou vai ficar de castigo. 

(Jaqueline) Se for com o Ronaldão, pode me trancar no guarda-roupa agora. Né sapata 

- bate nas costas de Cris. 

(Alex) Ai meu Deus. 

(Felipe) Você não ouse chamar a Cris de sapata. 

Mais barulho vindo do banheiro. 

(Jaqueline) Fale isso pro Alex, ele disse que ela é bi. 

(Felipe) Olha aqui seu boiola, você respeita a minha ... – ao perceber que Marta o 

encarava estranhamente, ele conserta – amada nora. 

(Marta) Para com isso, Felipe. 

(Alex) Ai, pai. Que grosseria – e começa a chorar. 

(Felipe) E se chorar eu te cubro de porrada. 

(Marta) Eu planejei  tanto esse jantar e agora essa confusão – diz  começando a 

chorar. 

(Felipe) Ah não, você também. 

Neste momento Ronaldo sai todo sorridente do banheiro, com cabelo todo bagunçado e 

vestindo com a camisa do entregador. 

(Jaqueline) E aí, tocou todas, amor? 

Ronaldo fica sem jeito. 

(Jaqueline) Ué, você trocou de camisa? 



(Felipe) Coitado do entregador. 

Desorientado, Ronaldo vira um copo de vinho e tenta se explicar. 

(Ronaldo) É que ela está do avesso. 

(Alex) Conta a verdade, o que você tava fazendo? – diz inquisitivo. 

(Cris) Fala verdade, ele é seu bofe. 

(Marta) Você respeite meu filho – explode. 

(Cris) Olha aqui sua lésbica metida a mãe de família ... (Marta) O que? 

(Ronaldo) Ihhh, baixou o nível.

Jaqueline começa a agarrar Ronaldo que tenta repeli-Ia. 

(Cris) Só você não percebeu que o casal aqui são os ... 

Para  interromper  sua  fala,  Alex  a  beija  a  força.  Assustada,  Cris  tenta  resistir.  Felipe 

começa a virar o galão de vinho para se acalmar. 

(Ronaldo) Alê, para com isso Alê – diz indignado. 

(Marta) Tá vendo, ele não é boiola – diz pra Felipe que vai tomando o vinho olhando 

os dois. 

(Jaqueline) Agora tá liberado. 

Começa a tentar desabotoar a camisa de Ronaldo. 

(Ronaldo) Quer saber, eu vou voltar pro banheiro – levanta magoado e só volta pra 

pegar mais um copo de vinho. 

Jaqueline tenta o seguir mas ele fecha a porta. Ouve-se o grito de dentro do banheiro. 

(Entregador) Não ... não vem não ... de novo nãoooooo ... 

(Felipe) Agora chega. 

Puxa Alex, e o empurra para longe de Cris. 

(Felipe) Vá atrás do seu bofe em vez da mulher dos outros. 

(Marta) Mulher de quem, Felipe?

(Jaqueline) Como é que é?. 

(Marta) Mulher de quem, Felipe?

(Cris) Resolveu assumir é? –  indignada.

(Alex) Papai! – de queixo caído.

(Marta) Mulher de quem, Felipe? – já segurando os prantos.

(Felipe) Minha, tá legal. .. Minha. (Jaqueline) Ihhhhhh, liberou geral. 

Alex corre para a porta do banheiro e começa a gritar por Ronaldo. 

(Marta) Eu não acredito, Felipe – começa a chorar novamente. 



(Cris) Quer dizer que ela não sabia que nós dois... 

(Felipe) Pronto, eu confesso. Se quiser pedir divórcio, peça. Se quiser me perdoar, 

perdoe. Se quiser ir pra casa da mamãe, tchau. 

(Cris) Calma, Felipe. 

(Felipe) Cala a boca, Cris. 

Marta começa a chorar mais alto. 

(Alex) Ronaldo, sai daí. 

(Felipe) Eu já tô de saco cheio das suas manias, de ter você no meu pé, das suas 

calcinhas penduradas no banheiro ... – diz para Marta. 

(Cris) Das minhas você nunca reclamou ... 

(Marta) Mas tudo parecia tão bem... 

(Felipe) Bem  uma  ova.  Vocês  mulheres  fazem  questão  de  achar  que  está  tuco 

normal. Nem se perguntou por que eu te trocava pelo jornal. 

(Alex) Ronaldo, meu amor, sai daí. 

(Marta) Meu filho é gay mesmo – aumenta o choro. 

(Marta) Ainda estes dias você fez uma serenata pra mim. 

(Cris) Ah! Você fazia serenata pra ela também. E disse que eu que te inspirava ... 

(Felipe) Cala a boca, Cris. 

(Marta) E nossas sextas-feiras na suíte presidencial do Coxa Bamba. 

(Cris) Ahl Você levava ela pra lá também ...  E aquele papo de "não sinto mais 

tesão pela minha mulher”.

Marta aumenta o choro. 

(Felipe) Cala a boca, Cris. 

(Cris) Não calo, não. Pelo jeito esse seu maridinho é um farsante. 

(Marta) Pra  você  que  vai  ficar  com ele,  se  prepara  para  aguentar  o  machão,  o 

garanhão. Isso nem entra na cozinha. 

