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DILATAÇÃO

“Quando uma personagem nasce, adquire logo tal
independência, mesmo em relação ao seu autor, que
pode ser imaginado por todos, em outras várias situações,
nas quais o autor nem pensou colocá-lo, e adquirir
também, às vezes, um signiﬁcado que o autor nunca
sonhou dar-lhe!” (Luigi Pirandello)

Personagens
Caio – intelectual de classe média, psicoterapeuta, que, na iminência do nascimento
do filho, não se sente preparado para ser pai. Tem crises de pânico.
Rubens – um homem dentro dos padrões da sociedade patriarcal, de pouca
formação cultural e hábil em ganhar dinheiro, que alcançou sucesso financeiro e, na
maturidade, atua como palhaço em hospitais.
Enfermeira – voz gravada.
Amigo de Rubens – voz gravada.
Prostituta – voz gravada.
Mãe – voz gravada.
Narrador do sonho – voz gravada.

Cenário
Três ambientes em três planos distintos:
1) Sala de espera de um hospital, onde se vê um sofá ou duas poltronas e uma
mesinha. Em algum ponto do ambiente, há acessórios que se usam para
entrada na sala de parto (touca e luvas empacotadas etc.).
2) Sala de curso para futuros pais, com duas mesinhas desmontáveis, capazes
de amparar banheiras de bebês e funcionar como trocadores.
3) Sonhos e pesadelos: o espaço exibe elementos surreais, inspirados na obra
de Salvador Dalí.
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Iluminação
Deve permitir isolar e destacar um ponto específico (como o pé do ator, por
exemplo), e diferenciar situações que ocorrem no presente e daquelas em flashback.
Adereços
Dois bonecos de borracha; duas banheiras para bebê; palhaço de pano; dois pares
de mamas artificiais presas a coletes, para simular amamentação; outros objetos
que remetam à aprendizagem da lida com recém-nascidos; e paramentação
cirúrgica (touca, jaleco, calça, máscara, avental cirúrgico, luvas, propés, protetor
ocular). Para os adereços que comporão as cenas de sonhos, recomenda-se que os
criadores se inspirem livremente no Surrealismo, especialmente na obra de Salvador
Dalí, e também nas teorias sobre os sonhos de Sigmund Freud e/ou Carl Jung.

***

Foco de luz no pé do Caio. Não se distingue seu corpo na penumbra nem se pode
ver seu rosto. Apenas o pé iluminado bate nervoso, em compasso cardíaco, sobre o
chão asséptico. A sonoplastia reproduz a batida de um coração. Clima de densidade
e suspense. Ouve-se sua voz, em tom de leitura, dizendo:

CAIO – Na sala de parto número sete, a mulher pratica a respiração recomendada
pelo médico, na intermitência das contrações, que estão cada vez mais intensas e
próximas umas das outras. O obstetra já havia decidido: não teria filhos. Sabia do
desejo da sua mulher de engravidar, como também de todos os detalhes científicos
que envolvem os riscos de gerar e parir. E não adianta: por mais que explicasse a
cada uma de suas pacientes que deveriam se preparar para uma dor que pareceria
insuportável, na hora agá, todas elas gritavam.

A luz se amplia e mostra Caio por inteiro no momento em que ele fecha um livro, o
que leva a plateia a concluir que ele estava lendo em voz alta.
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CAIO – É só um romance, não está acontecendo. É ficção. Ah, Rita!, por que você
tinha de fazer isso comigo?

RUBENS – (Vestido de palhaço, apressado:) E aí, meu compadre?

CAIO – Tirei você das criancinhas.

RUBENS – Não, já estava terminando mesmo.

CAIO – Você sabe que sou um homem de palavra, Rubens.

RUBENS – Claro.

Rubens se movimenta e se aproxima de Caio, com estranhamento, percebendo nas
afirmações do amigo algo de anormal.

CAIO – Eu sou um sujeito ético. Tento ser coerente. Eu só não quero ser pai, porra.

RUBENS – Que papo é esse, cara? Você está surtando?

CAIO – Não sou obrigado a assistir a esse parto.

RUBENS – Ai, ai, ai... Deixa só eu tirar esse figurino, a gente já conversa.

CAIO – Não sai daqui. Por favor, fica.

RUBENS – (Impressionado:) Fico. Claro. Tudo bem. Bom, se você não falou pra ela
que ia assistir... Ou você prometeu?

CAIO – Mas não vai dar. Não consigo.
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RUBENS – Uma mulher não esquece, cara. Não fica com essa encrenca pro resto
da vida. Quando você derrubar uma caneca, ela vai dizer: “Não me admira, um cara
que não segura nem assistir ao parto dos filhos...” Quando você der um peidinho,
“você não aguenta cheiro de hospital, mas eu tenho de aguentar isso!” Vai por mim:
não importa a desculpa que você der, tudo vai virar motivo pra lembrar dessa
mancada que você, por sorte (enfatiza essa expressão), ainda não deu.

Rubens mostra, com um gesto, os acessórios que Caio precisa vestir para entrar na
sala de parto.

Caio fica paralisado. Mostra-se angustiado.

RUBENS – O que é que está pegando?

CAIO – Dor de estômago, enjoo, às vezes um aperto na garganta. Pensamentos,
muitos pensamentos, lembranças, impotência.

RUBENS – Impotência? Peraí, me explica melhor esse negócio.

CAIO – Reli a matéria daquele menino arrastado pelos assaltantes no asfalto do Rio
de Janeiro. Senti de novo aquela sensação de impotência. Sete quilômetros
pendurado no carro que os bandidos roubaram da mãe dele, lembra? Um
“neocalvário” nas ruas do Rio. Esses caras, o que eles consomem? Que programas
de TV, que tipo de filmes, que sites? Que escolas eles frequentaram?

RUBENS – Você fica pensando em tudo isso agora, nesse momento? Esquece. Há
quantos anos foi isso?

CAIO – Eu não tenho religião, você sabe, mas, quando esses caras falam que
alguém morreu pelos pecados do mundo, é a imagem daquele garoto morto que me
vem.
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RUBENS – É nisso que você fica pensando? Esquece!

CAIO – E na garota pisoteada por aquele bando de jovens que disputava lugar pra
assistir ao show de rock no Jockey Clube. E naquele deputado, que matou dois
rapazes, dirigindo bêbado a 300 por hora...

RUBENS – Mas pra que ficar falando essas coisas tantos anos depois?

CAIO – Não melhora se a gente esquece. Quer notícias de agora? Sabe quantos mil
jovens se suicidam por ano? Sabe quantos morrem de bala perdida?

RUBENS – E nem quero saber. Caio, vejo casos até piores que esses que você
mencionou... Aqui mesmo, no hospital. Menina com o ânus emendado com a vagina
por causa da violência sexual. E o que eu posso fazer? Só posso fazer essa criança
rir um pouquinho. Se a gente deixar essas coisas afetarem a nossa vida pessoal, a
gente pira!

