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- ATO I -

cena 01: 

desce daí

[uma escada alta, bem alta.

ele está preso lá em cima, bem em cima. talvez consiga des-

cer, mas é o que dizem, descer é mais difícil do que subir.

ele está preso.

uma mulher corre desesperada de um lado para o outro. ela 

corre, chora e reza ao mesmo tempo.

são eles.

até que enfim.

são eles!]

SILVIA [ofegante] – vocês... até que enfim! vocês precisam 

me ajudar. 

a Dirce vai me matar, gente.

LAWRENCE – calma, sua desesperada. a Dirce tá pra Cabo 

Frio, ela não vai poder fazer nada com você.

SILVIA – aí é que tá. [apavorada, aponta para o gato no alto 

da escada]

MARGÔT [vendo um pontinho caramelo bem lá no alto] – o Hér-

cules?

OSMAR – puta que pariu! é a sua vez de cuidar dos gatos da 

Dirce...

LAWRENCE – de todos os gatos desse condomínio, o que tá lá 

em cima é justo um da Dirce, “a louca dos gatos”.

MARGÔT – jesus amado. você já chamou?



SILVIA – se eu já chamei?

[SILVIA caminha até o microfone, está em um foco de luz.]

SILVIA – Hércules. Hér-cules. Hééér-cuuu-lêêêês. H-é-r-

-c-u-l-ês. Hércúúúú-lês. Hê-r-cû-lés. Rér-cru-liês. Hier-

-criu-lîês. Hércules. Hér-cú-lês. Hércules. ô Hércules. 

desce daí seu gato filho da puta! como você, a porra de um 

gato, foi ficar preso aí em cima!? 

desce, de-sce, des-ce, desc-e, d-esce, d-es-ce, de-s-ce, 

d-esc-e, d-e-sce, d-es-c-e,

desce Hércules, vem cá, por favor... vem aqui gatinho... 

vem... vem?

[desistindo]

vem porra nenhuma.

o que que eu vou fazer?

vinte e cinco gatos no condomínio, vinte e quatro saem e 

vivem suas [faz as contas] cento e sessenta e oito vidas 

completamente bem, sem nunca terem subido nessa buceta des-

se lugar... daí, o bonitão do Hércules, o gato dourado, o 

gato premiado, o gato que vive como um príncipe, que nunca 

chegou na porra da porta porque é um cagão, resolveu sair 

justo na hora em que eu fui cuidar dele e dos caralhos dos 

outros gatos da Dirce... que agora deve tá vermelha e ale-

gre na praia, comendo camarão!

[desespero]

ai meu deus... o quê que eu vou fazer?

eu vou rezar... rezar não! eu vou chorar... não! eu vou 

correr... 

[SILVIA volta a correr]



cena 02: 

ele odeia surpresa

[os amigos estão correndo pra terminar de arrumar os pre-

parativos da festa. sobe, desce, enche balão, prega balão, 

prega também todos os enfeites que deixam as festas de ani-

versário ainda mais festivas. 

hoje, definitivamente, é dia de festa.

é uma festa surpresa pra ele.

ele odeia surpresas.]

MARGÔT [para SILVIA] – corre! vai logo... acho que ele//

LAWRENCE – será que dessa vez é? entra logo e fecha a porta 

pessoal, cuidado pro gato não sair.

OSMAR – não é ele não. cê tá ansiosa.

MARGÔT – quer saber? tô mesmo! não quero que nada dê erra-

do. quero que essa, que vai ser a primeira festa surpresa 

dele, seja memorável. que ele comemore em grande estilo o 

dia em que a vida dele dá mais uma volta em torno do sol... 

eu quero que ele//

SILVIA [esbaforida, para de correr] – é ele ou não é?

LAWRENCE – pode parar, meu bem, vai com calma que dá tempo. 

OSMAR – a Dirce tá de olho, daquele jeitinho que só a Dirce 

fica de olho. assim que ele passar pelo portão, a gente vai 

ficar sabendo.

SILVIA [sorrindo, como quem acaba de escutar uma piada, mas 

que não gosta muito de piada, porque não entende nunca. vê 

que não se trata de uma piada, definitivamente] – puta que 

pariu! você tá de sacanagem?

OSMAR – claro que não, eu pedi pra ela//

LAWRENCE – puta que pariu! você falou da festa com a Dirce?

MARGÔT – ah não... você não fez isso não. me diz que você 

não falou nada com a Dirce, que você só tá zoando com a 

nossa cara.

OSMAR – gente... é a Dirce... a queridinha de todo mundo, a 

queridinha do condomínio, a vizinha mais amada deste e de 

todos os blocos do magnânimo Condomínio//.



TODOS JUNTOS [para OSMAR] – puta que pariu.

LAWRENCE [pros outros convidados] – ele já sabe de tudo, 

gente. pode sair... cuidado com o Marvelous! olha pro chão.

OSMAR – como assim? ele não sabe de nada.

LAWRENCE – você é sonso assim mesmo ou só tá fingindo demên-

cia? tapado! a Dirce guarda algum segredo? ainda mais pra 

quem... fora que ela vai querer vir na festa e você deve ter 

esquecido que a gente combinou de tomar o doce hoje.

SILVIA [mostrando a língua] – ih! tomei o meu já!

LAWRENCE – logo “senhor faz merda”, o que você fez de novo? 

merda!

OSMAR [se irritando] – se você falar assim comigo de novo, 

eu vou te moer na porrada, sua//

LAWRENCE – sua o que? fala!

[o clima esquenta, mas logo SILVIA e MARGÔT interferem se-

parando os dois amigos que parecem estar acumulando oportu-

nidades pra estourar um com o outro já faz tempo.]



cena 03: 

mais que lembranças

[SILVIA e MARGÔT estão entre LAWRENCE e OSMAR, que diminuem 

a tensão e se olham meio que bufando.]

MARGÔT – ainda bem que algumas coisas mudaram.

SILVIA – mudaram?

LAWRENCE – mudaram. eu, hoje, não brigaria com ele. acho 

que as coisas são como são e não vai ser porrada que vai 

mudar preconceito e visão estreita de mundo. e ainda acaba 

com a festa.

tem tempo que a gente não se vê, mas eu quero acreditar que 

não somos mais as mesmas pessoas que éramos quando moráva-

mos aqui.

OSMAR – por que a gente voltou aqui, hein? será que foi uma 

boa ideia?

SILVIA – seu irmão sempre foi meio idiota... e sentimental. 

achei muito estranha aquela mensagem dele. não fazia muito 

sentido ele procurar a gente depois de tanto tempo. fiquei 

sem chão... não achei que a gente se veria mais, ainda mais 

nessas condições. eu... [para Margôt] você? por que você 

voltou?

LAWRENCE – de todas as pessoas do mundo, a única que eu ti-

nha certeza que não ia ver aqui era você.

MARGÔT – gente, estamos aqui. escolhemos estar aqui. eu sou 

onde eu piso. escolhi vir aqui e olhar pra vocês, olhar pra 

gente e ver o que nós nos tornamos. não sei se nos tornamos 

pessoas melhores, mas sem dúvidas somos pessoas diferentes 

do que a gente era lá atrás. é como se tivéssemos a oportu-

nidade de olhar pra vida que já tivemos e entender que sim, 

vivemos mais de uma vez. eu quero olhar pra trás e saber 

que o que eu sou hoje vem de algum lugar.