(Cris) Você também tem que ficar chamando ele de garanhão na cama? 

(Marta) É, minha filha. Eu já estou tanto tempo com esse ai que já nem lembro o que 

é homem bom de cama. 

(Jaqueline) Que vergonha, paí. 

(Felipe) Vocês querem calar a boca. 

(Cris) E quando ele inventa dar um de sabe tudo. Tenho que fazer de boba e ficar  

encantada com as histórias dele. 



(Felipe) Você sempre disse que me achava intelectual! 

(Cris) Se você chegou a ler o Pequeno Príncipe foi muito, Felipe. 

(Marta) E se prepare pras dívidas. 

(Cris) Quer saber, pode ficar com ele pra senhora. 

(Felipe) Cris?...

(Marta) Pra mim já basta. Se não quiser ficar com ele, pode deixar que ele vai pra 

baixo da saia da primeira amiga sua que der bola ... 

(Felipe) Peraí Cris, e nossos planos. E nossa viagem pra Europa. (Marta) Ihhh,  eu 

estou esperando a minha há 25 anos. 

(Felipe) Mas Cris. 

(Alex) Ronaldo – grita. 

A porta do banheiro se abre de repente e o entregador sai sem camisa, todo amarrotado, 

com os pacotes todos amassados, a bolsa de Marta pendurada no pescoço e andando 

em zigue-zague. Todos ficam pasmos. 

(Marta) Ué! O rapaz da lavanderia? Com minha bolsa no banheiro? – pergunta pra 

Felipe. 

(Entregador) O jantar já chegou – põe os pacotes na mesa e cai se aparando em uma 

cadeira – Eu não fico mais ali dentro com este doido. 

(Marta) Gente, é o entregador do restaurante. O que o senhor estava fazendo ali? 

Entregador, todo zonzo reconhece Felipe e o aponta. 

(Entregador) Me bateu, me trancou, me chamou de boiola, me tomou o celular... 

(Marta) Agora basta Felipe. Fora daqui 

Ronaldo sai todo afeminado. 

(Ronaldo) Podem ficar com o jantar. Eu já tô satisfeito. 

(Alex) Seu cretino. Seu safado. Seu ... Seu – sai do apartamento chorando – Eu 

quero morrer. Eu quero morrer. 

Jaqueline, que estava ajudando o entregador a se sentar, o solta e pula em Ronaldo. O 

entregador cai novamente. 

(Jaqueline) Você é giletão, Rô? 

(Ronaldo) Ihhhh! Sai pra lá coisa horrorosa. 

(Cris) Olha, se a senhora precisar de uma advogada ou de uma testemunha contra 

este cretino do seu marido, pode me ligar – entrega um cartão para Marta. 

(Marta) Com certeza. (Felipe) Mas Cris ... 



(Cris) Me esquece, palhaço – vai embora. 

Felipe, se sentindo completamente desamparado, olha para Marta e diz carinhosamente. 

(Felipe) E a nossa suitezinha presidencial de hoje? 

Marta lhe dá um tapa na cara. 

(Marta) Eu vou para meu quarto, e se quando eu sair você ainda estiver aqui, eu eu 

é que vou embora, tá legal? 

(Felipe) Mas Cris – tenta correr atrás dela mas tropeça na calça – Maldita noite em 

que eu resolvi fazer surpresa na minha própria casa. 

Felipe começa a tirar a roupa com raiva. Ao ver o conjunto de couro, Ronaldo começa a 

se mostrar atraído. 

(Felipe) Cris  ...  Quer  dizer,  Marta.  Foi  só  uma fase  ruim.  Volta  aqui  Martinha ...  

Volta ...  – começa a esboçar choro. 

(Ronaldo) Calma, Lipe. Calma. Respira fundo – e põe a cabeça de Felipe em se peito. 

Felipe dispara a chorar. Jaqueline consegue fazer o entregador se sentar. 

(Ronaldo) Vamos dar uma volta. Eu conheço um bar ótimo. E com essa roupa você vai 

fazer o maior sucesso lá. 

Os dois saem. Felipe está de cabeça baixa, soluçando. Jaqueline, ainda alcoolizada, olha 

maliciosamente para o entregador. 

(Jaqueline) Eu preparei esta mesa à luz de velas pra dois. Acho que é o destino só nós 

aqui. 

(Entregador) Hein? 

(Jaqueline) Tá com fome, gostoso. 

(Entregador) É,  depois  dessa  confusão  toda...  eu  trouxe  a  janta  –  começa  a  tirar  as 

embalagens  de  comida  amassadas  –  Ué,  mesa  pra  dois  –  olha  para  Jaqueline 

desconfiado – Só para nós dois?

Ainda com olhar malicioso, Jaqueline balança a cabeça negativamente 

(Jaqueline) Bobinho. 

E começa a agarrá-lo. 

(Entregador) Ah não, de novo não – grita desesperado. 

BO em todo  palco.  Som da  música  Macho  Man  do  Village  People.  Vozes  de 

Ronaldo e Felipe.



(Ronaldo) Vem Felipinho. Vamos dançar mais essa.

(Felipe) É a saidera – bêbado.


