
 

A dramaturgia “A tragédia do Aipim” nunca foi encenada, trata-se de uma “comédia de 

revista” escrita em 1997. A peça está disponível na íntegra. 

 

PEÇA TEATRAL 

A Tragédia do Aipim 

 

 

ATO ÚNICO 

 

CENA I 

 

(Trevas – Apenas ouve-se a voz dos atores) 

RANHENTA – Acorda Santinha. Acorda mulher que o sol já vai abrir. Cuida, se levanta troço, é 

hora de cuidar das coisas! 

SANTINHA – Ô Ranhenta, fala mais baixinho. 

RANHENTA – Baixinho? 

SANTINHA – Isso, Ranhenta! A Santinha aqui tá com um soninho tão gostoso. 

RANHENTA – Ai, filha da mãe! Ai, alma sem pecado! 

SANTINHA – Ô mulher que implica, Senhor, ilumina essa criatura Santo Agostinho, bota pra ela 

deixar eu dormir só mais um pouquinho. 

RANHENTA – Acorda Infeliz, tá vendo que o nosso convidado tá pra chegar. 

SANTINHA – Que absurdo Ranhenta, deixa de ser apressada mulher, tá vendo que o sol ainda 

nem se espreguiçou. Num tá vendo tudo escuro. 

RANHENTA – É só sair do quarto e ascender a luz (Ranhenta puxa a orelha da Santinha e leva 

para o palco. As luzes se ascendem e  apresenta-se um cenário cuja descrição se resume numa 

simples casa nordestina: uma sala, cozinha e uma esteira no canto esquerdo da casa) Deixa de ser 

preguiçosa Santinha, dá vontade de até judiar uma criatura dessa. 

SANTINHA – (choro de dengo) Ui, ui, ui... 

RANHENTA – O que foi desta vez, Santinha. 

SANTINHA – Você me judiou, viu. (continua com o chorinho) 

RANHENTA – Santinha, Santinha. 

SANTINHA – Doeu, Ranhenta. 

RANHENTA – Deixe de dengo e passe ferro na minha roupa, quero esta blusa toda engomada 

para receber a visita de nosso sobrinho. 



SANTINHA – Ranhenta? 

RANHENTA – Oi! 

SANTINHA – Ranhenta, minha flor! 

RANHENTA – Que foi criatura? 

SANTINHA – Pro mode perguntar, por obséquio, tu vai fazer o que agora? 

RANHENTA – Mais que enxerida! 

SANTINHA – Diz pra Santinha o que tu vai fazer, amor? 

RANHENTA – Vou fazer as minhas unhas, belezinha. 

SANTINHA – Tu vai fazer as unhas, Ranhenta? (novamente inicia um choro de dengo) 

RANHENTA – O que foi dessa vez Santinha? Ô mulher que chora meu Deus! 

SANTINHA – Tudo eu... Tudo eu... 

RANHENTA – Eu já te falei um bando de vezes, eu tenho mais idade do que tu, mulher. Eu tô 

cansada, fui eu que te criei praticamente. E saiba de uma coisa, fazer unha não é uma tarefa fácil. 

E olhe a minha blusa, não vá se atrasar! (Ranhenta vai saindo de cena) 

SANTINHA – “Não vá se atrasar”. Vá pro diabo se danar! 

RANHENTA – O que você disse, Santinha? 

SANTINHA – (com medo) Tenha cuidado pra não se borrar! A uninha, Ranhenta! 

RANHENTA – Tá bom, Santinha. Tá bom. Depois que o sol se levantar mais um pouco chame o 

Robertinho pra varrer a casa. (sai de cena) 

SANTINHA – Sempre eu, tudo eu, só eu, eu, eu e eu... Um dia eu ainda vou conhecer um príncipe 

forte, meigo e cheio de vitamina pra me levar embora daqui. Mas a minha pureza de donzela nunca 

vai se acabar. (Robertinho na rede começa a se gemer) O Robertinho tá numa gemedeira. Ô criado 

preguiçoso, eu vou acordá-lo. (Santinha vai em direção da rede) 

ROBERTINHO – Ai, amor, faz tanto tempo! 

SANTINHA – Robertinho, acorda! 

ROBERTINHO – Sai! Ele já vai conseguir! 

SANTINHA – Já vai conseguir o que Robertinho. Tu sonhando, criado sem-vergonha! 

ROBERTINHO – Vai Carlão, vai pra direita. 

SANTINHA – Direita? 

ROBERTINHO – Agora sobe mais um pouquinho. 

SANTINHO – Soube mais um pouquinho? 

ROBERTINHO – Amor, seja romântico. Quero ver passarinhos ao meu redor! 

SANTINHA – É descaração, minha gente! 

ROBERTINHO – Me faz flutuar, amor! Acerta logo! “Camon, plis, oh my Carlão”, vai porra! 

SANTINHA – Até inglês ele tá falando. 



ROBERTINHO – Se concentra. Olha a musiquinha: Pocotó, Pocotó, eu sou a Bebeta Pocotó. 

SANTINHA – Bebeta! Pocotó! 

ROBERTINHO – Deixa de ser mole, Carlão. Vai forte, arrebenta que eu gosto! 

SANTINHA – Isso já foi longe demais. Acorda cabra descarado! 

(Santinha derruba Robertinho da rede) 

ROBERTINHO – Ai que ditadura, Meu Deus! Ninguém merece, Senhor! 

SANTINHA – Eu é que não acredito com essa pouca vergonha. 

ROBERTINHO – Bem na hora que o Carlão ia conseguir aparece o demônio pra atrapalhar, oh! 

Que desespero! Eu não vou agüentar, já faz mais de dezesseis anos. É muito tempo. 

SANTINHA – Eu? Demônio? O cão é você! Tu que tá possuído, seu sem respeito. Fica falando 

essas coisas pra alguém tão pura como eu. 

ROBERTINHO – Você é sonsa assim por que nunca provou do fruto. Se tu souber o quanto é 

saboroso, Santinha, começando pela... 

SANTINHA – Para com isso Robertinho. Eu quero respeito, eu exijo respeito! Vou pegar o meu 

terço. Vou rezar par o Senhor do céu perdoar o que você faz. Também vou rezar de novo pela 

alma do meu querido Roberval. 

(entra em cena Ranhenta batendo bolo de aipim) 

RANHENTA – Mas que barulho é esse? Mal pude fazer as minhas unhas! 

SANTINHA – Era sem-vergonhesa do Robertinho, Ranhenta! 

RANHENTA – Chega de briga. Vá varrer o terreiro Robertinho. O nosso Santinho tá pra chegar. Eu 

vou bater o bolo de aipim pra o nosso Sergio. Ele vai adorar, bolo de aipim é a minha 

especialidade. 

(Robertinho sai de cena cantando “pocotó”, Santinha põe a mão no ouvido e depois não para de 

rezar) 

RANHENTA – Larga esse terço, Santinha, você não para de rezar! Ainda não pegou nem no ferro 

de gomar! 

SANTINHA – É para a alma do Roberval, Ranhenta! (Santinha vai passa ferro na blusa da 

Ranhenta) 

RANHENTA – “É para alma do Roberval!” Olha, desculpa a franqueza, mas eu acho que tu reza é 

pra arrumar um macho! 

SANTINHA – Cruz Credo, Ranhenta! 

RANHENTA – Isso mesmo! Isso pode acontecer com quem nunca dormiu com um homem na vida. 

SANTINHA – Oh! Cascavel maldita! (chora) Em plena lua de mel, Justamente na hora que eu ia 

perder a virgindade no Curral do Timótio, uma cascavel atrás da moita achou de picar o Roberval! 

RANHENTA – A cobra picou e você ficou sem levar picada! 



(Entra em cena o criado Robertinho) 

ROBERTINHO – Picada! Oh! Yes! Quem falou em picada? Também quero! “Camon! Camon! Lets 

gou, my love!” 

SANTINHA – Lá vem o assanhado do Robertinho. 

ROBERTINHO – Assanhado que nada, sou apenas uma flor que precisa de um regador para 

florescer! 

RANHENTA – Acho bom você ir arrumando logo essa casa, eu já disse: o nosso santinho vai 

chegar nestante.  

ROBERTINHO – Mas era só o que faltava nesse fim de mundo. Um seminarista dentro de casa, vai 

ser um tédio. Um ó! 

SANTINHA – Seminarista não, padre. Ele recentemente se ordenou. E é bom tu se respeitar, trate 

de receber bem nosso bom menino! 

RANHENTA – Eu estou caprichando no bolo de aipim que o nosso santinho tanto gosta. 

SANTINHA – Já faz tanto tempo que a gente o viu. 

RANHENTA – Ele era tão fraquinho, magro e, que Deus me perdoe, feinho que dava dó! 

ROBERTINHO – Ele só vivia falando em religião, fazendo poesias e palavras difíceis... Aurora pra 

lá, crepúsculo pra cá. Sei não, ele se ordenou com medo de dá pra ruim, ali pra mim é 

concorrência, é bicha incubada. 

