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Texto de Herácliton Caleb (Julho de 2018)

Uma peça para 10 personagens. 
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PRÓLOGO 
(Os atores estão espalhados pelo teatro. Cada um em uma ação: Um está dando cambalhotas; outro 
está cheirando a parede; outro anda em círculos; outro fala sozinho; outro está batendo a cabeça na 
parede; outro está apavorado com medo do público, outro está na porta recebendo a plateia e 
agradecendo a visita ao seu teatro; outro está contando tudo o que vê. Outro está aos prantos em 
uma cadeira. E um último está fazendo danças esquisitas.

Em certo momento, quando a plateia já se estabeleceu em seus lugares, apagam-se as luzes da 
plateia e vemos um foco em um dos personagens, este é agarrado por guardas invisíveis e é 
amarrado. Contra sua vontade é arrastado e jogado no centro do palco. Isso ocorre sucessivamente. 
Cada um esboça uma reação diferente ao ser capturado. 

Black Out. 

CENA 1 – RITUAL DO VOLEY 
(Um relógio no meio do palco. Todos estão sentados olhando para o relógio que está marcando 
19h59. Ouvimos o tic-tac até a volta se completar. De repente um grito)

1: Hora do voley. 

(Eles tiram as roupas de cima, revelando roupas de jogadores. Eles se alongam. O juiz do jogo toma
seu posto. Duas equipes se formam. O juiz apita e eles começam a jogar o voley imaginário. Eles 
visualizam a bola de tal modo que a plateia sabe exatamente onde está a jogada. Todos na mais alta 
sincronia. 
 
De repente, outro grito)

1: Ponto. 

(Equipe A (1, 2, 3 e 4) comemora)
(Equipe B (6, 7, 8 e 9) se lamenta)

6: A culpa é sua. O erro foi nas suas costas. 

7: Não fui eu. 

8: Foi sim. Você sempre deixa isso acontecer. 

9: Não vamos brigar por isso. 

1: Vamos lá. Vou sacar. 

(Equipe A saca. Novamente se acompanha a trajetória da bola, ela vai parar longe. Outro grito)    

6: Fora. 

(7 vai buscar a bola longe. Ele a pega do chão, a faz quicar e a retorna para o jogo. 
Eles jogam por mais algum tempo, até que a sirente toca e todos abandonam a partida)

(Equipe A comemora)

1: Ganhamos mais uma vez. 



2: Já é a terceira vez no mês. 

3: Se continuarmos assim, iremos para o campeonato. 

4: Isso. Vamos conseguir. 

        CENA 2- HORA DA SOPA
(Refeitório. Todos sentados em um semicírculo tomando sopa nas cumbucas)
(Tempo)

7: Essa sopa está ruim. Quer dizer, muito gostosa. Eu acho que está boa. Muito boa. Só que um 
pouco ruim. Falta alguma coisa. 

8: Sim. Eu concordo com tudo o que você falou. 

7: Eu acho que falta um pouco de sal. Apesar de estar salgada. 

8: Concordo. Está sobrando sal e faltando sal. 

9: Pare de tirar sarro dele. 

7: Exatamente. 

5: Vocês perceberam como o Jorjão anda triste? 

6: Que Jorjão? 

5: O Jorjão da ala C. 

6: Mas não tem nenhum Jorjão na ala C.

5: Como não? 

6: Eu sou da ala C e não tem nenhum Jorjão. 

5: Como não tem?

6: Mas não tem nenhum Jorjão. Pode perguntar. 

5: Eu falo com ele todos os dias. 

6: Pergunte então. 

5: Pessoal, vocês conhecem o Jorjão? 

7: Tem. Não tem. Tem... Não. 

5: Tem ou não tem? 

7: Tem, claro que tem.



8: Claro que não tem. Eu nunca ouvi falar de nenhum Jorjão. 

9: Eu também não conheço. 

6: Está vendo? Não tem nenhum Jorjão. 

5: Mas ele conversa comigo todos os dias. 

6: E conversa sobre o quê? 

5: Sobre futebol, alienígenas. Essas coisas. 

6: E ele fala com você? 

5: Como assim? 

6: Eu perguntei se ele responde. 

5: Claro que sim. A gente conversa. Ele fala, eu escuto, eu falo, ele escuta. Normal. 

6: Do jeito que estamos conversando? 

5: Sim. Claro. Do mesmo jeito. 

9: Eu nunca vi. 

8: Eu também não. 

6: As pessoas conhecem o Jorjão? 

5: Claro que sim. Todo mundo conhece ele, e ele conhece todo mundo. 

10: É. Se ele está falando que é amigo dele, então é amigo dele. 

6: Eu acho que você está confundindo. Nunca vi ninguém chamado Jorjão por aqui. 

5: MAS ELE É MEU AMIGO. 

6: Pelo visto imaginário.  

10: Vamos respeitar. 

5: VOCÊ QUE NÃO O CONHECE. 

10: Calma. 

5: CALMA NADA. VOCÊ ESTÁ DIZENDO QUE ELE NÃO EXISTE? 

6: Não, eu só quis dizer... 

5: ESTÁ ME CHAMANDO DE MENTIROSO? 



6: Não. 

5: ESTÁ SIM. SEU VERME. 

6: Verme é você. 

(5 vai para cima de 6. Eles brigam. Os outros separam) 

8: Parem. Ou vão chamar os guardas. 

5: Mas foi ele que começou. 

6: Você quer bater em todo mundo. 

8: Não interessa quem começou. 

6: Mas... 

8: Se eles pegarem a gente brigando, todo mundo vai apanhar. Ou coisa pior. Fiquem espertos. 

10: Eu entendo você. Pode falar comigo sobre o Jorjão. 

(5 e 10 saem juntos)

(Silêncio)

CENA 3 - NOTÍCIA
(No refeitório, 1, distante dos outros, tenta arrumar o seu rádio. O rádio falha no meio das palavras)

(Barulho do rádio)

1: Meu Deus. 

(2 ouve e se aproxima)

2: O que disse? 

1: Algo sobre o senado.

2: O senado lá em brasília? 

1: Sim. 

2: E o que aconteceu? 

1: Acho que vão invadir o senado. 

(3 se aproxima. 
Os personagens vão aos poucos se aproximando e montando uma fila)

3: Invadir o quê? 



2: Invadir o senado. É o que falaram no rádio. 

(4 se aproxima)

4: O que aconteceu? 

3: O senado. Aconteceu alguma coisa. 

4: O que aconteceu? 

3: Acho que o senado pegou fogo. 

(5 se aproxima)

5: O que aconteceu que vocês estão alvoroçados aí? 

4: Parece que explodiram o senado. 

5: O quê? 

4: Eu acabei de ouvir isso. 

5: Meu deus. Explodiram o senado. 

(6 se aproxima)

6: Explodiram o quê? 

5: Os terroristas explodiram o senado. 

6: O quê? 

5: Acabei de ouvir isso. 

6: Meus deus! Que tragédia! 

(7 se aproxima)

7: Por que vocês estão apavorados? 

6: Tem terroristas lá em brasília. 

7: Tem o quê? 

6: Terroristas. 

7: Que maravilha. Que horror. 

(8 se aproxima)

8: O que é um horror? 



7: É uma catástrofe gigante. 

8: O que aconteceu? 

7: Os terroristas tomaram Brasília. 