SILVIA [deslocada] – tem gente que a vida sorri, tem gente 

que a vida é// eu nunca vou esquecer o que aconteceu com o 

Hércules, acho que eu preciso falar disso.

LAWRENCE [querendo ser ruptura] – nossa! pra que lembrar 



disso?

MARGÔT – acho que pode ser uma ocasião pra olhar pra essas 

vidas que ficaram aqui e seguir em frente mais leve.

OSMAR [“mudando de assunto” fraterno] – é o que eu sempre 

digo, só se vive uma vez. não podemos deixar os nossos co-

raçõezinhos serem engolidos pela tristeza ou ficarem cheios 

de rancor. vamos viver! vamos aproveitar as oportunidades 

que a vida nos dá! 

o dia é triste, a gente tá cheio de assunto mal resolvido, 

tem uísque, tem cerveja e o Marvelous, pra variar, resolveu 

dar uma voltinha. temos que esperar ele voltar.

MARGÔT – mas eu não sei se tô em clima de festa não.

OSMAR - enterros e casamentos... é onde velhos amigos aca-

bam se encontrando. vamos falar das outras vidas e aprovei-

tar a que a gente vive agora.

LAWRENCE – acho que pra ser como ele pediu, tem que ser 

assim... a gente vai comprar essa brincadeira? vamos jogar 

esse joguinho que ele montou pra gente?

MARGÔT – já viemos até aqui... não que a gente não possa 

parar a qualquer momento, mas já entramos no jogo. por mim 

ok seguir adiante.

LAWRENCE – por mim também. [para SILVIA] tudo bem por você?

OSMAR – opa! vou pegar os copos!

SILVIA - ainda bem que gato tem 07 vidas.



cena 04: 

o que é ter sete vidas

você quer saber o que é ter sete vidas?

não me pergunte o que é ter sete vidas!

a menos que você já saiba o que é morrer mais de uma vez. 

morrer é difícil, difícil pra caralho.

morrer engasgado, envenenado, atropelado, morrer de amor, 

morrer de dor, morrer de tédio. nunca é só morrer.

e nascer de novo? isso sim é que é difícil. num dá pra 

cair sempre de pé e levantar. levantar é uma merda, sacu-

dir a poeira e começar tudo de novo. às vezes tudo o que 

você precisa é ficar ali, na sarjeta, com a cara colada bem 

onde você caiu.

sinceramente, não nasci pra isso.

outro dia vi o Lúcio morrer. eu vi, foi dolorido, ele sen-

tiu a dor, com certeza sentiu.

foi alguma coisa que chegou pelo celular, logo de manhã. a 

primeira coisa que ele viu naquele dia, e a última. eu vi 

quando a cara dele mudou, ele chorou até, e olha que ele 

tenta não chorar muito... “homem não chora!”, eu cansei 

de ver ele repetir isso pra si mesmo.

mas dessa vez ele chorou muito, por isso eu digo, doeu, 

não foi uma morte tranquila não.

nascer também não foi fácil, quando ele levantou da cama, 

eu tenho certeza, ele não tava mais inteiro. algum pedaço 

tinha ficado pra trás. morrer e seguir vivendo é uma arte. 

depois disso, comecei a suspeitar que todo mundo tem sete 

vidas e não sabe.

antes de morrer a primeira vez, eu achava que esse negó-

cio de morte tinha um sentido mais literal mesmo, morreu 

e pronto! mas não... tem a porra da metáfora.



hoje eu sei, não dá pra levar a vida sem morrer pelo 

menos meia dúzia de vezes. vai doer? com certeza 

dói... fora que nunca dá pra saber quando é a última… 

eu nunca vou esquecer, tinha um camarada que era es-

pecialista em mortes estúpidas, dizia ele que sabia 

morrer como ninguém, por isso jogava fora a própria 

vida… confiava demais... mas é isso, tem vezes que o 

chão é o limite... pra sempre. coitado do Matias, 

peitinho estufado, andava pela rua que nem um rei. 

o caminhão passou por cima! ele nem tentou levantar 

depois. e olha que eu cheguei perto, mexi com ele , 

mas não deu em nada. só saiu de lá quando os caras de 

laranja arrancaram ele com uma pá de areia gigante.

é... eu sei! é comum a gente se sentir um lixo depois 

de cada morte... mas da morte do Matias eu tirei uma 

lição, a gente tem que ter na cabeça que tem a morte 

que a gente morre e não dá pra nascer de novo. isso é 

regra. talvez até nasça de novo, em outro lugar, mas 

eu não consigo ter certeza disso não. nunca falei, já 

até vi, mas falar, nunca falei com ninguém que tenha 

morrido, assim, uma morte… literal?

droga! odeio isso! eu nunca sei bem quando é sentido 

literal ou quando é uma metáfora.

whatever.

na dúvida eu aproveito a vida, gosto de ver ela pas-

sar, de olhar pra vida dos outros, de ouvir as pes-

soas reclamando da vida... gente feliz! vou te falar, 

eu A-D-O-R-O um bom dia bem dado!

por falar nisso, “evém” a Dirce! vou lá porquê o bom 

dia dela é uma beleza!



cena 05: 

mesa de jogo

[o grupo de amigos está em volta de uma mesa. cons-

troem mundos, se divertem com situações imagina-

das, criam possibilidades para vidas impossíveis.  

definitivamente, vivem uma aventura.]

NARRADOR – você consegue ver bem tudo lá de cima. é difí-

cil se equilibrar, mas a visão dos inimigos se movimentando 

compensa a sua ousadia. o grupo de goblins está se movi-

mentando por trás do acampamento de vocês. eles vão pegar 

seus amigos de surpresa. é nítida a cara de distraído do 

Ogür, o bárbaro, valente e corajoso, destemido diante de 

qualquer adversário, mas ali, cercado por goblins, com cara 

de paspalho.

JOGADOR 01 – eu não posso fazer um teste de percepção, não?

NARRADOR – vocês fizeram já...todo mundo falhou feio.[pro 

outro jogador, o que está lá no alto, vendo tudo.] já você 

não. você, o incrível arqueiro da floresta, olhos de águia e 

a agilidade de um lince, você consegue ver bem. consegue, 

também, ver um feroz macaco voador, animal adestrado pelo 

xamã goblin, subir voando e rosnando na sua direção. O que 

você faz ó incrível elfo da floresta? O que você faz... Lé-

golas? Ah não... você não mudou esse nome?

JOGADOR 03 – não! é uma homenagem... ele é um elfo muito 

foda... aquelas proezas que ele faz são bem incríveis.

NARRADOR – sim, são incríveis, mas nós somos bem originais, 

vamos arrumar um nome próprio pra esse personagem.

JOGADOR 03 – pô... sério?

NARRADOR – sim.

JOGADOR 03 – tudo bem... [pensa] Armando.

JOGADOR 04 – puta que pariu! elfo que chama Armando?

JOGADOR 05 – eu acho que cada um deveria chamar como quises-

se, afinal o nome é seu, nada mais justo que você escolher 

como quer ser chamado, num é não?

NARRADOR – por mim, tudo bem. não sendo uma cópia, tá ótimo!



JOGADOR 04 – fala aí o que seriam bons nomes para elfos.

JOGADOR 01 – Galanodel, Quarion, Elberon, “xô” vê aqui...

