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EUDÓXIA ESPERA O BEIJO

Introdução:  poema recitado pelo narrador :

João matara de amor ,
pois morria de amor.
Um dia, vendo Gerusa a mercê de outros braços,
que não os seus ,
De fel , seu coração encheu , e a dor transpassou-lhe ,
Como o punhal, o ventre de Gerusa ,
que de musa , Agora é saudade .

O luto cobriu suas faces e dias 
Até conhecer Maria... Tão linda ,como podia !?
Agora seus dias e noites eram Maria
O sol brilhava pra tocar Maria
A lua, dizia, se fazia mais bela de inveja a Maria
A Vida vivia pra viver Maria

Maria sabia que João matara Gerusa
e , no fundo , tinha medo
Mas nunca na vida, tanta alegria havia sentido,
E pensava: - 
Se meu destino é morrer de amor,
Que me leve bem cedo!

Então chegou o dia do casamento
Maria, toda de branco, lembrava uma fada,
E, apressada, procurava sem êxito o bouquet .
Sem dar por si, topou com primo Paulo, que ,
Suas faces apavoradas, 
Tranquilizou com um fraterno beijo

E como esse beijo ardeu em João...
Em Maria viu a face de Gerusa
E seu ciúme, transformou seu amor
Em TRAIÇÃO!

Outra faca, outra amada, mesmo destino
Agora a noiva é morta,
Sob o alvo vestido paira uma rosa
Transbordando a vida que Agora é morte
-SEU BOUQUET DE ENCONTRO ÀS FORMIGAS-

Em off ,  turbilhão de vozes e comentários tais os comuns na maioria dos velórios ( " -Ele 
era um homem tão bom " - Como puderam fazer isso com ele " - E agora o que será 

dela ? )

Eudóxia entra por uma porta, fecha-a com o corpo, suspira ( luz expressionista centrada 
na personagem ) ;  abaixa um pouco a cabeça , faz um ar de certa indiferença e , como 



não se desse conta da situação ou a transcendesse , meio narcotizada, aérea, dá alguns 
passos vacilantes, como quem procura os velhos caminhos da rotina para se firmar no 
mundo até que para , olha aos céus e  incrédula e irônica , diz : 

• Enfim só !! ..: 
• - Enfim só ! ... : (ensaia pequenos risos irônicos)
• - Enfim só !!! ( gargalha em tom de desespero )

E, gargalhando , num tom que flerta com a insanidade , senta-se numa poltrona mais 
adiante , despejando nela todo o peso do seu mundo que desmorona; tomba a cabeça, 
escorregando os braços pelos braços da poltrona em busca de sustentação; suspira 
reunindo as forças que lhe restam e, como um rei cujas obrigações não permitem 
fraquejar mesmo diante da derrota, se ergue altiva e solene, debochando de sua própria 
situação:

• É , Eudóxia ... Grande rainha de castelos de areia !
•  A maré subiu e engoliu todas as suas ilusões !
• O que fará agora?
•  À sua volta tudo é noite e sombras e fede à morte !!... 
• Morte... 
• Como posso estranhar a morte, eu , que nunca me senti viva ! 
• Eu, que quando a vida batia em minha porta fingia não estar ! 
• Eu, que quando o beijo aproximava da flor dos lábios, fugia como um pássaro que 

pressente a arapuca e na fuga cai nas garras infalíveis dum gato  (risos )

-   Sempre segura feito um pássaro na gaiola onde renunciei à tudo que sempre quis , se 
é que um dia quis alguma coisa !...  (caminha )

• -  Há tanto tempo não sei o que é querer, o que é desejar, que penso que querer , 
desejar e ter vontades talvez não seja pra qualquer um, sonho vão que nos ensinam 
para suportar melhor a dura e fria realidade da vida.

• Nada muda... Tudo que vejo desde que nasci nunca muda !
• Tudo apenas se disfarça como moda que passa de estação em estação, como as 

mercadorias nas prateleiras dos supermercados, mas quem manda sempre continua 
mandando e quem é mandado continuará oprimido.

•  E tudo sempre tão previsível, que fica fácil bancar a Mãe Dinah, a vidente, porque o 
futuro nada mais é que a repetição do presente com novas cores, cacarecos e cortes 
de cabelo.