CAIO – Em 2050 já não vai ter água suficiente pra todos, Rubens. E os caras
desmatando... Não estão nem aí. Água, Rubens! Essas crianças que estão no corpo
da Rita. Alguém perguntou se querem vir pra um mundo assim?

RUBENS – Não se preocupa, que, quando chegarem na adolescência, vão te jogar
na cara que não pediram pra nascer. E nesse momento você expia essa culpa.

CAIO – Como não pensar, se é essa a realidade que está sendo imposta pra esses
bebês?

RUBENS – Caio, escuta. Sabe aquela personagem que você me falou, daquele
conto – o nome me fugiu agora, mas não importa. Aquela que olhava tanto para o
próprio umbigo que um dia acabou entrando nele. É isso. Às vezes, a gente tem de
entrar no umbigo da gente mesmo e ficar ali. Não ficar olhando muito pros
problemas dos outros, não.
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CAIO – Foi isso que a Rita fez. Ela me disse que ser mãe vai dar sentido pra vida
dela… Mas e eu? O que vai dar sentido pra minha vida agora? Ela não podia ter
tomado essa decisão sozinha. Foi uma espécie de traição! Pior do que se ela tivesse
transado com outra pessoa.

RUBENS – Não diz bobagem. O cara tem uma mulher maravilhosa, vai ser pai, está
realizado profissionalmente. Tudo perfeito... Vou te contar uma coisa que você já
sabe. Eu sou meio burro mesmo.

CAIO – Não fala assim.

RUBENS – Burro não, porque eu aprendi a ganhar dinheiro, mais do que muita
gente por aí. Nesse ponto, sou até esperto. Mas não alcanço essa filosofia toda que
você tem aí na sua cabeça. E sabe que acho bom? Porque gente cult como você
fica pensando, pensando e pensando... É perigoso. Perigoso até “entrar” pra
estatística dos suicídios. E aí, cara, você vira um número. Tipo esse povo todo que
morreu de Covid-19. Esses ambientalistas que ficam defendendo a Amazônia. No
começo, são manchete. Depois, o tempo passa é ó. Um numerozinho a mais no
subtotal da desgraça.

CAIO – Até agora sempre consegui dizer aquela frase que os burocratas adoram:
“Isso não é da minha alçada.”

RUBENS – Não é da nossa alçada. Não é. É o melhor que uma pessoa pode dizer
quando não pode fazer nada.

CAIO – Ou não quer fazer nada. Ou não entende o que está acontecendo.

RUBENS – O que acontece, a gente sabe. Mas, se ficar pensando no porquê, em
ficar querendo resolver, aí dá merda!
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CAIO – Agora toda vez que acontece alguma coisa assim, vou ter de pensar “E se
fosse meu filho?”

RUBENS – Ah, isso é o mesmo que pensar: “E se eu fosse Jesus Cristo?” Quem
sabe não é de um pouco de fé que você precisa? Essas crises que você tem. Vai em
alguma igreja, cara... Só de cantar umas músicas lá, você já sai aliviado.

CAIO – Se eu fosse numa igreja, seria pra expulsar você e os outros vendilhões do
templo.

RUBENS – (Rindo:) Boa, cara. Humor. Essa é outra saída. A coisa não está boa, faz
uma piada dela, e pronto. Alivia também.

CAIO – Se eu acreditasse em Jesus, teria muita inveja desse sujeito. Curar as
feridas dos outros. Todas as feridas. De todo tipo. Você dizer “Levanta-te e anda!”, e
o homem levantar e andar.

RUBENS – Amém. É isso mesmo. E se o cara acreditar, ele anda.

CAIO – Eu digo “Levanta-te e anda”, e não acontece nada. Você (para a plateia) que
tem problemas de disfunção erétil, eu vou lhe dizer: “Hoje à noite você vai
funcionar.” E não vai acontecer nada de diferente, porque eu sou tão impotente
quanto você.

RUBENS – Não fala assim com o cara, tenha respeito pela intimidade dos outros.
(Pequena pausa e olha de novo para o sujeito.) Coitado!

CAIO – Como vou evitar o sofrimento dessas crianças que saíram do meu esperma?
Você lembra, aquele menino foi arrastado por sete quilômetros.

RUBENS – Ah, não! De novo o menino arrastado? Você não tem de evitar nada.
Seus filhos vão sofrer o que tiverem de sofrer e vão ser felizes se tiverem de ser.
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CAIO – Mas naquela época eu não era pai e por isso eu pude dizer a frase que eu
ouço sempre dos burocratas: “Isso não é da minha alçada.”

RUBENS – Você está reverberando, cara. Você está mal.

CAIO – (Este texto será dito de forma verborrágica, compulsiva, nervosa; ou
substituído por uma edição caótica de manchetes de telejornal). Agora eu vou ter de
pensar: “Poderia ser meu filho!” Aquele mendigo queimado pelos filhinhos-de-papai
em Brasília e o deputado bêbado que passou por cima dos rapazes e eles que
morreram embaixo do carro e o moleque que recebeu um tiro e morreu quando
pichava um muro e o segurança despreparado que atirou nele e o pai do rapazinho
que viu o filho morrer porque não conseguiu ensinar o garoto a não pichar o muro e
o pai do segurança que estava feliz porque o filho finalmente tinha arrumado
emprego e agora vê na TV que esse filho matou um garoto. E a menina prostituída
em Imperatriz do Maranhão. E o artista cinquentão que está louco pra comer a
menininha e acha caro. Agora, sou obrigado a pensar: meus filhos vão estar aí, no
meio disso. Agora eu vou ter de pensar: “Poderia ser meu filho.” Eu não vou ter
controle sobre as merdas que vão fazer as cabeças deles.

RUBENS – Ou delas.

Silêncio.

CAIO – Até a tua filha que morreu.

RUBENS – Já faz muito tempo.

CAIO – Fico pensando que poderia ser minha filha.

RUBENS – Cagada, cara. Você ficar lembrando dessas coisas numa hora dessas.
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CAIO – Nem a Igreja, com todo seu poder político, econômico, de persuasão, faz
alguma coisa.

RUBENS – (Irônico:) Como não? Olha o palacete que construíram aí na esquina!...
É o dízimo!

CAIO – Tem comida pra todos. Tem famílias pra educar todas as crianças, todos os
órfãos, os abusados. Os caras passam a vida pesquisando, levantando dados,
dados, dados... Ninguém faz nada com esses dados, ninguém faz nada com esse
discurso.

RUBENS – Meu Deus, você nem me disse como está a Rita. (Dirige-se a uma
enfermeira que a plateia não vê:) Enfermeira, por gentileza, pode dizer como está a
Rita dos Santos?

ENFERMEIRA (Em off) – Aguarde só um minutinho, por favor, que eu já verifico.