8: Não pode ser.  

7: E parece que o presidente já era. 

(9 se aproxima)

9: O que tem o presidente? 

8: Parece que ele foi morto. 

9: Não é possível. Mas e agora? 

8: A nação acabou.  

9: O nosso país... O nosso país está acabado.

(10 se aproxima)

10: O nosso país está acabado? Bem que o Jefferson falou. 

1: Espera, vamos ouvir. 

2: Silêncio. Vamos ouvir. 

(Todos em fila apavorados olhando para a plateia)

VOZ DO RÁDIO: O trata... nto de choque. 

(1 dá uns tapas no rádio)

VOZ DO RÁDIO: Urgente: acabou de sair a notícia que o senado federal aprovou o projeto de lei 
que reautoriza o tratamento de choque nos manicômios nacionais. 

1: Estão vendo? Vocês ouviram? 

9: Eles vão reautorizar a máquina de choque, é isso? 

8: Eles vão poder voltar a dar choque na gente? 

7: Não. Parece que sim. 

6: Infelizmente é isso mesmo. 

5: Alguém tem que fazer alguma coisa. ESSES SAFADOS.

10: Fique calmo. Não vai fazer nenhuma besteira. 



(Sirene toca)

VOZ OFF: Acabou o tempo senhores, voltem para o pátio se não quiserem problemas

CENA 4 – NOTÍCIA REVERBERA
(Dois focos de luz. Dois atores em cada foco. No foco da direita há um jogo de damas)

1: Eu estava pensando aqui. Se essa máquina for mais 
potente do que a outra... Vai ser foda. O choque vai 
fritar seu cérebro. Já sentiu cheiro de cérebro 
queimado? O choque vai entrar pela ponta dos seus 
dedos, vai passar pelo seu braço peludo, ir pelo 
seu peito até chegar ao seu coração. Vai tremer tudo. 
Vai desligar e ligar novamente. Desligar e ligar
novamente. Imagine o seu coração tremendo. 
É uma dor tremenda. É como se alguém enfiasse
um garfo quente debaixo da sua pele. 
Você vai perder a voz de tanto gritar.

2: Tem como desligar e ligar o coração? 

1: Sim. E o choque vai continuar até esticar os 
pelos do seu corpo como se alguém estivesse 
puxando.

2: Esticar meus pelos?  

1: Sim. Como se alguém puxasse todos os 
seus pelos ao mesmo tempo. 

2: É verdade isso? 

3: Sim. É a sua vez.. 

4: Eu já joguei. É você agora. Até parece que 
 você está dormindo. 

3: Verdade. Sou eu. 

4: O que você achou da notícia? 

3: Eu acho que as pessoas estão preocupadas 
demais. Não vai dar em nada. Esses políticos 
não fazem nada rápido. Isso vai demorar ainda. 
O presidente ainda tem a palavra final, não tem?

4: Sim. É verdade, por isso eu nem me 
preocupei. Isso não vai dar em nada. Ainda 
tem que passar pelo presidente. 



3: O que você acha do presidente? 

1: Uma desgraça. Eu sei, mas é o que vai acontecer
contigo, infelizmente, meu amigo. Você não vai 
aguentar, com esse corpo frágil aí. 

2: Você acha meu corpo frágil? 

1: Com certeza. Acho que parece um grilo. 
Um grilo. Infelizmente eu tenho que te dizer:
Acho que você não vai aguentar nem duas 
sessões. 

2: Claro que eu aguento. Eu sou forte. 
Você ainda não me viu com raiva. 

1: O que você acha que você é? 

4: Um Covarde. Eu acho ele um covarde. Nem 
preciso dizer o que mais eu penso dele, 
né? Um excelentíssimo filho da puta. 

3: Cuidado que se alguém ouvir você falar 
assim dele... Vão te dar choque hein. Não pode 
falar assim dele hein. Cuidado. Abra o olho. 

4: Vai se fuder. Eu não tenho medo. Quantas 
vezes eu já ouvi falar que ia aparecer uma 
máquina nova de choque. Relaxa. Não vai 
acontecer nada. 

3: Quem é agora? 

2: Eu? Eu acho que eu sou um cara determinado. 

1: Ah é? Então você tem que fazer alguma coisa. 
Você tem que fazer alguma coisa. Não pode 
aguentar isso calado. A gente tem que fazer alguma 
coisa e logo. 

2: Quem tem que fazer algo? 

4:  Eu. Minha vez. Eu só sei que as pessoas 
             ficaram apavoradas à toa. 

3: E o que você acha que o presidente gosta de 
fazer? 

1: Eu não sei. Mas algo deve ser feito o mais 
rápido possível.  

2: Eu concordo, temos que fazer algo. Mas me dê 



uma ideia. Fazer o quê?

3: Coçar o saco. É isso que ele fica 
fazendo lá no planalto.  

4: Quem? O presidente? 

1: Sim. Fazer algo bem radical. 

3: Exato. Igual esses deputados. Você já viu 
algum deputado fazendo alguma coisa 
boa? 

2: Só dando tiros. A gente tem que arrumar 
algumas armas e dar alguns tiros. Sabe, meter 
bala nesses guardas. Sem dó. 

1: Quando você fica com medo você fica 
valente, né? 

4: Lógico que não. Eu nunca vi nada de 
importante sendo feito por eles. Por isso que eu 
acho que isso pode ajudar dessa vez. Eles vão
demorar para aprovar e sancionar as coisas. Daí 
dessa vez isso vai servir para o bem. 

2: Sim. Faz sentido. Em todo o medo, a gente
descobre forças desconhecidas. Mas eu sempre 
fui valente. É que agora eu estou realmente 
com medo. Você não tem medo dos choques?

3: Com certeza. Eu também acho isso. Essa 
demora toda vai nos ajudar. E essa lei nunca vai 
entrar em vigor. Sua vez agora. 

1: Eu? Eu não tenho medo. Além do mais, isso 
não vai acontecer comigo. Isso só acontece
com quem tem 30 por cento. Como eu sou 
20 por cento, eu não preciso me preocupar. 
Mas você tem que ter medo... Muito medo. 

4: Eu? Jamais. Agora é você. Eu acabei de jogar.
Vamos apostar dinheiro? 

2: Toda hora é a mesma coisa. Você vive 
se gabando de ser apenas 20 por cento. 
Isso não tem nada a ver. Eu já te falei isso. 
Quem garante que o médico não te disse isso
só para você ficar mais calmo. 

1: Você tem inveja de mim só porque você 
é 30 por cento. Os 30 por cento vão sofrer



mais com o choque. Eu aposto nisso. 

3: Eu aposto dinheiro que eu ganho esse jogo. 

4: Quanto?. 

2: E eu aposto que você está errado. 

3: Quanto você quiser. 

1: Apostado.

CENA 5 – O FRIO
(Todos estão deitados para dormir. 8 Se levanta. Um foco de luz nele)

8: Sabe, o frio é algo ingrato que entra pelos buracos e vem dançar na gente. A boca treme, os 
braços tremem, as pernas não param de tremer. Nosso corpo tenta dizer alguma coisa. 

