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CENÁRIO

Apartamento  completo,  com  dois  quartos,  uma  sala,  um
banheiro e uma cozinha. Uma planta baixa dando a divisão
dos cômodos. No quarto do Marco, uma cama, um sofá-cama,
uma mesinha de datilografia com cadeira. Uma estante de
livros de tijolos. Cartazes de peças nas paredes. No quarto
do Didi, uma cama, uma cadeira-cama, um guarda-roupa, se
possível embutido (no de Marco também). Mulheres nuas na
parede, um crucifixo e uma foto do Flamengo. 

CENA 1 

APRESENTAÇÃO DOS PERSONAGENS 

Ao  iniciar-se  a  cena,  estão  os  quatro  personagens  em
atividades cotidianas, com a mesma roupa que deverá ser
usada no final do espetáculo. 

KATIA (Grávida de oito/nove meses) —Meu nome é Katia. Katia
Porreta. Moro aqui neste apartamento com mais três pessoas.
Até que é bom. Sou do Sul de Minas, mas meu pai era muito
quadrado e  eu me  mandei.  Não sou  besta... Eu hein? Me
mandei pru Rio Resumindo: tou na viração! 

MARCO (Todo de preto) — Meu nome é Marco Aurélio Cunha
Campos de Morais. Ninguém vai negar que, para escritor, eu
já tenho um grande nome. Vinte e cinco anos, três livros
publicados: tudo sucesso de crítica. (Apontando uma senhora
da platéia) A senhora já leu um romance dum tal de Marco
Morais, chamado "Manuela, a Guerrilheira de Hemorróidas?"
Não? Ninguém leu. Mas é bom: é prêmio Walmap-68. Deu para
curtir quase dois anos com o dinheiro.

GLADYS (De bata) — Meu nome é Gladys Regina. Faço cinema,
teatro e televisão. Acho que vocês já ouviram falar de mim.
Não sou tão famosa assim, mas já fiz meus filminhos. Estou
numa novela agora. Eu morava em Caxias. Minha família ainda
está lá: enterrada viva. Eu me mandei. Fazia teatro no
colégio  das  freiras.  Trabalhava  só  mulher.  Os  papéis
masculinos  também  eram  feitos  pelas  meninas.  Teve  uma
menina que se especializou tanto em papel de homem, mas
tanto, que... Coitada, outro dia vi ela no Piper's. Aí eu
me mandei. Deixei tudo e vim morar aqui. No começo foi
duro... 

DIDI (todo de branco, com roupa de estudante de medicina,
inclusive meias e sapatos) — Oi! Faço medicina. Tá certo
que  entrei  no  sexto  vestibular...  E  de  excedente,  mas
entrei. Meu nome é Valdir Melges Júnior, mas meu apelido é
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Didi. Todo mundo me chama de Didi. Lá na faculdade também,
onde estou no 4.° ano. 

MARCO  —  Eu  fiz  até  o  4.°  ano  de  engenharia,  até  que
descobri que ia ser engenheiro. Só engenheiro. Daí, resolvi
ser escritor. Só escritor. 

KATIA (Experimentando uma camisa do Didi e se olhando no
espelho) — O pessoal lá da boate repara muito neste negócio
de roupa. Se a gente começa a repetir muito, fica logo com
apelido. O Dionísio — Dionísio o porteiro — fala assim:
aquela menina de calcinha verde-hemorragia já chegou? Pega
mal, paca. Eu, até que sou boa. (Alisa a barriga) O que
estraga é esta barriga, pô. Também, quem mandou errar na
conta? 

GLADYS (Lendo jornal) — ''Quase terminado o filme de Jece
Valadão, "O Bandido da Luz Vermelha Contra A Viúva Virgem",
inteiramente filmado em Parati, em cujo elenco encontramos:
Adriana  Prieto,  Sandra  Barsotti,  Rossana  Ghessa,  Paulo
Vilaça,  Arduino  Colassanti,  participação  especial  de
Valéria e outros". Outros? Outros é a mãe do produtor! Dou
um duro danado, me afogo oito vezes num mar frio pra danar,
quase morro de pneumonia e "outros"? 

DIDI — O sonho do meu pai é eu me formar e ir trabalhar com
ele lá em Ribeirão Campestre onde ele é médico (Pega uma
carta) O ano que vem fico noivo da Dirce. Ah, a Dirce é
linda. Mamãe adora a Dirce. Hoje em dia é raro uma menina
como ela: prendada... (A luz cai em resistência e entra uma
voz gravada do Didi lendo a carta para a namorada) (foco
apenas em Didi). 

GRAV.— Meu coelhinho: saúde. Acabo de receber a sua carta.
Aquela que você fala da minha costeleta. Meu anjinho, não
precisa se preocupar com os erros ortográficos. Todo mundo
faz... Espero que ao receber esta, tudo esteja na santa paz
de Deus junto aos seus. Sua mãe, como vai? Aqui, graças a
Deus, tudo bem. Tanto na escola, como em casa. O Marco,
cada vez mais famoso. Ás vezes a gente fica numa solidão
aqui dentro, (Aqui dá uma luz geral e estão os outros três
em atividades quaisquer pelo apto.), só nós dois... Dá uma
vontade de estar em seus braços... Recebeu minha carta de
antes de ontem? Mando mais dois beijinhos nesta. Outro dia
tirei um dez de ginéco. 

DIDI (  Como que  explicando  para o  público) —  Ginéco é
ginecologia. 

GRAV.  —  E  fui  para  o  quadro.  Viu,  coelhinho,  o  seu
namoradinho está só estudando. Estudando para termos um lar
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sadio e um Mustang cor de sangue, abençoados por Deus. Um
beijinho  do  namorado  distante  mas  sempre  perto  do  seu
coração Didi. PS: você viu o Flamengo? 

MARCO (Novamente luz como anteriormente) — Ganhei também um
concurso universitário nacional. Um milhão, o prêmio. Só
que até hoje não recebi... 

KATIA — O médico disse que é para daqui a um mês. E médico
sabe o que diz. Devido que me enfiou até o dedo. Se for
homem vai se chamar Pedro Leopoldo, se for mulher, Kelly
Cristina. Mas vai ser homem. E vai ser doutor; pra enfiar o
dedo em tudo que for mulher. 

GLADYS (Fazendo exercício de abrir e fechar as pernas) — Ó
arte, dura arte. Expressão corporal. Grotowski. Tem uma
menina lá no teatro que disse para o pai dela que perdeu a
virgindade assim, ó: rompeu! E não é que o cara acreditou? 

DIDI — Pra se ter um diploma, tem-se que estudar muito. Tem
que fazer muito sacrifício. E tem muita gente que fica por
aí  puxando  fumo.  É  só  tempo  que  se  perde.  O  que  eles
querem, afinal? (As luzes se apagam rapidamente)

CENA 2 

(Esta cena é externa ao apartamento. É o começo da peça,
com Didi convidando Marco para morar com ele. Pode ser um
mero  encontro  na  rua,  como  uma  conversa  dentro  de  um
ônibus). 

MARCO — É fogo, viu Didi? A gente mora num quarto dois por
um. De repente a gente acorda e tem um cara que a gente
nunca viu mais gordo e nem mais magro ali, do seu lado,
respirando o seu ar. O ar que você tá pagando... Dormindo
com aquela cara vermelha e a mão calejada da malinha 007. E
a gente ali, agüentando um chulé alheio, um ronco estranho.
Geralmente são caras do interior ou do subúrbio. Vêm para
trabalhar aqui no Rio nas Casas da Banha ou na Light. São
estes caras que no fim de semana não saem da Praça Mauá.
Isto quando não vão para a "terra natal": aí, metem um
terno  preto  desbotado,  suado,  uma  gravatinha  vermelha
daquelas fininhas com cinto idem-ibidem e descem do ônibus
dando aquele ar de prósperos e bem sucedidos na Capital... 

DIDI — A pensão fica na Prado Júnior, não é? 

MARCO — É. 
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DIDI — Boca quente, hein? 

MARCO — Quente? Põe fogo nisto. 

DIDI — Mas também tem uma vantagem, né Marco? Tem umas
gatinhas por ali. Tu manja aquelas sessões da meia-noite no
Cinema Um? 

MARCO — Ontem passou Um Dia Um Gato. Além das gatinhas
tinha um gato muito louco. 

DIDI — Lembra de Ribeirão Campestre? Você era o Rei da
Zona! Lembra daquela japonesa? 

MARCO — A que tinha uma dentada? 

DIDI — Então? Virou bicha? 

MARCO — Não é nada disso. Deixa pra lá. E a história do
apartamento?

DIDI — Ia dizer agora. 

MARCO — Ouvi dizer que é uma travessa da Montenegro, né? 

DIDI — Barra quentíssima. Dois quartos enormes. Meu pai que
disse pra eu convidar você. Sabe como é o meu pai. Você, a
gente conhece, amigo velho da família, mamãe é amiga da sua
mãe, coisa e tal. Eles se preocupam muito comigo: às vezes
enche o saco, mas eu vivo de mesada, tenho que fazer a
minha média... 

MARCO — E é só nós dois? 

DIDI — Lógico que é só nós dois. É evidente. Assim a gente
pode levar mulher num mesmo dia sem qualquer embaraço. Eu
tenho o meu quarto e você tem o seu. Você tem móveis? 

MARCO — Uma escrivaninha e uma estante de livros. 

DIDI — Você não perdeu a mania de ler, hein? 

MARCO — Pois é... E quanto é que o cidadão aqui vai ter que
pagar para, como diz você, fornicar sem embaraços? 

DIDI — Olha, se for muito pode dizer. Eu andei conversando
com o meu pai e a gente ficou pensando... É evidente que...
Sabe, né? A gente, é evidente... 

MARCO — Fala de uma vez, Didi! 
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DIDI — Meio salário mínimo, dá? 

MARCO (Acha o preço ótimo) — Dá. O preço, tá razoável. Só
de sair lá da Prado Júnior. 

DIDI — E eu, não agüentava mais morar com a minha tia. Está
certo que ela tem televisão que quebra um galho danado. Mas
não dá pé. Este negócio de tia, só sendo muito novinha e
muito boa! Só que televisão desvia a gente um pouco dos
estudos. Mas está dando para levar o curso. Gosto muito da
profissão que vou abraçar. (Pausa) Vamos pegar um cineminha
ali no Cineac? 

MARCO — Que que tá passando? 

DIDI — "Viagem ao Seio de Todas as Mulheres do Mundo".
(Apagam-se as luzes).

CENA 3 

(Didi conhece Katia. Cena externa. Talvez boate de Katia). 

KATIA (Para Didi)— Nunca, nunquinha! Quem é que você tá
pensando que eu sou? Uma prostituta qualquer? Ora, esta é
muito boa! Sou mulher de muita personalidade, meu filho.
Mulher  pra  quinhentos  talheres.  Vê  se  pode:  eu,  Katia
Porreta,  uma  das  mulheres  de  mais  categoria  da  boate,
dormir de graça com um pimpolho de costeletas, só porque a
mesada da boneca atrasou 

DIDI — Vamos lá em casa que eu te mostro a boneca e o
pimpolho! 

KATIA — E além de tudo engraçadinho, né? Tenho lá eu culpa
se você é estudante ou não? Nunca Nunquinha! Never! Tá
pensando o que? Que é o Alan Delon? Pois fique sabendo que
na hora de trabalhar sou mais pelo Onassis de cueca. Sou
uma profissional, meu filho Serviço completo: cem mil! (As
luzes  se  apagam.  Quando  acendem.  Didi  e  Katia  estão
entrando no apartamento, pela porta de entrada). 

DIDI — Sacanagem, né Katia? 

KATIA — Olha aqui, Dodô. 

DIDI — Já disse que é Didi. 
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KATIA  —  Olha  aqui,  Didi,  sou  uma  mulher  de  muita
personalidade. Fiquei com vontade e fiz mesmo. Sou muito
decidida! 

DIDI — Mas em frente do Zeppelin? 

KATIA — Pipocas! Tava com vontade, mijei mesmo! (Didi vai
acender o abajur no seu quarto mas Katia entra no quarto do
Marco) Aqui que é o seu quarto? 

DIDI — Não, aí é do Marco. 

KATIA — Mora mais gente aqui, é? Tá pensando que eu sou do
que, hein? Não sou destas, não, tá sabendo ? 

DIDI — Que nada, o Marco não é de nada! Intelectual. Vem
para o meu quarto, vem, amor. 

KATIA (,Olhando os livros do Marco) — Putz, quanto livro...

DIDI — Vem, pô. 

KATIA — Calma, cazzo. Parece que faz um mês. 

DIDI — Quase dois. 

KATIA (Pega um livro) — Olha a Bíblia !Já te disse que fui
Testemunha de Jeová? (Vão andando para o quarto do Didi que
vai beijando-a no pescoço). 

DIDI — Disse, não. Depois você conta. Depois. (Didi vai
tentar tirar a roupa de Katia). 

KATIA — Depois? Vou embora já-já. Tenho meu coronel, tá
sabendo? Não chego depois das seis, não. Deixa que eu tiro.
Homem não entende dessas coisas... 

DIDI — É evidente. Ou você queria que eu usasse zipper nas
costas?

KATIA (Fica de calcinha e soutien ao mesmo tempo que Didi
de cuecas, destas antigas, largas) — Apaga a luz. Tenho
vergonha... (Didi apaga a luz do abajur que deve permanecer
apagada durante toda essa cena. Total escuridão). 

DIDI — Você manda. Vem quente que eu estou fervendo. 

KATIA — E não começa com frescura, não. Ih, que mão fria! 

DIDI — Mão fria, coração quente. 
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KATIA — Não é o coração que tem de estar quente. (Pausa) O
nego, vai devagar, né? 

DIDI — Que pernil... 

KATIA — Põe este pé pra lá. 

DIDI - Este? 

KATIA — O outro, amor. 

KATIA — Vai mais pra lá. Olha o meu braço aí. (Didi começa
a tossir) Que que foi? 

DIDI — Pera aí. Entrou cabelo na minha boca. 

KATIA — Você é muito pesado. Está me machucando 

DIDI — Se concentra! Se concentra! 

KATIA (Pausa) — Dedé. 

DIDI — È Didi, pô! 

KATIA — Didi. quero fazer pipi! 

DIDI — Logo agora? Vai depois. 

KATIA — Num güento, amor. 

DIDI — Então vai de uma vez. Mas não demora. (Ainda com as
luzes  apagadas  Katia  vai  cantarolando  para  o  banheiro
depois de jogar Didi pra fora da cama. Breve pausa). E não
precisa voltar, não ( Se o público não entender, complete
com: “sou auto suficiente!” ) (As luzes se acendem e estão
os dois se vestindo). 

KATIA — Tem nada não, amor. Qualquer dia eu volto. Hoje
tenho que ir. O Freitas, o meu coronel, é fogo. Tá quase na
hora. Afinal, nas horas de aperto quem alivia mesmo é ele.
Gente  bem:  funcionário  do  Banco  do  Brasil  ganha  bem,
casado,  cursilhista,  tudo  o  mais.  Te  falei  das  minhas
filhas? 

DIDI — Falou, não. 

KATIA — Margot e Neide. Falei, não? (Pausa) Tem um quebra
gelo aí, não? 
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DIDI — Acabou. Outro dia o Marco deu uma festa que eu não
pude nem estudar. 

KATIA — Que que você estuda? 

DIDI — Medicina. 

KATIA — CDF... (Vai para o banheiro lavar as mãos) Que
toalha posso usar? 

DIDI (Do seu quarto) — Usa a azul. (Para ele mesmo, como
que falando sozinho, sentado no chão, encostado na cama) É
do Marco . . . Mas eu sou um apressado mesmo! Se o Marco
visse  esta  gata...  O  Marco  só  come  intelectual:  tudo
magrinha, despenteada, cabelo todo encaracolado misturado
com sal, perna fina, unha do pé suja. Eu, não. Mulher, pra
mim, tem que ter carne. Tem que ter aquela perna. Tem que
ter  carne.  Carne,  carne,  carne!  (Katia  volta  para  o
guarto). 

KATIA — Tá com fome, bem? 

DIDI (Levanta se) — Quando é que te vejo? 

KATIA (Vão caminhando para a porta de entrada) — Passa lá
na boate qualquer dia. (Didi dá um.aperto de mão em Katia).

DIDI — Muito prazer! (As luzes se apagam).

CENA 4 

(Quando as luzes se acendem Didi está andando pela sala com
um enorme livro de medicina nas mãos, estudando). 

DIDI — "Um indivíduo, por exemplo, de fenótipo MS transmite
um gene MS que, no decurso das gerações não se segrega em M
e S. Para os três grupos genes Ms, e Ns também não foi
observada a permuta. Crossingover. Os filhos de um casal
MSMS  e  NsNs,  terão  genótipos  MSNs  e  nunca  MsNS.  Estes
indivíduos MSNs, casados com indivíduos Ns, terão filhos
Ns,  mas  nunca  NS.  Entre  os  negros,  existem  indivíduos
destituídos de S e de s, representando o fenótipo menos-
menos". (Toca a campainha) Já vai. Mas será que nem às sete
da  manhã  se  pode  ficar  sossegado  em  Ipanema?  Preciso
estudar... (Vai caminhando para a porta) Afinal os negros
são menos-menos. (Abre a porta, é Katia) Quer falar com
quem? 