Rubens acompanha o andar da enfermeira (que está fora de cena), interessado.

RUBENS – Cara, viu que bunda a dela? Não entendo o que isso tudo tem a ver com
você não querer ver o parto da Rita. Você não pode ver sangue, é isso?

CAIO – Rubens, eu dei aula de Anatomia na Faculdade, no Curso de Psicologia.
Dissecava cadáver, separava as partes do cérebro...

RUBENS – (Interrompendo Caio:) Certo, não precisa entrar em detalhes. Não é isso.
Vamos lidar com o que é.

ENFERMEIRA (Em off) – Senhor Caio? Sua esposa entrou no que se chama de
parto prolongado.

CAIO – O que isso quer dizer?
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ENFERMEIA (Em off) – A dilatação do útero não evoluiu, estacionou em seis
centímetros. O médico vai esperar mais um pouco, e talvez tenha de partir pra um
parto induzido.

RUBENS – Ele já vai. Obrigado.

Rubens segue, com o movimento do olhar, o andar da enfermeira (a qual não
aparece em cena), com visível interesse sexual.

CAIO – Está vendo? Nem querem sair. Estão confortáveis no corpo da Rita.

RUBENS – Devem estar meio apertados, né? A vantagem dos gêmeos é que você
assiste a um parto só e já vai ter filhos o suficiente pro resto da vida.

ENFERMEIRA (Em off) – O senhor já pode entrar. Já recebeu touquinha e tudo
mais?

RUBENS – Sim, está tudo aqui. Obrigado.

Rubens novamente segue o andar da enfermeira (que permanece invisível para a
plateia).

RUBENS – Vá ter um corpo assim lá em casa.

CAIO – Deve ter tecidos de tantas cores dentro dela. Líquidos onde os bebês podem
se movimentar.

RUBENS – Olha, eu se estivesse dentro do corpo daquela enfermeira, ia querer
passar a vida toda ali, curtir o ambiente intrauterino.
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CAIO – Não estão interessados em vir para um mundo que não escolheram.

RUBENS – Por que que você acha que os extraterrestres não chegam pra ficar? O
negócio está feio mesmo, cara!

CAIO – Duas crianças, Rubens. Duas.

RUBENS – Vai ver, puxaram o pai... Tão distraídos que esqueceram de nascer. Ou
a leitura está boa lá dentro: “Peraí! Deixa eu ler o último capítulo deste mundo
cubículo.”

CAIO – Está tudo decidido pra eles, ou elas.

RUBENS – Pra você também. Não dá pra recusar esse pacote. Assim que passe
pelo vão, coloca o carimbo de “recebido” e toca pra frente. Não fica pensando.

CAIO – Aos 16 anos vão poder votar. Se não forem loucos, nem criminosos.

Rubens abre os braços.

RUBENS – Teoricamente, qualquer um dos seus filhos pode ser até presidente da
República. Pronto, coloca um propósito na sua vida: prepara um filho teu pra ser
presidente desta merda!

CAIO – Quem pode preparar uma criança pra ser presidente? Eu? A escola? A
Internet?

RUBENS – Sei lá. A sociedade...

CAIO - Ah, a sociedade.

Caio ri um riso nervoso, que quase se converte em choro.
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RUBENS – Não faz assim, cara. Está parecendo uma criança. Bora lá distrair a
criança, então. Vamos fazer uma história com a última palavra que você disse.

CAIO – Porra, Rubens!

RUBENS – Não foi “porra”, foi “sociedade” a última palavra. Você vai ter de treinar
essas coisas pra brincar com tuas crianças, se não vai ser um pai muito chato.

CAIO – Estou com medo, Rubens. Muito medo. Está me doendo o estômago.

RUBENS – Esquece a dor e concentra na brincadeira. Sociedade? Puta palavrinha
ruim. Mas vamos lá. Sociedade era uma senhora simpática, no tempo da vida rural,
antes de haver indústrias e tal. A velhinha usava óculos e adorava conversar,
sentada em sua cadeira de balanço. Tinha tempo pra pegar os bebês no colo e
contar histórias pra eles. E promovia saraus literários e bailes com músicas de alta
qualidade. Mandava os filhos estudarem na Europa e fazia gosto de ver aquelas
crianças transformadas em moços cultos e eruditos.

Num gesto, Rubens propõe que Caio continue a história. A história não deverá fluir
como uma contação normal, já que os personagens a contam de improviso.

CAIO – (Irônico:) Alguns deles até se tornaram antiescravagistas. Eles tinham de
chegar na hora prometida aos compromissos e faziam tudo no “fio do bigode”,
porque a honra era demasiado importante.

RUBENS – O sobrenome dela era...

CAIO – Ser. Sociedade do Ser. Depois ela foi substituída por outra senhora, a
Sociedade do Ter.
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RUBENS – Com “T” de... (Para a plateia, com malícia:) Não é o que você está
pensando. Tailleur. Ela se vestia de tailleur. Costumava, antes, usar calças de
montaria e botas na fazenda. Mas, com o tempo e o desenvolvimento das indústrias,
o progresso, passou a usar tailleur.

CAIO – Ela nos ensinava a importância do dinheiro.

RUBENS – Nos presentava com coleções de receitas e fazia muitos bolos.

CAIO – Nunca divididos.

RUBENS – Mas hoje, a senhora Sociedade...

Rubens perde o fio da meada e, com gestos, pede ajuda a Caio.

CAIO – Em cujo líquido amniótico nos alimentamos... Não é aquela senhora de
óculos...

RUBENS – Nem a outra, de tailleur.

CAIO – É uma cafetina vestida a caráter que nos ensina desde pequenos a valorizar
o que vendemos: a bunda, nas mulheres; a barriga de tanquinho, nos homens; as
fotos de viagem.

Aqui, o personagem Rubens lembrará de sua filha morta.

RUBENS – E os carros. A cafetina valoriza muito quem tem um carro “top”.

Caio assume um tom de quem quer encerrar logo a brincadeira. Resume:

CAIO – Moral da história: você já não precisa mais ter, nem ser. Só precisa
aparecer, postar nas redes sociais. Ponto final.
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RUBENS – Tudo bem que você critique a sociedade de consumo. Mas como é que
você consegue não olhar? Olha lá. A mulher tem ou não tem um ímã na bunda?

CAIO – E se uma dessas crianças, que estão no corpo da Rita e na minha cabeça...
se uma delas for uma menina e se apaixonar por um homem como você?

RUBENS – Putz, é mesmo. A Rita não tem nada de bunda, né? Cara, não falei por
mal. Eu não quis dizer...

CAIO – Relaxa! Meu desejo não é pela falta. Já me libertei há muito tempo dessa
idealização do corpo perfeito. Não estou preso a esses padrões, não. Isso me dá
uma liberdade de amor, e de tesão, que você nem imagina. Mas aí veio essa
gravidez...