Os pelos ficam arrepiados, mas não é por bom sentimento. Eu tremo por frio, mas não tem nada 
para me cobrir. Eu tenho medo quando chega a noite. Eu tenho medo quando o vento entra debaixo 
da porta. Esse frio é traiçoeiro, pega desprevenido. Quando chega o inverno fica difícil. Aqui eu 
aprendi a detestar o inverno. Descobri que é a estação mais cruel. Minha alma não gosta do inverno.
Meu corpo não gosta do inverno. 

TODOS: Silêncio. 

(9 se levanta)

9: O pior é quando eles tiram os nossos cobertores de propósito. Eles fazem isso. Alguns, não são 
todos. Eles fazem isso quando a gente faz muito barulho. Um dia até jogaram água gelada. Foi o 
pior dia da minha vida. Eu tremia que parecia que ia quebrar meus dentes. Eu gritava de frio, mas 
ninguém ouvia. Foi o pior dia da minha vida. 

TODOS: Shii. Silêncio. 

8: Alguém tem que fazer alguma coisa. Será que Deus entende a nossa voz? 

TODOS: Silêncio. Vamos dormir.  

9:  Lá fora a gente tem tão pouco tempo para tanta coisa e aqui a gente tem tanto tempo para nada. 

      QUEBRA 1 - MEDO
(Todos estão sentados em um círculo. X está de preto. Ele aparece e toma seu lugar ao centro)

X: Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Estado afetivo suscitado pela consciência 
do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. O medo. (Pausa)
Qual o maior medo de vocês? 

7: Eu não tenho medo. Medo medo não. Tenho sim. Eu acho. Eu tenho medo de ficar sozinho todos 
os dias. Eu tenho medo de ficar sozinho, sabe? Da solidão, não não tenho, mas vocês me conhecem,
sabem como eu sou, eu sou assim. Tenho medo de ficar sozinho na minha cama quando tudo fica 
escuro. Medo de não ter luz. Eu tenho medo da falta de luz. Quando ninguém pode me ver e me 



ajudar. Eu tenho medo do escuro que faz quando eu vou dormir. Da falta de luz. Do breu. Eu tenho 
medo disso. Mas eu tinha, antes era assim, agora mudou. Mas eu sou muito corajoso, não tenho 
medo de nada. 

(Tempo)

9: Eu tenho medo de perder a memória. Das minhas memórias desaparecem e eu não lembrar de 
mais nada. Não lembrar da minha querida mãe, que morreu. E do meu pai. Não lembrar que eu vivi 
lá fora um dia quando criança e que eu gostava de ir para praia. Tenho medo de não lembrar do mar.
Eu tenho medo de não lembrar da areia grudada no pé. 

8: Eu também tenho um medo assim. De esquecer. Mas o meu medo é que minha mãe me esqueça. 
Eu tenho medo da minha mãe me esquecer; não se lembrar mais de mim. Eu tenho medo da mente 
apagar tudo e as pessoas não se lembrarem de mim.  

(Tempo)

3: Eu tenho medo quando as vozes falam. Falam aqui ó, no meu ouvido, como se alguém estivesse 
conversando comigo. Eu tenho medo quando as vozes mandam eu bater em alguém. Eu tenho medo
do que elas falam. Elas mandam eu fazer coisas. Eu não gosto de fazer, mas elas mandam. E eu 
tenho que fazer senão elas não param. Eu tenho medo das vozes. 

(Tempo)

4: Eu tenho medo do teto desabar. Eu tenho esse medo. Penso nisso todos os dias. E se o teto 
desabar? Eu fico olhando para esse teto todo cheio de goteiras e eu só consigo pensar nisso. E se 
esse teto cair? Como seria? Eu tenho medo do teto desabar. Eu já tentei falar para os guardas que 
isso aqui está caindo, mas ninguém me ouve. O teto vai cair. Eu tenho certeza. Eu era arquiteto 
antes de vir parar aqui. Eu trabalhava em um escritório, mas daí minha cabeça começou a falhar e 
me mandaram para cá. Mas eu ainda sei. Eu sei que esse teto pode cair. Eu ainda lembro da minha 
profissão. Ainda sei olhar para uma construção e avaliar os danos. Eu sei. Mas ninguém me ouve. 
Isso aqui ainda vai cair. 

5: Eu tenho medo exatamente dos que os outros falam. Das fofocas. Isso me assusta. Tudo me 
assusta. Eu tenho facilidade em acreditar nas coisas. Uma vez, quando eu era criança, me contaram 
que se olhar demais para a luz, você pode ficar cego, então eu passei a fechar os olhos toda vez que 
eu ficava em baixo de uma luz. Eu passei a não olhar para o sol. E com o tempo fui preferindo ficar 
em casa protegido. O mundo lá fora é muito perigoso. Tem muita luz. Hoje em dia tudo tem luz. 
Meus olhos são sensíveis. Eu usava óculos escuros, mas os guardas me tiraram. AQUELES 
DESGRAÇADOS. EU AINDA VOU DAR O QUE ELES MERECEM

(Tempo)

1: Eu tenho medo do mundo. O mundo me assusta. Todo dia milhões de pessoas nascem, você já 
pensou nisso? E onde vão colocar essas milhões de pessoas? Todo dia nasce muita gente. Daqui um 
dia não vai mais caber mais ninguém no mundo. Aqui já está tudo lotado. A gente tem que dividir o 
quarto. Imagine daqui uns anos. A tendência do mundo é só aumentar. O mundo me dá medo. Eu 
tenho medo do crescimento do mundo. Eu tenho muito medo das novas crianças que estão 
crescendo. Elas vão ocupar o meu lugar. Elas vão roubar o meu lugar aqui. Eu tenho medo disso. 
Todo dia alguém nasce, um dia não vai mais caber.  Eu acho que tinha que ter uma lei para cada 
casal ter só um filho. Isso iria resolver pois todo mundo tem medo de ser preso. Todo mundo ia 
respeitar. 



(Tempo)

6: Eu tenho medo de ficar aqui para sempre. Eu tenho esse medo. Eu não quero ficar aqui pra 
sempre. Eu quero voltar para o mundo. Eu tenho medo de morrer aqui e ninguém aparecer no meu 
velório. Eu tenho esse medo de ficar aqui para sempre. De morrer aqui, sem ninguém para fazer 
uma oração para mim. Eu tenho medo do futuro. É, eu tenho medo do futuro. Às vezes eu acordo à 
noite com medo que o futuro chegue logo. Por que no futuro as pessoas vão morrer. E isso me dá 
medo. Várias pessoas aqui morreram. Eu sinto a falta de alguns. 

(Tempo)

2: Eu eu tenho medo das perguntas que me fazem. Eu tenho medo quando me jogam na parede e me
perguntam coisas. Eu tenho medo de perguntas como essa; de não saber como responder. Eu tenho 
medo de não saber. Parece que sempre querem saber alguma coisa de mim. Parece que estão me 
acusando. É uma sensação muito ruim. Eu tenho medo é das perguntas que fazem toda hora 
querendo saber algo de mim. Eu não estou escondendo nada. Parece que estão me encurralando 
toda hora. Eu detesto essas perguntas. Eu fico nervoso.