KATIA — Não se lembra de mim, não? 
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DIDI — Riseth! 

KATIA — Que Rizeth, pô. Sou a Katia, lembra? 

DIDI (Lembra-se) — Mas é lógico. Que que você quer? 

KATIA — Quero entrar, uai. Vê se se manca, né? 

DIDI — Vamos entrando; quem é vivo sempre aparece! Tava na
boate? 

KATIA (Irônica) — Não, num piquenique. 

DIDI — Entra. Vem cá para o meu quarto. Sumiu, hein? 

KATIA (Ambos entram no quarto do Didi) — Também, não era
pra menos. Venho aqui com você e você na minha cara, né? 

DIDI — Aquele dia eu não agüentava mais. Deixa eu guardar
este livro. (Pausa) Outro dia fui te procurar na boate mas
você já tinha saído. Acabei ficando com a Norma, conhece? 

KATIA — A Norma Túnel-Velho? (Dando uma olhada no quarto do
Marco). 

DIDI — Deve ser.. 

KATIA — Aquele cara que mora com você, ainda mora? 

DIDI — Mora. Tá meio famoso agora. Outro dia apareceu na
televisão. No "Almoço com as Estrelas", do lado do Jerry
Adriani e da Nalva Aguiar... 

KATIA — Ele escreve, né? 

DIDI — Só palavrão. Um sujo. Minha mãe nem leu. E ainda
ficou uma arara. Acha que ele pode me influenciar. 

KATIA — Você também escreve? 

DIDI — Que isso? 

KATIA — Como se você não falasse palavrão.

DIDI — Falar é uma coisa. Escrever é outra. 

KATIA — Mesma coisa. Palavrão é palavrão. Dedé... 

DIDI — É Didi! 
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KATIA — Desculpe, Didi. Olha, eu precisava de um favorzão
seu. 

DIDI (Alisando o lençol da cama) — Estamos aqui para o que
der e vier, e muito especialmente para quem vier e der!... 

KATIA — Não é nada disso. Sabe, Dadá... 

DIDI — Didi! Didi! Vê se guarda. D-I-D-I! Didi. 

KATIA — Sabe, Didi, um dia tinha que acontecer. O Freitas,
lembra dele? (Didi faz que não com a cabeça) O meu coronel,
pombas! Me mandou embora. 

DIDI — Arrumou coisa melhor? 

KATIA — Me mandou embora devido que descobriu que estou
grávida. 

DIDI — E tá mesmo? 

KATIA — Tou. 

DIDI — Puxa, que fria. Vá tirar? 

KATIA — Nunca. Never. Isto lá é coisa que se faça? Matar o
pobre do bichinho? 

DIDI — É... pensando bem. 

KATIA — É, ademais, foi culpa minha. A minha religião não
permite. Qualquer dia te conto tudo. Então, o Freitas, sem
mais nem menos, tirou a minha chave com a mesma cara de
filho da mãe que me entregou quando eu fui pra lá. Pegou
minhas coisas, me deu, e depois me deu uma bruta porrada
aqui no olho esquerdo. 

DIDI (Dá uma observada bem de médico na vista de Katia;
aproveita  e  olha  o  resto  do  corpo)  É,  o  olho  tá  meio
vermelho mesmo. Foi agora? 

KATIA — Agorinha. Bancário filho duma égua. Deu uma porrada
na minha cara e disse que eu não passava de uma mulherzinha
vulgar, suja e beata! 

DIDI — Mulherzinha, não. Você é uma senhora mulher. Tem uma
perna muito bonita. 

KATIA — Agradecida. 
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DIDI  —  Ainda  vamos  descontar  aquela  noite.  (Katia  fica
olhando para Didi como se esperasse uma reação dele). Pô,
né Katia, você não tá querendo que eu vá lá na casa do cara
e dê uma porrada nele. Eu nem conheço O cara. .. 

KATIA — Não é nada disso, seu. O que eu queria é pedir para
você e para este cara que mora aí, Marco, né?, para morar
uns dias aqui. 

DIDI (Longa pausa, observa 0 corpo dela) — Quanto tempo? 

KATIA —  Quanto tempo,  o  que? Ah...  eu vou  ficar aqui?
(Pausa) Uma semana, no máximo quinze dias. 

DIDI — Só uns dias? 

KATIA — Olha, Didi: chego cedinho, durmo o dia inteiro e à
noite vou trabalhar. Pode ficar sossegado. Se quiser posso
dar referências. 

DIDI (Pensando) — Preciso consultar o Marco. (Pausa) Acho
que  não  vai  ter  problema,  não.  (Pausa)  Acho  que  pode.
(Pausa) Pode sim. Lógico que pode! (Katia vai vara a porta
de entrada) E as suas coisas, traz quando? 

KATIA (Abre a porta de entrada e pega uma valise da Varig
que estava do lado de fora) — Estão aqui, ó. Tudo aqui.
Escova de dentes, chinelo, duas calcinhas — toda noite eu
lavo uma para o dia seguinte, sou muito higiênica — uma
calça  comprida  e  uma  blusa  pra  frio.  Além  desta  aqui
(Vestida) que é de linho e é paraguaia. 

DIDI — Bonita. Mas, e o resto? Não tem mais nada, não? 

KATIA — Não... Tudo que o Freitas tinha me dado tirou de
volta. 

DIDI — Que cara mais lazarento, hein? Olha, se você quiser
dormir agora, pode, viu? Vou precisar sair um pouco. 

KATIA — Mas hoje é domingo. 

DIDI — E daí? 

KATIA — Não vai me dizer que tem aula? 

DIDI — Não, é um outro compromisso. 

KATIA — O que é? Posso saber? 
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DIDI — Olha aqui, Katia: você vai morar aqui, mas não tem
nada a ver com a minha vida. Nada de ficar perguntando isto
ou aquilo, onde fui ontem, onde vou amanhã... 

KATIA — Desculpe, né? Mas sair às oito da manhã, domingo,
pra rua, é meio crime. Isto é hora de deitar pra dormir. 

DIDI (Saindo  para a rua)  — Vou  na missa.  Sou Católico
Apostólico Romano! 

KATIA (Já com Didi fora de cena, monologando) — Eu, era
Testemunha de Jeová. ( Termina por atirar a roupa, quando
está para  deitar, entra Marco.  Ela vai  até a  porta do
quarto dele, dá uma olhadinha e vê Marco tirando a roupa e
se deitando. Marco não a vê. Ela volta e se deita. Os dois
começam a dormir, a luz vai caindo em resistência).

CENA 5     

(Didi chega da rua assobiando e quando dá conta que as duas
camas da casa estão ocupadas, vai acordar Marco). 

DIDI (Com o Jornal dos Sports do dia, debaixo do braço) —
Marco, ô Marco! Acorda, rapaz! 

MARCO — Ahn... O que? 

DIDI — Acorda. Sabe que horas são? Olha só que sol. Tá a
maior praia! 

MARCO (Olha o despertador) —Ou são dez pras dez ou caiu um
dos ponteiros... 

DIDI — Você dorme, hein? 

MARCO — Deixa eu dormir, vá. 

DIDI — Dez horas. Levanta, senão na hora do almoço você não
tem apetite nenhum. 

MARCO — Didizinho, você viu a hora que eu cheguei? E eu lá
tenho hora marcada para almoçar? 

DIDI — Que hora? 

MARCO — Que hora, o que? 

DIDI — Que hora você chegou, pô. 
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MARCO — Sei lá... A velhota aí da frente já estava voltando
da missa. Didi, te juro, eu quero dormir, viu? 

DIDI — Escuta, é verdade que você largou mesmo a faculdade?

MARCO — Tá cansado de saber que é. 

DIDI — Penãou bem? Olha lá rapaz! Sabe-se lá do futuro... 

MARCO — Sei... 

DIDI — O seu pai sabe? Disse o que? 

MARCO — Sei lá, Didi. Se eu fosse me preocupar com o meu
pai, deveria estar lá no Triângulo Mineiro marcando Zebú.
Deixa eu dormir, deixa... 

DIDI — Vai fazer, o que? 

MARCO — Vou dormir, porra! 

DIDI — Não, seu burro. 

MARCO — Sei lá. Talvez estude português, dê aula no Mobral,
qualquer negócio. E tem mais uma coisa: quem foi que te
disse que eu estou preocupado com o meu futuro? 

DIDI — Mas todo mundo está preocupado com o futuro. Eu
estou com o meu. Os meus pais estão preocupados com o meu
futuro. A Dirce, minha namorada, está preocupada com o meu
futuro. Quer me explicar quem vai ser você sem um diploma?
Vai viver do que, hein?

CENA 6 

(Cena externa. Pode ser uma conversa telefônica). 

MARCO — O filme não era um lixo? 

GLADYS — Era, não. É um lixo. Uma pobreza. . . 

MARCO — Então, porque fez? Tava dura, é? . . 

GLADYS — É... Só que ainda não pagaram. Mas eu tive lá
outro dia e o cara me garantiu que pagam depois da mixagem.
Mas pagam sim. O Max é um cara bacana... 
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MARCO — Escuta, o cara que dirigiu o filme, é verdade que
vocês estão de caso? 

GLADYS — Que  foi que te disse isto? O que você tá pensando
que eu sou? 

MARCO  —  Nada...  sabe,  ontem  eu  jantei  com  a  Leilah
Assumpção e... 

GLADYS (Cortando) — Quem? 

MARCO — A Leilah, que escreveu "Fala Baixo Senão eu Grito".

GLADYS — Ah, aquela revista? 

MARCO — Não, Gladys, aquela peça que a Marília Pera fez,
pô. 

GLADYS — Sei. Com o Vilaça. 

MARCO — É e a Leilah me falou uma coisa incrível: para uma
obra de arte sair perfeita, autor e diretor devem dormir
juntos —, atriz com diretor, autor com atriz, ator com
atriz, ator com ator...

GLADYS — Atriz com atriz... 

MARCO — Contra-regra com bilheteira. 

GLADYS — Divulgadora com crítico... (Pausa, riem) Estou
sim. 

MARCO — Tá o que? 

GLADYS — De caso com o diretor. 

MARCO — Ah, então é por isso que ele não te paga. 

GLADYS — Não, ele não paga porque está sem dinheiro mesmo. 

MARCO — Paga sim, Gladys. Pensa bem; ele paga em espécie. E
você fica aí, dura paca. Já-já vai pedir para morar lá em
casa. 

GLADYS — Sabe? foi bom você tocar neste assunto. A Marlene,
aquela  menina  que  morava  comigo.  deu  uma  bacanal  no
apartamento as três da tarde, pode? Aí dona Filomena mandou
a gente embora. Quando eu voltei das filmagens em Parati,
estava de sandálias e escova de dentes em plena Barata
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Ribeiro. Aí o Siboney, aquela boneca, lembra?, me falou de
você. 

MARCO (Pausa) — Quanto tempo? 

GLADYS — Quanto tempo o que? (Pausa) Ahn... eu vou ficar na
sua casa? Uma semana, no máximo quinze dias! (Apagam se as
luzes)

CENA 7     

(Gladys está sentada na mesa da sala recortando jornal.
Katia sai do quarto do Didi e dirige-se a cozinha para
jogar lixo fora. Katia está de quatro meses). 

KATIA — Mania de ficar recortando jornal . . . Até parece
que meu nome nunca saiu em jornal. Só no tempo da Galeria
Alaska. "O Dia", minha filha. E com foto e tudo. Eu tapei a
cara na hora da fotografia mas eu sabia que era eu quando
comprei o jornal. 

GLADYS (Rindo) — Ontem cedo veio aqui uma mulher procurando
uma tal de Zulmira. É você? Ela garantiu que era este o
endereço. 

KATIA — Minha tia! Aconteceu alguma coisa? 

GLADYS — Sei lá. 

KATIA — Como, sei lá? Não perguntou, não? Eu falei pra
minha tia só vir aqui em caso de necessidade muito grande.
Você é uma irresponsável. A mulher sai lá de Pavuna e você
diz que não é aqui? 

GLADYS — Ela falou aí num papo de leite das crianças, sei
lá. Eu falei com o Didi e ele ficou de falar com você.
Falou, não? 

KATIA — Não, eu não estive com ele desde ontem cedo. 

GLADYS — Acho bom você dar um pulo lá. 

KATIA  —  Vou  depois  do  almoço.  Assim  levo  a  Margot  no
parque. 

GLADYS — Foi bom a gente se encontrar. Eu estava precisando
falar muito com você. A gente precisa combinar o dia que
cada uma vai arrumar o apartamento, porque se deixar por
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conta dos meninos, morreremos na mais absoluta poluição de
pulgas, baratas, tocos de cigarros e outros tocos.

KATIA — Tô sabendo. 

GLADYS — Não foi, como se diz?, trabalhar hoje, não? 

KATIA — Em primeiro lugar, não tenho que dar satisfação a
ninguém. Ademais, alguma vez te perguntei onde você faz a
sua viração. Não fui trabalhar, não... Se até o Senhor, que
é o Senhor, descansou, porque eu não ? "E Deus acabou no
sétimo dia a obra que tinha feito e descansou no sétimo dia
de toda a obra que tinha feito". Tá no Gênesis. 

GLADYS — Posso saber onde decorou a Bíblia? 

KATIA — Aí, como é burrinha... E a Bíblia lá é para ser
decorada, menina? Eu entendi. Já fui grande no Reino das
Testemunhas de Jeová lá em Teófilo Otoni. Ate que apareceu
o Jeremy. O Jeremy era um americano: Pregador Maior! Um
belo  dia  veio  com  uma  conversa  diferente,  com  aquele
sotaque  todo  para  o  meu  lado:  "eu  falar  e  eu  falar
claramente  e  em  voz  alta  que  existir  vantagens  no
adultério". E veio andando para o meu lado com uma cara de
tarado, menina! Aí eu pulei para o banco de trás — a gente
tava no Reino — e gritei: "não deves cometer adultério.
Êxodus 20: 4". Não deu tempo. Foi ali mesmo. Ainda bem que
tinha uma almofadinha. 

GLADYS (Indo para o quarto do Marco e seu) — Comigo nem
almofadinha tinha. Foi na escada. Na raça. Hoje em dia não
subo em escada de jeito nenhum. Tenho neurose de escada.
Amo  um  elevador.  Escada  na  minha  vida  basta  aquela.  E
depois, você se mandou? 

KATIA  (Entrando  atrás)  —  Dá  licença?  Foi.  Puxa,  sem
almofadinha é fogo! 

GLADYS — Escada de um hotel de terceira categoria, meu
amor. Me machuquei toda nas costas. Também, visualiza bem:
o cara me apertando na frente, os degraus me apertando nas
costas. O desgraçado do corrimão na nuca. O cabelo numa
poça d'água... No fim, até que foi bom. Na hora H a gente
escorregou uns cinco degraus. Nunca mais vi o cara. Um
tarado... 

KATIA — Coitada. ..Depois desta do Jeremy eu me mandei.
Nunca mas vi, também. Até que nasceu a Margot. 

GLADYS — Você só tem esta filha? 
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KATIA — Não !: duas! Margot e Neide. Margot é a mais velha;
loirinha,  olhinho  bem  azul,  sangue  de  americano,  sabe?
Agora Neide é mais para o mulato, cabelo meio pixaim... É
um problema de pai! 

GLADYS  —  Escuta,  Katia,  como  é  que  você  foi  parar  na
viração? 

KATIA — Ih, minha filha; quando cheguei fui ser doméstica.
Ai, que vida mais besta, meu Deus. Depois uma amiga de
Teófilo Otoni — testemunha — me convidou para trabalhar
numa pensão na Praça Mauá. Meu primeiro michê: um estudante
que veio do interior de São Paulo e o cara não acreditava
Foi tão gozado... Eh, sarro! (Pausa) E você, como é que
começou? 

GLADYS — Começou o que? 

KATIA — Uai, você não é da vida? 

GLADYS (Pausa) — Da vida?... Eu não... Olha, Katia, eu não
sou o que você está pensando não. 

KATIA — Uai, você não dorme com este tal de Marco? 

GLADYS — Não. 

KATIA — Não? Já sei, você é sapatão? 

GLADYS — Não. (Ri). 

KATIA — Eu sempre desconfiei que este cara era bicha. 

GLADYS — Não, (Ri). 

KATIA —  Então sou  eu  que tou  ficando louca.  Vocês não
dormem juntos aqui neste quarto? 

GLADYS — Dormimos. 

KATIA — Então, porra! 

GLADYS — Mas é uma história diferente. Não é assim. Olha,
eu sou atriz de cinema. O meu caso com o Marco é outro.
Deixa, é uma história muito complicada. Ás vezes, a gente
dorme junto. 