JOGADOR 03 – nomes legais, hein!? O meu vai ter um nome 

composto, Armando Galanodel!

JOGADOR 04 – ah não, cara... [para o narrador] por favor, 

manda um raio na cabeça dele.

JOGADOR 05 – pra quê isso, cara? deixa ele com o nome dele. 

ceis tão aí brigando por uma coisa que nem existe. nome de 

elfo... pelo amor de deus né!?

JOGADOR 04 – hã!! e Deus existe, né!? esses cristãos... há 

dois mil anos achando que são o centro do universo.

JOGADOR 05 – num tem a ver com ser cristão não.

JOGADOR 02 – pô... você questiona deus e não consegue acei-

tar um elfo que chama Armando Galanodel? quebra o galho aí! 

vamos seguir com o jogo... tá legal... eu quero saber o que 

esses malditos goblins tão fazendo na floresta que cerca a 

aldeia. eles nunca chegaram tão perto, alguma coisa deve 

tá acontecendo. eu vou usar a magia que me permite falar 

qualquer idioma e vou falar bem alto: “seres da floresta, 

o que vos aflige? nós somos pessoas de bom coração. podemos 

acolher a diferença de vocês, dar comida e morada. podemos 

ajudar vocês com os problemas que lhes tiraram de seus la-

res. a vida aqui pode ser boa, mas se quiserem voltar pra 

terra de vocês, nós podemos ajudar, podemos ser parceiros 

comerciais, podemos misturar as nossas famílias... acham 

possível? não precisamos guerrear! vamos conviver em paz! 

vamos conversar!”.

NARRADOR – “humano fedido, o que te faz crer que queremos 

viver os seus hábitos? a sua civilização... somos livres, 

estamos seguindo os rumos que a natureza aponta pra gente. 

nosso povo precisa viver no vento, e o vento trouxe tempes-

tade pros nossos povos. iremos fazer chuva! não nos leve a 

mal, não se trata de ser melhor ou pior, somos como um leão 

que devora a sua presa. ele não faz isso por qualquer tipo 

de sadismo ou maldade, ele simplesmente se alimenta, como 

as ondas que quebram na praia, como uma onda maior que engo-

le a menor. é a vez de vocês se deixarem molhar pelas águas 



do destino. nós todos nos molharemos! alguns morrerão, ou-

tros seguirão vivendo suas vidas e contarão esses dias como 

fantasmas de tempos que ficaram para trás…”.

JOGADOR 01 – porra! um goblin falou isso?

JOGADOR 05 – que filho da puta, num quer paz não... vamo ma-

tar eles! eu saco meu machado, quero rolar iniciativa!

JOGADOR 02 – ele não vai levar em consideração o meu ato de 

boa vontade? diplomacia pura. a paz une os povos...

NARRADOR – na sua concepção de realidade. estamos falando 

de seres que vivem mundos muito diferentes dos de vocês, 

mesmo compartilhando, de alguma maneira, o mesmo tempo e 

espaço. eles pensam diferente.

JOGADOR 01 – não, péra... o goblin tem inteligência 05, o 

xamã pode ter no máximo 08. ele não expressaria um pensa-

mento tão complexo.

NARRADOR – aí você tá considerando que eu tô seguindo os 

parâmetros base dados pelo livro. não tá levando em consi-

deração a singularidade que eu quero trazer pra aventura.

JOGADOR 01 – ué... tá no livro de regras. pra que serve en-

tão um livro de regras?

NARRADOR – regras servem para castrar a imaginação e devem 

ser quebradas nessas ocasiões. esses são outros goblins!

JOGADOR 04 – gente, tá linda a filosofia, mas nada disso acon-

teceu.

[todos ficam um pouco confusos.]

JOGADOR 05 [já adiantando a ladainha do colega de mesa cha-

to] – cara, isso é RPG... nada disso aconteceu... tudo é 

imaginação... blábláblá...

NARRADOR – e o que é imaginado não é real? as coisas que a 

gente fala aqui, as histórias que a gente inventa e coloca 

junto nas palavras não são verdade pra gente aqui?

JOGADOR 02 – faz sentido... faz sentido. mas aí, tudo o que 

a gente fala vai ser sempre um tipo de verdade, palavra que 

faz mundo? interessante...

JOGADOR 05 – gente, que viagem essa de vocês. rolou algu-



ma coisa aqui antes que eu não tô sabendo? nada disso não 

aconteceu porque a gente falhou miseravelmente nos nossos 

testes de observação, lembra? as coisas são o que são. daí 

você que fez um discurso bonito, digno da ONU, mas não viu 

porra nenhuma, nem sabe que tá cercado, provavelmente, deve 

tá fazendo as suas bruxaria todo viajandão. o chefe-xamã 

goblin, num vai fazer discurso nenhum.. vai ser só a onda 

que se abate sobre nós. um AVC que surge silencioso... nos-

sas vidas estão ameaçadas!

NARRADOR – puta merda... é verdade. estávamos no Armando 

Galanodel, que está lá no alto

– vamos refazer a cena – 

você consegue ver bem tudo lá de cima. é difícil se equi-

librar, mas a visão dos inimigos se movimentando compensa 

a sua ousadia. o grupo de goblins está se movimentando por 

trás do acampamento de vocês. eles vão pegar seus amigos de 

surpresa. é nítida a cara de distraído do Ogür, o bárbaro, 

valente e corajoso, destemido diante de qualquer adversá-

rio, mas ali, cercado por goblins, com cara de paspalho. 

você, o incrível arqueiro da floresta, olhos de águia e a 

agilidade de um lince, você consegue ver bem, consegue, 

também, ver um feroz macaco voador, animal adestrado pelo 

xamã goblin, subir voando e rosnando na sua direção… o que 

você faz ó incrível elfo da floresta? o que você faz, Arman-

do Galanodel?

JOGADOR 03 - eu vou gritar bem alto: “vocês estão cercados! 

os monstros da floresta que roubaram e devoraram todos os 

gatos da nossa aldeia são goblins vorazes, goblins-forças-

-da-natureza. vocês vão morrer!” pode ser? posso ter falado 

isso?

NARRADOR – pode sim. é meio longo, mas pode ter falado sim. 

dá uma dramaticidade bem bacana! mas aí você não vai con-

seguir se prevenir do ataque do Sigmund, o animal familiar 

do xamã goblin...

JOGADOR 03 – não... e isso vai ser ruim, vai?

NARRADOR – ah vai...

JOGADOR 03 [pensativo] – pô... eu tô salvando a galera, 



vai... você não é deus. isso é um jogo e você pode me dar 

uma chancezinha de me defender atacando ele com a minha es-

pada mágica.

NARRADOR – pô... aí fica moleza demais.

TODO MUNDO – ah.. qual é? ele falou bonito. aqui a gente 

pode fugir da verossimilhança e inventar à vontade. você 

inventou um goblin que tem um macaco voador como familiar e 

que chama Sigmund, e a gente não pode ter uma cena bonita 

de efeito?

NARRADOR – tudo bem, tudo bem... você pode fazer um ataque. 

se acertar, o Sigmund arremete e só tenta te atacar no ou-

tro turno. pode ser?

JOGADOR 03 – opa! claro que pode! eu vou bater nele com a 

minha espada mágica +1!

NARRADOR – rola o dado!

JOGADOR 03 – ah, não... eu tirei 1.

JOGADOR 05 – 1 é falha crítica, num é?