(Black out)

10: Meu medo é das bactérias que estão por todos os lados. O Jefferson consegue ver. Ele me avisa 
quando tem muita bactéria perto de mim. Ele sempre me avisa antes de comer. Ele é especialista 
nisso, não é Jefferson? Claro que é. Agora você vai desconversar? Porra, Jefferson.  (Pausa) Esse é 
o meu medo. Medo das bactérias, por isso eu nem cumprimento ninguém. Não gosto de pegar nas 
mãos das pessoas. Eu prefiro ficar distante às vezes. Às vezes é melhor. E levo esse pote de gel para
todos os lados. Gosto de estar limpo, mas isso é difícil aqui. Outro problema é a água. As pessoas 
pensam que a água é para limpar, mas aí eu te pergunto: e se a água estiver suja? Como faz? Eu 
tenho medo é das bactérias que estão na água. 

CENA 6   – COMIDA 
(Luz acende e revela uma grande pilha de arroz com feijão jogada no chão)

VOZ OFF: Como ninguém lavou os pratos do almoço, o jantar será servido no chão. Comam tudo, 
até não sobrar um único grão. 

(Eles ficam apreensivos, mas logo pegam o arroz do chão e comem com a mão)

(Tempo)

VOZ OFF: Eu não quero ver um grão no chão.

(Eles voltam e devoram tudo)

CENA 7 – BARATA  
(1 e 2 limpam o chão)

2 – Hoje eu tive um sonho. 

1: Sonhou com o quê? 

2: Que a máquina de choque tinha chegado. Sonhei que eles me deram um choque muito forte que 



me transformava em grilo. 

1: E isso acontece mesmo.  

2: Você acha? 

1: Sim. Uma vez eu ouvi falar de uma história de um homem que se transformou em uma barata. 

2: Em uma barata? 

1: Sim. Ele se transformou em barata de uma noite para outra. 

2: E o que aconteceu? 

1: Ele teve que se acostumar a viver assim. 

2: Será que a máquina de choque virá? 

1: Eu não sei. Mas você tem que se preocupar mais do que todo mundo. 

2: Por quê? 

1: Você é 30 por cento. Quem é 30 por cento sofre mais. 

2: Isso não é assim. Aposto que você também está com medo. 

1: Eu não tenho medo. Eu sou imune ao choque. 

2: Como assim imune ao choque? 

1: Eu sou, ué. O choque não funciona em mim. 

2: Você está mentindo. Não existe isso do choque não funcionar. 

1: Quer apostar? 

2: Eu quero. 

1: Tem uma máquina velha de choque encostada na salinha do fundo. A gente pega ela e testa. 

2: Isso não vai dar problema? 

1: Não. É só fazer direito. 

2: Fazer direito? 

1: Sim. Fazer direito. 

2: Combinado. 

1: Mas vamos tomar muito cuidado. 



           CENA 8 - JOGO DE DAMAS
Um tabuleiro gigante no chão. 3 e 4 jogam damas, as peças são os outros personagens. Eles 
manuseiam os corpos modificando as casas. 

(Sirene toca)

CENA 9 - O CHEIRO RUIM 
8: Se eu pudesse reclamar de alguma coisa, eu reclamaria do cheiro ruim. No começo eu vomitava. 
Era algo horrível, mas depois a gente se acostuma, não deveria, mas se acostuma. O cheiro entra 
pelas narinas queimando. É como se o fogo tivesse pernas. Entra queimando e vai direto para o 
estômago, bate no estômago e faz a comida voltar. Às vezes não dá para segurar... Às vezes é 
impossível segurar. O cheiro me incomodava tanto que no começo eu andava com uma blusa 
tampando o nariz, mas daí os guardas começaram a pegar no meu pé e eu tive que parar. Fui 
obrigado a me acostumar com o cheiro. Agora eu não sinto mais cheiro algum. É como se o meu 
nariz tivesse estragado. Ele estragou, não serve mais para sentir aromas. Nem o cheiro da comida eu
consigo saborear. Eu perdi... como se diz? A... sensibilidade. Agora eu ando com esse nariz 
estragado. 

9: O meu nariz também não funciona mais. Eu tenho que trocar de nariz. Esse já não funciona. Não 
serve para nada. Eu não consigo sentir o cheiro de nada, nem da comida. De nada. É a pior coisa. 
Uma vez eu li que os homens são animais instintivos e o cheiro ajuda a localizar os outros, agora 
quando a gente não tem como cheirar, a gente deixa de ser humano, sabe? Que engraçado, eu deixo 
de ter o animal do homem. Eu quero o meu nariz de volta. Alguém tem um nariz aí para me dar? 
Um nariz, só um? Alguém tem? Eu preciso de um novo. Esse que eu tenho não serve mais para 
nada. Um nariz, unzinho só? 

8 – Lá fora a gente tem tão pouco tempo para tanta coisa e aqui a gente tem tanto tempo para nada. 

TODOS: Shiii. Silêncio. 

CENA 10 –  CONSULTA COM O DOUTOR 
(Uma sala de espera. 4 cadeiras postas, duas filas. Chega o 10 e senta em uma cadeira, ele fala e 
gesticula com o seu amigo imaginário)

10: Senta aí. O doutor já já aparece. Vamos esperar aqui. Então, o que você acha dessa máquina de 
choque? (Pausa) Você acha mesmo? (Pausa) Claro que não. Não viaja, não é assim. Que pegar fogo 
o quê? Você está assistindo muita tevê. Na vida real não é assim. Escuta. Eu vou perguntar para o 
Doutor. Escuta. Você não quer escutar. Você anda muito rebelde ultimamente, não escuta mais. O 
que aconteceu?  (Pausa), ah é, você acha? Vai lá então com os seus novos amigos. Não me venha 
com essa agora. (Pausa) Você anda com umas ideias estranhas. (Pausa) O que anda acontecendo 
contigo, Jefferson? Olha pra mim quando eu estiver falando. O que está acontecendo contigo, hein? 
Arrumou novos amigos foi? (Pausa) Fica quieto que lá vem ele. 
 
(5 chega)

5: Lá vem ele o quê? O que você anda falando de mim? 

10: Nada. Eu não falei nada. 

5: Eu já estou cheio desses cochichos. Para todo o lado as pessoas ficam com cochinhos. QUE 
INFERNO. 



10: Calma. Eu só estava falando com o Jefferson sobre... 

5: SOBRE O QUÊ? HEIN? SOBRE MIM? TODO MUNDO FALA SOBRE MIM. 

10: Não é sobre você? 

5: É SOBRE O QUE ENTÃO? 

10: É sobre a máquina de choque. O Jefferson disse que vai sair fumaça da cabeça quando a 
máquina der choque na gente. O que você acha? 

5: Da minha não vai sair nada.

10: O Jefferson falou que vai. Da sua principalmente.  

5: NÃO VAI SAIR NADA. 

10: Como você sabe? 

5: Sabendo. Da minha cabeça não vai sair nada. 

10: E você acha que o Jefferson vai sofrer mais por ser diferente? 

5: Eu não sei. 

10: Diga que ele não vai sofrer, por favor.

5: Não vou dizer nada. 

10: Ele é sensível.

5: Pare de falar. 

10: Você também vai ver o Doutor hoje? 

5: Sim. Mas ele está atrasado. DE NOVO. 

10: O Jefferson disse que ele vai chegar logo. O Jefferson pressente as coisas...

5: Eu acho que ele vai demorar. 

10: Eu também achava, por isso sentei. 

(Tempo)
(5 vai sentar na cadeira ao lado de 10)
(10 empurra o 5)

10: Você está querendo matar o Jefferson? 