KATIA — Ah, vocês são amantes? 

GLADYS — Não, não somos, não. 
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KATIA — Então você é da vida, pô! ! ! (Apagam-se as luzes).

CENA 8 

(Marco chega da rua, Katia está sentada na mesa da sala,
fazendo tricô e cantarolando "Quando o Carteiro Chegou",
bem  cafonamente.  Marco  dá  uma  olhada,  ela  arruma  os
cabelos. Marco esta indo para o seu quarto, volta). 

MARCO — Em primeiro lugar, detesto mariposas! (Katia pega o
seu tricô e vai para o quarto do Didi. Marco a segue) Em
segundo  lugar,  se  quiser  mesmo  habitar,  conviver  neste
local de meditação e pureza, pelo menos uma coisa: pára de
usar a minha toalha: a azul! Sei de muita gente que pegou
doença por tabela. 

KATIA (Coloca as mãos na cintura) — Em primeiro lugar,
doente é  a puta  que  o pariu!  Sou uma  ex-Testemunha de
Jeová, temporariamente na viração. Em segundo lugar, a tua
toalha foi usada pela Gladys também. E em terceiro lugar,
pra mim, intelectual é bicha! 

MARCO — Ah, agora quem manda é a senhora, é? Você é mais
besta do que eu pensava. . . 

KATIA — De quem é este apartamento? 

MARCO — Do Didi. 

KATIA — Então faça o favor de se retirar deste recinto.
Pois além do apartamento ser do meu particular amigo e
compreensivo companheiro, os seus pés estão pisando o nosso
quarto. Por obséquio, queira se retirar antes que eu me
enfeze. Estou com sono e necessito dormir devido que tenho
uma longa noite de trabalhos pela frente. 

MARCO — Xuxu, beleza. 

KATIA — Olha aqui, seu escritor de... Escritor! Outro dia
li uns troços seus.. 

MARCO — De qual livro? 

KATIA — Foi livro, não. Tava jogado aí. Saiu num jornal.
Cheio de bobagem. Uma bobagem atrás da outra. 

MARCO — Mas qual? 
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KATIA — Era a história de uma menina que menstruava pelo
nariz... 

MARCO — Mas você entendeu? 

KATIA — E tinha alguma coisa para entender? Pra mim, a
menina era vampira!

MARCO — Que coisa! Sabe, você até que é inteligente. Sabe
que teve um crítico que disse que a menina que menstruava
pelo nariz simbolizava um país subdesenvolvido? 

KATIA (Sem entender nada) — Pois é: eu, entendi! 

MARCO — É raro uma prostituta inteligente. 

KATIA — Prostituta... Vocês são gozados. Ficam aí no bem
bom,  lendo  livro,  trabalhando  em  cinema,  jantando  com
artista... Olham a gente de cima e chamam de prostituta.
Tem uns que não tem coragem nem de dizer o nome. Vêm com
estas frescuras de mulher de vida fácil. Vida Fácil... Vai
ficar um dia no meu lugar, vai. Rua boate, rua, boate,
sanduíche  de  mortadela,  frio,  doença,  porrada,  polícia,
cafetinagem, gigolô, coronel, delegado, o diabo. Veja só o
que eu consegui: duas filhas, duas calças, duas blusas,
tudo é só dois, nego. Pra mim três sempre foi demais. Além
desta camiseta com o número 9 atrás (A que veste) que o
Didi me deu. E foi duro arrumar um vestido de gravidez. 

MARCO — E porque não muda de vida? 

KATIA — Muito fácil dizer assim: muda de vida. O que que
você  quer  que  eu  vá  fazer?  Ser  doméstica  outra  vez?
Duzentos contos por mês? E as minhas duas filhas? Todo meu
dinheiro vai para elas. Trabalhar em escritório? Vou ter
que dar para o chefe de Club Um do mesmo jeito. E de graça.
Já que tenho que dar, pelo menos cobro. 

MARCO — Porque não monta uma pensão para estudantes? 

KATIA — E dinheiro? Onde é que eu vou arrumar dinheiro?
Acha que eu consigo guardar dinheiro ? Logo-logo tou velha.
Tou na vida, meu filho. .. 

MARCO — O termo é muito certo. "Tou na vida". 

KATIA — E depois, eu só sei fazer duas coisas na vida:
abrir  a  Bíblia  e  as  pernas.  A  Bíblia  não  me  pode  dar
dinheiro. Meu corpo dá. Pelo menos para a Margot, a Neide e
para o Pedro Leopoldo, porque eu tenho certeza que quando
eu ficar velha, eles vão me compreender e me ajudar. 
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MARCO (Katia está quase chorando) — Eles não tem culpa de
nada não, Katia. É a sociedade... essas coisas. (Pausa)
Sabe, Katia, às vezes a gente faz mal juízo das pessoas.
Gostei de você. Vem cá. (Marco vai para a sala e arruma uma
cadeira para sentar-se. Katia passa direto para o quarto de
Marco, deita-se na cama e abre as pernas). 

KATIA (Deitada) — Trinta contos! 

MARCO (Entrando) — Trinta contos, o que? 

KATIA — Ah, como estes intelectuais são complicados. Vai me
dizer que você não tá a fim de um michê? 

MARCO — Não, Katia. Eu só queria te dizer que você é uma
mulher inteligente. O que há de mais bonito no mundo é uma
pessoa inteligente. 

KATIA — Não sou, não. 

MARCO — É sim. 

KATIA  —  Não  sou,  pô.  Sou  é  uma  mulher  de  muita
personalidade. O Didi até se assusta. Outro dia ficou me
cantando para fazer uma coisa com ele e eu não fiz: mesmo.
Sei de uma menina lá da boate que um dia fez e depois...
Eu, hein ? 

MARCO — É, assim não dá, não. Você deve ter umas histórias
ótimas, né Katia? 

KATIA — Ih, tem cada uma que nem te conto. Sabe que a coisa
que  eu  mais  adoro  é  escrever  carta  para  Correio
Sentimental ? Você pode rir, mas eu conheço muita gente que
ja casou nesta base. Correio Sentimental pra gente como eu,
é um golpe do baú. 

MARCO — Correio Sentimental é o golpe de baú de puta! Você
é sensacional... 

KATIA (Imitando) — "Você é sensacional"... Essas coisas de
escritor é que me deixa maluca. Não falei nada de mais. Se,
por exemplo, eu te contar umas histórias lá do Reino. . . 

MARCO (Cortando) — Que Reino? 

KATIA — Lá, das Testemunhas de Jeová. 

MARCO  —  Sai  pra  lá.  Vai  me  dizer  que  este  negócio  de
Testemunha de Jeová é verdade mesmo? .. 
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KATIA — E eu lá tenho cara de mentirosa? Já fui Testemunha
sim. E das mais ativas... 

MARCO — Então foi você que andou mexendo na minha Bíblia?
Hoje cedo ela estava em cima do bidê. 

KATIA (Vai até o bidê buscar a Bíblia, desculpando-se) —Fiz
umas meditaçõezinhas na hora que cheguei. (Novamente no
quarto) Já leu Ezequiel? Sacana feito só ele mesmo. Mas bom
mesmo são os Salmos. Os Cânticos dos Cânticos! 

MARCO (Pausa) — Você lê muito, Katia? 

KATIA — Não dá tempo. Lá em Teófilo Otoni eu lia muito.
Coisas  do  Reino.  O  papai  fazia  muita  questão.  A  gente
precisava ficar atualizada, estudar muito. 

MARCO — E revista? Amiga, Cruzeiro, Intervalo? 

KATIA — Capricho é muito bom. Tem bastante teste, eu acho
um sarro. E tem um Correio Sentimental muito sério. Quer
ver umas cartas que eu recebi? Vão lá pra Pavuna na casa da
minha tia. (Indo para o quarto do Didi buscar as cartas)
Dou o  endereço de  lá.  ( Voltando,  tira umas  cartas de
dentro da "bolsinha". Mostra uma para o Marco). 

MARCO (Lendo) — "Loira Solitária", é? 

KATIA — É... eles respondem... Gostam muito deste nome. Uso
outros também. Tenho muitas variedades. Flor de Lótus é
muito bom. Tirei de um Almanaque do Biotônico Fontoura que
eu li. Eles escrevem mesmo... 

MARCO  (Olha  a  carta)  —  Puxa,  o  cara  diz  aqui  que  é
advogado. Mas que solidão... Poços de Caldas, Katia; boca
boa pruma lua de mel... 

KATIA (Alisando a barriga) — É, e estas bocas só aparecem
agora. Vá que eu continue a correspondência, troque carta,
escambau legal; o cara gama, resolve me conhecer, olha aí.
(Marco passa a mão carinhosamente pela barriga de Katia)
Vou ver se vou levando só nas missivas mesmo. (Tira outra
carta) Este aqui é chefe de almoxarifado; bancário! 

MARCO — Bancário e chefe de almoxarifado? Este cara tem mau
hálito, Katia. 

KATIA — Nossa, você conhece o Randolfo ? 

MARCO — Ainda mais com este nome. Você está azarada, minha
filha. 
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KATIA (Com muito amor) — Você é pior que eu imaginava. 

MARCO (Ambos se levantam e se entreolham. Sentimento de
amor, sentimento humano de um para o outro) — Sabe, Katia,
gostei de você. Mesmo. Vou até te dar a minha toalha, a
azul. Pode ficar com ela. Eu não te conhecia, pode ficar
com  ela.  Gostei  de  você.  (Eles  vão  se  aproximando
lentamente  e  as  luzes  vão  caindo  em  resistência  até  o
black-out).

CENA 9 

(Gladys deitada na cama do Marco, de calcinha e soutiens
entra o Didi, de pijamas. É madrugada). 

DIDI — Cadê o Marco? 

GLADYS — Tá no Katakombe. 

DIDI — O Marco? No Katakombe? 

GLADYS—  Katakombe. 

DIDI (Sempre olhando para o corpo de Gladys) — Três horas
da manhã. Vê se isso hora de estar na rua. 

GLADYS — E o senhor? Que que faz acordado ? 

DIDI — Tenho prova amanhã. Prova difícil... Ginecologia. 

GLADYS — Você curte muito esta matéria, né? 

DIDI — É, eu acho que vou ser ginecologista. 

GLADYS — Tá na cara que vai. Você tem tudo para ser um
ótimo ginecologista. 

DIDI (Não entende a gozação) — Obrigado. 

GLADYS — Meu pai queria que eu fosse médica. 

DIDI — Ele é médico? 

GLADYS — Mais ou menos: açougueiro. 

DIDI — O curso é muito bom... 

GLADYS — De açougueiro? 
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DIDI (Sem graça) — De medicina, né Gladys! Sempre foi o meu
ideal. Desde pequeno. 

GLADYS — Você tem cara de quem quando era criança brincou
muito de médico.

DIDI — Como é que você sabe? 

GLADYS — Ora, Didi. 

DIDI (Senta-se no sofá cama, perto de Gladys) — A Dirce
gosta muito. 

GLADYS — Quem é Dirce? Sua mãe? 

DIDI — Minha namorada. Mora lá em Ribeirão Campestre. Tirou
o Normal faz dois anos. 

GLADYS — Ela dá aulas? 

DIDI (Categórico) — Não, está me esperando formar! 

GLADYS — Quer dizer que não dá? Está esperando? 

DIDI — É. Mas ela é muito bacana. Formou com notas boas,
foi oradora e tudo. (Didi está excitado pela presença de
Gladys)  Quer  ver  uma  fotografia  dela?  (Vai  para  o  seu
quarto buscar a foto. Lá, dá uma olhada para a altura do
seu sexo e nota o vexame. Tira uma foto que estava colocada
junto  ao  crucifíxo)  Foi  suplente  de  Elegante  Bangu.
(Voltando, curvado) Veja que cabelo mais bacana. 

GLADYS — É... O vestido é muito bonito, também. 

DIDI — Minha mãe que fez. A minha mãe tem uma mão de ouro. 

GLADYS  —  Sorte  do  seu  pai.  Costura  bem,  hein?  Bela
costureira. (Pausa) Merda, que sono! (Didi se assusta com o
palavrão) Você é o cara mais assustado que eu já vi com
mulher. Parece que não conhece mulher... 

DIDI (Bravo, ofendido) — Quem é que não conhece mulher?
Quem  é  que  não  conhece  mulher?  Pergunta  pra  Katia,
pergunta! Pergunta pra Katia. 

GLADYS — A Katia não vale, é profissional. 

DIDI — E que que tem que ela é profissional? Que que tem? O
que que você tem contra? 
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GLADYS — Nada, muito pelo contrário. 

DIDI — Quer saber de uma coisa? 

GLADYS  (Levanta-se  e  vai  em  direção  de  Didi)  —  Fala,
coração. 

DIDI — Sabe o que você é para mim? 

GLADYS — Fala... 

DIDI — Você não passa de uma... de uma. . . 

GLADYS — Fala... (Vai empurrando Didi com o corpo, Didi vai
tropeçando nos móveis). 

DIDI — Você entendeu muito bem... É evidente que entendeu.
(Vai  até  a  porta  do  quarto)  Sabe  de  quem  é  este
apartamento? 

GLADYS — Mas que mania de todo mundo ficar perguntando de
quem é este apartamento! É do seu pai! 

DIDI  —  E  se  você  soubesse  um  pouco  de  Direito  Romano
estaria sabendo que tudo que é do pai é do filho e o que é
do filho não é do... Tem até uma frase em latim. Portanto,
é meu. E, conseqüentemente, se começar a me encher muito,
te  ponho  pra  fora.  Tá  percebendo?  E  pára  de  andar  de
calcinha  e  soutien  aqui  dentro  porque  isto  aqui  é  um
apartamento de respeito. O que que a velha aí da frente não
vai pensar? 

GLADYS — Mas o que é isso? Tá ficando louco? Eu estou
quieta aqui no meu quarto, pronta pra dormir o senhor me
entra com um papo furado "Cadê o Marco" ?, fica aí todo
excitadinho, a gente começa a brincar e precisa dar este
espôrro todo? 

DIDI — Eu não gosto deste tipo de brincadeira. 

GLADYS — Didi, vai dormir, vai o Marco me falou que você é
muito inteligente e não precisa estudar muito. O fato de
entrar no sexto vestibular eu tenho certeza que foi azar. 

DIDI — Lógico, sempre caía o único ponto que eu não tinha
estudado. 

GLADYS  —  Eu  sei.  E,  se  o  Marco  falou  que  você  é
inteligente, é porque é. O Marco sabe das coisas. 
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DIDI — Só que o Marco me acha inteligente mas não aceita
críticas  minhas  dos  livros  dele.  Tá  certo  que  eu  não
entendo muito de literatura e teatro, mas eu acho que as
coisas que ele escreve devia ter um certo fundo, digamos...
Um certo fundo ;psicológico. É isto. 

GLADYS — Como assim? 

DIDI  —  Assim,  digamos...  É  evidente  que  nas  passagens
mais... sei lá. Mais psicológicos, você entende? 

GLADYS — Picas. 

DIDI — Escuta, você não consegue ficar sem dizer palavrão,
não ? 

GLADYS — Vai dizer que você não vive dizendo palavrão lá na
faculdade? E pra Katia, você não diz? 

DIDI — Mas a Katia é diferente; ela está acostumada com
esses ambientes mais, digamos... mais baixos, é evidente. 

GLADYS — O que que é evidente? 

DIDI — Que é mais baixo, é evidente. 

GLADYS — O que que é mais baixo? 

DIDI — É evidente que é diferente, PORRA! Aí falei um!
(Apaga a luz, rápido).

CENA 10 

(Gladys está arrumando o sofá cama para dormir. Marco entra
da  rua.  Não  falam  nada,  talvez  apenas  um  sinal.  Marco
começa a tirar a roupa e fica de cuequinha. Gladys continua
a arrumar a sua cama. Marco começa a mexer na bolsa de
Gladys, enorme, de couro). 

MARCO — Você, mulher carrega coisa hein? (Acha a carteira
profissional de Gladys) Mas o que é isso? 

GLADYS (Pula em cima dele) — Me dá isso aí. Quem mandou
mexer? Olha o respeito. Qualquer dia começo a mexer em suas
coisas... 

MARCO — Olha, minha filha, você pode mexer em todo o meu
apartamento, em toda a minha vida, vasculhar toda a zona
sul, que você nunca vai descobrir um nome como este. 
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GLADYS — Me dá isso aí. 

MARCO — Quer dizer que Gladys Regina é nome de guerra, é? 

GLADYS — Artístico. Ou você queria que eu fosse ser artista
de cinema com este nome cafajeste. 

MARCO — É ruinzinho mesmo. Maria Ernesta. Maria Ernesta de
Souza Sobrinha. E da onde surgiu o Gladys Regina? 

GLADYS — Foi o Jece Valadão que escolheu. 

MARCO — Te levou pra Cabo Frio para mudar de nome, não foi?

GLADYS — Ué, como é que você sabe?