RANHENTA – Deixa de agouro, Robertinho. Basta tu, troço! E tu Santinha, deixa de agonia com 

esse terço, para de rezar e vem bater esse bolo de aipim que o meu espinhaço já ta reclamando. 

SANTINHA – Como tu é chata, Ranhenta. Isso é exploração, já tava demorando. Milagre tu ainda 

bater esse pedaço. 

RANHENTA – Você agüenta, ainda é novinha.  

SANTINHA – (novamente o chorinho) Isso é exploração comigo. 

ROBERTINHO – Isso chorando é caso pra o IBAMA. Vai lacraia, vai lacraia! 

SANTINHA – Ranhenta! 

RANHENTA – O que foi, Santinha! 

SANTINHA – O Robertinho me chamou de lacraia! 

RANHENTA – Para com isso, Robertinho. Deixa a Santinha trabalhar em paz. Olhe, Santinha, eu já 

lhe disse isso hoje se lembre que sou bem mais velha. Só de viúva, tenho mais de vinte. 

ROBERTINHO – Mais de vinte anos que está enferrujada. 

RANHENTA – Robertinho! 

ROBERTINHO – Sequinha, igualzinho o riacho do Mocotó. Faz essa pose toda, mas deve está 

subindo pelas paredes. 



RANHENTA – Deixa de prosa Robertinho, tu também não fica atrás. Depois que teu primo lhe 

colocou na perdição, você nunca mais foi usado. Nem no sonho tu consegue alguma coisa. 

ROBERTINHO – Ai que mulher ingênua, Meu Deus. Ninguém merece. Ô povinho desatualizado. 

Eu tenho poder, minha filha. Sou poderosa. Saiba que tenho meus contatos. Tenho até um site: 

www.bebetaalouca.com... prido.br, tudo sem espaço, sem acento, sem cedilha e com muita 

sensualidade e gatinhos, miau! 

RANHENTA – Contatos? Só se for com o jegue do Beléu! 

SANTINHA – Parem com isso, só sabem falar em... 

(alguém bate palmas) 

RANHENTA – Alguém ta batendo palmas. Vai ver quem é Betinho! 

ROBERTINHO – Não posso. 

RANHENTA – Como não pode, Robertinho? 

ROBERTINHO – Estou indisposta nesse momento, você ligou para 242424 e 24, por favor deixe o 

recado depois do sinal. Au... Au... Obrigada, desligando. Câmbio. “Ou Revoar” bay... bay..., ai. 

SANTINHA – Esse troço inventa cada coisa. (novamente alguém bate palmas) 

RANHENTA – Caminha fresco, bora seu lerdo, vai ver quem é? 

ROBERTINHO – Tenha calma, Ranhenta. Oche! “Plis” Que mulher mais agoniada. “Exquisi-me” 

(Robertinho sai) 

SANTINHA – Deve ser a vizinha Afrodite. Ela disse que ia pegar hoje uma agulha emprestada. 

RANHENTA – Santinha, Por que será que Afrodite não arranja um marido? 

SANTINHA – Sei não, Ranhenta. Pretendente é o que não falta, ela é jovem, bonita e prendada. 

RANHENTA – Uma vez me disseram que ela insiste no sonho de achar um príncipe encantado. 

SANTINHA – Aqui, nessa cidade! “Príncipe Encantado”, até eu espero. 

(Entra Robertinho) 

ROBERTINHO – (Gemendo) Ah, eh, ih, oh, uh! Socorro... vou desmaiar. Help, meu “my God”.  

SANTINHA – Se senta Robertinho, tu está pálido, parece que tu viu um lobisomem! 

ROBERTINHO – Mais do que um lobo, mais do que um homem! 

RANHENTA – Desembucha logo, homem! 

ROBERTINHO – Quem disse que não existe conto de fadas! 

SANTINHA – Conto de fadas? 

ROBERTINHO – Acabo de ver um príncipe... um Deus... 

(Sergio entra em cena) 

SÉRGIO – Bom dia minhas tias, como vão as senhoras? 

VIÚVAS – Sérgio! 

SANTINHA – Serginho, meu sobrinho é você? Como cresceu! 



RANHENTA – Ta mesmo um homão! 

ROBERTINHO – Tá um gostosão! 

SERGIO – E você Roberto, como está você? 

ROBERTINHO – Não muito bem, agora dói. 

SERGIO – Dói aonde? 

ROBEWRTINHO – No corpo todo. E ainda por cima queima. Estou toda queimadinha! 

SERGIO – Mas por que Robertinho? 

ROBERTINHO – Estou explodindo, subindo nas paredes, queimadinho de tesão! 

VIÚVAS – Robertinho! 

SANTINHA – Não ligue para esse depravado, são coisas da modernidade. 

RANHENTA – Você deve estar cansado, nós vamos forrar a esteira do Robertinho! 

ROBERTINHO – Que idéia iluminada, Ranhenta. Tô com um soninho daqueles. 

SANTINHA – Pode ficar quietinho. Esses dias que o Sérgio estiver aqui você vai dormir na rede, 

embaixo do pé de mangueira. 

ROBERTINHO – Que bobagem, minha gente. Dá no mesmo, nos dois lugares vai ter mangueira do 

mesmo jeito. 

SERGIO – Eu não quero é causar desconforto a ninguém. 

RANHENTA – Santinha, pegue as malas do Sergio. Meu sobrinho você não quer agora estirar um 

pouquinho as pernas? 

SÉRGIO – Quero sim, minha tia. A viagem foi muito longa, eu dormir muito mal. 

ROBERTINHO – Deixe que eu mesmo levo o Serjão. Vamos descansar, amor. Você nunca ouviu 

falar nas minhas massagens mágicas! 

RANHENTA – Nem se atreva! Tenho outra tarefa para você, vá na venda de Seu Zuzinha comprar 

mais aipim para o bolo. 

ROBERTINHO – Que maldade gente! Mais que estraga prazeres. Eu vou mais eu volto nestante. 

Serjão, volto já-já. (Robertinho vai em direção da porta) 

SANTINHA – Já que o ... 

ROBERTINHO – Serjão, eu volto já-já. (Robertinho sai de cena) 

SANTINHA – Já que o Robertinho não pode, deixe que eu levo! Eu já levei as malas para o quarto 

mesmo. 

RANHENTA – Não se esqueça que você ainda não acabou de bater o bolo, pode deixar que eu 

levarei o nosso aipizinho, quero dizer, nosso santinho. 

SANTINHA – (Novamente com o choro de dengo) Só eu que sofro, por que, Por que, Senhor? 

RANHENTA – O que foi desta vez, Santinha? 

SANTINHA – Eu tô com vontade, Ranhenta. (faz gestos obscenos) Eu também sou filha de Deus! 



RANHENTA – Tu se segura, tu se segura, Santinha. 

SERGIO – Minha tia, antes de dormir eu queria colocar um pijama. 

RANHENTA – Pijama? 

SERGIO – Sim, uma roupa de dormir. 

RANHENTA – Isso não vai dar certo. 

SERGIO – Como, titia? 

RANHENTA – Nada não, relaxe. Vamos por aqui, eu vou lhe ajudar a vestir o seu pijaminha. 

SERGIO – Acho que não precisa, Tia Ranhenta. 

RANHENTA – Sergio, assim você me ofende. Deixe de cerimônia com a titia. Você não se lembra 

que eu dava banho em você quando você era pequenininho. (à parte) Agora deve ser tão 

grandinho. (Volta para Sergio) Você não vai ter vergonha de uma dama como eu, já tenho mais de 

quarenta anos, meu filho. 

SERGIO – Eu lembro de sua idade, cinqüenta e... 

RANHENTA – Não precisa lembrar tanto assim. 

SERGIO – Tia, eu insisto, não é necessário nenhuma ajuda. 

RANHENTA – Tudo bem, mas não demore muito não. Entre nessa porta e entre no quarto à 

direita. 

(Ranhenta olha atentamente para Sérgio até quando ele desaparece, depois volta-se para 

Santinha) 

RANHENTA – Você viu, Santinha. A descaração do Robertinho pra cima do nosso sobrinho? 

SANTINHA – Nem acreditei Ranhenta, isso é pecado mortal. 

RANHENTA – O nosso sobrinho é quase um santo, um homem tão puro. 

SANTINHA – Um homem que jamais deve ser tocado. Merece todo o respeito de nós. 

RANHENTA – Se o Robertinho triscar pelo menos o dedo em nosso padre, eu juro que boto esse 

criado para o olho da rua. 

SANTINHA – Isso mesmo, Ranhenta. Temos que ficar de olho. 

RANHENTA – Falando em ficar de olho, eu tô até pensando em dormir perto dele para vigiar o 

Robertinho ou qualquer outro engraçadinho que apareça pra atacá-lo de noite. 