NARRADOR – é! alguma coisa muito ruim vai acontecer com 

você. o que pode acontecer de ruim com ele, pessoal? coisas 

ruins mesmo...

[estimula as pessoas a sugerirem coisas ruins que possam 

acontecer com Armando Galanodel]

NARRADOR  - [dá o veredicto] agora ele te ataca e o número 

é...

JOGADOR 04 – 20! acerto crítico! você já era! o Sigmund vai 

derrubar você! quanto de dano ele vai tomar?

JOGADOR 05 – nossa... isso tudo de dado?

NARRADOR – é... a situação ficou complicada agora.

[rolam os dados]

JOGADOR 04 – já era!

NARRADOR – deixa eu ver...

JOGADORA 04 – morreu.

NARRADORA – morreu!



JOGADORA 01 – quais são as últimas palavras da sua perso-

nagem?

JOGADORA 03 – tem isso?

NARRADORA – tudo bem... vai dar um drama legal pra cena. 

no céu, relâmpagos anunciam a tempestade que chega. mesmo 

escuro, você consegue ver o seu destino, Sigmund. um animal 

transformado magicamente, com a ferocidade nos olhos, lhe 

desfere uma dolorosa garrada. você então se desequilibra. 

ele aproveita isso e embola o corpo dele junto do seu. ele 

te puxa pra trás... você vê apenas as coisas que não pode-

rá ver mais. você vê o mundo que vai deixar para trás. sua 

mente te leva pra muitos lugares e você visita todas as 

suas vidas em uma fração de segundos. o tempo para! você 

não está mais caindo. não, você sabe, não se trata de uma 

segunda chance. é uma suspensão, dessas que só a poesia e 

o RPG permitem. nela, você poderá dizer as suas últimas 

palavras. você irá dizê-las com uma única certeza, acabou.



cena 06: 

testamento

[as luzes mudam. todos saem de cena. apenas o jogador da 

personagem morta no alto da escada, luzes sobre ele.

um microfone.

ele começa a ler o testamento no alto da escada.

depois, solta as folhas e vai descendo.

continua com suas últimas palavras exposto, aberto, diante 

do público.]

testamento.

não sei se chega a ser bom poder escrever estas palavras. 

difícil entender o que elas significam, o que poderão sig-

nificar. por via das dúvidas, resolvi deixá-las.

teve uma vez que o pai da Silvia falou que todo mundo morre 

sozinho. eu chego ao fim multidão. certo que, mesmo distan-

tes, sempre continuamos conectados de alguma maneira. tem 

muitas partes que são vocês por aqui. eu sinto que essas 

partes vão continuar existindo de alguma maneira.

se eu pudesse, optaria por continuar vivendo. não seria 

nada mal ter mais umas vidinhas pra aproveitar. isso pode 

parecer meio óbvio, mas eu que sempre aceitei bem os tempos 

da vida, tenho certa dificuldade em acabar.

me julgo um sobrevivente de emoções fortes e afetos avas-

saladores, mas dessa vez cheguei a um fim. vai saber como a 

coisa se desdobra a partir daqui. se tiver como, eu volto 

e conto pra vocês.

bom... não vou ser do tipo que se prolonga em ir embora. 

deixei esta carta para que vocês pudessem ler agora, neste 

momento que não poderão mais discordar de mim. peço para 

que, em nome de tudo o que fizemos e vivemos até aqui, con-

siderem minhas palavras, afinal, toda amizade verdadeira é 

também um pouco de fardo... e tudo bem. sim, vocês podem 



discordar, mas eu insisto, principalmente ao dizer que já 

limpei vômito de todos vocês nesta sala, onde vocês prova-

velmente estão lendo essa carta. carta não, testamento. afi-

nal, deixo uma valiosa herança para vocês. não tenho nada, 

mas deixo meu tudo.

Marvelous, o gato safado.

achei simbólico ele acabar com um de vocês. não teria cora-

gem de pedir a qualquer outra pessoa nesse universo que não 

vocês. poderia até ser a Dirce, mas ela é muito cristã e não 

daria erva de gato pra ele, ele adora. ele também gosta de 

beber água na torneira, abre só um filetinho. se ele entrar 

no banheiro enquanto vocês estiverem fazendo côcô, não fe-

cha a porta, não. ele vai arranhar querendo sair. se sair, 

ele vai querer entrar de novo.

desculpa jogar essa responsabilidade pra vocês, mas é que 

isso não se faz à um gato, não se pode morrer e deixá-lo 

sozinho num apartamento. pode-se! afinal, pode-se tudo. mas 

insisto, um gato acaba por ser uma ótima companhia, ainda 

mais o Marvelous.

obrigado por terem vindo para este encontro de despedida. 

eu vou, vocês seguem... tem cerveja na geladeira e uísque 

na mesinha para ajudar vocês durante a decisão de quem será 

o felizardo ou a felizarda.

façam-no ronronar por mim.

que a vida de vocês seja longa e a morte súbita.

[blackout.]



- ATO II -

[das coisas que são deixadas para trás, as que não conse-

guimos esquecer são as piores.]

cena 01: 

cadê o gato

[cadê o gato? onde está Marvelous? 

amigos que um dia foram inseparáveis, hoje, tão distantes 

quanto os continentes, ou o gato dos peixes no aquário, se 

mobilizam para encontrar a herança que lhes foi deixada em 

testamento.

cadê o gato? onde está Marvelous?]

LAWRENCE [debaixo do sofá] – eu sempre ouvi que gatos sol-

tam muito pelo.

OSMAR [no banheiro] - a Dirce tava vindo limpar e dar comida 

pra ele. trocar a areia.

MARGÔT [na janela] – não faz sentido.

SILVIA [em cima do guarda roupas] – olhos de gato, ativar... 

focinho farejador, ativar... super orelhas, guiáveis atrás 

do som mais sutil, ativar. [começa a procurar de forma mais 

intensa, bem intensa. é como se ninguém mais existisse. ela 

ativa e usa seus super poderes para buscar o gato.] é, ele 

fugiu... definitivamente.

LAWRENCE – tadinho... deve tá sentindo. gato sente muito as 

coisas...

MARGÔT – mas volta, num volta?

OSMAR – sempre volta. meu irmão que é neurótico e tem medo 

de alguém fazer alguma coisa com ele, igual fizeram com o 

gato da Dirce... a última vida do Hércules...

SILVIA – ato falho.

OSMAR – como é?

SILVIA – você cometeu um ato falho, falando do seu irmão no 

presente, como se ele fosse chegar por aquela porta.

OSMAR – ato falho.



MARGÔT [olhando, ou depois de olhar, a janela]– é... isso é 

normal... vem cá, o Paulo tá morando aqui ainda?

OSMAR – não… é a mãe dele, a dona Ercília. mas ele mora aqui 

no bairro ainda, casou com a Aninha.

MARGÔT – com a Aninha? gente... ela falava que num ia ficar 

com feio por nada na vida, casou com o Paulo?

SILVIA – o Paulo era feio, mas o tempo foi generoso com ele.

LAWRENCE [para MARGÔT] – lembro que você ficava com ele es-

condido, porque ele era feio. você tinha vergonha... lembro 

bem de ver vocês dois saindo lá de trás da casinha do gás.

MARGÔT – ele era bom de pega toda vida, além de ser muito 

gente fina.