MARCO — O Jece gosta muito de mudar o nome das pessoas em
Cabo Frio.  Mudou teu  nome  dentro d'água,  não foi  ? Só
espero que não tenha entrado areia. 

GLADYS — Não foi nada disso, não. Me dá isso aí. 

MARCO  (Lendo)  —  "Comerciária,  setenta  e  oito  contos.
Funcionária Pública, duzentos e dezesseis cruzeiros novos".
Melhorou,  hein?  Amiguinha  do  chefe  da  repartição?
Trabalhadeira. . . 

GLADYS — Larguei esta fossa, meu filho. Chega: burocracia
não é comigo, não. O pessoal picha as meninas que fazem
teatro, mas eu vou te contar uma coisa. Pode estar certo
que todas estas secretariaszinhas bilíngüe que tem por aí,
na realidade são mesmo é trilíngüe. Haja língua! 

MARCO (Olhando o corpo de Gladys) — Olha, vou te dar um
conselho. Abre o olho com o Didi. Outro dia ele veio me
perguntar assim: "ela é virgem"? 

GLADYS — Diz que sou, só de sarro. 

MARCO — O Didi não deixa por menos, não. 

GLADYS — Ele que não se faça de besta comigo. . . 

MARCO — Coitado do Asdrúbal. 

GLADYS — Coitado de quem? 

MARCO — Do Asdrúbal. Conhece não? É o nome do sexo dele. 

GLADYS — Isto lá agora tem nome? 
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MARCO  —  Lógico.  O  meu  chama  Rui  Barbosa.  Por  razões
óbvias... E a sua, não tem nome, não? 

GLADYS — Lógico que não. 

MARCO — Pois então vai ter. Vem cá. (Ajoelha-se aos pés de
Gladys) Eu te batizo, Catarina, a Grande! 

GLADYS (Ri) — Vai gozar, é? (Pausa) O Didi que me cante que
ele vai ver. Que fique lá com a Katia. Escuta, Marco, será
que ela não tem doença, não? Sabe que eu morro de medo
destas coisas, né? Não posso nem pensar numa eventualidade
desta. Sabe que nem sento na privada, né? 

MARCO — Ah, então foi você? O Didi veio me encher o saco
porque a tampa da privada estava amanhecendo suja todo dia
e ele achava que era eu que engraxava o sapato com os pés
em cima... Quer dizer que a senhora vai lá e fica que nem
uma sapa velha, de cócoras? 

GLADYS — Pelo amor de Deus, não vai dizer pra ele não. 

MARCO — Pelo menos, vê se não erra. 

GLADYS — O Didi é um sarro. Sabe que ele faz uma força
danada pra dizer palavrão pra mim? Acho que ele nunca ouviu
uma mulher falar palavrão. 

MARCO — Ele deve achar você a maior rampeira do mundo... 

GLADYS — Pois é. 

MARCO (Pausa) — Já faz um tempinho, 

GLADYS — Um tempinho o que? 

MARCO — Que a gente não dorme junto . . . 

GLADYS — Sei... 

MARCO — Então? Não sou de ferro, né? Olha, Gladys, vamos
deixar de onda? Você não quer? 

GLADYS (Sem se abalar) — Não... 

MARCO  —  Um  dia  a  gente  vai  mesmo...  Pra  que  ficar
esperando? 

GLADYS — Eu já achava que tava demorando... Vamos fazer uma
coisa? 
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MARCO (Animado) — Vamos. 

GLADYS — Vamos ver até quando a gente agüenta, tá? 

MARCO — Tá. (Pausa) Eu não agüento mais. (Pula em cima dela
enquanto as luzes se apagam).

CENA 11 

(Toca a campainha. É Katia voltando do serviço. katia está
de seis/sete meses de gravidez. Gladys está dormindo no
quarto de Marco. Não há mais ninguém em cena. Katia vai
entrar com dois sanduíches de mortadela). 

KATIA (Off) — Abre esta porta, pô. 

GLADYS (Acordando) — Calma, Katia. (Vai até a porta e abre)
Cadê a chave? 

KATIA — Não adianta. A fresca da chave tá aqui, mas este
jeitinho de dar uma viradinha é que não vai. Eh, porta de
jacú. Tava dormindo, hein? 

GLADYS — Que que você acha, meu amor? Seis horas da manhã.
E vê se não faz tanto barulho na hora que chega, porque a
velha  aí  da  frente  já  não  entende  mais  nada.  Aquela
história que os meninos andaram contando, não sei não. É
muito estranho a mulher te ver chegar com esta barriga,
dois sanduíches de mortadela, às seis da manhã pra ter aula
particular de ciências. (Gladys vai para a sua cama e Katia
para o quarto do Didi. Ambas vão dormir. Katia tira a calça
comprida e dá uma chegada no quarto de Gladys) . 

KATIA — Cadê o intelectual? 

GLADYS — Faz dois dias que dorme fora. Ou o DOPS prendeu
ele  ou  está  com  a  tal  da  mulher  casada.  Coitado  do
marido... Também, bem feito. Uma besta, pelo que o Marco me
conta. Sabe que ele só dorme com a mulher quando bebe?

KATIA — Até que não é dos piores. 

GLADYS — Acontece que só bebe no Natal... E só faz amor com
a luz acesa, não é esquisito? E debaixo do lençol. Eu,
hein? O Marco tá dando uma assistenciazinha. .. 

KATIA — Extra-curricular, como diz o Didi. . . 

GLADYS — O Katia, você já arrumou médico? 
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KATIA — Menina, neste ponto o Didi foi fabuloso. Me levou
lá na faculdade dele e conversou com uns caras do sexto ano
que dão plantão e eles vão me quebrar o galho. Menina,
precisa ver que bacana. Me levaram para uma sala enorme,
cheia de vidrinhos faquinhas, o maior babado do mundo. Uns
vinte caras. Tudo de branco, tudo limpinho, com luva, estas
coisas  todas.  Todo  mundo  me  examinando.  Eu  lá,  deitada
naqueles negócios de ver mulher... O professor explicando
tudo.  E  os  moços  olhando,  aprendendo  tudo.  Fiquei  tão
orgulhosa. Fiquei lá mais de uma hora. Colaborando... É por
isso que o Pedro Leopoldo vai ser médico. O Didi é muito
humano. 

GLADYS — É nada. Pra mim ele não passa de um tarado. É como
diz o Marco: vai ser um senhor corno quando casar. Está
acostumado a só dormir com... 

KATIA (Cortando) — Olha o respeito! 

GLADYS ... e vai dormir com a tal de Dirce que nunca viu um
homem pela frente igual ele dorme com todas, por aí... No
máximo vai dar uma mordidinha atrás da orelha dela. Você
acha que  ele vai  ficar  assim deitado  com ela  no chão,
gostoso, um fazendo cafuné no outro, tranqüilos, sem pensar
em. nada, se amando? Você acha, que ele vai esperar ela
gozar? Cá entre nós, vagabunda não goza. 

KATIA — Tem umas que envergonham a profissão (Pausa). Ficam
tirando casquinha da parede... Tem umas que chegam à cara
de pau de ler Intervalo 

GLADYS — O dia que a Dirce conhecer um homem mesmo, larga
dele. É igual esta mulher que o Marco arrumou... 

KATIA (Indo para o seu quarto) — E tem mais: mulher que
passa  do  um,  no  dois  não  fica.  (Estão  cada  uma  em  um
quarto, falam um pouco alto, preparam se para dormir). 

GLADYS — Você arrumou dinheiro? 

KATIA — Que nada, minha filha. Grávida é fogo. E por menos
de cem eu não dou. Quer dizer, considerando a barriga, faço
até por trinta, mas menos que isto, never. Aliás, do jeito
que a vida está subindo, depois do parto vou aumentar o meu
preço. Se for para ir para o apartamento do cara, cento e
cinqüenta.  Não  está  caro  não,  né?  Hotel,  dependendo  do
nível e da segurança, de cento e cinqüenta a duzentos. 

GLADYS — Dependendo do que? 
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KATIA — Do nível, da segurança, estes negócios de hotel.
Barra da Tijuca por aí. Carro minha filha, de jeito nenhum.
Outro dia um cara me pegou na Vieira Souto, aqui pertinho,
e me levou lá pra Joá. Sabe o que ele fez comigo? Pegou os
meus  dois  pés  e  enfiou  naqueles  negócios  de  segurar  e
enfiar paletó e eu fiquei lá, feito frango de vitrine. 

GLADYS — Acho que você tá muito certa. Quanto mais a gente
cobra, mais valor dão pra gente. 

KATIA (Cobrindo-se) — Então você tá estrumbicada: você não
cobra nada! . . . (Apagam-se as luzes).

CENA 12 

(As luzes se acendem em seguida, assim que Marco entra no
apartamento. Vai para o seu quarto, dá uma olhadinha. Vai
para o quarto do Didi. Acorda Katia). 

MARCO — O, Katia, acorda! 

KATIA — Pô, Marco acabei de deitar. 

MARCO — Sabe o que é? 

KATIA — Eu quero dormir, Marco. 

MARCO — Sabe qual é o maior sonho da minha vida, agora? 

KATIA — O que? 

MARCO — Jogar botão! 

KATIA (Alto) — Agora? 

MARCO — Agora! 

GLADYS (Acordando) — Vamos calar a boca aí? 

MARCO (Indo para o quarto de Gladys) - Quer ser o juiz? 

GLADYS — Que Juiz, pô? 

KATIA (Entrando)—O Marco quer jogar botão agora. 

MARCO — Sonho único da minha vida: jogar botão! 
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GLADYS — Este cara resolve curtir cada uma. Sabe que hora
é? Marco extraordinário...

MARCO — Pega o time, Katia. (A esta altura as duas já estáo
bem acordadas. Entra Didi assobiando "Romeu e Julieta"). 

DIDI — Que que tá acontecendo aqui? Reunião da ONU? 

KATIA (Começa a arrumar a mesa da sala para jogarem botão)
— O Marco tá muito louco, Didi. Muito louco. Eu tô sabendo.

GLADYS  —  Eu  estou  tentando  dormir  desde  a  meia-noite.
Realmente... 

MARCO — Posso saber onde a boneca (Para Didi) estava até
agora? Isto são horas de chegar em casa? 

DIDI — Tava estudando na casa da Fred. 

KATIA — É só uma partidinha, né Marco. 

MARCO — Falaste, Porreta. 

KATIA — Então vem. (Gladys começa a mexer em uns textos de
novela ou teatro). 

MARCO (Já estão jogando botão) —Você não errou, não? 

KATIA —  Tá me  chamando  de ladrona?  (Gladys vai  para o
quarto do Didi e passa pela sala). 

GLADYS — Ô Katia, o neto da velha aí da frente veio me
perguntar se você está grávida. 

KATIA (Alisa a barriga) — Não, verruga! 

GLADYS — Já que tá esta zorra, Didi você não quer me ajudar
a decorar meu texto? 

DIDI — Novela? Não saco isso, não. 

MARCO — Este jogador é uma droga. 

KATIA — Vai me dizer que tem botão melhor que o outro? 

MARCO — Lógico. Pena que o Pelé morreu. 

DIDI — O que? O Pelé morreu? 
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MARCO — Você não tá sabendo? Caiu da mesa outro dia e a
Katia pisou nele. Rachou no meio. Nem o Lídio Toledo para
colocar as partes. 

KATIA — Realmente uma grande perda... 

GLADYS (Para Didi) — Vai lendo a parte do Marreta que eu
vou lendo a minha, Tá? 

KATIA — Olha o nome deste meu centroavante...: Kvasnak. 

MARCO  —  Este  é  tcheco.  Bom  para  bater  falta.  O  meu
cronômetro marca... 

DIDI (Lendo como um analfabeto) — "Sim, meu amor, voltei.
Não mais agüentava... 

GLADYS (Cortando) — Que que isso Didi? Também não precisa
ler assim, né? 

KATIA — Você errou ali. 

MARCO — Errei, não. O Bauer que resvalou ali. 

DIDI — "Sim, meu amor, voltei. Não mais agüentava" . . . 

GLADYS — "Agora, não é"? 

DIDI — Agora, o que? 

GLADYS — Pô, Didi, lê aí. É do texto. 

DIDI (Lendo a rubrica) — Leonor vai até a escrivaninha e...

GLADYS (Cortando) — Isto é rubrica. Didi. Não é pra ler,
não. Lê o resto. 

MARCO — Este botão não anda. 

KATIA — Você está querendo é ganhar tempo. Toma o Leivinha.
Bom para chutar de perto. 

MARCO — Gente, vai todo mundo na festa da boneca Siboney? 

GLADYS — Ih, gente, eu esqueci de avisar. A velha aí da
frente veio convidar a gente para uma festinha que ela vai
dar  para  o  neto.  Parece  que  é  aniversário  da  boneca.
Convidou a gente... Pega mal não ir. 
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MARCO — Convidou todo mundo? (Gladys faz que sim com a
cabeça) Mas esta velha tá muito pra frente. 

KATIA — Nem pensar. Conheço muito bem estas festinhas. 

GLADYS — Sou capaz de apostar que vai ter Ray Connif e Cuba
Libre. 

MARCO — E logo agora que vai ter a festa do Siboney. Festa
na casa do Siboney é da pesada. 

GLADYS — Vai ser uma curtição. 

KATIA — Pru gol. 

MARCO — Mas como, pru gol? A gente tava no maior papo... 

KATIA — É gol, torcida brasileira. Sen-sa-ci-o-nal. Vai lá,
Ubirajara. Fala Geraldo. 

GLADYS — Então tá resolvido, Didi. Você fica e mantém a
diplomacia indo na festa do neto seminarista, tá? 

DIDI — Logo eu, pô. Que que eu fiz demais? 

MARCO — Vai tomar Cuba Libre, sim. Na festa do Siboney vai
ter muito fumo e não convém você ir a estes lugares. 

GLADYS — Vamos, vivacidade (Para o Didi) vai lendo aí. 

DIDI  —  "Sim  meu  amor,  voltei.  Não  mais  agüentava  a
solidão". 

KATIA — Olaria! Olaria! Olaria! (As luzes vão apagando com
eles jogando botão e decorando texto).

CENA 13 

(Gladys está se vestindo entra Didi da rua e fica olhando
da porta do quarto). 

DIDI  —  Que  zorra,  vocês  fizeram  ontem  quando  chegaram,
hein? 

GLADYS — A festa do Siboney tava o maior barato. (Vai para
o banheiro arrumar o cabelo, pois vai sair) E a festinha aí
do lado? 
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DIDI — Sabe que tinha Cuba Libre mesmo? Mas me conta da
festa do Siboney. Muita maconha, estes negócios? Tenho medo
de fumar um dia e gostar e é evidente que é vício e faz mal
a saúde. 

GLADYS — Ontem ficou todo mundo pelado. 

DIDI (Que estava caminhando para o seu quarto para levar a
pasta de escola que entrou com ela, quando ouve o "pelado"
volta rápido para perto de Gladys) —O que? Todo mundo?
(Senta-se na privada e f ica observando Gladys se arrumar).

GLADYS — Todo mundo é modo de dizer. Uns vinte... 

DIDI — Puxa, deve ter sido legal paca. Todo mundo excitado?

GLADYS — Que nada... 

DIDI — Muita bicha né? 

GLADYS — Quer dizer que basta você ver uma mulher nua para
ficar todo excitado? 

DIDI — Lógico, não sou bicha! Asdrúbal se assanha todo. 

GLADYS  (Indo  para  o  quarto)  —  No  cinema  então  é  um
problema. 

DIDI (Seguindo-a) — Quando estou com a Dirce é muito chato.
Tenho que ficar me eontorcendo todo na cadeira para ela não
notar  (Pausa)  Gladys,  escuta,  o  Marco;  o  Marco  nao  tá
virando meio bicha, não? 

GLADYS — Já teve suas experiênciazinhas. . . 

DIDI — O Marco??? Me conta, me conta. Ele já deu? 

GLADYS — Sei lá, Didi. Se deu ou não deu, não tem nada
demais. Todo mundo dá. Didi. Olha, não dar é ser muito pra
trás, viu? 

DIDI — Então eu sou muito pra trás. Mas eu queria saber do
Marco, me conta... 

GLADYS — Pô, Didi, eu dou a dica você já quer saber de
tudo? 

DIDI — Que lástima... (Pausa) O Marco me andou dizendo que
você está de caso com um domador de circo, é verdade? 
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GLADYS — Orlando Orfei. (Vai para o banheiro, se arrumar). 

DIDI (Indo para o seu quarto) — É: daquele circo que tem o
cartaz com o cara comendo um tigre? 

GLADYS (Entrando no quarto dele) (Didi está folheando uma
revista de mulheres nuas—Playboy) —È. 

DIDI — Mas a troco de que ele te cantou? 

GLADYS — Eu que cantei ele. Naquele dia que a gente foi
assistir, quando vi o homem lá no meio da jaula, todo de
branco, com um chicote na mão — acho chicote tão fálico...
— e uma cadeira na outra, não resisti. Me deu uma vontade
de ser leoa, que eu nem te conto. Voltei no dia seguinte...