•  Muda a embalagem mas por dentro tudo continua a mesma merda, uma substância 
que só fede! 

• Todos fingindo uma felicidade que não tem, uma felicidade de margarina, que nunca 
acaba, mas que por trás da máscara é amarga, como último ato ordinário de uma 
trupe de palhaços que contam piadas e dão cambalhotas prum público ausente, 
fazendo graça enquanto a alma por dentro está em pedaços... E esperam...



• Esperam platéias e aplausos, 

• Esperam um sucesso que lhes entorpeça, que mostre que tanto esforço valeu a pena, 
que suas vidas patéticas tem um significado, que são dignos de admiração.

•  Mas o teatro continua vazio, sempre vazio, quando se apercebem , se é que 
percebem , só há um cachorro velho e pulguento ao pé da última fileira com seu olhar 
resignado e cheio de tédio como que pensando: ( imitando cachorro ) :  ”Se eu abanar 
o rabo e me fazer interessado, esse porra me dá um osso?

Leva a mão aos lábios , envergonhada , num instinto natural de esconder o sorriso :

• Agora deu pra falar baixarias, Eudóxia !? Logo você, uma mulher tão prendada ?!
•  Você, sempre tão senhora de si!? (vai reaprumando-se) e, (novamente desaba) :
•  A quem quero enganar!?

• O mundo inteiro desaba sobre minha cabeça e não tenho sequer uma mão pra 
segurar!

(desesperada):- Pai , por que me abandonaste ! ?

• Tínhamos nos prometido cuidar pra sempre um do outro e senhor me traiu! 
• O que faço agora !?
•  Sozinha neste mundo de víboras e ratos!

• As pessoas olharão pra mim e dirão :
• Vê, aquilo sim é exemplo de mulher! Íntegra , defensora da moral e dos bons 

costumes , temente à Deus , nunca se furtou às suas responsabilidades, dedicando  
toda a sua vida à cuidar de seu pai , homem igualmente singular, correto, um exemplo 
à se seguir, sempre disposto à ajudar, uma alma caridosa e nobre, que seguramente, 
deve repousar nas alturas ao lado do Senhor !

• Outros dirão exatamente o contrário: metida, arrogante, mal amada, quero ver a louca 
se virar sozinha agora que o pai foi embora e ainda outros me dirão: - Coitada!

• Mas nunca me estenderão a mão! 

• Ficarão à cochichar pelos cantos, como ratos que esgueiram às sombras em suas 
visitas furtivas à dispensa... Umas fingindo pena, pois fingir é sua única arte, outras 
destilando seu veneno pérfido que mata devagar , como uma fumaça que paira no ar , 
impedindo que se respire ar puro .

• E daqui uns três meses, nem lembrarão de meu pai !

• Mas como cobrar isso deles! Todos não lembram nem de si mesmos !

• Sempre tão preocupados em parecer que são o que não são, que perderam , aliás , 
perdemos,  toda a nossa identidade ...

• Somos iguais à um pão seco , sem miolos e envernizado que enfeita a vitrine da 
padaria ... 



• Belos, sedutores , e vazios ...
• Grandes homens e grandes mulheres, cujos feitos e obras não ficarão na lembrança 

nem de seus herdeiros ; 

• - Cujos nomes desaparecerão como a noite ao romper da aurora, e o tempo, esse 
grande juiz que a nada perdoa, tratará de acabar com qualquer resquício dessa 
existência inútil ...

• E eu serei como uma casa mal assombrada, acorrentada à espíritos mortos e à uma 
vida renunciada .... 

•  Quero morrer !!!

•  Oh , Deus , porque não leva logo essa minha vida miserável ! ! 
• Já cansei de todo esse inferno!!

• Quero morrer, oh Deus, como quero morrer !!! ( cai de joelhos , quase desfalecida .)

(Entra em cena a boneca sem braços, reflexo inconsciente de Eudóxia , trazendo-a ao 
mundo lúdico que sempre represou dentro de si )

( boneca , em off ): - Não faça assim , querida Eudóxia ! Há tanta vida em ti pra florescer !!

( Eudóxia ) :- Quem está aí !?Há alguém aí !? Saia logo, senão chamo a polícia !!!

( boneca , em off) : - Calma, querida Eudóxia, sou eu, sua velha amiga dos coloridos dias 
da infância , lembra de mim ?