RUBENS – Olha aí. De repente, você consegue que teus filhos cresçam livres
desses padrões aí, como você diz... Propósito, cara, propósito.

CAIO – Ouvindo caras como você, eu percebo claramente que isso é impossível.

RUBENS – Você me julga um babaca.

CAIO – Eu não julgo ninguém.

RUBENS – Quer saber? Meus olhos ficam fazendo concurso de bundas o tempo
todo. Na rua, aqui no hospital... Na fila do restaurante, enquanto a minha esposa
linda e otária vai ao banheiro fazer xixi. Eu fico olhando bundas, pernas, peitos. E
até quando passo por outdoors. Não me importa que tenha Photoshop. Eu quero é
olhar.

CAIO – E o que você ganha com isso?
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RUBENS – Não sei. Acho que a gente é educado pra isso, cara. Vai ver também sou
uma vítima dessa sociedade cafetina aí, que você disse.

CAIO – Ficar voyeurizando outras mulheres pode afetar a autoestima e até o tesão
da tua mulher por você...

RUBENS – Autoestima? Olha pra mim. Nenhuma mulher olha pra mim, a não ser
quando estou vestido de palhaço. Quando eu era adolescente, meu apelido era
“Bola”. Se eu não mostrar que gosto da fruta, se eu não aparecer com uma mulher
mais jovem, gostosona, o que vai ser de mim nessa “sociedade das aparências”,
como você mesmo diz? É assim, cara. Não adianta negar.

CAIO – É. Todo mundo quer se autoafirmar de algum jeito.

RUBENS – O fato é que a gente faz 50, 60, e continua querendo ter a mulher de 20,
30. Acha que eu não vi a atendente zoando com a enfermeira? Aprendi a ler os
lábios pra lidar com as crianças surdas. “O tiozinho ali gostou da sua bunda”. A
minha própria mulher já ouviu os comentários a meu respeito: “velho asqueroso”,
“escroto”, “não se enxerga, o coitado”. Até minha mulher já escutou esse comentário
das outras a meu respeito.

CAIO – Ela ouviu e não te chutou? Sorte tua!

RUBENS – Nesse dia, eu falei pra ela, no calor da discussão: “Então por que você
está comigo, se eu sou um escroto?”

CAIO – E ela?

RUBENS – Nunca pergunte nada pra uma mulher com raiva. “Porque os outros
escrotos que me queriam não tinham dinheiro suficiente”. É, cara. Eu passei por
tudo isso. A gente tem de ter resiliência.
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CAIO – E a tua filha?

RUBENS – Chega-se a um ponto em que a gente começa a estragar, e aí vêm os
remédios que interferem na ereção. E a coisa fica “flopt, flopt”. E quanto mais
engraçado vai ficando, mais trágico. (Ri.)

CAIO – Engraçado? Me parece sofrido.

RUBENS – Mas você não. Você é cult. Ninguém te chama de escroto. No entanto,
não aguenta ver a tua mulher parir. Cada um com as suas coisas.

CAIO – Tem razão. Sou um cagão.

RUBENS – Se suas crianças forem meninas, vou ser o primeiro a torcer pra não
cruzarem com caras como eu.

CAIO – Por que você nunca fala o que aconteceu com ela?

RUBENS – Pra que falar de coisas tristes agora, que você está se acalmando? Está
vendo? Como é bom esse jogo da história coletiva? É terapêutico. Quer ver com as
crianças da enfermaria? Elas vibram com essa brincadeira.

CAIO – Uma vez, você chegou a falar em craque. Foi isso?

Caio continua sério, numa postura de espera.

RUBENS – O craque foi o final da história. Mas o começo foi no aniversário de um
amigo. Me convidaram pra uma farra. Um casarão de dois andares que alugavam
pra isso. E o meu amigo...

Na sonoplastia de fundo, surgem conversas e risos entre homens animados.
Surgem vozes gravadas, dos interlocutores de Rubens.
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AMIGO DE RUBENS (Em off) – E aí, a que horas vai rolar o strip?

PROSTITUTA (Em off) – Isso não está incluído.

AMIGO DE RUBENS – Como não? Ah..., a gente quer tudo o que tem direito. É meu
aniversário.

RUBENS (Para Caio:) – Ela foi falar com as outras.

PROSTITUTA (Em off) – Se cada um der trinta verdinhos, a gente faz.

AMIGO DE RUBENS (Em off) – Todo mundo topa? Topa, Rubão?

RUBENS – Opa! (Para Caio ou plateia:) Eu mesmo já fui fazendo o cálculo, pela
cotação do dia. (Interpretando a situação passada.)

AMIGO DE RUBENS (Em off) – Então chama logo as meninas que o povo está
animado aqui.

RUBENS – E quando descem as meninas e se posicionam pra dançar, uma delas...

CAIO – Sua filha?

RUBENS – Foi bem difícil de acreditar.

CAIO – E o que você fez?

RUBENS – Doído, cara. Pensei em sumir com ela dali. Levar pra casa, sei lá.
Também pensei em ir com ela pro quarto, na hora da divisão de quem come quem.
Ir com ela pro quarto como se ela fosse a minha escolhida e passar o sermão – ou
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até umas bofetadas. Ou conversar. Pôr ela num táxi, escondido de todo mundo, e
mandar pra casa. Eu podia fazer qualquer coisa...

CAIO – E o que você fez?

RUBENS – Eu não olhei.

CAIO – O quê?

RUBENS – Nada. Eu não fiz nada, porque, qualquer coisa que eu fizesse, ia dar
bandeira ali que eu era o pai de uma das putinhas, e, além disso, pensei na minha
mulher... Sei lá, eu achei que era melhor não me expor.

CAIO – Então, você deixou sua filha se prostituir com um de seus amigos e não fez
nada?

RUBENS – Eu procurei não olhar pra ela.

CAIO – E ela?

RUBENS – Eu não sei. Já disse que não olhei. Deve ter fingido que não me
conhecia.

CAIO – Você não conversou com ela sobre isso?

RUBENS – Ela não apareceu mais em casa. Quem me falou dela primeiro foi o meu
amigo... o que “foi” com ela. Disse que ela falou que ia fazer programa só até juntar
dinheiro pra comprar o carro que ela queria, que tirava em três meses o que levava
o ano inteiro pra receber como estagiária de Direito.

CAIO – O que ela “tirava” era o que os seus amigos pagavam pra ela.
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RUBENS – E o que ela achava que desejava – o carro – era o que a sociedade
cafetina pôs na cabeça dela. Fez ela acreditar que era uma “necessidade”. Eu sei.
Não sou tão burro assim. Mas isso não muda nada.

CAIO – Você e ela eram iguais naquela situação. Os dois tentando ser aceitos cada
um no seu grupo de pertencimento. Com tanto em comum, podiam ter conversado.