5: O QUÊ? 

10: Você quer matar o Jefferson? 



5: VOCÊ ME EMPURROU? 

10: Claro, você queria matar o Jefferson esmagado. 

5: EU NÃO QUERIA MATAR NINGUÉM, MAS QUE SACO.  NÃO DÁ PARA FICAR EM PAZ 
NESSE LUGAR. 

(5 está saindo)

10: Espere, o doutor está chegando. 

5: NÃO VOU ESPERAR MAIS CARALHO NENHUM. 

10: O Jefferson disse para você esperar... 

(5 sai)

10: Está vendo, Jefferson, o que você fez? (Pausa) Foi sua culpa sim. Não me venha com essa cara 
dissimulada. Sim. Foi você sim. Você deixou ele irritado. Você sempre faz isso. Você ainda vai nos 
meter em enrascada. Eu não sei por que eu ainda fico te dando confiança; eu não sei por que eu 
continuo sendo seu amigo. Aliás, por que você não vai atrás dos seus novos amigos, hein?  Pensa 
que eu não sei. Eu estou sabendo que você tem novos amigos. Vai lá, vai. Você sempre estraga tudo.
Fica quieto agora que o Doutor já vai chegar. 

CENA 11: MÁQUINA DE CHOQUE
(Uma máquina de choque está no meio do palco: é uma cadeira com um capacete transmissor.
1 e 2 entram)

1: Venha venha, eu trouxe ela aqui mais cedo. 

2: Você pegou mesmo. 

1: Claro, eu disse que ia pegar. 

2: Não acreditei. 

1: Vamos arrumar. Acho que ela não funciona direito. 

2: Isso é bom ou ruim? Vai piorar ou melhorar o choque?  

1: Eu não sei. 

2: E outra coisa: os guardas não vão ficar sabendo não, né? 

1: Claro que não. Não fique com medo. Venha cá, me ajude. Temos que conectar esses fios. 
Arrumar tudo. 

(Eles mexem nos fios)

2: Acho que a gente pode deixar isso para lá. 



1: Como assim? 

2: A gente não precisa provar nada. 

1: Agora já estamos aqui. Vamos fazer. 

2: Mas eu não quero. 

1: Você não disse que é forte? 

2: Eu disse, mas não precisa provar... 

1: Eu vou primeiro. 

2: Não. É melhor não. 

1: Eu vou te provar que o choque não funciona em mim. 

(1 senta na cadeira de choque e coloca o transmissor na cabeça)

1: Quando eu disser ok você liga na tomada. 

2: Tudo bem. 

1: Meu santinho me ajude nessa hora. 1, 2, 3, ok. 

(2 liga na tomada)
(1 Começa a tremer todo e gritar)
(Tempo)
(2 desliga)

(1 está todo torto jogado na cadeira)

2: Você está bem? 

(1 não responde)
(2 vai até ele e mexe nele. Ele dá um susto em 1)

1: Buuuhhh. 

2: Porra, pensei que você tinha morrido. 

1: Está vendo não funciona em mim. Eu estou bem. 

2: Mas... 

1: O choque não funciona em mim. 

2: Eu pensei que você tinha morrido. 

1: Agora é a sua vez. 



2: Eu não quero. 

1: Vai sim. Vai ter que ir. Trato é trato. 

2: Mas eu estou com medo. 

1: Não precisa ter medo. De repente a máquina não funciona contigo também. 

2: Eu não sei. 

1: Vai logo, antes que os guardas apareçam. 

2: Ok. Eu vou. 

(2 senta-se na máquina e coloca os transmissores)

1: Está pronto? 

2: Espere um pouco. 

1: Ok. 

2: Deus pais que estás no céu... 

1: Está bem. Vamos? 

2: Só mais um pouco. 

1: Tudo bem. 

(2 faz o sinal da cruz)

2: Vamos. 

1: No três. 1, 2, 3. Foi. 

(1 não liga a tomada)

(2 Começa a gritar e a tremer)
(1 se aproxima. 2 continua a gritar)

2: Para, para. Desliga. 

(1 tira o capacete de transmissão da cabeça do outro)

1: Mas eu nem liguei. 

(2 se joga na cadeira, derrotado)

2: Estava desligada? 

1: Sim. Eu nem liguei a máquina. Além do mais ela nem funciona. 



2: Mas eu senti. 

1: Foi tudo invenção da sua cabeça. Estava desligada o tempo todo. 

2: Mas como assim? 

1: Eu estava brincando contigo e você caiu. 

2: Mas não é real o que eu senti? 

1: Só é real dentro da sua cabeça. 

2: Mas que estranho eu podia jurar... 

1: Eu sei. Eu te fiz acreditar nisso. 

2: E eu acreditei. 

1: Sim. Tudo aconteceu dentro da sua cabeça. 

2: Isso é muito maluco. 

1: Sim. Agora me ajude a levar ela daqui. 

2: OK. 

(Eles saem empurrando a cadeira)

 QUEBRA 2 - PASSADO 
(Todos estão sentados em círculo. O X está no meio do círculo)

X: E agora, o decorrido; o pretérito; o imediatamente anterior. O que já passou. Passado. O que 
vocês têm a dizer sobre o passado de vocês? 

(Silêncio) 

4: Eu era arquiteto antes de entrar aqui. Eu tinha uma mulher. Tìnhamos acabado de casar, mas um 
dia eu cheguei em casa e descobri que ela estava me traindo. Minha cabeça falhou. Eu não sei 
explicar, mas minha mente estragou naquele dia. Eu não conseguia pensar direito, só sabia que não 
poderia continuar naquela casa. Então eu decidi ir para a rua. Viver do meu jeito. Eu vivi algum 
tempo na rua, mas um dia uma mulher de roupa branca conversou comigo e decidiu me mandar 
para cá. Eu não lembro dessa conversa, mas eu sei que ela não gostou muito das minhas respostas. 
Então ela decidiu me mandar para cá. Eu lembro do meu primeiro dia aqui. Foi horrível. Mas agora 
eu me acostumei. 

(Tempo)

6: Me mandaram para cá porque eu contei que tinha um homem que me seguia para todos os lados. 
E tinha mesmo. Só que minha família não acreditou em mim. Começou no trabalho e foi me 
seguindo para todo os lados. Eu ia para a escola do meu filho e lá tinha esse homem me olhando. Eu
ia para o futebol e quando eu olhava para o fundo, o mesmo homem estava lá. Isso acontecia o 



tempo todo. Esse homem me seguia para todo lado, mas eu nunca consegui desmascará-lo. Ele 
sempre fugia. Eu sei bem que ele me seguia para todos os lados. Acho até que ele já entrou na 
minha casa. Quando eu contei isso para a minha família, minha família resolveu chamar um 
médico, só que o médico também não via esse homem. Só eu via esse homem. Quando eu conto 
para as pessoas, as pessoas não entendem. Eu acho que ele quer os meus dentes. Porque meus 
dentes são bons; são firmes. Olhe. É isso que ele quer. Eu tenho certeza. 

(Tempo)

7:  Minha mãe começou a dizer que eu mudava toda hora de opinião. Que eu dizia uma coisa e fazia
outra. Que eu mudava de ideia o tempo todo. Isso é verdade, mas não tem problema, ou tem? Eu 
não sei. Acho que sei que foi minha mãe que não aguentou mais ficar comigo. Ela dizia: desse jeito 
não dá mais. Eu não entendia. Eu não gostava dela. Eu amava ela. Eu sinto a falta dela. Mas eu 
odeio ela. Você entende? 