( Eudóxia ) : - O quê ? Quem está falando!? Onde está? 

(boneca ) :- Aqui , dentro desse velho baú !

Eudóxia , dirige-se ao baú e retira de lá uma boneca sem braços , amiga fiel de sua 
infância , toma-a nos braços com especial afeição, abraça-a, mesmo com dificuldade 
( lembrar-se , a boneca não tem braços )

(Eudóxia) :- Como pude esquecer de ti por tanto tempo , minha irmãzinha !!!

(à partir deste momento , a atriz passa a marionetar a boneca )

(boneca) : - Minha querida Eudóxia , que bom poder rever a primavera através de seu 
sorriso após tantos invernos !

(Eudóxia , tímida que é , novamente tenta esconder o sorriso atrás da palma da mão )

(boneca ) : - Porque se esconde ? Vai , deixa esse seu sorriso lindo radiar feito um sol e 
iluminar toda essa sala!
• Aquele sorriso que aprendi à admirar na bela menina que brincava comigo pelos 

jardins da casa, que trocava comigo segredos e carinhos e que era só amor!

( Eudóxia ) :- Assim você me deixa sem graça !



( boneca ) : - Ao contrário Eudóxia, quero de ti todas as graças , toda paixão que mora 
nesse imenso coração que trazes no peito !
• Vai, minha linda, sorri comigo, gargalha comigo aquela risada gostosa que só você 

sabe dar! 
• - Vai, me faz feliz com você ! 
•
(Eudóxia não mas se contém, e gargalha feito uma criança, sem culpas ou receios )

( boneca ) :- Isso ! É assim que deve ser! Feliz , calorosa e vibrante como uma estrela !
• Vêm, vamos dançar comigo velhas canções de amor até que nossos pés façam bolhas 

e o chão ferva feito brasa ! 

(põem-se a bailar e a rodopiar,  até  que Eudóxia acaba tropeçando e cai prostrada diante 
do leito onde jaze o corpo de seu pai morto // volta cruel ao negro quadro) (choque)

(Eudóxia , levando as mãos ao rosto , grita ):
• NÃO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

•  (aos prantos ) Pai por que fez isso comigo !!?
•  Por que me deixou !!?

• Vamos fale !!! Estou esperando uma resposta ! (pega o corpo do pai pelo colarinho )

• Vá em frente,. coragem , fale !! ... Fale !.. Estou esperando seu desgraçado !!! (entre o 
torpor , a fúria e o desespero)

• Não ... Você não vai falar ...

• Nunca falou !...

• Se nada falava quando vivo imagina agora depois de morto...
• Sempre quieto no seu canto com aquele olhar cheio de censuras e dor !

b• Anda, olha pra mim! Olha pra mim, seu filho da puta !!

• Você não pode ! Você não quer !..

• Toda aquela sua altivez, aquela sua segurança, olhando daqui, parece nada ! 
• Nunca foi nada !! ( em tom de ofensa)

• Posso ver claramente daqui que tudo, das  suas medalhas ao atos, tudo, nunca 
passou dum disfarce pra tua imensa covardia , pro teu medo enorme de viver !

• Vai , fala comigo , pelo menos uma vez , uma única vez !!
• A vida inteira esperei tuas respostas , e , nem na morte me pode dar ?!!

• Por que sinto que quer me arrastar contigo para o túmulo !? 

• A minha vida já não foi uma morte ininterrupta !?
• Uma angústia profunda , uma culpa que carrego sem ser minha !



• Eu não tenho culpa dela ter morrido ! 

• Queria eu ter morrido no parto no lugar dela , ao invés de viver a vida sendo uma cruz 
que carrega todas as culpas cravadas nas costas dum Cristo!

• Você sabe o que é viver uma vida inteira sem uma mãe , ao lado dum pai sempre triste 
e calado!?

• Sei o que deve estar pensando :

• ” Você saberia o que é viver pra sempre longe de seu único amor e ainda ter de velar 
pela vida de seu assassino !?”

• Eu não matei minha mãe , você sabe disso !

• Se matei alguém aqui , esse alguém fui eu mesma !! 
• Eu mesma !...
• Eu ...mesma ...

• (recompondo-se)O que estou falando ?! Que monte de besteiras estou dizendo!?