RUBENS – A mãe dela enlouqueceu. Ficou maluca. Chorou, chorou, chorou. Cara,
essa mulher sofreu.

CAIO – E você?

RUBENS – Avisei a polícia. Inventei que recebi um telefonema anônimo, dizendo
que a Estela tinha sido vista numa casa de prostituição. Foi um outro jeito de dizer a
verdade. Pra ela saber que a filha estava viva, que pelo menos não tinha sido
sequestrada ou violentada.

CAIO – E a tua mulher?

RUBENS – As mulheres sempre percebem quando tem alguma coisa estranha na
fala da gente. Mas nunca questionou. Até que, sete anos depois, acharam o corpo.
Aí, ela simplesmente foi embora.

CAIO – A esperança era o único vínculo.

RUBENS – Pois é. Mas isso foi há tanto tempo. Eu sei o que você vai dizer. É essa
merda da Sociedade do Espetáculo, das aparências. A sociedade cafetina.

CAIO – É. É isso que eu tento dizer o tempo todo.

RUBENS – Depois a gente ficou sabendo de muitas coisas. Que a menina que,
digamos, introduziu minha filha nas drogas – se é que dá pra falar assim – se
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achava o máximo, “uma contraventora anticapitalista”, comprando droga do
traficante. Como se matar quem te deve dinheiro não fosse o cúmulo do capitalismo.
Não estou falando dos intermediários, os gerentes... Esses são tipo os caixas ou
office boys dos bancos.

CAIO – Todos servem à mesma cafetina. São vetores de força, Rubens. É como um
cabo de guerra mesmo... Que se puxa pra lá ou pra cá. Mas as forças do dinheiro...
A vida é um grande comércio.

RUBENS – É o mundo! Cara, está na mão dessas crianças, das suas também,
melhorar para as próximas gerações. É clichê o que eu estou dizendo? É clichê.
Mas é isso.

CAIO – Por isso que os caras falam que não tem ideologia. É a adoração do
dinheiro. Essa é a ideologia. E esses adoradores de dinheiro têm lideranças fortes,
dinheiro, inclusive, e organização... Aí a gente… (Ri, com raiva.) Não conseguimos
nem organização, nem tempo pra conversar, nem sequer pra pensar sobre essas
coisas. Nossos corpos estão sempre a serviço de fazer mais dinheiro e de aparecer.
Pra nos tornarmos iguais a eles. Depois das redes sociais, então…

RUBENS – A gente tem de fazer o que pode.

CAIO – Como as tuas performances de palhaço?

RUBENS – Nem vem, cara, que isso é uma escolha minha. Nem vem, que a gente
vai se desentender.

CAIO – O que muda na cabeça das pessoas, mesmo das crianças? Ficarem
contando historinhas e fazendo joguinhos de palhaçada?

RUBENS – E o que a gente vai fazer? Vamos fazer passeata dizendo: “Você aí dos
programas de auditório, dos reality shows, da Internet, para de ensinar bosta pros
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nossos filhos, pros seus próprios filhos!” Quantas pessoas você acha que vão se
preocupar com isso? Nem nas escolas.

CAIO – Tudo a serviço da cafetinagem.

RUBENS – Outro dia, fui fazer uma apresentação numa escola. Cheguei na hora do
recreio. Você tinha que ver. As menininhas de oito anos balançando a bundinha com
esses “tuch-tuch” de hoje. Essa é a formação “cultural”. E sabe pra quê? Pra não
incomodar. A própria diretora me disse: é só a gente pôr essas músicas, que eles
gostam, que não incomodam na hora do recreio.

CAIO – E, de outro lado, muitos radicais tirando as crianças da escola pra doutrinar
em casa.

ENFERMEIRA (Em off) – Senhor Caio? O médico vai romper a bolsa pra tentar
acelerar o parto. Se o senhor quiser entrar...

RUBENS – Só uns minutos, ele já entra.

CAIO – (Ergue o tom de voz:) Não quero ver essas crianças nascerem. Tenho o
direito de não ver isso. Eu nem quero que elas nasçam.

RUBENS – Que é isso, cara?! Você está em pânico! Não está dizendo coisa com
coisa. É sua família.

CAIO – Que família? Família é uma invenção, é propriedade. Eu não quero que
ninguém seja “meu” filho, nem quero ser de ninguém. E também não quero trabalhar
pra sustentar mais duas pessoas.

RUBENS – Não faz assim. Não se exponha desse jeito.

CAIO – Não me expor?
21

RUBENS – Você quer falar das feridas do mundo? Vamos falar. Mas o teu papo é
muito cabeção. Ninguém aguenta. Vamos fazer do jeito de palhaço. Por que a gente
não faz aquele número do “Você se lembra” pra descontrair? Um diz: “Você lembra
de tal coisa?”, e o outro responde: “Lembro, sim, e você lembra de tal coisa?”
“Lembro.” Não pode dizer “Não lembro.” A regra é essa.

CAIO – Não é hora pra palhaçada.

RUBENS – O seu psicoterapeuta vai estar lá, na hora marcada pra tua sessão, se
você tiver dinheiro pra pagar – e você tem. Mas aqui, agora, você só pode contar
com quem? Como este seu amigo tosco, que você diz que passou a vida correndo
atrás de dinheiro. E que ia ao puteiro, enquanto você ia ao teatro. Estou tentando
afastar a tua cabeça desses teus pensamentos, com a única ferramenta que eu
tenho, caro. Mas, se você quiser, eu vazo. Vou pra casa agora.

CAIO – Não, não me deixe aqui sozinho.

A partir de agora, os dois personagens entram no exercício proposto. Tudo o que
dizem lembrar, vão encenando (flashbacks). Enquanto dizem o comando do jogo –
expressões como “Eu lembro” e “Lembra?” –, vão executando, eles próprios, as
transições entre presente e passado, com mudanças de cenário e adereços.

RUBENS – Lembra do curso de pais que a gente fez juntos, aqui mesmo, pra
aprender sobre parto, pós-parto, convivência com o recém-nascido, essa bagaça
toda?

CAIO – Lembro.

Eles vão para o curso de pais (flashback) e voltam para onde estão (o presente da
cena). Começa com os dois trocando fraldas em bebês de borracha.
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CAIO – Que é essa coisa verde? Colocaram merda de verdade aqui?

Rubens passa o dedo na substância esverdeada da fralda e lambe.

RUBENS – É creme de abacate. Hummm! Delícia!

CAIO – E lembra quando você chegou, no dia em que a gente se conheceu, e eu
tinha derrubado o bebê no chão?

RUBENS – Lembro. Cara, você me assustou naquele dia.

RUBENS – (Flashback.) Não é engraçado como a borracha escorre da seringueira e
é colhida, e depois com ela se faz isso, à imagem e semelhança de uma criança?