DIDI — E depois fala da coitada da Katia. . . 

GLADYS — A Katia cobra. No meu caso foi um gesto de amor...

DIDI (Lendo  a revista)  —  Evidente que  foi um gesto de
amor... (Gladys entra) Gladys, preciso de um favorzão seu.
Preciso dar uma urgentemente. 

GLADYS — Pode deixar. Vou te arrumar uma mulher decente.
Uma amiga minha. 

DIDI — Precisa ser um dia que a Katia não esteja aí... 

GLADYS — Você deve estar num atraso violento, hein Didi? 

DIDI  —  Não,  a  Katia  até  que  de  vez  em  quando  dá  um
jeitinho. 

GLADYS — Deve ser um jeitinho meio complicado. Quase oito
meses é fogo. . . (Pausa) Mas eu vou te apresentar a Iara.
(Didi começa a folhear a revista mais apressadamente) Você
vai ver o que é mulher. Dessas que pulam de cima do guarda-
roupa. (Começa a sair e um spot incide em Didi). É linda,
tem um seio maravilhoso, uma boca mais que sensual. . .
Aquela perna lisinha, sem nenhuma celulite. Vinte anos,
Didi.  Ela  faz  de  tudo,  Didi.  Coisas  que  você  nunca
imaginou. Já pensou Didi, você com ela aí nesta cama? A
melhor mulher desta revista; só sua, Didi. Sabe o que ela
vai fazer? Vai morder o seu umbigo, Didi; por dentro. E
você nem vai pagar... Vai, Didi, vai. Vai, vai, vai, vai. 

(Didi  enquanto  ela  vai  falando  vai  se  excitando  e,  ou
enrola a revista em velocidade cada vez maior ou folheia
cada vez mais rápido até rasgá-la toda).
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CENA 14 

(Katia  na  cama  do  Didi  fazendo  tricô  com  a  roupa  da
abertura da peça e ouvindo o radinho de pilha na Mundial.
Comendo  um  sanduíche.  Marco,  no  seu  quarto  escreve  à
máquina. Também com a mesma roupa da abertura. Esta cena é
a cena final da peça. Marco pára de escrever e vai até
Katia) 

MARCO  —  Escuta,  Katia,  não  há  nenhum  amparo  pra  mãe
solteira, não? 

KATIA — Tem um aí; estes negócios que as mulheres granfinas
arrumam... 

MARCO — Filantropia. 

KATIA — Isto. Fi... como é mesmo? 

MARCO ...lantropia. Filantropia. Escuta, dá para desligar o
rádio? Estou escrevendo um pouco e com uma dor de cabeça
incrível... Você gosta de sanduíche, hein? 

KATIA (Levantando, vai atrás de Marco que volta para a sua
máquina) — Olha, para que você quer saber isto, hein? 

MARCO — O que? 

KATIA — Negócio de mãe solteira. 

MARCO — Olha aqui, ó: estou escrevendo uma peça de teatro.
Chama-se O CORDÃO UMBILICAL. 

KATIA — E de que que trata? 

MARCO — São quatro pessoas que se encontram: uma atriz, um
estudante de medicina, uma prostituta e um escritor. Cinco
personagens. . . 

KATIA — Um, dois, três... Cinco? 

MARCO — Tem um feto também. O feto chama Pedro Leopoldo. É
da prostituta que está grávida. 

KATIA — Sei, sei. Quero ler isso depois, hein? Mas você vai
levar no teatro, estas coisas? 

MARCO — Vou. 
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KATIA — E quando eu for assistir você conta que sou eu? 

MARCO — Conto. E eu estava exatamente num pedaço sobre este
negócio. Apoio na velhice, sabe? Na gravidez... Então eu
fui perguntar. Não tem nada mais sério, não? 

KATIA — Que nada, meu filho. Pra este pessoal, entrou na
vida, acabou. 

MARCO — Devia ter uma associação qualquer... Um sindicato.
(Ambos vão para a sala) É, um sindicato. Sindicato das
Prostitutas do Estado da Guanabara. SINPEG Sinpeg é bom. 

KATIA — Sinpeg? 

MARCO  —  É.  Sindicato  das  Prostitutas  do  Estado  da
Guanabara. É a sigla.

KATIA — Mas este troço existe? 

MARCO — Justamente; não existe mas devia existir. Na minha
peça vai existir. 

KATIA — Você está ficando louco. 

MARCO — Mas é sério. Você já imaginou? O SINPEG poderia,
por  exemplo,  amparar  na  velhice  e  na  gravidez.  Fazer
reinvidicações  junto  aos  órgãos  do  governo.  (Pausa,
imaginando) Construção de Casa da Prostituta. Igual tem
Casa do Estudante, Casa do Médico, Casa do Ator... 

KATIA — Mas a gente ia ter que pagar, pra isso? 

MARCO — Uma parcela mensal. Igual INPS. 

KATIA — Sabe que outro dia um delegado me disse que a gente
agora vai ter que pagar Imposto de Renda? Eu, hein? Será
que a gente vai ter que dar, nota fiscal? 

MARCO — Ai é que entraria o Sindicato. Para estas questões.
Paridade  de  preços  é  uma  boa  pedida.  Porque,  vamos  e
venhamos, é uma vergonha: numa mesma rua, num mesmo bairro,
ou  numa  mesma  boate,  há  uma  variedade  de  preços
desconcertante. .. 

KATIA — Sabe que é mesmo? Tem umas meninas lá na boate que
envergonham a profissão. A gente fica batendo pé firme por
um preço fixo e elas entram no meio e vão por qualquer
Santos Dumont... 
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MARCO — O SINPEG seria o ideal. Exame médico gratuito para
as sindicalizadas e tudo o mais. 

KATIA — Greve! Pô, quero fazer uma greve! 

MARCO — Greve, não. Tá mais que proibido. O SINPEG não
pode, logo de cara, ir contra o governo. 

KATIA — E passeata, vai poder? 

MARCO — Você quer ser de esquerda logo de saída, hein? Tem
que ser do centro. Tem que começar com organização. Sem
corrupção e com as devidas eleições. Como deve ser num país
organizado. Com todas votando. 

KATIA — Já sei: eu vou me candidatar para oradora deste
sindicato. Tenho uma larga experiência de falar em público
— lá do tempo de Testemunha -- e empolgo qualquer platéia. 

MARCO — E tem outra coisa: é preciso organização no que diz
respeito  ao  local  de  trotoir.  Vocês  poderiam  ir  até  o
governador  e  pedir  um  terreno  para  a  construção  de  um
enorme  edifício  de  vários  andares...  Seria  a  sede  do
sindicato.  Teria  salões  de  jogos,  de  danças,  bailes,
cabarés, departamento médico, pebolim, jogo de bridge para
as  aposentadas,  sauna,  cabeleireiro,  costureira,  e
apartamentos de luxo em vários andares. Organização. 

KATIA — Eu quero ficar no último andar. Não, no último não.
O cara chega muito cansado. . . 

MARCO  —  Porque  está  uma  desorganização.  Inclusive  na
escolha do freguês. 

KATIA — Cliente, né Marco?... 

MARCO  —  Desculpe,  cliente.  Cadastrar  todo  o  pessoal,
entende? Para não pegar doença de qualquer um, entende? 

KATIA (Imaginando) — Uma passeata. Só uma. 

MARCO — A passeata das cem mil. Com a Banda de Ipanema, na
frente. Pela Vieira Souto. (A partir deste momento até o
final da peça as paredes da planta baixa não serão mais
respeitadas). 

KATIA — Com. comício em frente daquele negócio de jogar
cocô  no  mar.  Pedindo  paridade  de  preços.  Maravilhoso:
Marco, você é maravilhoso! (Marco coloca Katia em cima da
mesa). Atenção senhoras e senhores, para oradora do SINPEG
—Sindicato das Prostitutas do Estado da Guanabara —, Katia.
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Uma inteligência a serviço da classe. Uma visão de um mundo
novo. Gostou desta frase? 

MARCO — Genial. Perdida, branca ou preta vota em Katia
Porreta. 

KATIA  —  Prostituta,  prostituta,  amparo  na  velhice  e  na
gravidez! Abandonem as pílulas, mulheres! Modess de graça.
Exame médico de graça. Fi... Filan... como é mesmo? 

MARCO — Filantropia. Mariposa que não é careta, vota em
Katia Porreta. 

KATIA — Filantropia! Katia, Katia, Katia, Katia! E o povão
na rua, e a mulherada na rua, aplaudindo: Katia, Katia,
Katia, Katia! . . 

DIDI (Entrando da rua) — Mas que barulho é este? Lá de
baixo estava ouvindo tudo. Esqueceram da velha aí? 

MARCO — A velha aí da frente, Katia. A velha aí da frente
podia ser a presidente honorária. Pode ser que no fim da
peça ela entre em cena como a pomba da paz! 

KATIA — O Didi vai ser meu cabo eleitoral. Pra isso ele tem
uma cara muito boa. 

GLADYS  (Entrando  da  rua)  —  Assinei  contrato!  Assinei
contrato! 

MARCO — Katia, Katia! 

GLADYS — Mas pode-se saber que zorra é esta? 

KATIA  E  MARCO  —  SINPEG  —  Sindicato  das  Prostitutas  do
Estado da Guanabara. 

GLADYS — Que sindicato, que nada. Assinei contrato. Vou
fazer uma novela. Não tem mais cachê, não. Agora é ali no
duro. Contrato, gente! . . 

KATIA — A Gladys! A Gladys, que tem muita cultura, podia
ser do departamento cultural, estes babados... 

MARCO (Pega Gladys pela mão e sai em direção ao público) —
Gladys Regina, atriz da novela "Os Perigos de Gigi Pop",
está com a sindicalização das prostitutas! 

KATIA — Didi, me põe na mesa que vou treinar meu discurso.
Didi coloca Katia em cima da mesa e começa a irradiar um
jogo de futebol. Marco e Gladys com um lençol na mão, como
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se  fosse  uma  faixa  de  campanha  eleitoral,  correm  pelo
apto). 

GLADYS — Votem em Katia Porreta! 

MARCO  —  A  intelectualidade  está  com  a  prostituição
organizada! 

KATIA — Tal destruição está próxima. Por conseguinte, não
hesite: dê ouvidos aos conselhos de Deus. 

DIDI — Foi corner, meus senhores. 

GLADYS — Vai entrar dinheiro! Dinheiro! 

KATIA  —  Sai  da  Babilônia,  a  grande,  povo  meu,  se  não
quiserdes  compartilhar  e  receber  parte  de  suas  pragas.
(Todos  param  para  ouvir  o  discurso  de  Katia).  Pois  os
pecados dela acumulam-se até o Céu e Deus se lembrou dos
atos injustos dela. Vejam este discípulo de Jeová aqui ao
meu  lado  (Aponta  para  alguém  da  platéia)  Ex-pecador,
fornicador inveterado e etílico, que ingeria muito álcool.
Ouviu  a  palavra  de  Deus  através  de  uma  Testemunha.
Converteu-se e hoje é um semeador do bem e da verdade, para
gáudio  de  todos  nós.  (Aponta  uma  senhora)  Vejam  esta
senhora: estava perdida na vida. Ouviu o chamado, ouviu a
Bíblia, este sacrossanto prato de alimento fecundo e sadio
para  um  mundo  melhor.  Hoje  é  uma  recruta  de  ovelhas
desgarradas,  para  o  maravilhoso  futuro  justo  no  novo
sistema de Deus. (Aponta outra pessoa) Agora é a sua vez. E
nós, nós as almas boas do SINPEG .. (Katia coloca as mãos
na  barriga  sentindo  pontadas)  Ai,  estou  sentindo  umas
pontadas...  (Todos  parados,  olhando  para  ela).  O  Pedro
Leopoldo está se mexendo. Meu filho está vivo! (Entra a voz
gravada do feto quando a luz se apaga ao Katia dizer: "meu
filho está vivo”, Black-out até o final da fala do Pedro
Leopoldo). 

PEDRO LEOPOLDO — Eu estou vivo. Aqui no fundo de você,
minha mãe. Você resolveu que eu vou nascer, mas não sei se
terei  forças  para  chegar  até  o  fim.  Provavelmente  vou
precisar de ajuda. Agora me acomodei melhor. Meu sexo já
está  mesmo  definido:  Pedro  Leopoldo.  Vou  ter  os  olhos
claros do meu pai que não vou conhecer, mas o nariz e a
boca serão iguais aos seus, minha mãe. Meu coração já bate.
Mas  parece  que  há  algo  errado:  talvez  um  enfarte  na
velhice. Meu cordão umbilical me envolve e me liga ao seu
ventre que é comprimido diariamente por trinta cruzeiros.
Trinta cruzeiros é o que você recebe para me apartarem;
para juntar para o parto solitário. Eu ainda não te amo,
minha  mãe,  nem  sei  se  vou  amá-la.  Minha  definição  é
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provisória. Só até nascer. Depois eu não sei. São muitas as
chances e  eu não  sei  se terei  chances de  escolher Vou
nascer para este mundo que herdei de vocês. (Quando as
luzes voltam, não há ninguém no palco. Os atores voltam
para o palco e dizem os monólogos iniciais). 

DIDI — Oi. Faço medicina. Tá certo que entrei no sexto
vestibular... E de excedente, mas entrei. Meu nome é Valdir
Melges Júnior, mas meu apelido é Didi. Todo mundo me chama
de Didi. Lá na faculdade também, onde estou no 4.° ano. O
sonho do meu pai é eu me formar e ir trabalhar com ele lá
em Ribeirão Campestre onde ele é médico. O ano que vem fico
noivo da Dirce. Ah, a Dirce é linda. Mamãe apóia a Dirce.
Hoje em dia é raro uma menina como ela: prendada... 

GLADYS — Meu nome é Gladys Regina. Faço cinema, teatro e
televisão. Acho que vocês já ouviram falar de mim Não sou
tão famosa assim, mas já fiz meus filminhos. Estou numa
novela, agora. Eu morava em Caxias. Minha família ainda
está lá: enterrada viva. Eu me mandei. Fazia teatro no
colégio  das  freiras.  Trabalhava  só  mulher.  Os  papéis
masculinos,  também  eram  feitos  pelas  meninas.  Teve  uma
menina que se especializou tanto em papel de homem, mas
tanto, que... Coitada, outro dia vi ela no Piper's. Aí eu
me mandei. Deixei tudo e vim morar aqui. No começo foi
duro... 

MARCO — Meu nome é Marco Aurélio Cunha Campos de Morais.
Ninguém vai negar que para escritor eu já tenho um grande
nome.  Vinte  e  cinco  anos,  três  livros  publicados:  tudo
sucesso de crítica. (Apontando uma senhora da platéia) A
senhora já leu um romance dum tal de Marco Morais, chamado
"Manuela, a Guerrilheira de Hemorróidas"? Não? Ninguém leu.
Mas é bom: é prêmio Walmap-68. Deu para curtir, quase dois
anos com o dinheiro. Eu fiz o 4.° ano de engenharia, até
que descobri que ia ser engenheiro. Só engenheiro. Daí,
resolvi ser escritor. Só escritor. 

KATIA — Meu nome é Katia. Katia Porreta. Moro aqui neste
apartamento com mais três pessoas. Até que é bom. Sou do
sul de Minas, mas meu pai era muito quadrado eu me mandei.
Não sou besta... Eu, hein? Me mandei pru Rio. Resumindo:
tou na viração. Eu, até que sou boa. O que estraga é esta
barriga, pô. Também, quem mandou errar na conta? O médico
disse que é para daqui um mês. E médico sabe o que diz.
Devido que me enfiou até o dedo. Se for homem vai se chamar
Pedro Leopoldo, se for mulher, Kelly Cristina. Mas vai ser
homem. E vai ser doutor pra enfiar o dedo em tudo que é
mulher. 

PANO
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Críticas

1. Carta à censura - carta endereçada à Censura federal

A  carta  abaixo,  endereçada  ao  Serviço  de  Censura  de
Diversões  Públicas,  foi  "desenterrada"  pelo  escritor
Fernando Morais durante uma pesquisa em 2003. O Prata não
se lembrava da dita cuja que dispensa comentários.

O  próprio  censor  foi  quem  datilografou  o  cabeçalho
(portanto os erros de concordância na abertura da carta são
dele) em sua sala, em Brasília, num calor de 40 graus.
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2. O cordão de prata
Gilberto Tumscitz

Com todas as características dos jovens autores de poucos
personagens,  boa  dose  de  projeção  pessoal  e  certa
inexperiência dramática, lançados mais em S. Paulo do que
no Rio em 69-70, Mario Prata mostra recursos que com toda a
certeza o levarão a um salto em direção à dramaturgia mais
madura.

O Cordão Umbilical junta o intelectual porta-voz do autor a
seu  antagonista,  um  estudante  de  Medicina  cheio  de
contradições, uma candidata a atriz comovente e uma jovem
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prostituta de tiradas tão brilhantes quanto é gritante sua
falta de autenticidade. 