OSMAR [muito frustrado] – caralho... você pegava o “Pauli-

nho boca de couve”? atrás da casinha do gás? sério mesmo? 

ele nunca falou nada pra ninguém...

LAWRENCE – por isso que eles se pegavam direto e que ele 

acabou casando com a Aninha, a paixão de todo mundo da es-

cola.

MARGÔT – e vou te falar, nem vem não! se você fizer graça o 

bicho vai pegar, não sou mais indefesa não e você vai se 

fuder...

[constrangimento]

SILVIA – gente, será que ele vai demorar pra voltar? eu te-

nho que ir embora, minha passagem é pra amanhã... e eu vou 

falar pra vocês, sou alérgica a gato. acho que eu já podia 

ficar de fora dessa, não acham não?



cena 02: 

o menino com o gato

[um menino segura uma caixa. a caixa tem furinhos para o 

gato respirar. lá dentro, um gato. o gato que será dado ao 

seu amor.

ele está nervoso.]

MENINO COM O GATO – psiu... psiu... quietinho menino, quie-

tinho... hoje você vai ganhar uma casa, a casa de um cara 

muito maneiro, o cara que me inspira um pouco todos os dias. 

eu adoro ficar perto dele. olha... eu tô me tremendo todo, 

você tá sentindo, né!? cara, eu tô achando que é recíproco, 

sabia? eu vou te contar... a gente tava na garagem, a luz 

apagou. eu sei lá o que deu em mim, não consegui me segurar. 

tem hora que o instinto, a pele, falam mais alto.

[a luz apaga. a luz acende. dois homens se beijam. a luz 

apaga. a luz acende. o menino está de volta, sozinho e com 

a caixa na mão.]



cena 03: 

o gato

[estão espalhados, jogados sobre os móveis da sala. sentem 

o peso de falhar.

estão entediados. vão bebendo meio sem ânimo.

não era pra estarem ali.]

OSMAR – eu lembro até hoje o dia em que o gato chegou. mi-

nha mãe ficou louca.

LAWRENCE – por que você só chama ele de gato? ele tem um 

nome. 

OSMAR – ela tinha cisma com uma doença que dá no olho, por 

causa do pelo do gato.

LAWRENCE – Marvelous... adoro o nome dele.

MARGÔT – eu curto o nome dele também.

SILVIA – esse nome foi você que escolheu, num foi?

LAWRENCE [concordando com a cabeça] – foi o presente mais 

legal que eu já dei pra alguém.

OSMAR – acho que você deveria ficar com ele. foi você quem 

deu, já tem uma ligação.

LAWRENCE – vai saber...

MARGÔT – sério, faz sentido a gente esperar o gato apare-

cer pra só então ver quem fica com ele? [se corrigindo] quer 

dizer, com o Marvelous... vamos decidir logo quem vai ficar 

com o Marvelous.

SILVIA – já falei, eu abro mão da minha parte nessa herança, 

pra mim é completamente inviável mesmo.

OSMAR – não. num tem aquele lance que é pra ver quem o gato 

vai sentir? como é a palavra mesmo?

SILVIA – empatia.

OSMAR – isso! a empatia do gato. então mocinha, nada desse 

papo de “pra mim é completamente inviável”! vamos ter que 

esperar o diacho do gato aparecer e ver por quem ele mais 

vai se afeiçoar...

LAWRENCE – Marvelous... é Marvelous, quem vai ficar com o 

Marvelous.



MARGÔT – gente, nós precisamos ser pragmáticos. eu tenho um 

cachorro enorme! como vai ser se o Marvelous for parar lá 

em casa? sério.. a gente precisa ser racional. não podemos 

seguir as vontades de quem tá// [ela ia dizer “morto”]de 

quem não tá mais aqui.[o clima pesa] desculpa... eu quero 

dizer que ele morreu, se foi, a nossa vida segue, a gente 

não pode segurar um peso que não é nosso, numa boa.

OSMAR – é a cara dele deixar as merdas pra alguém resolver. 

e se a gente deixar o gato pra Dirce? eu não acho que seria 

um problema não.

LAWRENCE – ele e a Dirce tinham uma amizade muito bonita, 

né? ela tá sentindo muito.

SILVIA – eu não acho que ele tenha feito esse testamento 

pra gerar um problema pra gente, não.[pensando] ele deixou 

o jogo todo organizado.[uma grande sacada!] péra!! e se o 

gato não fugiu? e se ele armou algum esquema só pra gente 

ter que passar um tempo junto?

OSMAR – caralho... o gato pode tá na Dirce!

LAWRENCE – será? gente...

MARGÔT – é... um plano miraculoso.

SILVIA – uma loucura pensar nisso. mas até que ia resolver 

esse nosso problema com o gato.

LAWRENCE [pra SILVIA] – é Marvelous... e eu, honestamen-

te, não entendo você com esse papo de não querer ficar com 

o bichinho. você também cuidava do Hércules quando a Dirce 

viajava. o que mudou?



cena 04: 

o deserto

[a NARRADORA está nos microfones, ela constrói uma cena, 

faz das palavras um mundo que poderia ser real.]

NARRADORA – o peso de cada passo faz os pés sumirem na 

areia, que parece ter fome. as areias no deserto são famin-

tas, é o que sabe todo beduíno. não, ele não era um beduíno. 

mas ele também não tinha escolha. ele não tinha escolha. o 

pai dele havia escolhido por ele, os pais são assim.

pisada fofa, as pegadas sumiam como o pensamento, sem ras-

tros, uma certeza. lá em cima, o sol mostrava o quão impie-

doso pode ser um pai. o corpo humano, não importa o quão 

divino seja, se for humano, consegue ficar até sete dias sem 

alimento algum e apenas dois sem água. temperaturas inten-

sas, o esforço do solo macio, uma missão maior do que ele. 

fatores que afetam o caminho. pouco importa se e como vai 

chegar, mas os beduínos sabem, as miragens e as miradas 

estão no caminho. boca selada, o sangue já tinha se fei-

to areia, os olhos vítreos viam a mesma imagem. os dias, o 

tempo, o mundo havia parado.

[um gato e um cachorro conversam entre si enquanto veem o 

humano castigado pelo deserto, pelo pai e pelo sol.]

CÃO – cara, acho que devemos ir lá ajudar ele.

GATO - [em silêncio, só observa]

CÃO – cara, o que você acha? acho que a gente devia ir lá 

dar uma ajuda pra ele.

[o GATO só observa]

CÃO – cara//

GATO [interrompendo] – bicho, pelo amor de deus...

CÃO – cê num acha, não? sei lá... meu primeiro impulso é 

esse.



GATO – admirável... eu acho que se ele quiser ajuda, ele 

vai pedir. 

CÃO – cara, tá um sol sinistro... ele vai ver a gente e num 

vai nem saber se é real ou se é uma miragem. cara, ele pode 

ver a gente e achar que nós somos uma miragem!

GATO – claro, eu mesmo estou me perguntando isso, o que 

um gato e um cachorro estariam fazendo no meio do deserto 

inóspito?

CÃO – cara! vai ver nós temos um propósito maior!