CAIO – Se nascesse árvore ou pedra, água ou borboleta, uma personagem ou
boneca de borracha... Mas vai ser uma criança!

RUBENS – Não se preocupe tanto. A gente é só coadjuvante. A mulherada já nasce
sabendo como trocar uma fralda ou enfiar a criança numa banheira sem queimar a
pele dela.

CAIO – O impressionante é que elas não têm medo de quebrar a criança quando a
pegam no colo. Se depender de mim... (Assobia e deixa o boneco cair de propósito.)

Rubens se mostra chocado com a atitude de Caio. Caio junta o boneco e o derruba
novamente.

CAIO – Borracha. Pode cair, não machuca. E, se machucasse, seria só o corpinho.
Quando uma criança machuca um pedacinho do corpo, tem sempre um monte de
gente pra fazer um curativo. O perigo é quando machuca a alma.

RUBENS – O que você entende por “alma”?
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Mudam de lugar no cenário.

RUBENS – E lembra da professora, aquela boca gostosa mandando a gente
escrever o sentimento no papelzinho?

PROFESSORA (Em off) – Cada um de vocês vai descrever em uma palavra o que
sentiu ao saber que ia ser pai.

Caio e Rubens escrevem rapidamente. Caio entrega seu papel dobrado a Rubens.

RUBENS – (Reagindo à leitura do papel:) O que exatamente te assusta?

CAIO – Quem vai garantir que essa criança não terá seus desejos interditados?

Rubens entrega a Caio o papel em que escreveu seu sentimento. Caio lê e ri.

CAIO – Lembra você, orgulhoso, dando banho na boneca?

RUBENS – Lembro.

Caio e Rubens estão no curso, dando banho no bebê.

RUBENS – Ué, não tem nada aqui! Como é que a gente sabe se é menino ou
menina?

CAIO – Um bebê de sexo vazio por um lado é um conforto, porque, se houvesse
aqui uma vagina, induziria a pensar no que consistiria ser o pai de uma menina.

RUBENS – Vai ser menina?

CAIO – A gente decidiu não saber o sexo. Mas, e se for uma menina?
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RUBENS – O meu é um varão. Mas já fui pai de uma menina. Vou te dizer: não é
fácil! Se for bonita, pior ainda!

CAIO – E se for feia? Como a gente pode explicar a uma menina feia que ela não
precisa desejar ser bonita, contra tudo o que se diz por aí?

Caio recebe de Rubens um colete que tem mamas artificiais para simulação do ato
materno de amamentar. Vestem cada um seu colete.

CAIO – Sua filha. Mora com você?

RUBENS – Não.

CAIO – Quantos anos?

RUBENS – Morreu com 21.

CAIO – Eu lamento. (Silêncio.) Às vezes me pergunto o que estou fazendo aqui.

RUBENS – Eu preferia estar em casa assistindo a uma série e tomando cerveja,
mas eu digo a mim mesmo: desta vez eu tenho de dar conta. Tenho de saber pelo
menos trocar as fraldas dessa criatura.

CAIO – São 265 a 280 dias de gravidez. Tenho de 173 a 188 dias para aprender
tudo. Tenho lido tudo o que posso, em Psicologia, Nutrição, Filosofia, Educação,
Sociologia. Tudo. Ainda estamos jogando?

RUBENS – Vai você!

CAIO – Lembra quando você chegou bêbado no curso, a professora mandou ler o
teu texto sobre o parto, e você me pediu um feedback?
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Som de aplausos.

RUBENS – (Para a plateia:) Obrigado. Não é sobre criança, mas é a minha criança
fazendo um poema. (Para Caio:) O que achou?

CAIO – Seu poema? Horrível.

RUBENS – (Simulando irritação:) Vá ser sincero assim na puta que pariu.

CAIO – Você não toca nada? Tenta fazer uma música.

RUBENS – E você acabou fazendo a música pra mim. Lembra? Eu toquei hoje pras
crianças da neoplasia.

Um deles pode (ou não) tocar e cantar uma música para crianças.

CAIO – Lembro. Você começou a usar música no teu trabalho e acreditou que é
curativa. Lembra que você passou a me contar teus sonhos e eu comecei a
interpretá-los com base nas teorias de Jung?

RUBENS – E a profe gostosa te fez dar uma palestra pra turma toda.

CAIO – (Em tom de palestra:) Para Jung, os sonhos são como realidades vivas que
precisam ser experimentadas e observadas com cuidado para ser compreendidas.
De acordo com Jung, o inconsciente se expressa por símbolos. Tente encontrar
símbolos nos seus sonhos ou fantasias. O símbolo representa a situação psíquica
do indivíduo num determinado momento. Pode ser um nome, até uma imagem do
cotidiano, embora tenha conotações que vão além de seu significado convencional,
imediato, aparente. O sonho ajuda a reconstituir o equilíbrio psíquico.
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RUBENS – (Volta ao presente:) E blá, blá, blá. Que porre. Mas foi bacana, porque
daí você passou a me ajudar na interpretação dos meus sonhos, lembra?

Surge a representação do sonho por meio de sonoplastia e imagens digitais. Em
meio a elementos que remetem ao Surrealismo, a cena, essencialmente, irá mostrar
o palhaço fotografando uma mulher de meia idade, nua, em poses sensuais, com a
cabeça coberta de palha – um adereço indígena. Em seguida, a mesma mulher está
vendada, a boca pintada e luvas que cobrem também o braço. Aparece em quatro
poses, com escritas sobre partes do seu corpo. Na primeira, está escrito “Divertiuse?”; na segunda, “Que bom, porque, em breve...”; na terceira, “você será”; e na
quarta, “castrado”. Na sequência do vídeo, o palhaço é arrastado pelas ruas do Rio
de Janeiro, e aparece uma ferramenta usada na castração de cavalos.

CAIO – Lembro. E você me levou pra pescar.

Caio e Rubens empunham varas de pescaria.

CAIO – Pescaria me dá tédio.

RUBENS – Fica atento, que já aparece a Iracema aí, mostrando as coxas pela
floresta. (Ri.) Não gosto muito desse nome: “Iracema”, que me lembra o chato do
José de Alencar, que obrigavam a ler na escola.

CAIO – “Iracema” é o nome de uma amante que meu pai teve por oito anos. A gente
a chamava de “Iracema das Calçadas”, porque ela estava mais pra rodar bolsinha
na calçada da Cruz Machado do que pras páginas do José de Alencar.

RUBENS – E a tua mãe sabia?

CAIO – Sabia e sofria. A gente insistia pra ela dar o pé na bunda do meu pai, e ela
dizia que não largava dele por causa dos filhos. Ou seja, nós éramos os culpados
pela infelicidade da nossa mãe. Pesado, né, cara?
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RUBENS – Até hoje vou pro divã por causa do meu pai, que era bêbado... (Toma
um gole da garrafa e passa para Caio).

