
MINHA FRONTEIRA 

Mariano Palmeira (pseudónimo) 

Personagens: Pai, Lindalva e Carlos 

Cenário: O palco está dividido em dois ambientes. À esquerda, o quarto do pai. À direita, o 

quarto de Lindalva e de Carlos. O pai é um homem calvo, com cerca de 70 anos. Lindalva e 

Carlos são um casal na faixa etária dos 40 anos. Ela tem estatura mediana e ele é um pouco 

mais alto do que ela. 

Luz no quarto do pai, que está recostado na cama, gravando um áudio no telefone móvel.         

– Você quer que eu me levante da cama? Não vou me levantar, Tibúrcio, não quero 

cruzar minha fronteira. Devo? Então me explique: que diabo de pessoa sou eu hoje? Pode me 

explicar? Não me venha dizer de novo que não posso ficar deprimido com o acidente. Tudo bem, 

eu não morri, mas não foi você que lesionou a coluna e ficou sete dias em coma, foi? Também 

não adianta dizer que mesmo com a pandemia pude ser internado numa boa clínica e que tive 

atendimento correto. Não era pra ter? Pago caro pela saúde que o Estado não garante e nunca vai 

garantir. Só queria ver se tivesse precisado ir a um hospital público. Ia penar pelo Rio de Janeiro 

inteiro até que alguma alma caridosa me arranjasse um leito. Foi o que aconteceu com o filho da 

cozinheira que a Lindalva dispensou por causa da pandemia. O rapaz levou um tiro na cabeça e 

só foi internado porque um político influente intercedeu por ele, que cuidava das suas campanhas 

eleitorais no morro do Peru Pelado. Lá a briga é feia, os traficantes dominam grande parte da 

comunidade e tiroteio não falta. Pode registar isso aí no seu dreamphone coreano. Ou já trocou 

por um chinês de última geração? A gente compra qualquer coisa, mesmo sem precisar, não é? 

Basta passar o dedo na telinha e pronto: pode comprar o mundo todo sem sair de casa… Eu sei, 

você já me disse, é a nova realidade. Depois de duas ou três pandemias como esta, o comércio 

presencial vai acabar. E os vendedores só vão mostrar as caras em clipes rápidos. Isso, é claro, se 

os clientes não forem recebidos por robôs solícitos nas portas das lojas virtuais. 

Apaga-se a luz no quarto do pai. Luz no quarto do casal. Lindalva e Carlos estão deitados na 

cama. 



– Por que acendeu a luz, Lindalva? Ainda são seis da matina. 

         – Acho que vou ver o papai, Carlos. 

         – Mas o café dele não é só mais tarde? 

         – Acordei com uma sensação esquisita. 

         – Deixe disso. O barulhinho da chuva é ótimo pra dormir. 

Apaga-se a luz no quarto do casal. Luz no quarto do pai, que continua a gravar. 

   – Tudo isso me assusta. Você pode achar que é saudosismo, mas hoje é cada um por si e 

Deus por ninguém. O mundo parece até chacota do diabo. Quem se preocupa com o outro? Uma 

amiga da Lindalva doou um rim para o marido, que precisava de transplante. Um belo dia os dois 

brigaram, o casamento acabou e ela requereu na Justiça o rim de volta. De solidariedade assim o 

inferno tá cheio… Muita gente só quer saber do seu direito individual e se você criticar, a pessoa 

vira bicho. Não vê esses malucos que negam a gravidade da pandemia? São contra o isolamento 

social porque tira a liberdade. São contra o uso da máscara porque rouba a identidade. São contra 

a nova vacina e ela ainda nem ficou pronta! Mundo estranho, Tibúrcio. E eu aqui, na espera. 

Espero pelo seu áudio e pelo café fraco, com pão dormido e geleia de fel que a Lindalva sempre 

traz depois das oito. Rio com cara de palhaço, digo que vou comer e quando ela virar as costas… 

Ah, Tibúrcio! Vou jogar tudo na privada sem pena nenhuma. Ok, Ok, preciso antes ouvir suas 

recomendações… Então, fale! Quero ouvir seu áudio! 

Apaga-se a luz no quarto do pai. Luz no quarto do casal. 

         – Querido…  

         – Hum… 

 – Se papai pegar o vírus e morrer, não vai ter velório. Tá proibido. 

         – A gente filma o corpo dele na capela funerária e posta o vídeo. 

 – Você me ajuda? 



 – Ajudo, juro... 

 – Mas e as orações? 

 – É só marcar o horário e cada um reza onde estiver, vendo o vídeo… 

 – Não gosto disso. 