SANTINHA – Não, Ranhenta, de jeito nenhum. Pode deixar que eu mesmo faço esse esforço, eu 

mesma dormirei aqui na sala. Lembre que a senhora disse que tá ficando velha, tá cansada, com 

dor nas costas. Não deixarei você dormir mal de jeito nenhum. 

(Entra Sergio com o pijama) 

SERGIO – Estou pronto, Titias. 

RANHENTA – Como? 

SERGIO – Estou pronto para dormir. 



RANHENTA – Santinha, eu acho que esse bolo tá bom de ir pro forno. Vá botar lenha no fogão e 

bote esse bolo pra assar. Eu não quero que ele queime, não tire o olho do forno um minuto. Se 

você me aparecer aqui na sala antes que ele asse, eu juro, ai, eu juro que vou assar você no lugar 

dele. 

SANTINHA – Ingratidão, ingratidão. (De novo o chorinho) 

RANHENTA – O que foi desta vez, Santinha? 

SANTINHA – Tudo eu. 

(Santinha faz um bico e sai de cena) 

RANHENTA – Hummm! Deixa eu fazer o meu aquecimento! (faz alguns alongamentos) 

SÉRGIO – Pra que isso, Titia? 

RANHENTA – Pode deitar, Serginho. Eu vou nestante. 

SERGIO – Como, Titia? 

RANHENTA – Pode deitar que o sono chega nestante. (Sérgio se deita) 

RANHENTA – (Canta) Ele não bebe, não fuma, e não foge... Ele não bebe, não fuma, e não foge... 

Ele não bebe, não fuma, e não foge... do meu rabo de saia. (para de cantar e olha para Sergio) 

Será que é pecado só um pouquinho, só um minutinho de nada? Ah! É muito espeto para a carne 

resistir! Que tentação, eu não aguento. Mas o homem é padre, ele vai correr. Deixa eu colocar a 

blusa que a Santinha passou ferro. (Ranhenta se veste e vai em direção de Sérgio) Já tá dormindo 

o homem, tava cansado mesmo. Desculpe, meu sobrinho, mas a carne é fraca! Faz tempo que eu 

não faço isso desde que o finado Teodoro bateu as botas. Deixa eu tirar o primeiro botãozinho, 

agora o segundo botãozinho, agora o terceiro botãozinho, pra chegar no aipimzinho... 

(Ranhenta pula em cima de Sergio, ele acorda preso nas pernas dela) 

SERGIO – Tia Ranhenta! 

RANHENTA – Calma Sérgio, não vai doer nadinha. Fecha os olhos que agora você vai fazer uma 

turnê para o espaço sideral. (Ranhenta consegue tirar a camisa de Sergio) 

SERGIO – Mas isso não tá certo, é pouca vergonha. Além da senhora ser minha Tia eu sou padre! 

RANHENTA – Não sou Cristo para resistir ao pecado. Tu é bom demais pra ser padre, teu aipim 

tem que ser provado. Mexe o bolo da titia, meu sobrinho... mexe e mexe e mexe... 

(Sérgio consegue se soltar e corre para a sala. Ranhenta permanece deitada e passa a chorar, ora 

por remorso, ora por tesão) 

SERGIO – Como pode minha, Tia! A senhora perdeu a consciência, a senhora parece que tá 

possuída, senhor perdoa essa criatura, ela não sabe o que faz. A senhora está coberta de luxúria. 

RANHENTA – É verdade meu sobrinho. 

SERGIO – A senhora devia estar envergonhada do que fez. 

RANHENTA – Me perdoa, Sergio? 



SERGIO – Vá para o seu quarto, reze tantos Pais-Nossos e tantas Ave-Marias, até a sua boca ficar 

dormente. 

(Ranhenta vai para o quarto chorando e enxugando as lágrimas na camisa de Sergio) 

SERGIO – Esse mundo está acabado, não há mais respeito, cada vez aumenta o peso da minha 

missão de evangelizar a palavra do Senhor! 

(Entra em cena Santinha e Segio vai pegar água no pote) 

SANTINHA – Por que será que a Ranhenta tá rezando no quarto, ela não é de rezar essa hora, fica 

até implicando comigo que eu não deixo os santos descansarem um minuto. (Santinha vê Sergio 

tomando água sem camisa) Não acredito, Meu Deus! Que sobrinho mais apetitoso. Santo 

Expedito, obrigado por atender essa causa impossível. Perdoai, Senhor, mais eu vou a luta, não 

serei mais virgem. (Sobe em cima da mesa e fecha os olhos de Sérgio) 

SERGIO – Quem é, será que é a Senhora de novo, Tia Ranhenta? 

SANTINHA – Tá frio, congeladíssimo, zero grau. Eu vou lhe dar uma chance, amor: ela é sensual, 

voz de cantora, morena de Copacabana, olhos verde esmeralda e adora um aipizinho desnatado. 

(Sergio abaixa a cabeça como se estivesse rezando) 

SERGIO – Eu não acredito! 

SANTINHA – Amor, o que é o que é? Não tem altura, mas leva você até o céu? Não é carro de 

fórmula I, mas é velocidade máxima? 

(Sérgio se liberta) 

SÉRGIO – Até a senhora, tia Santinha.  

SANTINHA – (cantando) Vem aqui que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho, a sua 

Santinha está mandando. 

SERGIO - Todos perderam a vergonha! 

SANTINHA – Não me importa perder a vergonha, eu quero mesmo é perder o cabaço! (Santinha 

sai desce da mesa e agarra na calça de Sergio) Vamos Serginho, deixe de ser mole tenha piedade 

de mim. Só um pouquinho, vai! Ó homem tímido, ó homem sem coração! (Santinha acaba tirando a 

calça de Sergio, deixando-o só de cueca) Sei que você é tímido, vou ter que apelar para a minha 

sensualidade, vou colocar uma camisola sexy. Não saia, eu volto já. 

(Santinha sai, Sergio suspira e entra Robertinho) 

ROBERTINHO – (falando à parte) Esse aipim me trás boas recordações, o meu primo Nero! Ai, 

Nero, como tu eras grande! Glorioso, Oh! Tempos ingratos que não voltam mais! (percebe a 

presença de Sergio, só de cueca) Uau! Obrigado Senhor, ouviu as minhas preces, que pão de 

queijo! Serginho, que gracinha você de cueca, tava esperando pelo Betinho, tava? 

SERGIO – Só faltava você, José Roberto! Por favor, fique longe! 



ROBERTINHO – Não, não me chame assim, José Roberto é breguice! Me chame de Betinha, a 

boa, a louca, a maravilhosa... a mais que demais. 

SERGIO – Se contenha! 

ROBERTINHO – Vem meu guerreiro, meu príncipe de “cuequinha”! Vem meu guerreiro, vem para 

os braços de sua amada, levanta a tua espada! 

SERGIO – Se afaste de mim, demônio! 

ROBERTINHO – Eu sou o demônio e tu a minha própria tentação. Vem nenê, quero provar do teu 

aipim. Deixa eu tirar a tua “cuequinha”, vai. (Robertinho tenta pegar no órgão genital do padre, no 

entanto, ele se esquiva e corre dando voltas pela sala). 

SERGIO – Chega! Não aguento mais ficar aqui um segundo. Vou-me embora. Não deveria ter 

vindo, não deveria ter pisado os pés aqui. Vou me vestir, pegar a minha mala e cair fora. 

(Sergio vai para o quarto e logo Ranhenta chega) 

RANHENTA – Que história é essa que o Sergio vai embora. Robertinho o que você fez. 

ROBERTINHO – Infelizmente eu não fiz nada, igualzinho aos meus sonhos. 

RANEHNTA – Mas Robertinho, como é que pode abusar assim do Sergio, não vê que ele é meu 

sobrinho. Cadê o seu respeito, a culpa é toda sua? 

ROBERTINHO – O pior é a senhora. Não vi seu olhar de tarada querendo levar o tesudo para a 

esteira! 

(Entra em cena Santinha de camisola) 

SANTINHA – Mas que pouca vergonha de vocês. Não acredito que o meu sobrinho santo já vai 

embora! Só eu é quem preserva nessa casa os bons costumes e a moral. E o pior é a vítima, um 

padre, uma pessoa pura que se entregou ao Todo Poderoso!  Vocês não perderam o temor a 

Deus? 

ROBERTINHO – E o que a senhora está fazendo com essa camisola, dona Santinha do pau oco? 

RANHENTA – Eu sabia que tu reza mesmo é pra arrumar um macho. Quem é você pra falar em 

moral e bons costumes. Sua faristoa! 

(chega Sergio com a mala) 

SERGIO – Chegou à hora de minha ida. Infelizmente não pensei que fosse assim tão rápida, mas 

diante dessas circunstâncias terei que ir agora mesmo. 

RANHENTA – Me desculpe, meu sobrinho. Pode deixar que eu coloco ordem na casa, isso não vai 

mais acontecer. 