CAIO – Esse é aquele de US$ 400 a garrafa?

RUBENS – Cuida pra não derramar.

CAIO – Continua tendo pesadelos?

RUBENS – Ando sonhando com uma mulher.

CAIO – Como são os seios dela? Grandes?

RUBENS – Normais. Por quê? Também é chegado num peitão de silicone?

CAIO – Pode ter um sentido de nutrição.

RUBENS – Não, então não é isso.

Nova representação de sonho: aparecem em cena imagens sensuais de uma mulher
usando máscara cobrindo o rosto e luvas que cobrem o braço. Depois, ela surge
dançando com várias fantasias diferentes, sempre ao pôr-do-sol. Ela ressurge em
cena grávida, dançando no campo. Na sequência, tira a barriga e ri.

RUBENS – No fim, ela sempre aparece grávida, num vestido bonito e com aquela
luz alaranjada do pôr-do-sol. E depois tira a barriga e ri. E sempre um monte de
outras imagens terríveis, e eu vejo que a barriga é falsa.

RUBENS – E lembra que aí você me ofereceu sessões “na faixa”? Não quis me
cobrar nada. Aquela vez que eu sonhei com macho, lembra? Cara, que pesadelo.
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NARRADOR DO SONHO (Em off) – (Na representação do sonho:) Você gostou das
imagens de mulher pelada que eu tenho te mandado? (Repetem-se as fotos da
mulher de sempre). Mando porque gosto de te excitar. Isso me excita também. Toda
vez que mando aquelas fotos, fico imaginando você louquinho. Sei que o que te
excita não é a mulher, mas a troca de mensagens eróticas entre nós dois. Vamos
assumir? (Aparecem fotos sensuais de um homem jovem nu.)

CAIO – Lembro. E lembra que eu falei que o homem nu poderia estar simbolizando
sua sombra, de acordo com Jung?…

RUBENS – Lembro.

CAIO – …Mas que do ponto de vista de Freud é desejo? (Ri.)

RUBENS – Já podemos parar, né? Cansei.

CAIO – Lembra da sessão de psicodrama no curso?

RUBENS – Lembro. Você interpretou a Rita, descrevendo a gravidez.

RITA (Em off) – (Caio dubla:) Faltam 196 dias. Ele já colocou as duas mãozinhas
assim no coração. O cérebro dele já está produzindo sinapses. Os intestinos estão
começando a ir pra cavidade abdominal e os rins já estão mandando xixi pra bexiga.
Agora, está se ocupando de me dar pontapés. Já parece humano, não tem mais
aquele rabinho de embrião.

RUBENS – Quatro semanas antes, eu tinha anunciado que o meu já dobrava os
joelhinhos e cotovelos e, portanto, já podia dançar. (Ar de desiludido.)

CAIO – Quanto falta pra ele nascer?
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RUBENS – Lembra de você contando sobre quando era menino, observando as
mulheres da tua família?

Os dois homens gesticulam como se erguessem saias ou vestidos.

MÃE (Em off) – (Caio dubla:) Vamos ver qual das meninas tem as pernas mais
bonitas. As mais bonitas são as da Salete. Olha que perninha grossa e bem
torneadinha. Ah, filha, você tem as pernas secas e tortas, coitadinha… Vai ficar
complexada que nem eu. Não vai poder usar saia quando ficar mocinha. (Para de
imitar a mãe.)

CAIO – Minha mãe estava sempre tentando mostrar pra minha irmã que havia outra
menina mais bonita que ela. Competia com a minha irmã pela atenção do nosso pai.
Eu ouvi muitas vezes o pai dizer à minha mãe que a minha irmã estava se tornando
uma mulher linda.

RUBENS – E é mesmo. Uma gata.

CAIO – Mas a minha mãe:

MÃE (Em off) – (Caio dubla:) “Não fale isso pra ela, porque ela já é metidinha. Se
ficar elogiando, então, vai ficar insuportável!”

CAIO – Contraditoriamente, minha mãe convenceu minha irmã de que a obrigação
feminina dela era ter o corpo mais lindo do mundo. Coitada!

ENFERMEIRA (Em off) – Sr. Caio, desculpe interromper. Sua esposa continua com
dilatação insuficiente do útero. O médico quer aplicar ocitocina intravenosa para
induzir o parto. Precisa da sua autorização.

CAIO – (Angustiado:) Autorizo. (Para Rubens:) Lembra quando eu falei no curso que
não estava preparado?
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Rubens abre uma caixinha. Caio tira um par de sapatinhos de bebê. Rubens aponta
para dentro da caixa. Caio tira outro par de sapatinhos e um papel: o exame de
gravidez.

CAIO – Eu avisei que não estou preparado pra ser pai.

RITA (Em off) – (Rubens dubla:) E quando você vai estar preparado?

CAIO – Eu sei o quanto deve ter sido difícil pra ela ouvir aquilo.

RUBENS – Poxa, cara. Eu também levei um susto quando soube da minha, mas
tentei descontrair... Falei que ia ser um “clownzinho”, atrapalhado feito eu.

CAIO – Eu não tenho esses textos no meu repertório.

RUBENS – Você poderia ter dito: “Já pensou se é uma menininha e puxa o meu
nariz?”... “Ou a minha bunda”, ela ia dizer. Podiam ter rido disso, vocês dois. Não
precisava rejeitar a gravidez, assim, de cara.

CAIO – O problema é que as mulheres choram.

RUBENS – E depois se sentiu culpado…

CAIO – De jeito nenhum. A responsabilidade é totalmente dela. Foi ela quem me fez
prometer que eu nunca mentiria.

RUBENS – Nunca? “Nunca” é uma palavra que nem deveria existir. Ô, palavrinha
inútil!

ENFERMEIRA (Em off) – As dores vão aumentar. É provável que ela precise do seu
apoio.
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RUBENS – Agora o jogo vai terminar assim: você vai entrar lá e ver esse rebento
rebentar.

CAIO – De jeito nenhum. Não posso.

RUBENS – Pode, Caio. Você só está... (Observa o rosto de Caio.) Olha, você está
suando. Que é isso?

CAIO – Estou enjoado, também, e meio tonto.

RUBENS – Vamos pedir um médico pra você?

CAIO – Sintomas de pânico. Esses médicos daqui não entendem nada disso. Uma
hora vai passar. E se não passar?

RUBENS – Quer brincar de outra coisa, então?

Caio senta-se.

CAIO – Por que você nunca mais deu notícias?

RUBENS – Não vingou o nosso bacurizinho. Nasceu morto. Asfixiado pelo cordão
umbilical.

CAIO – Por que não me disse nada?

RUBENS – Não queria dar mais um motivo pro teu cagaço. (Amargurado:) Mas olha
aí. Tem sempre a chance de estar tudo certo e, na hora do “vamovê”, você não
precisar ser pai. (Começa a rir, mas chora.)
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Caio toca o ombro de Rubens. Abraça-o. Rubens chora mais. Mas interrompe-se,
repetinamente, nervoso.