Nossa reação, durante as duas horas de ação corrida, vai do
leve entusiasmo, que desperta a inteligência e o espírito,
ao  tédio  que  sempre  provoca  o  blá-blá-blá  dessa  turma-
empenhada, a quem o crítico deve muito mais do que o elogio
fácil e paternalista. 

Alguns furos acima de "A flor da pele", de Consuelo de
Castro, ou "Gildinha Saraiva", de Bivar-Aquino, mas muitos,
por exemplo, abaixo de "As moças", de Isabel Câmara, tenho
dúvidas quanto à oportunidade desse lançamento carioca de O
Cordão Umbilical, dois anos depois da estréia paulista, lá
recebida com tanto entusiasmo. Nesses dois anos, o próprio
Mario Prata poderá ter sido levado, a partir do saldo da
primeira produção, a dar o salto de que falei acima. É bem
verdade que o espetáculo do Senac marca a estréia de um
jovem diretor de quem, apesar de algumas arestas, temos
muito o que esperar. 

Amparado por um belo cenário realista de Mixel, talvez um
pouco  animado  demais  para  o  clima  dos  personagens  mas
teatralmente delicioso, Aderbal Júnior mostra-se, antes de
mais nada, um ótimo diretor de atores, conseguindo de seus
quatro intérpretes um entrosamento louvável. Débora Duarte
e Marco Nanini podem, nos melhores personagens da peça (o
intelectual  visivelmente  auto-biográfico  e  a  atrizinha),
aparecer  com  naturalidade  e  alegria  de  representar
animadores, Iris Bruzzi luta contra a inconsistência de sua
prostituta (que fala em seu "coronel" e outras pequenas
provas de que seu criador sempre esteve mais próximo do
teatro do que da calçada), com a força que lhe conhecemos,
chegando a entusiasmar aqui e ali, como numa cena em que
fala  de  boca  cheia.  Contra  ela,  uma  caracterização
pesadíssima à la Fellini dessa última fase, contra-senso
penoso num espetáculo que se quer, extremamente realista,
com  fogão  acendendo  em  cena  e  água  corrente  no
proscênio.Nelson  Caruso  descontraído  e  às  vezes  até
convincente é a surpresa mais desagradável da noite.

A direção peca apenas por levar às ultimas conseqüências
certas vulgaridades do texto que não convém relembrar aqui.
Já os figurinos de Colmar, à exceção do equívoco de que
Iris é vítima, são gostosamente verdadeiros e inventivos.

3. Entrevista Revista Artes
Carlos von Schmidt
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Mario Alberto Prata, autor do livro de contos "O Morto que
Morreu de Rir" e da peça apresentada recentemente em São
Paulo, "O Cordão Umbilical", em entrevista a Artes, fala
sobre seu trabalho a Carlos von Schmidt. 

ARTES: Houve um crítico que fez uma apreciação sobre seu
livro "O Morto que Morreu de Rir". Dizia que você começou
com alguns erros de ortografia mas com um transbordante
talento literário. Em o "Cordão Umbilical" você continua a
ser o autor do "Morto..."? 

MAP —  Em primeiro  lugar  o cara  que escreveu  a crítica
também cometeu alguns erros de ortografia. Cá entre nós
"preta" não tem acento. "O Cordão Umbilical" é um trabalho
mais  bem  cuidado,  ou  seja,  com  sentido  profissional
definido. 

ARTES: O MORTO foi um trabalho de amador? 

MAP—Foi. Alguns dos contos já tem mais de 8 anos... 

ARTES: Que idade você tem? 

MAP—24.  Naquela  época  eu  não  imaginava  escrever
profissionalmente. 

ARTES: Bem, no conto que deu origem ao nome do livro eu não
vejo você como amador. Eu vejo aquele conto como uma obra
completa. Não há nada a acrescentar, não há nada a tirar.
Do  ponto  de  vista  do  humor  pode-se  colocá-lo  entre  as
tiradas  de  um  Mark  Twain  e  um  Stanislaw  Ponte  Preta.
Parece-me  que  no  Cordão,  embora  haja  conotações
humorísticas que possam lembrar o autor do MORTO, o humor
só raras vezes atinge pontos altos. 

MAP—O problema é que no CORDÃO o humor é um meio e não um
fim. O CORDÃO é uma peça seríssima e este humor só foi
colocado para eu conseguir dizer o que devia ser dito, ou
seja,  dar  uma  porrada  branda  num  sujeito  de  bigodinho
sentado na terceira fileira. No 2.° ato eu tirei o humor e
não passou nada. 

ARTES: O que você quer dizer com "não passou nada"? 

MAP — Já é difícil fazer o público ir ao Teatro. E, ou você
coloca o sério entremeado de humor, de um realismo muito
cotidiano — ou então você cai num emaranhado de neuroses
que ele (o público) simplesmente não aceita. Não aceita
porque não enxerga. Porque o 2.° ato da peça, ou seja, a
peça do personagem Marco, é justamente uma crítica a esse
tipo de teatro descrito, ou seja, coloca 4 criaturas que
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deveriam ser iguais à gente e, no entanto, não são, porque
o Marco se esqueceu do dia-a-dia do 1.° ato e partiu prô
dramalhão  psicológico  que  não  conseguiu  dizer  nada.  O
público não aceitou e com razão, a crítica não chegou a
entender o que eu queria através do Marco. Infelizmente os
críticos paulistas parece que vão ao teatro para ver uma
determinada "coisa", se não é essa "coisa" ou se não é uma
grande armação de ferro, preferem ignorar. 

ARTES: Você acha que a crítica ignorou o CORDÃO? 

MAP  —  Não,  muito  pelo  contrário,  foi  a  peça  que  mais
indicações para prêmios teve no primeiro semestre de 70. 

ARTES: Eu me coloco assim como um crítico fora da Crítica —
não indico ninguém para prêmio—não pertenço à Associação
Paulista  de  Críticos  Teatrais,  pertenci,  mas  achei  um
esquema totalmente furado, razão por que me afastei. Acho
também que a crítica nos moldes atuais não corresponde mais
ao teatro contemporânão. Usam-se os mesmos parâmetros de
1900  para  se  criticar  um  espetáculo  feito  agora.  Além
disso,  o  crítico  é  envolvido  por  injunções  políticas,
econômicas etc. e tal e passa a participar então de toda
problemática econômico& político&familiar&sexual&etc. de um
espetáculo. O que acontece? A crítica vai para as cucuias.
O CORDÃO UMBlLICAL para mim coloca-se da seguinte forma:
Uma  personagem  excepcional  que  é  Kátia  Porreta  —  um
primeiro ato em que são focalizados vários problemas de
ordem  sociológica  de  primeira  grandeza,  entre  risadas,
através de um humor vivo. A prostituição é vista no seu
dia-a-dia.  Dois  tipos  de  vida,  a  do  futuro  liberal,
quadrado, limitado, estratificado e a de um intelectual
aberto para o mundo e para a vida, são apresentadas. Um 4.°
personagem, uma candidata a "starlett" é vista friamente
dentro  de  um  nosso  contexto  "Teatro  amador&filmes  de
publicidade&novela&figurações  em  filmes  de  co-
produção&amizade  diretor  X  atriz  (daquele  tipo:  "não
precisa pagar, ele é tão bacana" — dando uma visão de uma
outra  forma  de  prostituição,  a  artística.  Todos  esses
problemas são focalizados, são jogados para o espectador.
Apenas uma vez enunciados, não são resolvidos, isto é, no
2.° ato há uma segunda peça, a de Marco, e tudo continua
como tinha começado. Me parece que o mundo de Kátia Porreta
perde em dimensão quando devia e podia crescer ao infinito.

MAP — Então vamos começar desde o início da explanação
Schmidtiana. Quanto ao problema da crítica. Infelizmente
não se têm feito análises do espetáculo como um todo, texto
— direção — interpretação, e sim, um comentário de uma
lauda sobre o texto, 2 linhas sobre a direção e mais uma
sobre  a  melhor  interpretação.  E,  Teatro,  na  "minha
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opinião", deve ser um triângulo eqüilátero: texto — direção
— interpretação. 

ARTES: Você falou em direção. Você acha que na composição
formal do espetáculo, 0 diretor acertou? 

MAP — Totalmente. A contribuição de José Rubens Siqueira
foi plena. Inclusive o meu texto, com uma carência muito
grande de rubricas e situações de marcação rígidas, foi
parcialmente modificado pela direção para chegar ao que
chegou. O trabalho de "soltura" dos atores foi fundamental
— basta dizer que, Cacilda Lanuza, uma atriz até então
dramática, transformou-se em um mês numa histriônica Kátia
Porreta. 

ARTES: A função do diretor sempre é essa. Recriar o texto.
Elaborar sobre. Cacilda Lanusa é uma atriz. Quando eu falo
da concepção formal do espetáculo não me refiro à direção
de  atores  tão  somente  é  o  conjunto  que  dá  forma  ao
conteúdo.  Me  parece  que  a  forma  não  tem  unidade,
especialmente no que diz respeito às aberturas de cena.
Você falou no dia-a-dia, que o que enriquece um texto é
conservar o dia-a-dia. O dia-a-dia no Cordão só existe a
partir do início da ação real, isto é: enquanto nós estamos
na música, na apresentação formal dos personagens há uma
ruptura, dissociação de tratamento. 

MAP — O CORDÃO UMBILICAL termina com a fala do feto de
Kátia Porreta — Pedro Leopoldo. Nesse momento a peça de
Marco já está escrita e não é redundância do primeiro ato,
é  apenas  a  minha  crítica  particular  a  esse  teatro.  A
direção  de  José  Rubens  Siqueira,  eu  considero  perfeita
justamente por ter compreendido todo o aspecto do texto,
principalmente a diversificação realidade X ficção, pois de
fato  o  tal  de  dia-a-dia  existe  realmente  a  partir  do
momento do encontro Marco — Didi no ônibus, e se encerra
com a eleição de Kátia para o Sindicato das Prostitutas do
Estado de São. Paulo. Quanto ao problema que você colocou
sobre o 2.° ato não resolver nada e limitar o mundo de
Kátia Porreta: Em primeiro lugar — a função do dramaturgo
não é a mesma de um sociólogo... 

ARTES: Discordo. Não é nada disso, pô! 

MAP — Peraí. E em segundo lugar quem limitou o mundo da
prostituta não fui eu. O que é que você discorda, cara? 

ARTES: No momento em que eu me proponho a escrever sobre
seres humanos, eu não devo apenas considerá-los como peças
num tabuleiro de xadrez onde faço as minhas jogadas... 
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MAP — Também discordo, você embananou tudo. Então se a
função do dramaturgo é tão elástica, a do teu jornal também
deveria ser. Que tal a gente se unir e nós dois juntos
mudarmos todo o cenário nacional? 

ARTES: Saiu pela tangente. Primeiro — quando eu me refiro à
sua peça, digo que deveria haver um vislumbre de saída para
Kátia Porreta na trama da ação dramática. Aqui estou vendo
o problema do personagem no contexto dramático. Ora, bicho,
o problema da prostituição é uma realidade. Se aqui em São
Paulo o Garcez não conseguiu nada, e era governo, imagine
só darmos uma de bacana. É Kátia como personagem a única
sem solução e é a que tem o maior problema como ser humano,
pois é uma parideira nata, é um ser humano completo, no
entanto, ela não tem saída. Todos se arrumaram — a atriz —
o médico — o intelectual — e a Kátia Porreta? Ela que é o
catalisador, ferro na boneca. 

MAP — Resposta — Vislumbrar está mais que vislumbrado. Meu
filho, veja só o fato de haver colocado Kátia Porreta como
uma prostituta humana, como você mesmo disse, e com muito
amor para dar aos filhos "natos" (de tal parideira) e assim
colocá-la  como  elemento  socialmente  participante  da
sociedade que esta aí, e não apenas levando porrada de
gigolô e comendo mortadela. Já é um vislumbre de que essa
pessoa existe e eu gostaria muito de ter a personalidade, a
força e o calor humano da Kátia Porreta. Quem marginalizou
e fechou as portas para ela fomos nós e eu gostaria mesmo,
agora falando sério, se a gente pudesse, de dar solução ou
saída para esse tipo de problema. Outro dia, um cara chegou
para mim e disse que eu tirei a Kátia Porreta do mundo da
bolsinha e coloquei na sociedade. 

ARTES: Paternalismo, não! Sai prá lá com esse negócio de
papai.  Sartre  em  a  "Respeitosa  .  "  mostrou  não  só  a
dimensão  humana  de  uma  prostituta  como  também,  através
dessa  prostituta,  denunciou  uma  série  de  mazelas
políticas&morais&religiosas&sociais&etc Isso de colocar na
sociedade é papo furado. Desde que o mundo é mundo elas
fazem parte  da sociedade.  Pra  mim o  maior mérito  de O
CORDÃO UMBILICAL" é lembrar a gente de que as "meninas, as
moças, as "velhas de bolsinha” existem, estão aí, são seres
humanos.  Kátia  Porreta  fica  como  personagem,  completo,
absoluto, essencial. Acho que "O CORDÃO UMBILICAL" vai ser
o  ponto  de  partida  prá  uma  obra  maior,  Mais  madura.
Resolvida, como foi resolvida Kátia Porrela. 

MAP — Sartre, sociólogo e ensaísta. Pano rápido. 

ARTES: Pô!
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4. Quatro quartos em dois
JORNAL DO BRASIL  03/10/1972, Yan Michalski

Um  crítico  disse  certa  vez  que  as  melhores  peças  são
aquelas cujo enredo pode ser resumido numa frase, e citou o
exemplo da obra-prima de Tchecov, na qual três irmãs querem
ir a Moscou e não vão a Moscou. Por este critério, O Cordão
Umbilical mereceria grau 10: trata-se de quatro personagens
que  se  encontram  num  mesmo  apartamento  e  ali  convivem
durante alguns meses; e é só. Entretanto, Tchecov fez da
história das três irmãs que querem ir a Moscou um drama
pungente, onde acontece muito pouca coisa na superfície,
mas  uma  infinidade  de  coisas  transcendentalmente
importantes por baixo dela. Já Mario Prata não sabe manejar
dramaticamente  a  convivência  dos  seus  quatro  jovens
personagens: a peça limita-se a estudar as características
individuais de cada um deles, e as características dos seus
relacionamentos recíprocos, mas esse estudo esgota-se em si
mesmo,  não  se  constitui  em  ponto  de  partida  para  um
conflito, para um impulso dramático. Com um pouco de rigor,
poderíamos dizer que O Cordão Umbilical é uma série de bate
papos soltos, mais do que uma peça propriamente dita. 

Mas  o  talento  do  jovem  autor  salta  aos  olhos.  Os
personagens são gente em carne e osso; seus anseios, suas
hesitações  e  suas  frustrações  levam  o  selo  da
autenticidade;  sua  mediocridade  e  falta  de  grandeza  os
torna, nos melhores momentos da peça, quase patéticos; seu
diálogo chega a ser brilhante dentro da sua espontaneidade
e crueza coloquial; e, sobretudo, o autor os envolve num
clima de ternura e compreensão que confere à peça um certo
impacto  emocional.  E  esse  impacto  é  sensivelmente
valorizado pela visão crítica humorística que Mario Prata
tem do pequeno mundo que coloca em cena. Embora a seleção
do material revele certa auto-complacência, embora várias
piadas tenham a marca da apelação e da facilidade, o humor
de Prata possui, no seu conjunto, uma virulência e uma
lucidez que nos permitem conceder ao jovem dramaturgo um
amplo crédito de confiança. 

A direção do quase estreante Aderbal Junior é uma revelação
muito estimulante. Com sensibilidade e inteligência, .ele
deu uma convincente forma cênica à atmosfera de ternura sem
pieguice dentro da qual o autor situou os seus personagens.
A maior qualidade da direção é, sem dúvida, a condução dos
atores, a dimensão exata dada através dessa condução a cada
um das personagens, a definição precisa de um clima de
convivência muito especial, onde cada um dos quatro está na
sua, fundamentalmente isolado dos outros, por maior que
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seja  a  promíscua  intimidade  que  reina  entre  eles.  Mas
também a marcação, tanto quanto a direção de atores, revela
o talento de Aderbal Jr., que transformou num trunfo, com
muita  habilidade,  o  desafio  do  difícil  —  porque
extraordinariamente  entulhado  —  espaço  de  ação  proposto
pelo cenógrafo Mixel. O cenário, aliás, é muito atraente,
na medida em que brinca simpaticamente com os seus próprios
excessos de naturalismo. 