• Perdão meu pai ... 
• Sei, no fundo de minh’alma , que me deu todo o amor que podia ... 

• Todo o amor que retumbava em seu coração machucado, e , por isso dediquei minha 
vida inteira à você , e dedicaria outras mil se fosse preciso ...

• Mas por que nunca disse que me amava ?

• Por que, todas as vezes que pedi que me dissesse o amor que por mim sentia, a 
resposta que vinha era sempre a mesma:

• :” Existem muitas formas de se dizer EU TE AMO ... 
• As pessoas dizem Eu TE AMO à toda instante e nem por isso são felizes , porque 

falam pra tentar acreditar que são capazes de amar e não pelo que de fato sentem ...
•   E isso, no fundo a gente sabe, mas é mais cômodo acreditar..
• Mas e o Amor? Cadê? Nessas declarações incessantes, certamente não está.. 
• Prefiro te amar com os olhos, minha filha , pois estes são os piores mentirosos, pois 

não sabem ocultar a verdade”

• Como queria que me amasse com palavras e gestos , mesmo sabendo ser de 
mentira !

• Pois, em todo amor , mesmo que falso , mora um pouco de carinho , e , as vezes , 
esse pouco de carinho , é tudo que precisamos !...

• Sempre senti tanta tristeza em seus olhos , pai ... 
• Pareciam oceanos prontos a inundar a terra no intuito desesperado de trazer vida 

nova ... 
• E a vida nova nunca vinha ...



• Pai , eu te amo tanto ! 

• Sempre te amei ... 
• De uma forma absurda talvez , inaceitável aos judiciosos olhos alheios , mas , sempre 

te amei e sempre vou te amar !.. 

• Você foi o homem de toda a minha vida !
•  A pessoa mais perfeita que já conheci !

• Mas , agora você me deixa , assim , me trai assim ...

• Lembra-se de que prometemos cuidar um do outro até o fim !?

• Você não cumpriu sua parte do trato !
• E , começo à pensar se tudo que fiz , se tudo que fizemos , valeu a pena ...

• Hoje , olho pra traz , e trago em mim um gesto de arrependimento , um num sei quê q 
falta , que sangra por dentro , numa hemorragia que não tem fim , pois é da alma ...

• (dissimulada) Lembra do Roberto ?
•  Sim , sei que lembra do Roberto !
• O único homem que amei na vida além de você! 

• O único homem que na vida me compreendeu, que me amou de uma forma tão pura, 
profunda, única, que me transcendeu ...

• Seus olhos eram doces e ternos como um colo de mãe , mãe que nunca tive ,
•  Suas palavras tinham o aroma da beleza, e , quando os meus ouvidos tocavam, todo 

o meu corpo se enchia de amor e excitação ...
• O seu corpo era suave e gentil feito a primavera, sempre convidando ao amor e a 

felicidade e suas mãos eram asas que me conduziam por céus extremamente 
coloridos !

• Como amei Roberto! 

• Antes dele eu era um carvalho velho sem folhas numa terra árida(seca) e esquecida , 
e ele me germinou e fez pra mim um jardim onde fui um ipê florido .

• Tudo em mim renascia, tudo era festa , tudo alegria !

• O meu corpo todo estremecia e descobria caminhos em mim tão meus, mas que não 
conhecia .

• Calores invadiam meu ser, luzes e cheiros embriagavam todo o meu espírito à procura 
da comunhão perfeita entre corpos na alquimia divina de duas almas que viravam só 
uma e , por isso, verdadeira .

• Eu era Roberto e Roberto era eu! Tão inseparáveis e indistintos que viramos três!

• (para a platéia ) : - Ah , se , ao menos , esse Roberto tivesse existido !...



•  Mas você estava lá , sempre esteve lá , feito uma coruja que espera a noite para 
caçar ... Quieto ..e preciso no bote...

• E , quando sentiu que me perdia, veio e devorou nossa paixão, rasgando nossas 
almas, despedaçando-nos, e, de nosso amor só restou farrapos ... 

• Então, Roberto se foi, e, de novo , morri ...

• Mas algo dele em mim tinha ficado, e foi crescendo, e tomando conta de mim...

• É... Aquela florzinha estéril que você plantou escondida em seu quintal dava frutos, 
papai !! (debochando)

• Uma vida que era dele, minha e tua... Um laço que nos une, os três, pra sempre...