(Tempo)

5: Minha mulher me mandou para cá. Eu era casado há 2 anos. Ainda estávamos no começo. A 
gente tinha planos. A gente queria ter um cachorro e dois filhos. Eu amava ela, mas ela tinha medo 
de mim. Ela dizia que quando a gente discutia, eu ficava muito agressivo. Eu ia para cima dela. Mas
nunca bati nela. Isso eu nunca fiz, mas eu mudava completamente. Eu não sei como isso acontecia, 
mas era assim. Eu ficava muito nervoso do nada e ia para cima dela. Ela pensou em chamar a 
polícia, mas seria ruim pra mim, como ela me amava muito preferiu me mandar para cá. Para ver se 
eu consigo me acalmar. Mas eu não sei se está funcionando. Às vezes eu fico bravo com as pessoas 
aqui, mas nunca cheguei a agredir ninguém. Não sei se sou capaz. Eu apenas grito e xingo muito a 
pessoa. Às vezes até quem eu gosto muito. Eu não consigo controlar. 

(Tempo)

1: Eu posso falar? Eu estava na faculdade quando começou a me dar um medo enorme. Um medo 
do mundo. Um medo de multidões. Minha sala estava lotada e de repente eu fiquei com medo de 
sair pela porta. Me bateu um medo de encarar as pessoas na saída. Eu fiquei com medo de ser 
atropelado. Não conseguia sair do meu lugar. Meus amigos perceberam que eu não estava bem e 
chegaram até mim, mas eu não conseguia falar nada. Então, foram até a enfermaria e chamaram um 
médico. O médico veio, olhou meu pulso, minha pressão... Mas percebeu que era algo psicológico. 
Então me mandaram fazer o tratamento. Eu tive que largar a faculdade. Só que foi piorando e eu fui
ficando cada vez mais com medo do mundo. Até que me mandaram para cá. Para viver isolado, mas
aqui tem muita gente. Quando todo mundo se aglomera, ainda me dá um medo. 

(Tempo) 

3: Eu trabalhava com computadores. Sou técnico de sistemas de informação. Eu trabalhava o dia 
inteiro sentado em uma cadeira apenas cuidado de bancos de dados. Mas eu comecei a ouvir coisas. 
Eu estava sentado trabalhando e de repente eu ouvia uma voz que me mandava levantar e ir pegar 
café. Começou assim, coisa simples. Depois essas vozes começaram a me mandar fazer coisas mais 
agressivas. Me mandavam xingar o chefe, a bater nos funcionários. Uma vez eu ouvi que devia 
quebrar os computadores. Eu não conseguia trabalhar e comecei a bater forte com o teclado, até que
ele quebrou todo. Os outros funcionários viram aquilo e vieram me segurar, e eu acabei batendo 
neles. Eu fui despedido nesse dia. E para não ser preso por agressão, me mandaram para cá. Mas eu 
não sei o que é pior: ficar por aqui ou em uma cadeia. Acho que aqui é pior por que a gente tem que 
tomar remédio. Eu detesto tomar remédio, mas somos obrigados. 



(Tempo)

8: Eu não me lembro como vim parar aqui. Eu não me lembro de quase nada antes de viver aqui. Só
me lembro de alguns flashes da minha mãe. Lembro do rosto dela. E de como tinha a mão macia e a
voz suave. Lembro de alguns detalhes desconexos. Mas eu não sei nem se ela já morreu. Eu não sei.
E isso é o pior. Não saber se a própria mãe morreu. 

(Tempo)

9: A minha história não tem nada demais. Eu não tenho nada do que me envergonhar. Eu não fiz 
nada. Eu não tenho nada. Sou considerado o mais são daqui. O que vocês querem saber? (Pausa) 
Minha mãe morava aqui. A dona Zélia. E eu vinha para cá desde criança, nem sempre eu entrava, às
vezes eu ficava do outro lado do muro e meu pai entrava. Eu só conseguia entrar quando o diretor 
não estava. Quando minha mãe morreu, meu pai não quis ficar cuidando de mim sozinho, então ele 
perguntou se eu poderia ficar aqui. Fizeram uns exames em mim e disseram que eu não poderia 
ficar. Mas como eu não tinha para onde ir, e como todos gostavam da minha mãe, eles deixaram eu 
ficar até conseguir um lugar melhor. E então o tempo foi passando, passando. E estou aqui até hoje. 
Quando não se tem para onde ir, qualquer lugar é casa. 

(Tempo). 

2: Eu tinha família, tinha não, ainda tenho. Mas minha família tem vergonha de mim, porque eu 
sempre fui de pensar de forma diferente, sabe?  Desde pequeno eu gostei de perguntar as coisas, 
mas não as coisas normais que as pessoas perguntam, sabe? Minha família tinha vergonha de mim 
quando eu começava a falar sobre as coisas que eu via. E sempre me acusavam. Eu via outros 
mundos. Outros universos. Sabia que existe o planeta terra em outras galáxias? O mesmo planeta, 
do mesmo jeito, só que ainda não descobriram. Mas eu acho que se eu estudar bastante eu consigo 
encontrar. Imagine o planeta terra das outras galáxias. É incrível. Eu acho que eu sou capaz de 
encontrar. Eu posso. Eu cheguei aqui pois minha família tinha vergonha de mim. Minha família não
gostava quando eu começava a dizer as minhas visões. Eles me mandaram para cá para eu parar de 
ver as coisas, mas isso só contribuiu ainda mais. Eu estou fazendo uns desenhos. Você querem ver? 
Eu pedi para colar nas paredes, mas os homens não deixaram. Eles acham que as cores deixam a 
gente mais instável.

10: Eu vim parar aqui por culpa do Jefferson. Foi sua culpa sim. Fica quieto agora que eu estou 
falando. Quando eu era adolescente, eu tinha que passar por um beco para voltar para casa. E eu 
tinha muito medo. Os meninos mexiam comigo todos os dias. E eu tinha medo. Então, o Jefferson 
apareceu. Ele apareceu para me ajudar. Foi como um anjo da guarda, sabe? É meio brega, mas é 
assim que eu vejo. Eu sempre conversava com ele antes de sair na rua. Ele me dava apoio. Mas aí, 
meus pais começaram a achar estranho, por que eles não viam o Jefferson. Quem não vê o Jefferson
acha estranho mesmo. Foi assim que eu vim parar aqui. E o Jefferson veio junto. Ele não quis ficar 
de lado de fora sozinho. (Pausa) Como eu não tenho muitos amigos aqui, eu passo o tempo todo 
falando com ele. Eu gosto dele. Mas eu não falo isso para ele, pois não quero que ele se sinta 
demais. Ele é muito egocêntrico. 

CENA 12- AMOR LOUCO 

6: Oi. Você sabe para onde você vai quando sair daqui? 

7: Ainda não. Acho que sei. Não. E você? 

6: Eu também não. Mas eu adoraria ir contigo. 



7: Eu também. 

6: Tem uma coisa que eu fico pensando toda vez que eu te vejo. 

7: O quê? 

6: O seu nariz. 

7: O meu nariz? 