[a NARRADORA retoma a narrativa]

NARRADORA – ele olha pra vocês, vocês percebem ele duvidar 

dos próprios olhos. notam a boca rachada, a roupa em tra-

pos, cabelos e barbas desgrenhados, um ser humano que nin-

guém diria possuir certa divindade. nem mesmo dignidade. 

ali naquele deserto, são apenas vocês, ele e o sol. talvez, 

uma consciência onisciente saiba de tudo o que está acon-

tecendo. os joelhos fraquejam, ele esboça a crença de que 

vocês sejam, de fato, reais. um grande esforço para vencer 

a incredulidade, ele dá dois passos e… cai. um corpo prati-

camente sem vida cai na frente de vocês. vocês sabem tratar 

dele, ele tem um grande papel a cumprir e vocês também.

[CÃO e GATO]

CÃO – cara, ele tá com sede... vamos lá dar água pra ele.

GATO – pronto. você tem água aí?

CÃO – não.

GATO – e aí? 

CÃO – e aí que a gente tem que fazer alguma coisa. a gente 

tem que salvar ele... ele vai salvar a humanidade.

GATO – a humanidade já está perdida.

CÃO – cara, como você pode ser tão insensível assim?

[NARRADORA, numa voz divina]



NARRADORA – vocês percebem: ou dão água pra ele e ele so-

brevive, ou deixam que ele padeça por falta d’água e maus 

encontros. mas devo dizer, pra história, como conhecemos, 

continuar, vocês precisam salvar ele.

[CÃO e GATO se olhando]

CÃO – bom... eu de alguma maneira, já amo ele. tenho cer-

teza de que vamos viver muitas coisas juntos. eu já consigo 

sentir a alegria de ver ele chegando em casa depois de um 

dia cheio de milagres. certamente terei um lugar especial 

na mesa dele.

GATO [entediado, contrariado] – tudo bem... eu quero saber 

a fonte de água mais próxima.

[NARRADORA voz divina]

NARRADORA – o mar Cáspio ou o rio Eufrates. talvez um afluen-

te, que fique há alguns dias de vocês.

[GATO e CÃO]

CÃO – cara, eu vou buscar água pra ele! [sai correndo].

GATO [com dificuldades para crer] – ele foi mesmo? alguns 

dias? [pensa bem] O cara tá apagado? massa.

[o GATO se assegura de que o homem esteja realmente apaga-

do. daí se ajeita e começa a mijar num vasilhame que será 

ofertado ao maltrapilho viajante. o CÃO entra indignado, 

talvez até saia da personagem].

CÃO – puta merda, cara. é sério mesmo? você vai dar mijo 

pra Jesus Cristo?



cena 05: 

[estão ficando eufóricos.

muito tempo sem se ver, muitas histórias, alguma bebida.

neste ponto, fazem o que velhos amigos normalmente fazem.

eles cantam no karaokê com a empolgação das grandes estre-

las em início de carreira. depois de algumas canções nos-

tálgicas, muitas sensações e uma dose de saudade, vão cain-

do exaustos no sofá.]

SILVIA – meu Deus! como é bom soltar a voz... eu sempre 

quis ser cantora. uma pena nossa banda de garagem não ter 

dado certo.

MARGÔT – uma pena!? imagina só... não conseguimos definir 

um repertório, não conseguíamos ensaiar, fora que tínha-

mos gostos completamente diferentes. nossa galera era bem 

eclética…

[OSMAR começa a cantar uma música icônica para o grupo, 

LAWRENCE acompanha a partir de um ponto. acabam o refrão 

gargalhando.] 

LAWRENCE – sempre fomos muito diferentes.

OSMAR [rindo muito. as pessoas na festinha param e olham 

pra ele] – muito diferentes mesmo!

LAWRENCE – era sim...

OSMAR – era... eu só jogava de anão clérigo, você de meio 

orc ladino, ela de guerreira halfling e você sempre narra-

va... até a gente se esforçar muito pra conseguir começar 

a alternar os narradores.

MARGÔT – foi numa dessas que a gente tava jogando histórias 

bíblicas!

SILVIA – ah gente, vocês eram muito preconceituosos... eu 

tava no grupo de estudos bíblicos na igreja que minha mãe 

me levava... ficava viajando enquanto a tia Euníce ficava lá 

falando dos ensinamentos de deus, era cada história fan-

tástica.



MARGÔT – é... da nossa imaginação a gente não pode reclamar 

não, inventávamos cada moda.

LAWRENCE – nossa... teve aquela vez que a gente pintou o 

cabelo com papel crepon.

OSMAR – era véspera de natal.

SILVIA – você pintou de verde, a tinta escorreu e você 

passou o natal num cruzamento de hulk com duende de papai 

noel... 

OSMAR – nossa, nem me fala.

MARGÔT [começa a falar junto com LAWRENCE, mas LAWRENCE 

para pra que ela siga falando] – depois da meia noite ia 

todo mundo pra casa da Dirce comer as rabanadas... a gente 

comia e descia pra garagem. era uma beleza quando ela era 

a síndica.

OSMAR – toda festa de aniversário era uma farra... os hi-

-fis!

MARGÔT – os hi-fis! caramba...

SILVIA – festa a fantasia... vinha a galera dos outros blo-

cos. 

OSMAR – nem dá pra acreditar nas coisas que já aconteceram 

nesse condomínio. é engraçado... olhando assim, falando as-

sim, eu fico com a impressão de que eu não seria eu, se não 

fosse vocês.

MARGÔT – filosofia ébria!

OSMAR – de verdade, a gente viveu tanta coisa junto, coisas 

que a gente gosta, outras que não, tem aquelas que a gente 

se arrepende... mas se eu não tivesse morado aqui e conhe-

cido vocês na idade que eu conheci, com certeza eu seria 

outra pessoa. fizemos coisas que moldaram o meu mundo!

MARGÔT – momento Osmarzinho! 

SILVIA – tá, tá... mas de todas as nossas ideias absurdas, 

qual foi, pra vocês, a mais absurda?

LAWRENCE – abrir um bar, lavar os carros de todos os mo-

radores, RPG a luz de velas, correr pelado no corredor do 

bloco do sargento, se reencontrar quase dez anos depois no 

velório de um dos melhores amigos que a gente teve...

OSMAR – pra mim, foi sem dúvidas a patrulha pra proteger os 



gatos. aquilo podia ter dado uma merda gigantesca.

MARGÔT – nossa! podia mesmo... aqueles caras eram uns filhos 

da puta. fazer aquilo com os coitados dos bichanos? só gen-

te muito ruim!

LAWRENCE – inimaginável aquela história.

SILVIA [traumatizada] – nenhum animal, nenhum ser vivo me-

rece passar por aquilo. às vezes, até hoje, eu sonho com o 

Hércules... tadinho.



cena 06: 

predador e presa

[duas pessoas se pegando no cantinho escuro. alguém acende 

a luz. os pombinhos são surpreendidos, situação constrange-

dora. 

todos estão com uma camisa da seleção brasileira de futebol.]

IRMÃO MAIS VELHO – eita, lasquêra! o bicho tá pegando, hein!? 

o quê que é isso!

[num misto de surpresa, inveja e indignação]

pelo menos dessa vez eu te peguei foi com mulher! foi con-

vertido, é!? a surra funcionou?

[demonstrando superioridade]

aqui, a cerveja acabou.

trás um derby também. um maço.

[mudança de luz. o irmão mais novo vai saindo, a menina se 

ajeita.]