• Mas você nunca quis!

A tua loucura tinha muita sêde, era insaciável!!
Escondemos do mundo nosso pecado, né, papai !!!!

Mas por que você fez aquilo !?!?!?

Sabe pai , desde então , nunca mais fui a mesma !
Acho que ninguém poderia ser o mesmo , nem você , com toda a sua falsa solidez!

Você matou o meu filho , você matou o meu amor !!!

Você matou !... você me matou  !... 

Você !..

Por que fez isso, pai !? 
Por que tirou de mim a única coisa no mundo que era minha !!! Que era nossa !!!

NÃAAAAAAAAAOOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!

Não há uma só noite que eu não olhe para o céu e não sinta um vazio profundo na minha 
alma ...
Sei que falta uma estrela e ela brilha noutro céu , um céu que eu nunca poderei ver !!
Abro a janela como se quisesse voar, mas não consigo, e uma dor que não tem nome 
rasga o silêncio , e nele pareço escutar uma voz triste recitar a canção de Casimiro :

Oh! Não me chames coração de gelo!
Bem vês: traí-me no fatal segredo.
Se de ti fujo é que te adoro e muito, 
És bela - eu moço; tens amor, eu - medo!...

 Que fizemos de nós, que tristeza fizemos pra nós!

Não vai falar, é claro, nunca vai falar!
Ainda bem que em meu peito já não mora um coração !



(Começa à ensaiar risos , que se tornam gargalhadas histéricas até transformarem-se em 
prantos ; pega a boneca ao chão , volta a sentar na poltrona e começa cantar e ninar a 
boneca ) “  Boi , boi , boi da cara preta ...”

(mudança de cena, volta à partir da poltrona , próxima ao leito do pai )

É, passamos por tanta coisa, não é mesmo, meu pai! ..

Tempestades que a maioria das pessoas nem sonham, pesadelos horríveis... Mas 
continuamos juntos, firmes, mais unidos do que nunca!

Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza! (brinca)

Nada nesse mundo parecia nos separar!

Mas o mundo não é perfeito... Ohh, se não!!

Pensei que pudesse confiar em você pai !

E você me apunhalando, me enganando... Se fingindo eternamente de triste e só !
Uma alma triste e só , feito um fantasma !! 

Mentiroso! Calhorda!! 
Vil, de uma vileza que nem a palavra alcança!!

Aquele bilhete!... Aquele bilhete!!!
“Juras de amor “

“Querido Severo, não posso mais viver sem teus beijos e abraços, sem o calor do teu 
corpo quente e viril de macho, meu macho, meu homem, meu amor.. . Abandona tudo e 
vem comigo viver intensamente , larga essa tua filha velha e resmungona e vêm ser feliz 
ao meu lado . Te espero hoje à noite ”
Sempre sua, 
                          Helena.

Como pôde me enganar assim, seu desgraçado!?

 E que mulher vulgar, nojenta!!!

Você de novo me traiu, me mentiu !!

Não, isto não é justo, não, não é justo!!!

Sacrifiquei a minha vida inteira por você !

Abdiquei de qualquer chance de ser feliz por você!

 O meu coração eu guardei só pra...

Meu Deus!!!!!!!!!!

(pega um punhal e começa a golpear o corpo do pai no peito; torpe passa a mão pelo 
sangue que escorre do cadáver e esfrega no rosto, nos seios, totalmente ensandecida; 



por fim, abre o peito do boneco e arranca de dentro o coração do pai ; consagra-o aos 
seus num ritual como o da transmutação da hóstia , o traz ao rosto , num gesto de 
carinho , beija-o , lambe-o sensualmente e o traz junto ao peito e diz) :

 Agora você é só meu, todo meu !!! (morde o coração)

                         (levanta-se , vai de encontro à boneca , pega-a nos braços ) : 

 Você nunca me abraçou, sequer fez-me um carinho ! 

Também, como? Nunca teve braços!!

(voltando os olhos à seus próprios braços ) Também de que adiantam braços quando não 
se há o que abraçar , quando não há nada a que se tocar ! 

( e tira de dentro do peito da boneca , cuidadosamente , um coração , o seu coração , à 
tanto tempo renegado ; pega o coração do pai e , juntamente ao seu , começa a costura-
los um ao outro , ao término diz ): 

  Pronto, nada mais pode nos separar! Nada! Nada! 