6: Sim. Ele cabe perfeitamente no seu rosto. É bem simétrico. Eu acho lindo. 

7: (Envergonhado): Ah, obrigado. Eu também tenho uma coisa para te falar. 

6: Pode dizer. 

7: Mas eu tenho vergonha. 

6: Diga. 

7: Eu adoro as linhas do seu cabelo. 

6: As linhas do meu cabelo? 

7: Sim. São bem retas e volumosas. Eu adoro isso. 

6: Ah, muito obrigado. Tenho uma pergunta para te fazer. 

7: Pode falar. 

6: Você gosta de pão? 

7: Sim. 

6: Eu também gosto.  É tão gostoso, né?

7: Mas eu não gosto. 

6: Mas você disse que gosta.

7: Sim. 

6: Viu, temos tanta coisa em comum. 

7: Não. 

6: Não o quê? 

7: Não temos muito em comum. 

(Tempo)



6: Você está preocupado com essa notícia do choque? 

7: Eu não. Estou sim.  

6: Eu fiquei com medo. 

7: Não se preocupe, isso vai demorar ainda. Não é para agora. 

6: Eu espero que não. Eu não quero levar choque novamente. 

7: Você já levou choque? 

6: Eu já, todo mundo aqui já levou. Você não? 

7: Eu não. Eu já. Já faz tempo. 

6: Eu vou pedir para eles não darem choque em você. 

7: Eu vou pedir para eles darem choque em você. 

6: Para dar choque em mim? 

7: Não, eu disse errado. Para não darem choque em você. 

6: Ah sim. Às vezes eu não entendo o que você fala. 

7: Sim. Eu estou acostumado. Às vezes eu sou meio confuso. 

6: E para onde você gostaria de ir? 

7: Qualquer lugar longe daqui. E você? 

6: Eu gostaria de ir para o deserto. Viver no deserto. 

7: Por quê? 

6: Porque lá tem sol o dia inteiro. Eu gosto de pegar sol. 

7: É uma péssima ideia. 

6: Péssima ideia? 

7: Sim. Mas eu quero ir. Não gosto de sol. 

6: Não gosta? 

7: Eu também gosto de pegar sol. 

6: Você iria comigo? 

7: Claro. 



6: A gente seria feliz fora daqui. 

7: Nada de choque. Nada de frio. 

6: Eu vou sonhar com isso hoje.

CENA 13 – LAVANDO ROUPA 
(Várias pilhas de roupas estão por todo lado. Algumas bacias. As personagens esfregam as próprias 
roupas. Alguns esfregam a roupa no próprio corpo. 

Enquanto a ação acontece, eles cantam uma música )

“Ei seu moço 
escute o que eu vou falar 
para quê tanta maldade 
nos tirando a liberdade

Ei seu moço
escute o que eu vou falar 
para quê tanta maldade 
nos tirando a liberdade

Me tiraram daquele mundo 
Me chamaram de imundo 
Eu não sei o que aconteceu 
Mas aquele não sou eu 

Eu sou senhor do meu tempo 
sou senhor da minha ação 
veja se você consegue ver 
toda essa solidão 

Ei seu moço
escute o que eu vou falar 
para quê tanta maldade
nos tirando a liberdade

Ei seu moço
escute o que eu vou falar 
para quê tanta maldade
nos tirando a liberdade

Olhe bem para a minha cara
veja se consegue ver 
Eu sou alguém de alma 
Alguém de parecer 

Eu vou te dizer uma coisa 
uma coisa eu vou te dizer 
Deixa de ser cego 
você não consegue ver



Ei seu moço
escute o que eu vou falar 
para quê tanta maldade
nos tirando a liberdade

Ei seu moço
escute o que eu vou falar 
para quê tanta maldade
nos tirando a liberdade”

(Quando terminam, eles estendem a roupa no varal. O varal fica lotado. As roupas brancas 
penduradas)

VOZ OFF: Chega dessa cantoria. Menos cantoria e mais trabalho. 

          CENA 14 - COREOGRAFIA DO REMÉDIO
(Toca uma sirene)

VOZ OFF: Atenção, hora do remédio. 

(Uma fila se forma. 
Eles marcham sincronizadamente. 
Eles vão até os copos com os remédios. 
Um por um, eles jogam os remédios fora, mas fingem que tomam. 
Eles fazem isso de forma sincronizada e rápida. Uma coreografia aparece. 

Eles voltam a fazer coisas normais)

               CENA 15 -  CORRIDA
(5 está amarrado em uma cadeira de rodas, com a boca tampada. 
9 também está amarrado em uma cadeira de rodas. 

6 e 7 se aproximam. Eles se colocam atrás das cadeiras de rodas)

6: Amor, vamos apostar corrida. 

7: Vamos. 

6: Tem que dar 3 voltas completas aqui. Quem fizer primeiro ganha. 

7: Quem perder, lava a roupa do outro. 

6: Apostado. 

(Eles dão voltas com as cadeiras)

7: Ganhei. 

6: Mas é que o seu é mais leve. Assim não vale. 

7: Da próxima vez a gente troca. 



6: Da próxima vez a gente sobe das cadeiras, o que acha? 

7: Acho horrível. Uma ótima ideia. 

(Depois que a corrida acaba, eles começam a fazer zigue-zague. A corrida vira uma dança)

QUEBRA 3 - SONHOS 
(Todos sentados em círculo, X aparece no meio do círculo)

X: Vontade reprimida, desejo expresso. Acepção de futuro. O sonho. 
Eu quero saber quais os sonhos de vocês? 

(Silêncio. Todos pensam)

4: Meu sonho é sair daqui e voltar a trabalhar no meu escritório de arquitetura. Desenhar meus 
próprios projetos. Criar. Meu sonho é poder criar novamente. Eu quero criar escolas. Projetar 
escolas fortes que aguentem a chuva. 

(Tempo)

1: Meu sonho é conseguir morar sozinho. Ter um lugar só para mim, e não ser perturbado por 
ninguém. Meu sonho é viver comigo mesmo em um lugar confortável. 

(Tempo)

9: Meu sonho é que esse lugar melhore. Que seja digno para se viver. Eu sei que tem muitos 
problemas, mas eu sonho com um lugar que seja confortável. Esse é o meu sonho. Talvez, algum 
dia, eu tome conta desse lugar.  Como eu não tenho para onde ir, só posso esperar que esse lugar 
melhore. 

(Tempo)

5: Meu sonho é ter uma loja para vender algumas coisas. Quero ser dono de loja. Ficar no balcão 
trabalhando, vendendo comida. Eu quero ter uma loja. Quero ser dono, patrão. Não quero ninguém 
mandando em mim. 

(Tempo)

2: Meu sonho é poder me mudar para a terra da outra galáxia. Eu sonho em conseguir provar que 
existe. E eu sei como chegar lá, só preciso sair daqui. . 

7: Meu sonho é voar, mas não voar de avião. Não, não. É. Voar também. Mas tem outro. Não, é 
esse. Eu nunca voei. Eu sonho um dia em voar bem alto. Sentir o vento, sabe? Voar longe.  
Voar é a melhor coisa. Uma vez eu voei quando eu dormi. Não. Eu estava acordado só que com os 
olhos fechados. Eu voei para bem longe. Aconteceu exatamente como eu imaginei. 