SANTINHA – Estamos arrependidas, eu prometo que não trocarei mais o meu terço pelo teu aipim. 

O meu destino é ser uma coroa encalhada mesmo. 

ROBERTINHO – Não vá embora, Sérgio. Fique, peixe, eu juro por Deus que não vou mexer mais 

no seu aipim. 



SERGIO – Estão todos perdoados, Jesus veio a Terra para mostrar que o pecado pode ser 

perdoado, basta provar que você está arrependido. 

RANHENTA – Estou arrependida. 

SANTINHA – Também tou. 

ROBERTINHO – Frustada, mas também tou “arrependidíssima”. 

RANHENTA – Agora você fica? 

SANTINHA – Diz que sim. 

ROBERTINHO – Fica, vai! 

SERGIO – Não posso, já estou decidido, voltarei de onde vim e assumirei novamente o sacerdócio. 

(Alguém bate na porta) 

ROBERTINHO – Espera, príncipe... quero dizer Sergio. Vou ver quem é. 

(Robertinho vai até a porta) 

ROBERTINHO – É a vizinha. 

RANHENTA – É Afrodite, manda ela entrar. 

SANTINHA – Deve ser para pegar a agulha. Vou pegar no quarto. (Vai para o quarto)  

ROBERTINHO – Entre, mulher, a Santinha foi pegar. 

(Entra Afrodite) 

AFRODITE – Dona Ranhenta, eu não quero incomodar... 

(Neste momento ela se depara com Sergio e se encanta deixando cair um tecido que carregava. 

Sergio, por sua vez, dá reciprocidade no encanto e deixa cair sua mala) 

AFRODITE – Quem é esse que se encontra na tua casa? 

SERGIO – Aquele que se deslumbra com as maravilhas de Deus. Como pode surgir algo tão 

encantador? Que mãos perfeitas fizeram reluzir essa escultura pura e bela? Senhorita, sou Sergio, 

sou um pássaro que escolheu como lar à prisão da gaiola por não saber que tinha asas. Mas agora 

que sei que posso voar e há um mundo lá fora encantado, mas por minha escolha, não tenho 

direito de voar. Mas quem é você que deslumbra meus olhos de paixão? 

AFRODITE – Aquele que agradece a Deus pelos presentes que a sua mão divina oferece. Sou 

Afrodite, sou como um beija-flor que se abdica de beijar as flores em troca de uma que me encha 

de amor e formosura. Sempre me guardei por um amor encantado, porém, quando acabo de 

conhecer, cabe ao destino dizer que o encanto das flores é breve, pois vejo tua batina e já vais 

embora. 

SERGIO – Meu Deus, perdoe-me. Não devo agir pela emoção, mas pela fé que conduz o meu 

caminho. Mas em ti não vejo pecado algum te querer, vejo como tu é pura, não é necessário temor 

pois em ti eu só encontro felicidade.  Chegou a hora de fugir da minha gaiola, não posso mais 

silenciar esse sentimento de amor. Por ti largarei a batina e não irei mais embora. 



 AFRODITE – Sendo assim, cabe a mim te dar a minha pureza em troca do teu sacrifício. 

SERGIO – Vamos andar um pouco, sinto minhas asas a fim de saborear o mundo. 

(Afrodite e Sergio saem de cena) 

SANTINHA – Não acredito no que vi. 

ROBERTINHO – Meninas, vocês viram a breguice? 

RANHENTA – Aquele negócio que ele tava sentindo alguma coisa não passava do aipim dele. 

SANTINHA – Ele quis dá uma de cordeirinho, mas não passa de um lobo mau! 

RANHENTA – Pior é Afrodite, eu sabia que aquela sonsa ia acabar se desencantando. 

ROBERTINHO – O pior é que acabamos sem ninguém nessa história, sem levar nem um 

centímetro de aipim. 

RANHENTA – Isso não pode ficar assim, não pode ficar mesmo. Temos que fazer alguma coisa. 

SANTINHA – Se não foi uma de nós a escolhida, não vai ser a enxerida da Afrodite. 

ROBERTINHO – Temos que fazer alguma coisa para acabar com esse negócio de “pássaro”, 

“beija-flor” e “gaiola”. É tanta frescura que parece que é caso do IBAMA. 

SANTINHA – Como pode desobedecer a sua vocação sacerdotal? 

RANHENTA – Sergio tem que ir para a capital, ele é um padre e tem uma missão a cumprir. Um 

sobrinho tão novinho, tão dedicado à religião. 

ROBERTINHO – A Afrodite parece uma bruxa, né gente? Não acredito como alguém pode querer 

abusar de alguém tão santo. 

RANHENTA – Se depender de mim, Afrodite continuará desencalhada. 

ROBERTINHO – Viuvinhas, parece que tenho um plano. 

RANHENTA – Tu? Com um plano? 

ROBERTINHO – Eu sou heroína, minha filha. Eu sou a Bebeta Maravilha? 

SANTINHA – Deixa de enrolar, diz logo esse plano. 

ROBERTIHO – Acho que conheço alguém que possa nos ajudar. 

VIÚVAS – Quem? 

ROBERTINHO – O meu primeiro e único amor. 

RANHENTA – Teu primo Nero! 

ROBERTINHO – Yes, oh, yes!  

SANTINHA – Aquele que te descabaçou?  

ROBERTINHO – Aquele taradão mesmo. 

SANTINHA – Mas por que ele? 

ROBERTINHO – Então não sabe da fama dele? Aquilo é malandro, Santinha. É o maior malandro 

desse povoado. Me recordo o tempo que eu era moça, ia brincar de corre-corre com Nero no pé de 

abacate do quintal de vovó. Certo dia, num domingo chuvoso, ficamos sozinhos, bem juntinhos 



embaixo do pé de abacate pra não se molhar. Ele olhou pra mim e deu aquela risadinha cínica. Eu, 

marinheira de primeira viagem, não entendi nada. Aquele safadinho, como não queria nada foi 

abaixando a mão, baixando... baixando... 

SANTINHA – Tu nem reagiu? 

ROBERTINHO – Eu disse: (fala bem grosso) Me respeita Nero, oche! 

SANTINHA – E aí? 

ROBERTINHO – Ele deu foi outra risadinha cínica e foi abaixando, foi abaixando... 

SANTINHA – Tu não disse mais nada? 

ROBERTINHO – Disse, claro: (Novamente fala grosso) Ai não, porra! 

SANTINHA – Tu xingou? 

ROBERTINHO – Xinguei, mas não adiantou nada. Ele disse que ia fazer uma mágica muito bonita, 

muito emocionante, sabe. 

RANHENTA – Que mágica era essa? 

ROBERTINHO – Ele disse que aquilo ia me fazer bem. Ele tinha uma varinha mágica que ia me 

fazer ver estrelinhas coloridas dançando no céu. Ranhenta, não aguentei, eu sempre adorei 

estrelinhas. 

RANHENTA – Robertinho, deixa de mágica que eu já tou toda arrepiada. 

ROBERTINHO – Nunca esqueci o dia que eu me entreguei para aquele safadinho. 

RANHENTA – Mas será que ele é capaz de montar algum plano bom? 

ROBERTINHO - Ele tem o dom de enganar as pessoas. Quantas crentes ele já abusou sem 

precisar rezar uma oração. Não souberam da coroa Marieta, disse que ele colocou veneno de rato 

pra matar o marido e ficar com o Nero. Não demorou trinta dias para que ele a largasse e tirasse 

todo o seu dinheiro. 

SANTINHA – Então vamos deixar de prosa, vamos logo atrás desse sujeito! 

RANHENTA – Isso mesmo, vai Robertinho, corre e trás logo esse vigarista! 

ROBERTINHO – Tem um probleminha! 

SANTINHA – Que problema? 

ROBERTINHO – Isso vai custar alguma coisa. 

RANHENTA – Não tem problema (vai até ao baú perto da mesa) eu não vou perder pra Afrodite em 

canto nenhum. Diga ao Nero que se ele conseguir separar o meu sobrinho daquela sonsa, o limite 

é o céu para recompensa-lo. 

SANTINHA – (Também vai até ao baú) Se é para salvar a alma do meu sobrinho querido, também 

dou todas as minhas economias. 

ROBERTINHO – Então, deixe tudo comigo, a Bebeta Maravilha vai resolver tudo isso em um 

minuto, o Nero deve tá jogando dama bem aqui no bar do Seu Afonsinho. Aquilo é trapaceiro!  



(Robertinho sai de cena) 

RANHENTA – Não vejo a hora de desmascarar aquela sonsa. 

SANTINHA – Mas será que vai dar certo, Ranhenta? 

RANHENTA – Deise de ser pessimista, Santinha. Pela alma do finado Teodoro, esse crime será 

resolvido. 

SANTINHA – Crime!? Mas Afrodite está longe de ser criminosa, ela nunca fez mal a alguém e é 

realmente pura como diz. 