Muito  bom  e  muito  equilibrado  o  trabalho  dos  quatro
intérpretes. Íris Bruzzi choca no início pela sua presença
quase caricata, decorrente menos da sua própria composição
do que dos excessos da maquilagem e do vestuário (o menos
feliz dos bons figurinos de Colmar Dinis); mas, absorvido o
primeiro choque, a atriz constrói a sua Cátia Porreta com
muita força e apreciável dose de intuição. Marco Nanini,
num  trabalho  de  bonitas  nuanças,  estabelece
inteligentemente a posição que o seu personagem — que seria
o próprio autor da peça — ocupa no esquema das forças em
jogo.  Vencendo  as  deficiências  do  menos  autêntico  dos
quatro  papéis,  Débora  Duarte  enche  o  palco  com  a  sua
presença encantadora, e em algumas bruscas mudanças de tom
dá uma expressiva amostra dos seus recursos de atriz. E
Nélson  Caruso,  embora  num  desempenho  ligeiramente  mais
quadrado  que  os  outros,  revela  simpática  alegria  de
representar e espontaneidade. 

5. O ESTADO DE S.PAULO 
07/05/1970, Sábato Magaldi

Se fosse necessário definir com único adjetivo a peça O
Cordão Umbilical, novo cartaz do Teatro Vereda dificilmente
se evitaria qualificá-la fraca. Mas se deveria observar de
imediato: o autor, Mario Alberto Prata, é muito talentoso.
Como explicar essa diferença de juízo? De maneira primária:
o talento não supre o analfabetismo. 

Qualquer  leigo  percebe  que  Mario  Alberto  Prata  não  tem
muita idéia de como construir uma peça e desenvolver uma
ação. Freqüentemente, o diálogo cai no bate-papo e quase se
arrastaria,  se  o  autor  não  tivesse  uma  admirável
espontaneidade  cômica.  Logo  surge  ele  com  uma  réplica
imprevista  e  uma  observação  inteligente,  que  resgata  o
vazio do momento anterior. A platéia acaba aderindo ao seu
humor desabusado, depois de vencer as possíveis reservas,
provocadas  pelo  apelo  contínuo  à  vulgaridade.  É  de  uma
saudável e irresistível irresponsabilidade a personagem do
jovem escritor que, interpelado pelo estudante de Medicina
(com quem partilha o apartamento) sobre o gosto de acordar
tarde, simplesmente responde: "Já que não posso mudar a
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ordem constituída, eu mudo o horário". O Cordão Umbilical é
todo nutrido da força instintiva de uma juventude um tanto
desnorteada mas que nem por isso tem menos vitalidade e
simpatia. 

Enquanto vai desfiando a sua graça, nascida apenas de um
compromisso com a vida, o autor alcança um bom rendimento.
Mas, a certa altura, ele introduz a "filosofia" de um feto,
e  aí  começa  a  revelar  as  debilidades  de  sua  formação
cultural. Ela se mostra mais penosa no segundo ato, em que
se representa a peça feita pelo jovem escritor da primeira
parte, sobre os mesmos episódios já mostrados à platéia. A
pôr  o  colarinho  duro  de  escritor,  Mario  Alberto  piora
muito.  E  é  um  recurso  pouco  aceitável  esse  do  "teatro
dentro  do  teatro".  Levado  às  últimas  conseqüências  nas
peças pirandellianas. 

Não importa que Mario Alberto declare em entrevistas, que
desconhecia  Pirandello.  Quando  um  leitor  de  O  Cordão
Umbilical  lhe  chamou  a  atenção  para  esse  parentesco
espúrio, ele deveria ao menos ler as peças pirandellianas
sobre o teatro, a fim de encontrar outra solução para o seu
texto. O espectador não vence a impressão de que Pirandello
já  fez  a  mesma  coisa,  e  muito  melhor  E  essa  fraqueza
técnica prejudica a originalidade demonstrada no primeiro
ato. 

Pode-se considerar a montagem de José Rubens Siqueira uma
verdadeira  co-autora  do  texto,  no  sentido  de  que  a
estrutura melhora e preserva seu caráter lúdico, mesmo nas
cenas  melodramáticas.  Depois  de  várias  encenações
discutíveis,  José  Rubens  foi  muito  feliz  e  soube  tirar
partido de todo o elenco. Passa ele a figurar entre os
jovens diretores, dos quais é lícito esperar muito. 

A homogeneidade, o equilíbrio e o brilho do desempenho são
quebrados apenas pela criação excepcional de Cacilda Lanuza
no papel da prostituta. A comicidade que ela explora, com
uma  energia  e  um  senso  de  medida  exemplares,  mantém  a
platéia numa permanente gargalhada. Ela é mais uma estrela
com  que  pode  contar  o  nosso  teatro.  Mas  Cacilda  não
atingiria esse resultado se seus colegas não estivessem
igualmente  à  vontade.  São  eles:  Julia  Miranda,  Carlos
Augusto Strazzer e Ênio Carvalho, jovens valores que se
integraram perfeitamente no espírito da encenação. 

6. Gente só e presa ao “CORDAO UMBILICAL”
Folha de S. Paulo, 24/04/1970, Jefferson Del Rios
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Em uma agitada noite de autógrafos, Mario Alberto Prata se
lançou  como  contista.  Agora,  é  um  dos  mais  novos
dramaturgos brasileiros com a peça "Cordão Umbilical", que
estréia  hoje  às  21  h  no  Teatro  Vereda  (rua  Frederico
Steidel,  198),  dirigida  por  José  Rubens  Siqueira.  No
elenco,  Cacilda  Lanuza,  Carlos  Augusto  Strazzer;  Julia
Miranda e Enio Carvalho. 

MARIO ALBERTO PRATA. 

"teatro para tocar um pouco as pessoas” 

Rosto  magro,  anguloso,  cabelos  curtos,  ele  vai  falando
calmamente de sua obra de estréia, suas intenções no teatro
e seus planos. 

Quando publiquei meu livro de contos, "O Morto que Morreu
de Rir", o pessoal de teatro gostou, disse que o diálogo
era bom e sugeriu que eu tentasse a dramaturgia. Na época
estava havendo uma explosão de novos valores e topei a
parada. A peça foi muito esquematizada e quando abri os
olhos, o conteúdo tinha se diluído. Tive de rever e refazer
todo o texto pois o recado não estava sendo dado. Sentei à
mesa com  o diretor  José  Rubens e  metemos a  tesoura. O
negócio foi se elucidando e passando a uma dramaticidade
maior. Eu não creio muito nesta história de se fazer uma
peça numa noite. Todo trabalho de arte deve ser muito bem
elaborado,  principalmente  em  literatura,  em  textos
dramáticos.  Neste  tipo  de  arte,  não  pode  haver
primitivismo. Quanto aos motivos que me levaram a escrever;
sei lá. Convivi e sou os meus personagens. Sou um pouco de
cada um. Sou um pouco intelectual, um pouco universitário e
um  pouco  atriz  deslumbrada.  Minha  peça  não  tem  segredo
nenhum, é a historia de dois sujeitos, um universitário
quadradíssimo e um escritor principiante, que moram em um
apartamento de dois quartos. Depois, surge uma prostituta
grávida  e  uma  atriz  sem  sucesso.  No  primeiro  ato,  são
apenas flashes da convivência quotidiana. Nada mais. No
segundo, o escritor escreve sobre os quatro, o que se chama
"O Cordão Umbilical” quer dizer, é uma peça dentro da peça.
Algumas vezes, os quatro voltam à realidade do primeiro
ato.  É  um  jogo  de  realidade-ficção.  No  final,  todos
personagens são a própria platéia. 

Mario Alberto está mais interessado na literatura publicada
e com leitores. O teatro é experiência. 

—  Teatro é um parênteses. Se der certo, fico por aqui,
senão, volto. Para ser franco, o teatro dá uma projeção
maior e em termos econômicos, também é mais negócio, pelo
menos  dizem.  A  arte  tem  que  ser  encarada  também  como
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profissão e levada muito a sério. Mas o meu interesse mesmo
é  literatura  de  ficção.  Fiz  uma  peça  mas  não  quero
classificar o meu teatro. Só uma coisa: é teatro brasileiro
para  brasileiro  ver.  Dos  autores  novos,  fico  com  José
Vicente  e Leilah Assunção. Plínio Marcos foi um começo de
revolução teatral, fazendo um trabalho importante na época.
Sem ele, eu creio, não haveria esta multidão de gente boa
por  aí.  As  influências  maiores  que  recebi  foram  da
literatura. Cito apenas um nome, Julio Cortasar um franco-
argentino, escritor muito sério. Plínio Marcos não influiu
na minha obra. Quando ele surgiu eu estava em outra. O tema
não  está  muito  longe,  mas  a  maneira  de  apresentá-lo  é
diferente. Talvez, Leilah e Zé Vicente tenham alguma coisa
comigo.  O  ator  Raul  Cortez  disse  que  o  meu  teatro  é
diferente de tudo que já foi feito. Pode não ser melhor,
nem pior, mas é diferente. 

A iniciação literária deste jovem autor se deu, para o
público, com "O Morto que Morreu de Rir", lançado em uma
noite de autógrafos com muita batida de limão e poucas
esperanças de sucesso. Duas semanas depois, o livro estava
esgotado. 

— Agora estou escrevendo um romance: “Ribeirão Campestre,
Um  Caso  de  Polícia”,  que  devo  entregar  à  editora  até
agosto. Tenho também uma nova peça quase pronta, sem título
definitivo.  Por  enquanto,  chama-se  "As  mãos  de  Maria
Eunice". Será que pode? O que eu pretendo? Quando eu me
sento frente à minha máquina portátil o que pretendo é
sacudir um pouco este pessoal que está por aí. A omissão é
um grande crime, omissão implica em falta de opção. Logo, o
sujeito não tem sentido em viver, não deveria ter nascido.
Eu espero tocar um pouco as pessoas, sem agressão. Sacudir
com muito amor e um grande abraço, como no fim da minha
peça. Ninguém morre, não, e ninguém destrói ninguém. Eu sou
muito bonzinho, sabe? 

Mario Alberto Prata coloca um leve acento de ironia em tudo
que fala, mesmo quando o assunto é sua vida. 

— Tenho vinte e quatro anos e nasci em Uberaba, filho de
uma família bem. Apesar do nome da peça, não tenho nada
contra meus pais. Nasci logo depois da 2.a Guerra, sou um
sujeito de paz. Gosto de cinema, desses diretores que os
intelectuais  e  pseudos-intelectuais  falam  muito,  os
badalados.  Não  entendo  nada  de  música,  vou  pela  letra,
Caetano e Gil, principalmente. Leio muito Julio Cortazar,
Drummond,  Millôr  Fernandes  (um  gênio)  e  os  latino-
americanos de um modo geral. Passei minha infância em Lins
e conheci  o teatro  já  meio tarde.  A primeira  peça que
assisti foi "Megera Domada ", dirigida por Antunes Filho. O
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teatro me tocou e fiz um curso no "Arena", com o Paulo
José. Nunca tinha pensado em escrever peças, escrevia em
jornal,  na  Última  Hora.  Fiz  algumas  experiências  com
teatro amador, inclusive como diretor. Dirigi um espetáculo
na Faculdade de Economia, da USP, que o diretor proibiu
antes da estréia. Tempos depois, larguei o curso; no 3.o
ano. Não dá pé. 

7. “O Cordão Umbilical” no Vereda
A GAZETA 11/05/1970, Regina Helena

Um diálogo vivo, atual. Uma carpintaria descompromissada
com os esquemas tradicionais. Bastante humor nos diálogos e
nas  situações.  E  um  ótimo  desenho  dos  personagens,
revelando boa observação (a observação do repórter que o
autor já foi). Tudo isso a gente pode encontrar na peça de
Mario Alberto Prata — "O Cordão Umbilical" — que está sendo
levada no Teatro Vereda. 

É extraordinário o número de autores de teatro que têm
surgido em São Paulo. Isto aqui, de uns tempos para cá,
parece  um  verdadeiro  celeiro  de  dramaturgos.  As  causas
merecem  ser  estudadas  em  comentário  à  parte.  Por  que
aparecem em São Paulo autores às dúzias — alguns ótimos — e
isso  não  acontece  nem  no  Rio  de  Janeiro  nem  em  outra
capital? 

Mario Alberto Prata, que já tem um romance cuja primeira
edição se esgotou em 14 dias — e que é muito jovem (20 e
poucos  anos)  -  começou  bem  em  teatro.  O  que  mais  nos
impressionou  em  sua  peça  foi  a  sua  capacidade  de  bem
delinear os personagens. O estudante reacionário e falso
puritano foi muito bem apanhado pelo autor. A prostituta
grávida  —  que  já  foi  Testemunha  de  Jeová  —  é  um  tipo
maravilhoso. Ficam mais apagados, como tipos, o intelectual
e a atriz. Talvez fosse preciso destacar melhor o sub-
desenvolvimento mental da atrizinha. A gente percebe que o
autor, se entusiasmou mais com os dois primeiros tipos,
relaxando um pouco nas características dos outros dois. 

Outra coisa boa é o seu diálogo, que flui naturalmente. E
bem feita a sutil diferença do diálogo no 2.o ato, quando
os quatro personagens passam a representar a peça escrita
para eles pelo intelectual: sente-se a preocupação do autor
em forjar um diálogo menos vivo, já que a peça dentro da
peça não é sua, é do seu personagem. 

A direção de José Rubens Siqueira é inteligente e os quatro
atores  estão  bastante  integrados  nos  seus  personagens.
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Cacilda Lanuza tem um excelente desempenho — engraçado,
descontraído, vivíssimo. Enio Carvalho faz com muitíssima
graça e boa técnica o estudante, Carlos Strazzer também
está bem no intelectual. Quem destoa um pouco dos outros é
Julia Miranda. Na verdade, a atriz está prejudicada pelo
papel, bem menos marcada do que os outros três. 

O  que  poderia  ser:  plenamente  dispensável  é  a  estória
inicial, tentando enquadrar os personagens e as situações
numa estorinha infantil. Também não entendemos o que dizia
a música entre uma cena e outra, e portanto desconhecemos a
intenção do autor em usá-la. 

Mario Alberto  Prata  é um  autor que  surge com  um texto
bastante promissor. Vamos esperar pela sua próxima peça,
com muita curiosidade.

8. MARIO PRATA:A SERIEDADE DO HUMOR
Jornal  Do Brasil  28/09/1972, Yan Michalski

A estréia de hoje no Teatro Senac — O Cordão Umbilical —
reúne vários motivos de interesse: a estréia profissional
de um jovem diretor, Aderbal Júnior; o primeiro trabalho no
teatro carioca de uma excelente atriz de televisão, Débora
Duarte; e sobretudo o lançamento no Rio de um jovem autor,
Mario Prata, muito elogiado pela crítica paulista, e que,
segundo afirmação de Sabato Magaldi, "... traz um sopro de
saudabilidade ao nosso teatro." 

Mario  Prata,  você  está  sendo  lançado  no  Rio  por  um
empresário  que  se  vem  especializando  como  produtor  de
gargalhadas. A sua peça é também uma gargalhada? 

— Acho que O Cordão Umbilical tem muito humor, mas este não
é um fim, e sim um meio para conseguir coisas sérias. Há,
aliás, poucas piadas de texto, o cômico surge mais das
situações. A peça mostra a convivência de quatro pessoas —
um estudante de Medicina, um jovem escritor desocupado, uma
candidata a atriz e uma prostituta grávida. Durante os nove
meses de gravidez da prostituta, o que há de mais sério na
ação é o fato de ela revelar que os quatro tipos, que
aparentemente  não  têm  nada  em  comum,  no  fundo  são  uma
pessoa só — ou então todos nós. 

Como foi que você se tornou autor teatral? 

— Eu estava estudando, fazendo o último ano de Economia e
tinha uns contos guardados na gaveta. Mandei um deles para
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um concurso de contos, e tirei o primeiro prêmio. Isto me
estimulou: peguei os outros contos, mandei fazer um livro,
uma dessas baratas edições artesanais, e comecei a vendê-lo
de bar em bar, durante a noite. Vendendo o livro nos bares
conheci muita gente de teatro. Leilah Assunção achou bom o
diálogo dos meus contos, me animou a escrever para teatro.
Mas antes de escrever comecei a trabalhar como ator, em
Numancia. Quando Numancia acabou, o diretor José Rubens
Siqueira não sabia o que colocar no Teatro Vereda; então
comecei a escrever umas cenas soltas, e de repente estava
com uma peça pronta, uma peça com quatro horas e meia de
duração — a primeira versão de Cordão Umbilical. 

A versão que veremos no Rio é muito diferente? 

— Esta já é a quarta versão; a segunda é a que foi montada
em São Paulo; na terceira, feita para uma excursão pelo
interior  de  São  Paulo,  mudei  muita  coisa,  inclusive
juntando  os  dois  atos  originais  num  ato  único,  o  que
melhorou muito o rendimento. Na versão atual, conservei
esta solução, e fiz uma transposição de vários problemas
que eram atuais na época, em 1970, mas que hoje já estão
esquecidos. Por outro lado, em São Paulo a peça foi escrita
em função de uma montagem em teatro de arena, enquanto aqui
está sendo montada em palco italiano — mas já vi que vai
funcionar até melhor do que em arena; o cenário de Mixel
resolveu  muito  bem  todos  os  problemas.  E  a  direção  de
Aderbal Jr. está ao mesmo tempo muito criativa e muito
dentro do texto, valorizando exatamente aquilo que deve ser
valorizado. 