                              (apontado para o céu em tom de desafio ) 

Nem você Deus , que sempre nos esqueceu !
 Que sempre nos esqueceu..Sempre.. Sempre... 

(começa a Ter ânsias e, ajoelhada , cai ; continua a costurar febrilmente os corações um 
ao outro e começa a recitar o poema  AMOR E MEDO  de Casimiro de Abreu , 
acompanhada em off , por uma voz masculina que faz com Eudóxia , uma espécie de 
jogral em dueto; a medida que a luz vai diminuindo ,  ela vai se retirando de cena 
enquanto continua o jogral cada vez mais intenso com a voz em off
I
Quando eu te fujo e me desvio cauto
Da luz de fogo que te cerca, oh! bela,
Contigo dizes, suspirando amores:
"_Meu Deus! que gelo, que frieza aquela!"

Como te enganas! meu amor é chama
Que se alimenta no voraz segredo,
E se te fujo é que te adoro louco...
És bela - eu moço; tens amor - eu medo!...

Tenho medo de mim, de ti, de tudo,
Da luz da sombra, do silêncio ou vozes,
Das folhas secas, do chorar das fontes,
Das horas longas a correr velozes.

O véu da noite me atormenta em dores,
A luz da aurora me intumesce os seios,
E ao vento fresco do cair das tardes
Eu me estremeço de cruéis receios.

É que esse vento que na várzea - ao longe,
Do colmo o fumo caprichoso ondeia,



Soprando um dia tornaria incêndio
A chama viva que teu riso ateia!

Ai! se abrasado crepitasse o cedro,
Cedendo ao raio que a tormenta envia,
Diz: - que seria da plantinha humilde
Que à sombra dele tão feliz crescia?

A labareda que se enrosca ao tronco
Torrara a planta qual queimara o galho,
E a pobre nunca reviver pudera,
Chovesse embora paternal orvalho!

II
Ai! se eu te visse no calor da sesta,
A mão tremente no calor das tuas,
Amarrotado o teu vestido branco,
Soltos cabelos nas espáduas nuas!...

Ai! se eu te visse, Madalena pura,
Sobre o veludo reclinada a meio,
Olhos cerrados na volúpia doce,
Os braços frouxos - palpitante o seio!...

Ai! se eu te visse em languidez sublime,
Na face as rosas virginais do pejo,
Trêmula a fala a protestar baixinho...
Vermelha a boca, soluçando um beijo!...

Diz: - que seria da pureza d'anjo,
Das vestes alvas, do cantor das asas?
-Tu te queimaras, a pisar descalça,
-Criança louca, - sobre um chão de brasas!

No fogo vivo eu me abrasara inteiro!
Ébrio e sedento na fugaz vertigem
Vil, machucara com meu dedo impuro
As pobres flores da grinalda virgem!

Vampiro infame, eu sorveria em beijos
Toda a inocência que teu lábio encerra,
E tu serias no lascivo abraço
Anjo enlodado nos paúis da terra.

Depois... desperta no febril delírio,
-Olhos pisados - como um vão lamento,
Tu perguntaras: qu'é da minha c'roa?...
Eu te diria: - desfolhou-a o vento!...

__________

Oh! não me chames coração de gelo!
Bem vês: traí-me no fatal segredo.
Se de ti fujo é que te adoro e muito,



És bela - eu moço; tens amor, eu - medo!...

( voz em off )  Atrás de cada  tempestade vêm um arco-íris ; 
  As trevas, como o inverno e as folhas e toda morte que inspira,
 Dá lugar ao sol, ao orvalho que brilha mágico sobre a relva
 Os pássaros cantam e as borboletas celebram a nova vida que se anuncia..

(Eudóxia volta ao palco, cabelos soltos e revoltos, vestida como noiva, sentada em um 
balanço com dois lugares, devagar levanta a cabeça como se estivesse acordando de um 
sonho; observa cada parte de si mesma; toca-se , volta suas atenções às suas mãos , 
agora tão outras e , maravilhada grita :

 Estou viva! Estou viva!!! VIVAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

(começa a balançar e a cantar “ HAPPY DAY “)

 Estou livre! Ah, meu Deus, estou livre, enfim posso ser feliz, enfim posso amar!!!