RANHENTA – Então que ela se esfregue com outro, não com o meu sobrinho. Santinha, pense 

bem, mulher de Deus, não é crime matar uma aliança tão bonita de Serginho com o nosso todo 

poderoso Senhor? 

SANTINHA – É verdade, Ranhenta. Parece que o nosso menino nasceu para servir a Deus. Não 

entende por que Afrodite foi se interessar por um aipim Santo. 

(Entra em cena Robertinho) 

ROBERTINHO – Atenção, Senhoras e Senhoras. 

SANTINHA – O que é isso, Robertinho? 

(som de cinema) 

ROBERTINHO – Viúvas, direto da “Columbia Aimpimcutires”, o maior, o iluminado, o possuído, o 

CARA! 

RANHENTA – Deixa de lenga, lenga, Robertinho! 

ROBERTINHO – Preparem os confetes, as pétalas de rosas, o tapete vermelho, eis o Senhor do 

Anéis, ou melhor, o Senhor dos aipins, o encantador Nero. 

(Entra em cena Nero trajando de Rei Malandro. Nero faz saudações como se as viúvas fossem 

suas servas e vai logo se sentando) 

NERO – Desembuchem logo o que vocês querem, minha agenda é lotada. 

(Nero percebe os olharem maldosos das coroas e de Robertinho) 

NERO – Nem me olhem assim desse jeito, sou malandro, mas não sou otário. Boto fogo em Roma, 

mas não em encalhadas, nem por toda a fortuna desse mundo. 

SANTINHA – Mas que falta de respeito. 

RANHENTA – Que primo prepotente, Robertinho! 

NERO – Olhe aqui, minha senhora, vamos deixar de elogios, vamos ao que interessa. 

ROBERTINHO – Não falei que o meu primo tesudo é o máximo, no meio do caminho ele já 

arquitetou todo o plano. 

RANHENTA – Então qual é o plano? 

NERO – Simples, conquistarei essa tonta dessa Afrodite e farei com que esse padre de meia tigela 

volte o mais rápido possível para a capital. 



SANTINHA – Duvido, a Afrodite é uma alma pura, não vai querer conversa com você! 

NERO – Mas é a pureza dela que lhe deixa frágil, o gostosão aqui enganará Sergio com um passe 

de mágica. 

ROBERTINHO – Mágica! Ai, eu quero de novo. 

SANTINHA – É verdade aquele negócio que o senhor faz aparecer estrelinhas coloridas. Seu Nero, 

eu quero que o senhor saiba que o meu sonho é ser astronauta, viu. 

RANHENTA – Eu também tou querendo ir para a Lua. 

NERO – Só que a nave espacial aqui não é uma lata de lixo. O que quero é economia, corró, 

corrozinho. Vamos colocar aqui na sacolinha do papai, vamos. 

(As viúvas colocam uma parte das moedas na sacola do Nero) 

RANHENTA – Pronto aqui tá tudo o que eu tenho. 

SANTINHA – Você me deixou pelada no mau sentido. 

NERO – Vocês estão me achando com cara de otário. Vamos lá, eu quero o restante, eu quero 

corró em dólar, em corrozinho valorizado, tu também Betinho, bora prego! 

(As viúvas colocam mais dinheiro, junto com o Robertinho) 

ROBERTINHO – Mas que maldade, o meu é tão pouquinho. Eu tava juntando para a maquiagem. 

NERO – Bem, aqui dá pra começar. Mas lembrem, se virem, eu vou querer mais corró em dólar, 

corrozinho valorizado. 

RANHENTA – Mas que explorador. (Sai de cena) 

SANTINHA – Desse jeito vou ter que vender as calçolas. 

NERO – Comigo o serviço é rápido, tenho que me trocar e vamos precisar da ajuda de Dona 

Filomena. 

SANTINHA – Deixa eu tirar a minha camisola. 

NERO – Temos que correr, quero acabar com esse romance hoje mesmo. 

ROBERTINHO – Eta, homem eficiente, Meu Deus. Ai, se ele me desse “bis”. 

(Entra Ranhenta com a roupa da Santinha) 

RANHENTA – Toma a roupa, mulher. Tu se troca na casa do Nero. 

SANTINHA – Traz, ai Sergio que me faz fazer cada sacrifício, tudo pela moral e pelos bons 

costumes. 

(Saem de cena) 

 

CENA II  

(Entra em cena Sergio e Afrodite) 



SERGIO – Como o amor pode revelar tanta alegria, até coisas que antes pareciam mortas, agora 

ganham sentido. Com amor nós nos enxergamos melhor, o outro e as coisas do mundo. Embora 

haja tanto pecado, tanta maldade, ainda resta forças para que possamos mover montanhas. 

AFRODITE – É por isso que atrás de espinhos há sempre uma rosa para recompensar o esforço 

de caminhar. 

(os dois ficam no canto esquerdo da casa se comunicando em silêncio, como se estivessem se 

contemplando) 

(Entra em cena as viúvas e Robertinho, conversam à parte) 

ROBERTINHO – Já sabem do plano, devem afastar Sergio de Afrodite. 

SANTINHA – Será que vai dá certo? 

RANHENTA – Claro que sim, o primo do Robertinho é um gênio. Tu não viu como ele conseguiu 

convencer a Dona Filomena que a própria tava pra morrer? 

ROBERTINHO – Deixe de conversa, meninas. Vamos a luta! 

(Se dirigem a Sergio e a Afrodite) 

RANHENTA – Meu sobrinho, corre! 

SANTINHA - Nos acuda. 

ROBERTINHO – Corre, porque já pode ser tarde demais. 

SERGIO – O que é isso? 

SANTINHA – É coisa urgente, venha logo! 

RANHENTA – Ela está morrendo, homem. 

ROBERTINHO – É a Dona Filomena, criatura. 

SERGIO – Dona Filomena? Quem é essa? 

SANTINHA – Só você pode ajudar. 

SERGIO – Mas eu não sou médico. 

SANTINHA – E aquilo tem cura, nada! 

RANHENTA – Ela já está desencantada! 

ROBERTINHO – É morte certa, baby. 

SANTINHA – É caso pra padre, é coisa de extrema-unção. 

SERGIO - Quanto a isso nada posso fazer. Não quero mais ser padre, não é certo. 

RANHENTA – Não seja tão rigoroso, homem! Não temos padre em nossa paróquia. 

SANTINHA – Dona Filomena sempre foi muito religiosa, seria uma injustiça não ter alguém pra dá 

descanso a sua alma. 

ROBERTINHO – Não vê, Serjão, que Deus está abrindo uma oportunidade de ouro para você? 

SERGIO – Oportunidade de ouro? 



ROBERTINHO – Você fez um compromisso muito sério com Deus. É a sua chance de 

recompensar. 

SERGIO – Isso faz sentido. 

RANHENTA – Isso! Essa poderia ser a sua última ação como sacerdote, depois você pode fazer o 

que quiser com o seu aipim. 

ROBERTINHO – Não acredito, Serjão, olha pro céu, gatinho! 

SERGIO – O que é que tem no céu? 

ROBERTINHO – São Pedro, São João Batista, a mãe de Cristo, o pai de Cristo, o pé de Cristo, o 

cabelo de Cristo, e até o próprio Cristo. 

SERGIO – Tá ficando doido, Robertinho, aonde é que tu tá vendo isso? 

ROBERTINHO – Eles tão dizendo: (cantando) Vai Serginho, Vai Serginho, Vai Serginho! 

SERGIO – Não precisa tanto, Robertinho. Bem, por um lado vocês têm razão. Pela última vez, farei 

o que for possível. Afrodite, vamos comigo, meu amor. 

ROBERTINHO – Não! Afrodite não pode ir! 

AFRODITE – Por que não posso ir, Robertinho? 

SANTINHA – Dona Filomena poderia interpretar mal. Quem já se viu padre com mulher do lado? 

SERGIO – É verdade. Você se incomoda se eu for sozinho? 

AFRODITE – Claro que não, meu amor. Ficarei aqui te esperando como fiz em toda a minha vida. 

SANTINHA – O Robertinho fica fazendo companhia a ela. 

RANHENTA – Vamos logo homem, a mulher pode morrer. 

(Saem) 

ROBERTINHO – Afrodite, paixão, tudo bem com você? 

AFRODITE – Nunca estive tão bem, Robertinho. 

ROBERTINHO – Não querendo ser enxerida, mas vocês já (fazem gestos) 

AFRODITE – Já o quê Robertinho? 

ROBERTINHO – Já... Já... é... “you jés provechous erh arh eipim de Seurhjo, uouts” 

AFRODITE – Eipim, o que é isso? 

ROBERTINHO – O Aipim dele, porra. Tu já provou, miséria! 

AFRODITE – Isso é modos de falar, Betinho? 

ROBERTINHO – Bem, se é pra partir pra “frescurite”, deixa comigo. A senhorita, por acaso já 

perdeste a tua magnífica virtuosidade? 