(Tempo)

6: Meu sonho é que eles peguem esse homem que fica me seguindo. Que a polícia consiga prender 
esse cara logo. 



(Tempo)

8: Meu sonho é poder ouvir música um dia inteiro sem ser interrompido. Aqui eu não consigo ouvir.
Meu sonho é deitar na rede e ouvir música a tarde inteira. Simples.

(Tempo) 

3: Meu sonho é poder andar de carro. Eu nunca andei de carro. Meu sonho é ter um carro e poder 
andar por aí. Levar todos os meus amigos para passear, mas eu não quero comprar um carro, eu 
prefiro pegar um na rua. 

(Tempo)

2: Meu sonho é colar os meus desenhos por aí, inclusive nesse lugar. 

(Tempo)

10: Meu sonho é que um dia o Jefferson encontre um espelho para que ele possa se ver. Ele nunca 
viu o próprio rosto. 

CENA 16 – VOZES
(4 está fazendo desenhos arquitetônicos em uma planta com réguas e esquadros)

(Entra 3. Ele observa 4 por trás. Vê os desenhos.  
3 parece perturbado. Ele fala sozinho, coloca a mão na cabeça como se fose possível abafar as 
vozes. Tempo. Ele olha fixamente para a planta de arquitetura. 
Ele vai até 4 e rasga os projetos numa fúria. Faz pedacinho de tudo) 

4: Nãooooo. Por que você está fazendo isso?  

3: Os desenhos. 

4: Você destruiu tudo. Seu filho da puta. 

3: Os desenhos. 

4: O que tem os desenhos? 

3: Elas não gostam. 

4: Elas quem? 

3: Elas aqui dentro. 

4: Aqui dentro onde? 

3: Da minha cabeça.

4: Como assim? 

3: As vozes da minha cabeça. Elas mandaram. 



4: Filho da puta, você acabou com o meu projeto.. Você acabou com o projeto todo. Como vamos 
melhorar esse lugar agora? 

3: Mas foram elas... 

4: Pare com esse negócio de transferir a culpa. A culpa é sua.

3: Os desenhos são sinais... 

4: Sinais de um tempo melhor, mas você destruiu. Eu estava projetando melhorias para esse lugar. 
Tudo ia mudar, mas você destruiu, seu desgraçado.

3: (Voltando a si): Me desculpe. Eu não quis fazer isso. Foram as vozes. “Vai lá e destrói tudo, vai 
rápido”. Elas ficaram falando. Foram as vozes. Aqui dentro ó. Eu escuto... 

4: Eu não quero saber. Você sempre diz isso. 

3: Mas é verdade. Eu não tenho controle.
 
(4 sai)
(3 conecta os fios do seu teclado. Os fios vão pelo palco todo) 
Ele está online. Alguns barulhos eletrônicos. Tempo. 3 está entretido com o sistema)
(4 volta. Fica por trás de 3 e observa. De repente, 4 entra arranca todos os fios. A conexão cai)

3: Porra, por que você fez isso? 

4: As vozes me mandaram. 

3: Mentira. 

4: É verdade. 

3: Eu estava livrando esse lugar dos vírus. Está cheio de vírus. 

4: Isso não é problema meu. 

3: Mas é a minha missão, você estragou a minha missão. A minha missão é livrar esse lugar dos 
vírus. 

4: Comece livrando os vírus dentro da sua cabeça. 

3: Não tem vírus dentro da minha cabeça. 

4: Tem sim. E um dos piores. 

3: Filha da puta. 

4: Filho da puta é você que faz um monte de merda e coloca a culpa nas vozes. 

3: Mas eu escuto vozes. 

4: Isso não é problema meu. 



3: Você fez isso por que não tem missão aqui. 

4: Minha missão era resolver esse lugar, mas você destruiu o meu pojeto. 

3: A minha missão que é salvar esse lugar. 

4: E você faz isso destruindo os projetos de melhoria? 

3: Eu já te disse: foram as vozes. Eu tive um surto. 

4: Eu não quero saber.

(4 sai. 3 reconecta os fios)

CENA 17 – RITUAL DO VOLEY II
(Em uma cadeira de rodas no meio do palco, o personagem 5 está amarrado. Ele tenta se soltar e 
grita, mas não ouvimos a sua voz. Um grito mudo. Ele tenta com toda a força, mas apenas se cansa)

(Tempo)

Os outros personagens aparecem ao fundo, alguém grita “Hora do voley”.Eles tiram as roupas de 
cima, revelando roupas de jogadores. Eles se alongam. O juiz do jogo (10) toma seu posto. Duas 
equipes se formam. O juiz apita e eles começam a jogar o voley imaginário. Eles visualizam a bola 
de tal modo que a plateia sabe exatamente onde está a jogada. Todos na mais alta sincronia. 
 
Eles estão felizes e parecem não ligar para o personagem 5, que está bem no meio, no lugar da rede.
Eles jogam por algum tempo)

De repente, outro grito)

1: Ponto. 

(Equipe A (1, 2, 3 e 4) comemora)
(Equipe B (6, 7, 8 e 9) se lamenta)

6: A culpa é sua. O erro foi nas suas costas. 

7: Não fui eu. 

8: Foi sim. Você sempre deixa isso acontecer. 

9: Não vamos brigar por isso. 

1: Vamos lá. Vou sacar. 

(Equipe A saca. Novamente se acompanha a trajetória da bola, ela vai parar longe. Outro grito)    

6: Fora. 

(7 vai buscar a bola longe. Ele a pega do chão, a faz quicar e a retorna para o jogo. 
Eles jogam por mais algum tempo, até que a sirene toca e todos abandonam a partida)



(Equipe A comemora. Os outros saem)

1: Ganhamos mais uma vez. 

2: Já é a terceira vez no mês. 

3: Se continuarmos assim, iremos para o campeonato. 

4: Isso. Vamos conseguir. 

1: Rumo ao campeonato. 

(A cena se repete exatamente como no início)

CENA 18 – VOCÊ TOMA MAIS REMÉDIOS DO QUE EU
(Todos os personagens estão olhando para a plateia)

8 – Há quem diga que o louco é aquele que toma remédio para ser normal. Eu tenho dúvidas. Hoje 
em dia é difícil dizer. Eu aposto que você toma mais remédios do que eu. 

9: Você toma mais remédios do que eu? 

(Cortina)
  

      EPÍLOGO - NOTÍCIAS REAIS
(Os atores entram em cena fora dos personagens e leem as notícias)

X: Eles estão nesse lugar porque são descritos como fora da normalidade, mas que normalidade é 
essa? 

1: Adolescente chinês vende o rim para comprar iphone e ipad. 

2: Ken humano gasta 90 mil em cirurgia, mesmo correndo risco de perder o nariz.

3: Família da Indonésia morava com parentes mortos à espera da ressureição. 

4: Indiano é atingido por trem enquanto fazia selfie perto dos trilhos. 

5: Desafio de comer detergente viraliza e médicos alertam o perigo. 

6: Após matar marido, mulher faz amante fazer plástica e tomar o seu lugar. 

7: Engenheiro contrói e se casa com mulher robô. 

8: Jovens fazem cavalo cheirar cocaína e publicam vídeo online. 

9: Mulher casa com bezerro achando ser reencarnação do marido. 

10: Por diversão, adolescentes se incendeiam e pulam da ponte. 

FIM. 


