
Terceiro ato

Luzes simulam o efeito da noite passando até o dia amanhecer. 

Luzes  acendem  na  sala.  A mesa  está  toda  bagunçada.  Os  embrulhos  todos 

abertos, pratos sujos e garrafas de vinho vazias. 

Marta entra na sala. Está com olheiras e pálida por ter chorado a noite toda. Seu 

cabelo  está  todo  bagunçado e  sua roupa amarrotada.  Uma aparência  digna  de uma 

mulher deprimida pela separação. Ao perceber a bagunça na mesa, diz num suspiro. 

(Marta) E  eu  que  pensei  que  este  jantar  era  pra  nós  dois.  Pelo  menos  alguém 

aproveitou a mesa e a comida. 

Foco se ascende na sala de estar. Ao som de Je t'aime,  o entregador está seminu, 

amordaçado, amarrado e aterrorizado. Jaqueline está deitada sob uma coberta ao lado 

dele. Fuma um cigarro prazeirosamente. 

(Jaqueline) E aí, meu amor. Foi bom pra você? 

(Entregador) URRRUMMMM. 

BO  na  sala.  Marta  olha  a  mesa  desconsolada  e  de  repente  Felipe  entra  no 

apartamento. 

Ainda  está  usando  a  roupa  de  couro.  O  cabelo  bagunçado  e  cheio  de  confete.  Há 

serpentinas penduradas nos ombros e notas de dinheiro presas na cueca de couro. O 

rosto mostra uma tremenda ressaca. Marta e Felipe se fitam por uns instantes. 

(Marta) Meu bem, eu te perdoo. Diz que você veio para ficar' 

Pausa. 

(Felipe) Eu vim buscar minhas coisas! Sua... Sua... sua descabelada – diz afeminado 

e sai de cena.

Marta fica pasma, incrédula. De repente toca o telefone. Após alguns instantes de 

paralisia, ela atende.

(Marta) Pronto.

(Cris) Dona, Marta? Eu imagino que a noite da senhora deve ter sido horrível. A 

minha também foi. Eu passei a noite acordada, pensando e decidi ligar para a senhora. 

Eu... eu... eu queria saber se ainda está de pé aquele papo de... aquela proposta de... Eu  

queria saber se a senhora ainda quer ter uma relação íntima comigo?

Mais pasma do que já estava, Marta desliga o telefone. Neste instante Alex sai do 

quarto andando e agindo com uma masculinidade natural, que não lhe era comum.

(Alex) Bom dia, mãe. Eu sei que a senhora deve estar muito mal com tudo que 

aconteceu ontem. Mas eu queria dizer pra senhora que daqui pra frente vai ser diferente.  



Eu vou voltar a ser o filho que sempre fui e pode deixar que eu tomo conta da senhora, 

agora que vou ser o homem da casa. 

Dá um beijo na mãe e sai com os livros para a aula. 

Em choque, Marta diz. 

(Marta) É ... pelo menos isso tudo serviu para alguma coisa. 

Fundem-se músicas Macho Man e Je t'aime

Fim 