AFRODITE – Você está perguntando se eu já fiz amor com Sérgio? 

ROBERTINHO – Isso, querida! Fez amor, transou, deu uma escapulida, foi comida, ô mulher difícil, 

Jesus de Nazaré! 

AFRODITE – Claro que não, Robertinho. Isso só acontecerá depois do nosso matrimônio. 



ROBERTINHO – É o que vamos ver belezinha. 

AFRODITE – Como Robertinho? 

ROBERTINHO – Afrodite, vou ser sincera com você, mas você não acha que o Serjão é um 

sonho? 

AFRODITE – O melhor sonho do mundo! 

ROBERTINHO – Você não acha que deveria merecê-lo mais? 

AFRODITE – Não lhe entendo, Robertinho! Você acha que a minha pureza é pequena demais para 

tê-lo como marido? 

ROBERTINHO – Não é isso, tontinha. É que o Sergio tem um coração bom e só dará certo com 

alguém do mesmo jeito. 

AFRODITE – Mas eu sempre rezei, sempre fiz caridade. 

ROBERTINHO – Você não acha que devido o Robertinho ter sacrificado a sua missão divina, 

também não mereceria um sacrifício de sua amada. 

AFRODITE – Novamente não estou lhe entendendo. 

ROBERTINHO – Vou lhe dar uma chance para que você definitivamente mereça ter o parceiro que 

tem, que recompense o fato de ter largado a batina pelos prazeres do aipim. 

AFRODITE – Como? Farei o que estiver ao meu alcance! 

ROBERTINHO – Afrodite, minha flor, tenho uma missão para você. 

AFRODITE – Missão? Que missão Robertinho? 

ROBERTINHO – Quero lhe apresentar uma pessoa. 

AFRODITE – Robertinho, acho que tu tá tão esquisito? 

ROBERTINHO – Não confunda esquisitice com inspiração, minha filha. Essa pessoa está lá do 

lado de fora da casa. Não esqueça, essa é a sua chance de merecer o padre.  

(Robertinho sai e volta com Nero disfarçado de Cego) 

(Falam à parte) 

ROBERTINHO – Lá está ela! Como é bobinha a criança! 

NERO – Ela vai cair como um pato manso. Mas, Bebeta, eu quero a grana. 

ROBERTINHO – Bebeta! Ai que sonho! Você ainda se lembra amor! (com jeito cínico) Sabia que 

ainda me lembro de cada centímetro do seu aipim? 

NERO – Deixa de conversa, Bebeta! Trás logo mais corró das viúvas!  

(Robertinho entrega o dinheiro e, junto com Nero, vai a direção de Afrodite).  

NERO – (Conversam no caminho) Tu já sabe, ela tem que ficar de costas para a porta da casa. 

ROBERTINHO – Afrodite, está aqui quem eu quero lhe apresentar! 

AFRODITE – Mas por que razão? 

NERO – Minha virgem, sou apenas um cego coitado que precisa de sua ajuda. 



AFRODITE – Mas como posso ajudá-lo se não tenho o dom da cura? 

ROBERTINHO – Afrodite, meu amor. Jogaram uma praga nele, coitatinho! Foi macumba das 

grandes! 

NERO – Uma feiticeira perversa e invejosa fez com que eu perdesse a visão ainda quando eu era 

criancinha! 

AFRODITE – Como alguém pode ser tão cruel? 

ROBERTINHO – Ai que maldade, Frô! Como pode alguém fazer mal a uma pessoa tão boazinha, 

tão bonitinha, tão aipimzinha... (Robertinho tenta acariciar Nero, mas é impedido com a ameaça de 

um tapa) 

AFRODITE – Mas como entro nessa história? 

NERO – Minha flor, para que a macumba perca seu efeito é necessário de um beijo de alguém que 

só tenha conhecido a pureza.  

ROBERTINHO – Há muito tempo ele andou pelos quatros cantos da Bahia procurando uma alma 

bondosa que tenha compaixão dele. 

NERO – Quando a Bebeta... (soluça) Quando José Roberto me disse que nesse mundo de pecado 

ainda existia uma virgem de alma pura, pedi que ele me levasse até você? 

AFRODITE – Tuas palavras me comovem, no entanto, não sou eu a pessoa que tu procuras. Hoje 

mesmo encontrei a única pessoa que os meus lábios pertencem. (Robertinho percebe a entrada de 

Sergio e das viúvas e sai silenciosamente dando um sinal a Nero de aprovação. Nero percebendo 

a oportunidade fica de joelhos colocando Afrodite de costas para o outro lado do palco e pega na 

mão de Afrodite) 

NERO – Não sejas tão rigorosa, tende piedades de mim! 

(Do outro lado chega Robertinho) 

SANTINHA – Novamente foi um alarme falso. 

RANHENTA – Mas ela parecia tão doente. 

ROBERTINHO – (eufórico) Serjão, eu não te conto! 

SERGIO – O que foi, José Roberto? É algo ruim? 

ROBERTINHO – Ruim, feio e pontudo! 

RANHENTA – Meu Deus é o cão! 

SANTINHA – Virgem Maria, me proteja, mãe de Deus! 

ROBERTINHO – Fala baixo, bando de bestas! Vai estragar tudo! Sergio, lamento dizer, mas aquela 

que jurou dar amor a ti, lhe mete agora um par de chifres! 

SERGIO – Isso é mentira! Uma calúnia! 

ROBERTINHO – Era só o que faltava! Um corno manso! Aí que dó, Jesus de Nazaré! Veja então 

com os seus próprios olhos! 



(Sergio percebe Nero segurando as mãos de Afrodite) 

SANTINHA – Ele está fazendo uma declaração de amor! 

RANHENTA – A descarada está aceitando! 

SERGIO – Vou até lá! Maldição! 

ROBERTINHO – Stop! Serginho, Stop! (Robertinho segura Sergio) 

SERGIO – Me solte, José Roberto! 

ROBERTINHO – Fala baixo, corninho revoltado. Parado aí Serjão! Agora não, vamos nos esconder 

e verá que Afrodite não tem nada de beija-flor, mas sim uma cadela no cio! 

(Eles se escondem. Sergio deve ficar na ponta do palco) 

NERO – Não sejas tão dura, só tu podes dá a minha visão! 

(Do outro lado) 

SERGIO – Daqui não dá pra ouvir quase nada. 

SANTINHA – A gente traduz. Ele disse: só tu podes dá a minha paixão! 

(do outro lado) 

AFRODITE – Por favor, fique de pé, não agüento vê-lo nesse estado. 

NERO – Ficarei assim para sempre para que todos vejam o quanto é ingrata. 

AFRODITE – Não quero que ninguém pense isso de mim! 

(Do outro lado) 

RANHENTA – Mas é ousada! Disse que quer segurar no aipim! 

SERGIO – Oh! Como posso acreditar nos meus olhos! Deve ser algum engano! 

SANTINHA – Ai corninho sem estilo, sem estima. 

(Do outro lado) 

NERO – Então vou diminuir teu esforço. Apenas me dê um beijo na face, acredito que por tu ser 

tão pura, apenas com um simples toque do teu lábio me dê a cura. 

AFRODITE – Sendo assim, não vejo mal nenhum. Mas preciso consultar Sergio primeiro! 

NERO – Não, mil vezes não! 

AFRODITE – Por que, não? Ele vai entender! 

NERO – Não, o pôr-do-sol está indo embora. Se não for agora será tarde demais. Como vou 

suportar, minha flor? 

 (Do outro lado) 

ROBERTINHO – (Dramático) Como vamos transar, meu amor? 

SERGIO – O quê? 

ROBERTINHO - (irônico) Viche, Serjão! Sei não! A coisa ta ficando é preta, já tão combinando até 

a posição! 

SERGIO – Ai! Que dor, Meu Deus! 



ROBERTINHO – Se acalme que o aipim nem entrou! Silêncio que eu quero ver qual é a posição! 

(Do outro lado) 

NERO – Ai! Ai! Oh! Oh! 

AFRODITE – Por que gritas! Agora sua visão está doendo! 

NERO – São as minhas pernas, como dói! Ah! Oh! Ai! Yes! 

(Do outro lado) 

SERGIO – Por que será que ele tá gritando, Roberto? 

ROBERTINHO – Como tu é bobinho, ele já tá é gozando! Oh! Yes! 

SANTINHA – Já, sem fazer nada, sem posição. Sexo é tão assim sem graça! 

RANHENTA – São coisas da modernidade, Santinha. Deve ser aquilo que nós ouvimos no rádio: 

“sexo on line”! 

(Do outro lado)  

NERO – Acho que não vou agüentar, minhas pernas doem demais! 

AFRODITE – Suas pernas! O seu problema não é a visão? 

NERO – A macumba está aumentando, não percebe? Tudo por que uma donzela ingrata se recusa 

a beijar na face! Será por causa da minha condição humilde? Meu Deus, ela tem medo de pegar 

alguma doença tocando em mim. 