ELE - o jogo tava uma merda. Alemanha já tinha feito sei lá 

quantos gols. ele saiu pra pegar mais cerveja. o dono da ven-

da não deixava mais eu pegar nada, tinha que ser ele. além do 

mais, ele é o caçula. caçula serve pra essas coisas. o res-

tante do pessoal tava na sala vendo aquele fiasco do Brasil. 

aquele dia foi emblemático. de lá pra cá, a amarelinha ó...

ELA - se eu pudesse... se tivesse alguma arma ao meu alcance, 

eu teria furado ele, eu teria dado um tiro nele... filho da 

puta. filho da puta, mil vezes filho da puta!

[os dois começam um jogo de pega-pega, ele vai caçar ela, ela 

vai tentar fugir dele. começa uma brincadeira, vai evoluindo 

pra uma dança, chega numa briga, encarniçada. por fim, ela 



está vencida no chão.]

HOMEM PREDADOR – também, com uma delicinha dessas... até eu 

deixava de ser bicha... meu irmão não é bobo não.

[a apresentadora entra com o astral lá em cima, o casal está 

no chão. a menina muda de posição, ficando em cima do homem, 

que agora será ameaçado.]

APRESENTADORA – nãããão... aqui não!!! aqui o programa é meu 

e ele vai ser do meu jeito! aqui quem manda é a mulherada!

[apresentadora entrega uma faca para a mulher que ameaça o 

homem. a mulher, então, vagarosamente, começa a esfaquear 

o homem.]

APRESENTADORA – aqui o show é todinho delas e esse é um 

comportamento que a gente não pode mais aceitar. [pergunta 

ameaçadora] alguém da plateia discorda? [dá um tempinho pra 

plateia responder, a plateia é ameaçada com uma faca.] foi 

o que eu imaginei. pode ir com calma lindinha.

[a mulher segue esfaqueando o homem.]

boa noite, galera! tá começando mais um Show das gatinhas, 

pra você que não aguenta mais o mundo como ele é! pra você 

que não aguenta mais um mundo governado por machos. esse 

programa é pra você! e quais são os destaques de hoje, pro-

dução?

[voz em off falando de proezas masculinas. a apresentadora 

sorri artificialmente. a mulher segue esfaqueando o homem. 

ao final das bravatas masculinas, ela levanta bufando. o ho-

mem segue estirado no chão.]

esse foi o último aniversário dele que a gente comemorou. 

dia de Brasil e Alemanha. nenhum brasileiro deveria ter 

nascido nessa data.





- ATO III –

cena 01: 

gatos pardos

[quatro pessoas vestidas de terno com as cabeças de gato, 

cabeças grandes de gato.

elas dançam uma dança singular. movimentos econômicos, qua-

se sincronizados, quase bem ensaiados. 

dançam perfilados. definitivamente, é uma dança bem singu-

lar.]



cena 02: 

[os gatos do condomínio se reúnem com certa frequência nes-

te telhado. é um lugar reservado onde os gatos podem ser 

como realmente são.

gatos pardos, é tudo o que os humanos veriam, caso olhassem 

ali em cima.]

GATO PARDO 01 [desolado] – porra, vai ser foda... eu não 

sei bem o que eu vou fazer agora.

GATO PARDO 02 – os humanos fazem uma coisa, acho que eles 

chamam de “exercício de respiração”. pra humano, respirar 

muda tudo. res-pir-ar...

GATO PARDO 03 - tomou um susto? respira. tá apertado? res-

pira. tá atrasado? respira. bateu uma insônia? respira. tá 

prenha? respira. alguém te fez raiva? [respira].

GATO PARDO 04 - não importa a vontade de esganar o maldito 

que tá te tirando do sério... foda-se! a vontade de estra-

çalhar o filho da puta... respira e conta até dez. faz parte 

da civilida// ci-vi-li-da-de.

[talvez assumindo alguma coisa pra si mesmo]

mas sei lá... acho que pra tristeza, esse lance de respirar 

não funciona muito não.

GATO PARDO 01 – o que os gatos fazem quando ficam tristes? 

GATO PARDO 02 - eu sei lá, acho que a gente acabou convi-

vendo demais com os humanos...

GATO PARDO 03 – eu adoro, principalmente quando deixam a 

torneira aberta. o patê, eu gosto também, e devo dizer, eu, 

sinceramente, amo quando esquecem e deixam a janela aberta 

pra eu poder sair e exercitar meu lado mais selvagem.

GATO PARDO 01 [incrédulo] – lado mais selvagem?

GATO PARDO 04 – do-mês-ti-cado. nós temos vasilhas para 

comer, uma pra comida, outra pra água, lugar pra cagar e 

eu... eu preciso de alguém pra me dar afeto. eu sei lá... 

adoro trocar carícias e me sentir amado. quem não? mas eu 



tenho minha rebeldia? eu tenho a minha rebeldia. acorda na 

madruga pra ir no banheiro ou beber água pra ver, de noite 

a casa é minha!

GATO PARDO 02 – e por que você tá aqui agora?

GATO PARDO 04 – porque agora tá na hora da novela. a casa só 

é minha depois da novela e do comprimidinho de cabeceira.

GATO PARDO 03 – eu curto ser domesticado. essa tal civili-

dade me faz bem, me deixa engordar... cara, tem a erva de 

gato. meu dono me dá sempre. coloca em cima do tapetinho e 

…  cara, eu vou ao delí-rio. mas eu gosto de sair, me sentir 

um predador, um ser selvagem, a noite toda, e depois deitar 

na minha caminha suspensa, cheia de coraçõezinhos, comprada 

no shoptime na black Friday.

GATO PARDO 01 – o meu humano preferia tutor, dono tem um 

peso sabe?

GATO PARDO 02 – eu sempre considerei meu humano, MEU huma-

no. 

GATO PARDO 03 – pensando assim, faz sentido tutor.

GATO PARDO 04 – eu sei lá... a minha humana me chama de fi-

lhinho. acho meio idiota! ela muda a voz e tudo mais, me 

pega como se eu fosse um filhote humano e fica fazendo care-

tas... ela me enche de beijos! sério isso.

GATO PARDO 02 – nossa... mais um caso de idiotização pelo 

afeto. aposto que você faz o truque do olhar. 

GATO PARDO 04 – [assumindo a culpa] faço!

 

[muda no rompante de quem faz grande leituras do mundo]

mas ... e se nós formos da mesma família? se formos uma 

família com espécimes diferentes que vivem em conjunto e 

trazem benefícios mútuos. somos domesticados, mas eu faço 

aqui uma pergunta: e se, e se os humanos também forem do-

mesticados? 

GATO PARDO 01 – caralho, pelo visto hoje a noite vai render! 

vamos organizar aqui a bagaça.



cena 03: 

assembleia felina

[os gatos estão todos organizados.

estão assumindo a estrutura da assembleia do condomínio, a 

forma mais direta de democracia que conhecem.

nesta cena, no lugar da plateia estão outros gatos e gatas 

da vizinhança.]

GATO PARDO 01 [falando para todos os gatos] – estamos aqui, 

no alto desse telhado, todos os gatos do condomínio. um 

condomínio evidentemente felino. já quase superamos o núme-

ro de humanos nos seis blocos, tivemos o evento com o Hércu-

les, pobre Hércules... se tornou o nosso mártir, o símbolo 

da nossa luta, da importância dos gatos pra esse conjunto 

habitacional.

GATO PARDO 02 – gatos de todos os blocos, uni-vos!