Como foi a temporada em São Paulo? O que você aprendeu
nesse seu primeiro contato com o público? 

—  A peça ficou  em cartaz seis meses, e foi muito bem
recebida, inclusive foi indicada pelos críticos paulistas,
na votação intermediária do primeiro semestre, para seis
prêmios, se bem que acabasse não ganhando nenhum. Mas o
mais importante para mim foi descobrir a que ponto o teatro
é coisa séria, com que força ele mexe com as pessoas. Uma
senhora teve enfarte ao assistir à peça, e um rapaz tentou
se matar depois tê-la visto: nem o cinema, nem a televisão,
nem a literatura têm esse poder, essa abertura de diálogo.
Mas mesmo sendo o teatro uma coisa tão séria, acho que a
única maneira de se dizer alguma coisa hoje é através do
humor, dando um murro com um tapinha nas costas.

O que mais você fez depois dessa primeira experiência? E
quais os seus projetos para os próximos meses? 

57



—  No ano passado foi montada em São Paulo minha segunda
peça, E Se a Gente Ganhar a Guerra?, com direção de Celso
Nunes.  Estou  terminando  a  terceira,  um  bang  -  bang
intitulado Oeste Side Story, que talvez estréie no Rio, com
Ítala  Nandi.  E  dentro  de  alguns  dias  vão  começar  as
filmagens da versão cinematográfica de O Cordão Umbilical,
dirigida por Rubens Ewald Filho, com Marília Pera, Débora
Duarte, Marco Nanini e Nei Latorraca.

9. O Cordão Umbilical
Primeira crítica , Yan Michalski

De todos os jovens autores que aparecem na trilha de Plínio
Marcos, talvez nenhum tenha afinidade tão profunda com o
autor de Dois Perdidos como Mario Prata: o mesmo dom de
observação, a mesma autenticidade na coleta de amostras
representativas  da  vida  como  ela  é,  a  mesma  linguagem
saudavelmente  desbocada,  a  mesma  máscula  ternura  pelos
personagens que se debatem corajosamente em condições de
extrema  miséria.  Constatadas  as  afinidades,  é  preciso
ressaltar também as diferenças: a visão de Mario Prata é a
de um intelectual de classe média, bem diferente da visão
proletária de Plínio; e se o seu talento salta aos olhos, o
seu  métier  de  dramaturgo  é  por  enquanto  ainda  menos
amadurecido, a sua seleção de material mais desigual, a sua
noção de dosagem mais hesitante. 

Por isso, O Cordão Umbilical vai um pouco menos longe do
que poderia, limitando-se a uma sucessão de cenas que criam
uma atmosfera densa e retratam com notável vitalidade um
quadro de costumes, mas não conseguem encadear-se de modo a
formar um.a verdadeira ação dramática que dê à obra uma
dimensão à altura da evidente sensibilidade e do tocante
humanismo do autor. 

Se  a  peça  é  uma  estimulante  amostra  de  talento,  o
espetáculo  é  uma  surpresa  agradabilíssima  em  todos  os
sentidos.  A  começar  pelo  cenário  de  Mixel,  bonitinho  e
simpático nas suas minúcias naturalistas, mas à primeira
vista tão apertado que parece impossível quatro personagens
conseguirem  circular  dentro  dele  —  receio  este  que  na
prática se revela infundado. E se revela infundado porque o
diretor  estreante  Aderbal  Jr.  soube  movimentar  esses
personagens com uma habilidade de veterano. 0 que é bem
mais  importante,  ele  soube  levar  os  quatro  atores  a
preencherem  esses  personagens  com  composições
detalhadíssimas,  sinceras,  assumidas  em  profundidade.  0
trabalho do elenco é o mais homogêneo e eficiente possível,
e revela claramente a seriedade da direção. Íris Bruzzi.
esplendidamente solta e autêntica (depois de superar alguns
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excessos  de  composição  nos  momentos  iniciais);  Débora
Duarte,  uma  jovem  atriz  luminosa;  Marco  Nanini,  num
desempenho exemplarmente dosado e interiorizado; e Nélson
Caruso, espontâneo e divertido, compõem um quarteto que
valoriza O Cordão Umbilical até as últimas consequências. 

Apesar  de  algumas  redundâncias  e  repetições,  a  gente
agüenta as duas horas e 10 minutos de ato único sem um
momento de cansaço: prova definitiva do talento do autor,
do diretor, do cenógrafo e do elenco. 

10. Todos por um
Revista Veja 18/10/1972, J. M. P.

A ternura tem seus pudores. Mas Mario Prata não acredita
nisso  e  descarrega  despudoradamente  a  sua  nos  quatro
personagens de sua peça O CORDÃO UMBILICAL (Teatro Senac,
Rio). E, como essa oferta é tão grande quanto a procura, o
público deixa o teatro recompensado. 

A história é simples. Em um pequeno apartamento do Rio
moram  juntos  um  estudante  de  medicina,  uma  prostituta
grávida, uma atriz e um jovem escritor. Este é o começo, o
meio e o fim da história. O trabalho do autor foi derrubar
as paredes do cenário que imaginou e franquear à platéia o
espetáculo de quatro seres humanos surpreendidos em sua
intimidade. 

Assim, como "voyeurs", os espectadores ingressam naquela
pequena comunidade e sem esforço se deixam ficar, pois o
palco virou espelho. E, como os atores pensam, falam e agem
como gente comum; conviver com eles é agradável tarefa, nas
duas horas de espetáculo. 

Solidariedade — Quem conseguiu essa naturalidade do elenco
(Débora Duarte, Marco Nanini, Íris Bruzzi e Nélson Caruso)
foi o diretor Aderbal Júnior, principiante e talentoso como
o autor.  Ele também  soube  criar uma  ação ágil  como os
diálogos. Seus pecados são veniais: deveria ter resistido a
todas as tentações de complicar a encenação. Nas poucas
cenas em que cedeu, atrapalhou. 

O  cenógrafo  conseguiu  transformar  o  palco  minúsculo  em
apartamento de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área
de serviço. Contagiado talvez pelo trabalho dos colegas,
enriqueceu-o: distribuiu sua cota de ternura pelos objetos
de cena. 
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Em nenhum momento, ternura e lirismo podem ser batizados de
sentimentalismo e pieguice. Os artistas de "O Cordão" sabem
que uma tênue fronteira separa a comoção forte da lágrima
fácil. E fincam decididamente o pé no território do bom
gosto e da contenção. 

Com dignidade se conta que o filho da prostituta Kátia
Porreta vai nascer. Didi, o estudante, e Marco, o escritor,
reservarão espaço no varal para as fraldas do bebê. A atriz
Gladys Regina terá de decorar capítulos de novela em voz
baixa para não acordá-lo. A mãe pedirá um mês de licença na
boate. Mas um dia terá que voltar. Ela e todos retomarão a
roda-viva. A peça apenas sugere esse dia em que o cordão
umbilical do menino se desprenderá dos quatros ventres. Mas
é justamente aí, no presságio de um fato corriqueiro, que a
banalidade pode virar arte e agora, com uma vantagem extra.
"O  Cordão  Umbilical",  que  foi  montado  de  maneira  mais
modesta em São Paulo, dois anos atrás, pode estar começando
a viver seus grandes momentos junto ao público, no Rio, se
seguir a tradição recente de espetáculos produzidos por
Carlos Imperial. 

11. Uma nova peça com muita coragem
Folha da Tarde 04/05/70, Paulo Lara

Um autor que estreia, um jovem diretor de cinema que volta
para  o  teatro  e  duas  atrizes:  uma  otimista,  alegre
extrovertida. A outra tem um olhar triste melancólico. Eles
fazem parte de um espetáculo que está no Teatro Vereda há
uma semana: O Cordão Umbilical Saiba aqui, o que os quatro
pensam da vida, de si mesmos, como e porque a peça foi
escrita e dirigida. A carreira de cada um. Conheça-os mais
intamamente. Mario Alberto Prata, é um jovem que veio de
Lins e que agora estréia como autor. Zé Rubens Siqueira, o
diretor. Barba cerrada cheio de vontade de fazer um teatro
puro.  Cacilda  Lanuzza,  a  atriz  que  começou  como
apresentadora de televisão e Julia Miranda, a moça que veio
de Sorocaba e sofreu muito para encontrar uma oportunidade,
mas com perseverança só no ano passado, participou de seis
filmes como atriz, entre eles, Profeta da Fome, filme de
Cappovilla que estará no próximo Festival de Berlim. Mas há
no elenco dois outros nomes conhecidos. Um é Carlos Augusto
Strazzer  que  fez  Escola  de  Arte  Dramática,  esteve  em
Agamemnon, de Sófocles e Romeu e Julieta, de Shakespeare. O
outro é  Enio Carvalho,  um  ator da  nova geração  que se
destaca de espetáculo para espetáculo. 

—  O Cordão Umbilical é um convite à coragem, coerência
pessoal, um estímulo à busca do homem absoluto contido em
você  e  que  você  nem  sabe.  Quem  diz  isso  é  Zé  Rubens
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Siqueira, que começou em arte pintando, fez teatro depois
cinema e agora voltou ao teatro para dirigir esta peça que
enfoca choques emocionais entre quatro personagens. 

—  Meus interesses culturais básicos perderam muito cedo
para a filosofia. Depois procurei atingir uma penetração
cada vez maior em termos de mundo real. E consegui achar
uma  realidade  que  prá  todo  mundo  é  irreal  mas  que  na
verdade é a fantasia contida na irrealidade. 

Zé Rubens conhece o texto de Mario Alberto Prata há, algum
tempo. Animou-se ante a possibilidade da montagem e depois
de feita uma seleção prévia de todo o material que ambos
desejavam incluir na peça começaram a colocar a coisa em
prática. 

— 0 resultado foi realmente valioso mas me recuso avaliar
dentro  de  qualquer  estilo  ou  categoria.  Não  se  pode
espremer o ser humano em categorias tão pequenas. Quanto ao
elenco foi escolhido não só pelas qualidades artísticas mas
levando-se em conta a capacidade de amor que cada um dos
artistas pudesse conter. 

O Cordão Umbilical, para Zé Rubens, não é um texto teatral,
é um gesto. Porém teatro, como qualquer outra arte, ele
define como sendo "uma experiência de vida, humana, que
envolve entre outras coisas o que se costuma chamar de
Comunicação”. 

— Meu objetivo ern teatro não é pregar idéias novas ou já
existentes, mas procurar com que as pessoas percebam novas
possibilidades, novos movimentos, uma nova vida integral,
pura.  Sobre  o  cotidiano,  este  deve  ser  vivido  com
religiosidade  e  respeito  com  a  magia  que  merece.  E  me
confesso um homem de ação, nunca um teórico. 

Zé Rubens considera os autores que estão surgindo como "um
surto de nova gente" muito mais valiosa do que o surto
pseudo-político, de anos atrás. Ele também declara que não
se interessa pelas pessoas de mais de trinta anos. Seu
interesse está na juventude, nos que nasceram há  pouco e
mesmo ainda aqueles que estão por nascer.

12. REVISTA DE TEATRO
novembro e dezembro de 1972

JORNAL  ARTES  (Carlos  von  Schmidt)  —  Uma  personagem
excepcional  que  é  Katia  Porreta,  uma  peça  em  que  são
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focalizados  vários  problemas  de  ordem  sociológica  de
primeira grandeza, entre risadas, através de um humor vivo.

REGINA HELENA (A GAZETA) — Um diálogo vivo, atual. Uma
carpintaria descompromissada com os esquemas tradicionais.
Bastante humor nos diálogos e nas situações. E um ótimo
desempenho dos personagens, revelando boa observação. O que
mais nos impressionou nesta peça foi a capacidade do autor
de bem delinear os personagens. 

SIMÃO  JARDANOVKSI  (Shopping  News)  —  Finalmente  a  atual
temporada nos dá um autor mais original. Desta vez, Mario
Prata no seu Cordão joga com quatro personagens, mas de uma
maneira mais verdadeira, mostrando situações vivas e não
apenas  tipos  e  discurseiras  psicológicas.  Mario  Prata
revelou ser um autor de talento que soube usar a construção
técnica para fazer um balé de choques entre quatro pessoas
que, além de sexo, pouco poderiam ter em comum. Seus tipos
são preciosos, acabados e as situações, ora cômicas, ora
melancólicas, cheias de humor e ternura. 

ALIPIO ROCHA MARCELINO (O São Paulo) — A importância de O
Cordão  Umbilical  reside  principalmente  no  sangue  novo
injetado  por  um  jovem  de  talento,  Mario  Prata,  o  qual
conseguiu ver uma realidade imanente transposta fielmente à
cena. Momentos de indramaticidade se entrelaçam com cenas
da mais genuína comicidade que até hoje não tínhamos tido a
ventura de ver no palco. 

JEFFERSON DEL RIOS (Folha de São Paulo) — Abrindo um hiato
de descontração e bom humor no clima tenso que caracteriza
a nova dramaturgia brasileira, Mario Prata oferece em O
Cordão Umbilical a espontaneidade e a irreverência de uma
juventude que está ai para o que der e vier, apanhando a
vida pelas pontas e dando o testemunho do seu tempo. Dono
de uma linguagem fluente, viva, carregada de uma vibração
que  se  extravasa  em  contínuos  trocadilhos  e  achados
humorísticos, o autor fez uma peça de risadas, mostrando
sua gente, cinco criaturas, quatro adultas e um feto que se
manifesta no fim inesperadamente, dando um tranco violento
na platéia. 

HILTON VIANA (Diário da Noite) — Uma nova fórmula de fazer
teatro: Mario Prata, embora apresente personagens do dia-a-
dia, foge do lugar comum. Há coerência no que eles dizem e
fazem. 

SERGIO VIOTTI (O Estado de São Paulo) — A melhor qualidade
de O Cordão Umbilical reside na vitalidade descontraída do
seu humor A peça não é apenas uma seqüência de situações
risíveis. Mais do que isto, com poucas situações, é uma
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peça de personagens vivíssimos donos de um dom de falação
que faria inveja a certos famosos personagens irlandeses do
teatro e do cinema, gente igual a gente que conhecemos, que
dizem  coisas  engraçadíssimas.  Tudo  que  brota  do
relacionamento  dos  quatros  personagens  é  de  uma  graça
cortante,  picante,  de  quando  em  quando  pesada,  com
realidade grudada nela. 

PAULO LARA (Folha da Tarde)— O Cordão Umbilical é uma peça
que pode ser chamada de quase cinematográfica. 

VICTOR GARCIA — Exemplar. O texto é de uma unidade como eu
nunca vi no teatro brasileiro. Esta é a primeira peça a me
entusiasmar  de  fato.  De  uma  generosidade  e  simpatia
impressionantes. Faria sucesso em qualquer lugar dos mais
sofisticados da Europa. Um texto muito puro. 

JOSÉ MARCIO PENIDO (Revista Veja) — A ternura tem seus
pudores. Mas Mario Prata não acredita nisto e descarrega a
sua nos quatro personagens de O Cordão Umbilical. E, como
esta oferta é tão grande quanto a procura, o público deixa
o teatro recompensado. Com dignidade se conta que o filho
da prostituta Katia Porreta vai nascer. Didi, o estudante,
e Marco, o escritor reservarão espaço no varal para as
fraldas do bebê. A atriz Gradys Regina terá que decorar
capítulos de novela em voz baixa para não acordá-lo. A mãe
pedirá um mês de licença na boate. Mas um dia terá que
voltar. Ela e todos retomarão a roda-viva. A peça apenas
sugere esse dia em que o cordão umbilical do menino se
desprenderá dos quatro ventres. Mas é justamente aí, no
presságio de um fato corriqueiro, que a banalidade pode
virar arte. 

YAN  MICHALSKI  (Jornal  do  Brasil)  —  De  todos  os  jovens
autores que aparecem-na trilha de, Plínio Marcos, talvez
nenhum tenha afinidade tão profunda com o autor de Dois
Perdidos, como Mario Prata: o mesmo dom de observação, a
mesma autenticidade na coleta de amostras representativas
da  vida  como  ela  é,  a  mesma  linguagem  saudavelmente
desbocada, a mesma máscula ternura pelos personagens que se
debatem corajosamente em condições de extrema miséria. O
talento do autor salta aos olhos Os personagens são gente
de  carne  e  osso;  seus  anseios,  suas  hesitações  e  suas
frustrações levam o selo da autenticidade; sua mediocridade
e falta de grandeza os torna, nos melhores momentos da
peça, quase patéticos; seu diálogo chega a ser brilhante
dentro  de  sua  espontaneidade  e  crueza  coloquial;  e,
sobretudo,  o  autor  os  envolve  num  clima  de  ternura  e
compreensão que confere à peça um certo impacto emocional.
E  esse  impacto  é  sensivelmente  valorizado  pela  visão
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crítico-humorística que Mario Prata tem do pequeno mundo
que coloca em cena.
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