AFRODITE – Isso não! 

NERO – Então deve ser nojo. 

AFRODITE – Eu não sou assim desse jeito! 

NERO – Prove então! Meu Deus, além de cego ficarei um aleijadinho... aleijadinho... aleijadinho 

(Repete várias vezes andando pelo canto do palco) 

(Do outro lado) 

SERGIO – E agora, por que ele anda de joelhos! 

ROBERTINHO – Aí, homem sem malícia! Não tá vendo que é a posição? (Fica de joelhos e anda 

pelo palco cantando) Agachadinho... agachadinho... agachadinho... 

 SANTINHA – Veja! Começou a traquinagem! Ela também ficou no agachadinho! 

(Do outro lado Afrodite fica de joelhos) 

 AFRODITE – Como dói em mim tua dor. Sergio é muito bondoso, ficará contente quando souber 

que ajudei a uma pessoa nessa triste condição. Ele tem bom coração. Trás a tua face, lhe darei tua 

cura. 

NERO – Fico grato por tua compaixão! 

(Afrodite beija a face de Nero. Do outro lado Ranhenta coloca fogo no beijo) 

RANHENTA – Tá vendo? Ele pediu um chupão! 

SANTINHA – Ela é mesmo uma vadia! Chega fechou os olhos! 



SERGIO – Deu pra ver até isso daí? 

SANTINHA – Certas coisas só não vê quem é corno! 

SERGIO – Meu Deus, como pude me enganar com essa criatura tão vil! 

(do outro lado) 

NERO – Sabia que ia dá certo! (Tira os óculos e se levanta) Como o mundo é lindo! Você é mesmo 

uma santa! Por favor, compartilhe comigo essa alegria, me dê um abraço! (Nero dá um abraço em 

Afrodite) 

(do outro lado) 

Robertinho – Já começou a putaria, já estão se rosnando! 

RANHENTA – Logo dentro de minha casa, mas que pouca vergonha! 

SANTINHA – Eu não posso ver estas coisas, ainda sou moça! (disfarçadamente tampa os olhos) 

(Do outro lado Afrodite pega nas mãos de Nero) 

AFRODITE – Fico contente por você ter si curado! 

(do outro lado) 

ROBERTINHO – Tá ouvindo, Sergio? 

SERGIO – Não quero mais ouvir nada, chega de tortura! 

ROBERTINHO – Ela disse: O seu aipim é encantado! 

SERGIO – Basta! Vou acabar com essa palhaçada! 

(Sergio dirige-se a Afrodite, pega nos seus braços separando de Nero e jogando-a no chão) 

SERGIO – Como pode ser tão falsa? Tão demente? 

RANHENTA – Sua vagabunda! Sua mentirosa! 

SANTINHA – Como pode enganar o meu querido sobrinho? 

ROBERTINHO – Gulosa! Demolidora de aipim! 

AFRODITE – Não entendo o que dizem, por que jogam tantas pedras em mim? O que fiz? 

SERGIO – Como atreves mentir tão demasiadamente! Eu vi tudo!  

RANHENTA – Você aceitou a declaração de amor desse rapaz. 

SANTINHA – Disse que queria até segurar no aipim dele. 

ROBERTINHO – (de joelhos) E ainda queria partir para o: agachadinho, agachadinho, 

agachadinho. 

SERGIO - Tu não és um beija-flor puro e meigo, mas sim uma cadela vadia que oferece os lábios a 

qualquer um. 

ROBERTINHO – Cadela não! És uma jega, jegona, fogosona e folosada! 

AFRODITE – Não, meu amor, engana-se. Apenas tentei ajudar esse homem cego. (Tenta se 

levantar, mas Nero empurra novamente) 



NERO – O quê? Como pode ser tão mentirosa? Sou cego sim, mas cego de amor. Cego fui 

quando acreditei quando você disse que eu era o amor de sua vida. 

AFRODITE – Mas eu nunca lhe disse isso! 

NERO – Diga agora na minha cara, na frente de todos, que você não me disse que sempre me 

esperou como um beija-flor espera sua flor encantada. 

AFRODITE – Mentira. 

ROBERTINHO – Verdade, ela que me seduziu a marcar um encontro escondido. 

NERO – Ela acabou de me dar um beijo. Agora vem esse rapaz e diz que também ela chamava de 

beija-flor. Afrodite, até o meu apelido, amor. 

AFRODITE – Sergio, por favor, acredite em mim. 

SERGIO – Cale-se! Eu vi tudo criatura vil! Você é um demônio, vou embora agora mesmo para a 

capital! Afrodite, quanto às asas que você disse que me deu, não mentiu, mas me deste asas de 

cera e lançou-me no sol. Conseguiu realmente o que queria, minhas asas derreteram, queimou 

minhas esperanças pelo amor que semeei de ti. 

(Sergio sai de cena. Nero contando dinheiro também sai. No palco fica Afrodite chorando no chão 

sendo assistida pelas viúvas e o criado) 

AFRODITE – Que mal fiz a Meu Deus para receber tal castigo? Que fiz para me chamarem de 

vadia, de demônio? Tantas pedras, de todos os lados. Talvez tenham razão, falam com tanta 

violência, tanta certeza. 

(à parte) 

RANHENTA – Acho que fomos longe demais! 

SANTINHA – Deus vai nos culpar pelo resto da vida! 

ROBERTINHO – Agora é tarde para voltar atrás, meninas! Deixem de ser choronas. 

(Afrodite se levanta e começa a andar de um lado para o outro) 

AFRODITE – (abre os braços como se estivesse voando e começa a cantar) Sou uma pecadora, 

meu senhor. Não sou mais um puro beija-flor! Sou uma pecadora, meu senhor. Não sou mais um 

puro beija-flor! Perdoe-me, por favor! Quero o teu perdão! 

(Do outro lado) 

RANHENTA – Ela está esquisita!  

ROBERTINHO – Está lelé da cuca, gente! 

SANTINHA – Tá dando dó! 

(Afrodite sai de cena cantando) 

SANTINHA – Acho que devemos voltar atrás, devemos fazer alguma coisa, a culpa é nossa! 

RANHENTA – Pense em alguma coisa, Bebeta! 



ROBERTINHO – Mas como belezinhas? O que tá feito tá feito! O plano do Nero foi perfeito, Sérgio 

jamais acreditará no contrário! 

(Afrodite entra novamente em cena com um frasco contendo um líquido na mão) 

AFRODITE – O céu está sujo preciso limpar, as flores estão murchas eu preciso regar. O mundo 

está negro, tudo por causa de mim! 

RANHENTA – Não é culpa tua, você realmente é uma santa! 

AFRODITE – Tem um demônio dentro de mim, preciso matar! 

SANTINHA – Foi tudo culpa nossa, planejamos tudo! 

AFRODITE – Eu estou suja, muito suja, preciso me limpar. Essa água benta vai me limpar, preciso 

de purificação. 

ROBERTINHO – Deixe de falar abobrinha mulher, eu tava brincando, tu não é nenhuma jegona. 

AFRODITE – Robertinho, tu sabia que eu não sou mais um beija-flor, aqui nesse frasco vai me 

fazer novamente voar, voar. 

ROBERTINHO – Deixe de “sebozisse”, criatura. (Sergio sai do quarto e entra em cena com a mala 

feita) Nós vamos contar a verdade para o Sérgio, ele vai voltar para você com aipim e tudo! Vocês 

vão casar e vai ser aipim todo dia, café da manhã, suco de aipim, pudim de aipim, costela de aipim. 

Fique tranqüila, vamos contar a verdade, fique peixe, “my lady”. 

(Ouvindo o que Robertinho falava Sergio entra em cena) 

SERGIO – Contar a verdade! Do que vocês estão falando? 

(Afrodite em sua loucura não percebe a presença de Sergio ergue o líquido cantando) 

AFRODITE – Sou uma pecadora, não sou beija-flor... Sergio, perdoe-me, por favor! (Ela bebe o 

veneno e cai no chão) 

(Sergio percebendo que Afrodite bebera um veneno vai a sua direção) 

SERGIO – Ela está morta, ela tomou um veneno. 

RANHENTA – Morta, Meu Deus. Perdoe-nos, como pode acontecer. 

SANTINHA – Sacrilégio, maldição! 

ROBERTINHO – Deixa de gritar, Santinha. Eu preciso me concentrar, vou chorar: buá, buá, buá. 

SERGIO – Por que ela fez isso? A culpa dela não merecia tal punição! 

SANTINHA – A única culpa que ela possui é a de ter sido o beija-flor mais puro que já existiu! 

(chora) 

SERGIO – O que queres dizer com isso? 

RANHENTA – A verdade meu sobrinho é que somos cruéis e invejosas, enganamos os teus olhos, 

foi tudo armação,  matamos um coração cheio de bondade. (chora) 

ROBERTINHO – Cruzes, que dor na consciência, vou chorar novamente, tá: Buá... Buá... Buá... 