[agitadores felinos agitam a multidão]

GATO PARDO 01 [admirado] – nossa... estamos mesmo chegando 

perto da inspiração.

GATO PARDO 03 – gostaria de me inscrever pra fazer uma fala, 

por gentileza.

GATO PARDO 02 – inscrito. gente, eu vou ficar aqui recebendo 

as inscrições, dois minutos de fala. vamos respeitar esse 

limite, por gentileza pessoal.

GATO PARDO 04 – também gostaria de pedir inscrição.

GATO PARDO 01 [apontando pro companheiro que fará a fala] 

– por favor.

GATO PARDO 03 – olá, pessoal! muito legal toda essa mo-

vimentação, é muito bom ver que podemos nos organizar pra 

conquistar coisas grandes para nossa espécie. e é isso que 

eu acho que estamos pra fazer hoje! algo grandioso. como 

bem disse o colega que abriu a fala aqui, já somos quase a 

maioria em todos os blocos e o nosso querido amigo, estimado 

por quase todos aqui presentes, Hércules... foi... foi... 



[se emociona] ele foi vítima de negligência! e isso nós não 

podemos aceitar. precisamos mostrar pra todo o condomínio, 

quiçá pro mundo, que nós, gatos, temos um valor inestimá-

vel na vida da sociedade. nós, felinos de apartamento, so-

mos responsáveis por aquilo que não cabe nas palavras, por 

aquilo que só faz sentido quando sentido//

GATO PARDO 02 – dois minutos.

GATO PARDO 03 – o que?

GATO PARDO 02 – deu dois minutos, conclua a fala por gen-

tileza.

GATO PARDO 03 – ah tá... bom, eu queria encaminhar algo que 

marcasse, em definitivo, a importância dos gatos pra esse 

condomínio. egostaria de encaminhar a mudança do nome do 

condomínio para “Grand-condomínio Hércules Dourado”.

[os agitadores arrancam aplausos da plateia]

GATO PARDO 01 – esse é o seu encaminhamento?

GATO PARDO 03 – sim! mudança do nome do condomínio para 

“Grand-condomínio Hércules Dourado”.

GATO PARDO 02 – anotado aqui. ao final da assembleia, nós 

votamos os encaminhamentos. [para o próximo inscrito] por 

gentileza, a sua fala.

GATO PARDO 04 – pois bem... queridos companheiros e compa-

nheiras de espécie, bacana demais essa oportunidade. acho 

que devemos aproveitá-la bem para conquistar coisas con-

cretas e permanentes em nossa organização social.gosto da 

ideia de mudarmos o nome do condomínio, mas me pergunto, 

em termos práticos, qual o benefício real dessa mudança de 

nome. acho grandioso, mas temos coisas mais urgentes pra 

olhar, lutas mais urgentes pra lutar. por exemplo, eu não 

gostaria de ter sido castrado! quem decide isso?

[agitadores causam burburinho no público]

acho que nós deveríamos decidir isso. sério! é o nosso cor-

po...



[burburinho]

outra coisa...

GATO PARDO 02 – dois minutos!

GATO PARDO 04 – mas já? nossa... é muito pouco tempo! como 

discutir as coisas realmente importantes pra gente desse 

jeito?

GATO PARDO 02 – civilidade, meu caro.

GATO PARDO 04 – mas como vamos exercer nossa cidadania em 

tão pouco tempo?

GATO PARDO 02 – estamos aprendendo com os humanos... vai 

ver é por isso que as coisas demoram tanto pra eles... tudo 

é muito lento.

GATO PARDO 03 – é por isso que eles inventaram a ditadura, o 

poder centralizado nas mãos de um tirano. ele decide tudo e 

o restante faz acontecer. eu ia falar isso também, mudamos 

o nome do condomínio e estabelecemos uma ditadura felina!

[as luzes vão mudando e ele vai assumindo a postura de um 

tirano louco. logo após estabelecer a figura de um tirano, 

as luzes mudam rapidamente e os outros gatos dão pauladas 

no jovem ditador.]

GATO PARDO 04 – ditadura pra casa do caralho, meu irmão! 

[olham pro restante da plateia] alguém mais aqui é a favor 

da ditadura?



cena 04: 

espalha montinho

[o corpo do GATO-DITADOR está dependurado de cabeça para 

baixo. os outros gatos seguem com a assembleia.]

GATO PARDO 01 – estamos aqui pra construir uma sociedade 

que aprenda a lidar com a pluralidade, com a diferença. com 

isso não serão tolerados discursos autoritários e, antes 

que pinte qualquer dúvida, é bom frisar bem: discursos de 

ódio e devaneios autoritários não são liberdade de expres-

são. 

GATO PARDO 02 – mais que certo! não podemos cometer os mes-

mos erros que a humanidade vem cometendo reincidentemente.

GATO PARDO 04 – podemos voltar pra uma discussão realmente 

proveitosa? eu tenho uma lista de coisas pra pontuar aqui, 

que vão da adoção de uma alimentação orgânica, até acesso 

a vale cultura.

GATO PARDO 01 – ótimo, que bom que você é bem propositi-

vo, precisamos mesmo de gente assim. mas vamos com calma, 

a luta é contínua e permanente, um passo de cada vez! as 

mudanças mais radicais não tendem a ser bem aceitas. é uma 

construção perene mesmo, até porque, o que queremos hoje, 

pode não ser o que queremos lá na frente.

[sirenes, bombas, as luzes começam a piscar, sobe uma fuma-

ceira danada. é a polícia dispersando a multidão, ou seria 

apenas a carrocinha atrás de gatos indóceis?]



cena 06: 

apenas um jogo5

[as luzes acendem, os amigos estão todos sentados em volta 

de uma mesa. os gatos estão com os dados e as planilhas nas 

mãos. é um jogo de RPG.]

NARRADOR – e mais uma vez as forças opressoras do estado 

aparecem para dispersar movimentos civis organizados.

JOGADOR 01 – não acredito! era a verdadeira revolução dos 

bichos! cara, a gente tem que jogar isso com a galera 

toda...

JOGADOR 02 – muito legal esse jogo, hein! como que os hu-

manos chamam esse jogo mesmo?

NARRADOR – RPG, “Rolagens Próprias para Gatos”, eu acho que 

deve significar isso ou alguma coisa assim. 

JOGADOR 01 - arrebentou, nunca pensei em jogar nessa pers-

pectiva. conseguimos fazer umas paradas mais fundamentadas 

na história também? as coisas que já aconteceram na nossa 

vida iam dar umas histórias muito legais. cara, a gente 

pode mudar as nossas vidas! alarga a nossa compreensão do 

mundo...

NARRADOR  - dá pra fazer de tudo... a imaginação é um mundo 

sem fronteiras, né!? 

JOGADOR 03 [rejeitando] – só não dá pra mudar o mundo real.

NARRADOR – toda mudança começa com a imaginação.

cena 07: cadê o gato?

[os humanos, bêbados e exaustos, vão insistindo em procu-

rar, sem sucesso, o gato Marvelous.

todos param ao mesmo tempo, se olham e, como numa coreogra-

fia, desistem e desabam nas cadeiras e sofás do apartamento 

do amigo que deixou o testamento.

fazem o que os humanos fazem muito bem, respiram e deixam 

as coisas passarem.]

OSMAR – gato filho da puta.



[as luzes vão apagando em fade, eles quedam esgotados dian-

te da TV.]

FIM