Meu amado, onde está o meu amado!? 

Tenho, urgentemente que me arrumar para o meu amado, o meu príncipe, o meu 
Roberto!! 

(pára o balanço e vai procurar um estojo de maquiagem pra se pintar)

Será que ele vêm!? Ele me prometeu que voltava pra me buscar , e os grandes heróis 
nunca mentem , é nunca mentem !! (vai se arrumando, o telefone toca ) 

Que barulho é esse!? (o telefone de sua casa raramente tocava):

 Um telefone? O telefone de casa nunca toca? 

Deve ser ele! Sim, é ele dizendo que voltou pra me buscar! Sim, pra me levar ao seu 
castelo encantado e me fazer eternamente feliz!!!

(atende o tel. ) : - Alô , meu amor , meu único e verdadeiro amor , há quanto tempo te 
espero ! A minha vida inteira te espero! Vêm, montado em seu alazão Rocinante, me levar 
pro reino da alegria e do amor! Estou pronta te esperando! Te amo ! Meu Deus, como te 
amo!! Posso até ouvir as batidas do teu coração!!!  
Diga alguma coisa? 
Ah, posso sentir daqui tua emoção, que te deixa até sem palavras, porém posso ouvir o 
teu coração batendo feito louco ( barulho de tel. de ocupado ) 

Vêm, estou aqui, meu amor, sempre aqui te esperando! (e deixa o telefone)

O meu amor enfim vem me salvar da solidão! 
Sim, venha e traga todo a beleza do mundo!!!

(volta ao balanço, feliz da vida , vai se maquiando e cantarolando velhas canções de 
amor , até que , por fim , defronta-se com o espelho do estojo de maquiagem que revela 
à Eudóxia a ação do tempo ; pasma , não acredita no que vê toca o rosto , toca o 
espelho , seu corpo , revolta-se, atirando o estojo de maquiagem longe) 

Não, não pode ser! 



Não, essa não sou eu! Que armadilha é essa do destino!?

 Que brincadeira infernal é esta! Eu não posso ser esta velha! 

Quem pregou este feitiço em mim, logo agora que eu seria feliz, inteiramente feliz !?

 Que demônio roubou de mim a beleza e juventude? 

Uma bruxa... Bruxa... Sim, só uma bruxa poderia roubar a minha beleza de inveja e dar-
me sua feiúra como pena! 

O que faço, ai de mim, o que faço?

A maçã, sim, a maçã! A mesma que expulsou Eva do paraíso quando lhe revelou o amor 
e o pecado!

A mesma que despertou a inveja das deusas e queda de Páris e de Tróia!

A mesma que a bela princesa comeu à espera do beijo redentor de seu príncipe, o beijo 
vermelho que por essa vida preto-e-branco espero , e que me tirará da morte na qual me 
encontro desde que nasci !

(procura uma maçã, e uma poção de veneno pra ratos, ergue-a aos céus, celebrando-a )

Aqui está! A chave para o paraíso, a porta secreta donde os mortos voltam à vida!

 Vai, cumpre a tua parte, e devolve –me à vida pelos lábios doces e molhados de meu 
príncipe ! 
                                                     (come a maçã envenenada)

(dirige-se ao leito do pai, a maçã em uma das mãos, pega os corações, os traz ao peito, 
deita-se como num caixão e diz) : -  Que venha o beijo , que venha o amor !!!

(as luzes começam à diminuir gradualmente , ao fim toca samba em prelúdio de Vinícius 
de Morais e,  junto à música , sirenes de viaturas policiais acompanhadas de relato de um 
repórter policial )

“ CRIME HEDIONDO CHOCA A REGIÃO CENTRAL DA CIDADE , CORONEL 
REFORMADO DO EXÉRCITO É ENCONTRADO MORTO À GOLPES DE PUNHAL , 
TENDO O CORAÇÃO ARRANCADO AO LADO DO CORPO DA FILHA , UMA MULHER  
SOLTEIRA POR VOLTA DOS 49 ANOS , QUE VIVIA EM SUA COMPANHIA ; AS 
INVESTIGAÇÕES LEVAM À POSSIBILIDADE DE UM CRIME PASSIONAL , PORÉM 
OUTRAS HIPÓTESES NÃO ESTÃO DESCARTADAS  ”

                  

     Franklin Maciel