RUBENS – Porra, vai lá, cara. Você vai lá dar força pra tua mulher e vai me voltar
aqui com essas crianças, nos braços. Eu vou ficar aqui plantado. (Enérgico:) Vai!

Caio, hesitante, nervoso, vai se afastando. Rubens entrega-lhe um palhacinho de
tecido.

RUBENS – Ah, isso aqui pra você. Pai-aço. (Sorri.)

Caio pega o presente, atrapalha-se, devolve. Afasta-se devagar e para.

RUBENS – Você tem medo de quê?

CAIO – De tudo. De não dar conta. De não saber educar. De ter de ganhar dinheiro
pra sustentar duas crianças.

RUBENS – E acha que eu não? Ofereci de tudo pra minha mulher. Que tal se em
vez de a gente ter um filho, a gente comprar um carro de tração quatro rodas? “Não,
um filho.” Um filho ou seis meses na Europa? “Filho!” Filho dá sentido pra vida delas!
Vamos inventar um jeito de você não pensar mais nisso.

CAIO – O único jeito de eu não pensar mais nisso...

RUBENS – (Preocupado:) O quê?

CAIO – …é sair daqui agora.

RUBENS – Está louco? Não espere que eu te dê cobertura pra uma coisa dessas.
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CAIO – Não é o meu desejo. É o dela. Sei lá se é o desejo dela, ou se plantaram
isso na cabeça dela… Mas não é o meu desejo ser pai.

RUBENS – E qual é a porra do seu desejo?

CAIO – Meu desejo? Meu desejo é desejar.

RUBENS – Entendi… Não, não entendi.

CAIO – Eu também não entendo direito. É confuso pra mim. Não estou preparado
pra conduzir ninguém, muito menos crianças.

RUBENS – Não dá pra pôr duas crianças no saco de novo, Caio.

CAIO – Cria elas você, Rubens.

RUBENS – Que é que você está dizendo? São teus filhos, tua família.

CAIO – Família? Família foi inventada, eu já disse, por causa da propriedade. Olha o
que você falou. Meus filhos! Não são. São filhos dos acontecimentos.

RUBENS – Então, porque não é o teu desejo, tem de ser o meu desejo? E você não
pensa na Rita?

CAIO – É desejo dela. É o teu também.

RUBENS – Se eu acabei de dizer que preferia comprar um carro de tração quatro
rodas a ter um filho…

CAIO – O carro não é teu desejo. É só pra você ser aceito entre os teus amigos
ricos. Me prometa que você vai ajudar a Rita com as crianças. Me ajude a me
libertar disso.
34

RUBENS – Como você pode confiar em mim pra educar os teus filhos?

CAIO – Eles não me pertencem. Para de falar que são “meus” filhos. Você é quem
gosta de ficar rodeado de crianças. Por que você vem toda semana aqui pra fazer as
crianças rirem da tua cara?

RUBENS – Por culpa, talvez. Caio, eu sou aquele cara que deixou a filha se
prostituir e não fez nada, lembra?

CAIO – A prostituição está em todo lugar. No trabalho, o que as pessoas fazem?
Vendem seus corpos. E mentes também.

RUBENS – E o que eu digo pra Rita? Conversa com ela antes.

CAIO – Conversa com ela você. Ela vai entender. Me ajuda, Rubens!

RUBENS – Isso não é atitude de homem, cara.

CAIO – Eu não posso.

RUBENS – Você está sendo imprudente. Mas se essa é a tua decisão, vai. Vai
entender a porra do teu desejo.

CAIO – Me perdoe, Rubens. Peça pra Rita me perdoar.

RUBENS – (Ri com ironia:) A Rita? Isso já pedir demais, né? Não vai faltar nada
pros teus filhos. Isso é clichê? É clichê. Mas é o que eu posso te prometer. E umas
brincadeiras de palhaço.

CAIO – (Balança a cabeça negativamente:) Obrigado, amigo! (Devolve a Rubens o
palhaço que recebeu dele.)
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RUBENS – Deixa isso aqui. Vai! (Em tom de ameaça, enquanto Caio se afasta:) Se
você não voltar logo, eu vou ensinar às tuas crianças a arte de ganhar dinheiro!
(Respira profundamente.)

ENFERMEIRA (Em off) – Senhor Caio!

Caio vira-se.

ENFERMEIRA (Em off) – A janela da sala de parto é a terceira à direita. Que tal se o
senhor esperar ali só um pouquinho, até ouvir o choro dos bebês? Depois disso, o
senhor decide.

RUBENS – Isso. Fica ali, sentado no banquinho um pouco, se acalmando. Assim, se
você for, pelo menos vai sabendo que nasceram vivos.

Caio mostra-se confuso.

RUBENS – E se ela não parir? E se acontecer alguma coisa? Me prometa que você
vai pelo menos dar esse tempinho ali fora, até você ter certeza de que a Rita deu à
luz. Olha o que eu estou fazendo por você, cara! Me prometa.

CAIO – Eu fico. Eu fico ali fora mais um pouco.

Caio pega de volta das mãos de Rubens o palhaço.

RUBENS – Coragem, paiaço!

Caio sai. Rubens senta-se no lugar onde estava Caio no início da peça. Luz sobre o
sapato do palhaço, batendo em compasso cardíaco.

ENFERMEIRA (Em off) – A sra. Rita está pedindo a presença do pai.
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RUBENS – (Numa atitude oposta à inicial, tenta não olhar para a enfermeira.) Eu
posso entrar no lugar dele?

ENFERMEIRA (Em off) – Não, só o pai está autorizado. Eu sinto muito. O senhor é
da família?

RUBENS – Sou... o padrinho.

ENFEMEIRA (Em off) – Ela está insistindo na presença dele.

Rubens abre os braços, sem olhar na direção da enfermeira.

ENFERMEIRA (Em off) – Quem sabe se o senhor colocar a touca e a máscara e a
luva... Quem vai saber? Se o senhor se posicionar discretamente… Só lhe estender
a mão já vai ser um conforto pra ela.

RUBENS – Entendi.

ENFERMEIRA (Em off) – (Em tom de justificativa:) A gente não costuma abrir
exceção, mas ela está passando por momentos difíceis. O senhor sabe.

RUBENS – Sei. Não sei, mas imagino. E se ela me perguntar alguma coisa?

ENFERMEIRA (Em off) – Ela está há 15 horas em trabalho de parte. A princípio, vai
no máximo gemer, ou gritar. Se o senhor se sente à vontade, mesmo assim… Entre
logo, por favor. Um deles já está coroando.

Rubens sai em direção à sala de parto.

Quando o público estiver deixando suas poltronas, soa um choro de bebê e, em
seguida, um segundo choro de bebê.
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