SERGIO – (fica de joelhos e toca na face de Afrodite) Ranhenta, na verdade mataram dois 

corações. Como posso ser tão cego, oh! Meu Deus! Bela Afrodite, ainda és a minha amada, 

morreste porque o mundo é negro demais para você, por não haver ninguém na terra que a 

merecesse. Desculpa, meu amor. Quero que saibas que o mundo inteiro saberá de sua história, eu 

serei teu por toda vida, em cada minuto eu não deixarei de te amar. (Sergio pega Afrodite nos seus 

braços) Tua sepultura será a mais formosa de todas, colocarei no teu túmulo: “aqui jaz a beleza da 

vida, a mais pura donzela que o mundo jamais terá novamente até que soe os últimos clarins do 

céu, no juízo final”. 

(Sergio sai de cena carregando Afrodite nos seus braços) 

RANHENTA – Assim termina o nosso conto que mais parece de bruxa do que de fada, já que no 

final é infeliz. A donzela ganha à morte, o príncipe encantado a solidão eterna, o vilão ganha a 

façanha e, nós, bruxas, apenas ganhamos o remorso do feitiço. Sem nenhum aipim! 

SANTINHA – Tu não esquece esse maldito aipim! 

ROBERTINHO – hummm... hummm... 

RANHENTA – Isso deve tá tramando alguma coisa. 

ROBERTINHO – A I P I M 

VIÚVAS – Aipim! 

ROBERTINHO – Isso, Aipim. 

VIÚVAS – Aipim, por quê? 

ROBERTINHO – (canta) Aipim rosado que nasceu do Nero, sem ser semeado. 

SANTINHA – Que música é essa? 

ROBERTINHO – (novamente cantando) Ai meu amor, ai meu amor, quem te fez assim, foi o aipim 

que nasceu do Nero, sem ser semeado. 

RANHENTA – Deixa de patifaria, homem. 

ROBERTINHO – (eufórico) Aipim é a nossa solução para amenizar essa tragédia. Aipim é a 

palavra mágica! 

SANTINHA – (falando igual criança como o de costume) Palavrinha mágica como abracadabra? 

RANHENTA – Deixa de ser besta, Santinha. Tá vendo que do jeito que o Robertinho é, o final só 

deve mudar pra pior. 

ROBERTINHO – Isso mesmo! Genial, não? 

VIÚVAS – Genial! 

ROBERTINHO – A solução é essa: vamos deixar o final dessa história pior! Vamos terminar a 

Tragédia do Aipim! 

RANHENTA – Mas todo mundo se deu mal na história! 

SANTINHA – Isso mesmo! Todo mundo com exceção do primo do Rober... 



ROBERTINHO – É elementar, minha, cara Santinha. O vilão não pode acabar bem nessa tragédia. 

Cheguem mais perto, meninas. Ouçam o meu plano, “camon”, gatinhas. (cochicham por mais ou 

menos quinze segundos) 

RANHENTA – Robertinho, que ideia boa! 

SANTINHA – Mas que bicha poderosa! 

ROBERTINHO – Vamos articular, meninas, eu quero articulação! Vocês tratem de se arrumar que 

eu vou chamar o Nero pra cá. 

SANTINHA – Vai correndo, Robertinho! 

RANHENTA – Tempo agora é dinheiro e prazer, corre, corre! 

(Robertinho se aquece) 

ROBERTINHO – Eu vou me transformar agora em outra heroína, a Bebeta Flash. Uau! My god! 

Vou chamar logo o Nero, vou correndo. (Robertinho sai de cena) 

SANTINHA - Desse jeito o Robertinho e o Nero chegam já.  

RANHENTA – É hoje que aquele safado do Nero me paga. 

SANTINHA – Ranhenta, vamos logo nos preparar! Finalmente chegou o dia meu Deus! 

RANHENTA – Muito bem, Santinha. Hoje vai ser uma noite daquelas! 

(Vão para o quarto. As cortinas se fecham para preparar o cenário. Tudo pronto, elas abrem-se 

novamente. Chega Robertinho mais Nero.) 

ROBERTINHO – Entre meu filho, hoje é seu dia, viu, meu bem. (Dá uma gargalhada) 

NERO – Foi boa essa ideia de fazer uma festinha pra mim. Afinal de contas fiz um trabalho justo. 

ROBERTINHO – Justíssimo, Nerinho. Justíssimo! 

NERO – Enganei aquele patinho do Sergio, direitinho. 

ROBERTINHO – Verdade, Nerinho! Hoje tudo o que você disser é verdade e justíssimo, muito 

justíssimo. 

NERO – é verdade que as coroas ficaram tão satisfeitas que vai ter mais corró, corrozinho 

valorizado? 

ROBERTINHO – “Corrozíssimos, valorizadíssimos”. 

NERO – Vai ter suco com bolo de aipim? 

ROBERTINHO – “Aipimzinssímo. Corrozíssimos, valorizadíssimos”, justíssimo! 

NERO – Eu adoro bolinho de aipim! 

ROBERTINHO – Fique aqui, amor. Relaxe! Espere um pouquinho que eu vou ver como está os 

preparativos. 

(Robertinho sai de cena) 

NERO – Mais são bobinhos! Eu vou é arrancar mais grana dessas viúvas! E ainda por cima vai ter 

bolo de aipim. Adoro bolo de aipim! 



(Toca uma machinha de carnaval. Entra em cena as viúvas e Robertinho. Ranhenta está vestida de 

Feiticeira, Santinha de Tiazinha e o Robertinho de mulher-maravilha e com uma língua de sogra. 

Eles fazem uma coreografia e vão até Nero em câmera lenta.) 

NERO – Por que vocês estão vestidas assim? Cadê os corrós? Cadê o bolo de aipim?  

TODAS – Vem Nerinho, Vem Nerinho, Vem Nerinho! 

NERO – Santinha, pra que esse chicote? 

SANTINHA – Adivinha, baby? 

NERO – E tu Ranhenta, pra que essa máscara? 

RANHENTA – Chegou a hora da feiticeira fazer um feitiço! 

NERO – Tu deixa de agouro, infeliz! 

ROBERTINHO – Olhem, viuvinhas! É o vilão Lex Lutor Nero, foi ele quem pôs fogo em Roma. 

Temos que salvar o aipim! 

NERO – Pra que é essa corda, Betinha? Não seja malvada com o seu priminho! 

ROBERTINHO – Meninas! Vamos provar os docinhos de aipim da vovozinha! 

(As viúvas colocam uma toca vermelha) 

VIÚVAS – (Cantando) Pela estrada fora eu vou tão sozinha, levar o aipim da vovozinha! 

NERO – O que é isso? Que história de vovozinha é essa? Tá todo mundo doido? 

ROBERTINHO – Vejam! O Nero não é a vovozinha, é o aipim lobo mal! 

VIÚVAS – (cantando) O aipim do Nerinho é mau, vai pegar as viuvinhas pra fazer mingau! 

NERO – Não chegue perto de mim, Betinha. Sua louca malvada! 

ROBERTINHO – Viúvas, me respondam, “plis”. Pra que esses olhos tão grandes? 

VIÚVAS – Pra enchergar melhor! (Robertinho mostra a “bunda”) 

ROBERTINHO – Viuvetas, novamente “plis”, pra que esse nariz tão grande, minha gente? 

VIÚVAS – Pra cheirar melhor, Betinho! (Robertinho passa a mão na "bunda” e esfrega a mão na 

cara de Nero) 

ROBERTINHO – Viuvaças, pra que essa mão tão grande? 

VIÚVAS – Pra pegar melhor, amor! (Robertinho pega as mãos de Nero e coloca nos seus seios de 

almofada) 

NERO – Sai daqui Satanás! Socorro! Socorro! 

ROBERTINHO – Viuvérrimas, pra que essa boca tão grande! 

VIÚVAS – Pra lamber melhor! 

NERO – Isso não! 

ROBERTINHO – (cantando) Ai Nerinho, Ai Nerinho, Ai Nerinho! (Robertinho coloca a cara de Nero 

nos seus seios) 



ROBERTINHO – Poderosas, estou tão nervosa! Chegou o momento! Não acredito, chegou a hora 

do “the end”. (Pega o aipim que se encontra em cima da mesa como Hamlet pega a sua caveira) 

Oh! Nerinho, “my love”, aipim ou aipim: eis o meu tesão! Me digam, viuvérrimas, encantadérrimas, 

me digam, devagarinho, baixinho, pois sou tímida, senão eu não aguento! (no momento que 

Robertinho ele geme) Pra... que... esse... ai pim... tão... tão... tão... GRANDE.  

VIÚVAS – É pra comer a gente melhor! 

(Música de circo, as viúvas e Robertinho correm atrás de Nero até saírem de cena) 

 

FIM 
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