 – E eu detesto falar de coisas idiotas. Seu pai não vai pegar vírus nenhum, então fica 

quietinha e me deixa dormir. 

Apaga-se a luz no quarto do casal. Luz no quarto do pai, que continua a gravar. 

– Tibúrcio… Sou eu de novo, adoro brincar de falar. Espero que você não estrague a 

brincadeira deixando de me escutar porque falo muito. Quando gravar seu áudio diário pra me 

enviar, não se esqueça de me explicar o que lhe pedi, está bem? Preciso saber quem você acha 

que eu sou neste mundo de hoje. Pode ser que eu me reinvente. Não é a palavrinha mágica do 

momento? Então… Talvez sua lábia me convença. Já convenceu a Lindalva, ela jura que acredita 

na sua fama de esculápio milagreiro e acha que você vai consertar a minha cabeça. Nem Freud a 

consertaria… Mas cada um acha o que quer, não é? Eu não acho nada, só sei que esta pandemia 

é uma porta aberta para o apocalipse. Por isso a porta do meu quarto fica sempre fechada. Dou 

muito trabalho, não é? Hoje minha alma está mais azeda que a geleia de morango da Lindalva. 

Certo, certo, você entende tudo de azedume. Faço força pra acreditar. Mas um demoniozinho me 

azucrina como azucrinava o Sócrates, aí pergunto e peço explicações. Perguntar faz bem. Se 

estiver errado, pode torcer o meu pescoço, juro! Veja só: eu, ateu, jurando que nem a Lindalva e 

o Judas do meu genro. Sinal dos tempos, pode pôr na conta do vírus também. Se ele vai pagar ou 

não, não sei. A gente só sabe que não sabe nada, tudo pode acontecer. Ontem vi uma lua gigante, 

linda. Parecia um cetim cor de sangue incendiando o céu. Mas no meio da madrugada… O vento 

vampiro chupou a luz da lua e no lugar dela deixou nuvens escuras. Agora, que a manhã chega 

com preguiça, a chuva parece que quer dissolver a janela. 

Apaga-se a luz no quarto do pai. Luz no quarto do casal. 

– Amor. Papai grava sem parar. Acho até que nem dorme. 



         – Normal... 

         – Como assim? 

         – Ele precisa se distrair com alguma coisa, já que não pode andar. 

  – Mas podia conversar um pouco com a gente em vez de só dizer sim ou não. 

 – E você, que tá sem sono, podia conversar com alguma amiguinha da rede e me deixar 

dormir... 

         Apaga-se a luz no quarto do casal. Luz no quarto do pai, que continua a gravar. 

– Quer saber, doutor? Esse quarto não me alucina. Por quê? As paredes ainda têm fotos e 

quadros que falam muito de mim. E bem ali, em cima da escrivaninha, dormem os livros que 

mais gostei de ler na vida. O primeiro da pilha é do Kafka. Qualquer hora gravo um vídeo e lhe 

mando, acho que vai gostar de saber como é a minha prisão. Mas, repito, ela não me alucina. Eu 

é que alucino os outros. Só eu e você sabemos que já posso andar com dificuldade e que não 

ando porque não quero. Não vai quebrar sua palavra e contar isso à Lindalva, vai? Bem, se fosse, 

não ia me encher de remédios, ia? Não preciso deles, nem dos cuidados da Lindalva, nem do 

carinho fingido do Carlos. Só preciso de uma coisa: que você me diga quem eu sou neste mundo 

de hoje. 

Apaga-se a luz no quarto do pai. Luz no quarto do casal. 

         – Meu bem, Tibúrcio não parecia muito animado quando falei com ele ontem. Não é fácil 

tratar de um paciente depressivo como papai no meio da pandemia, ainda mais sem fazer 

atendimento no consultório. Também fico desanimada. 

         – Mas eu fico animadíssimo... 

         – Sério? 

         – Olhe nos meus olhos. Tô rindo à toa... Joguei até às três, perdi, perdi e perdi! E agora, 

seis e meia da manhã, você resolveu não me deixar mais dormir.  



Apaga-se a luz no quarto do casal. Luz no quarto do pai, que continua a gravar. 

         – É incrível como o Carlos dorme. Aposto que perdeu tudo no jogo, mas não perdeu um 

centavo de sono. Sabe por que não gosto dele? Tem olhos de ébano, impenetráveis como uma 

tumba. Nenhum brilho sai daqueles olhos, faça chuva ou faça sol. Com vírus ou sem vírus, 

Carlos é um personagem sem graça. Eu, você sabe, fui intérprete, diretor, roteirista... Criei e vivi 

vários personagens interessantes. Um deles, o doutor Silas, é a sua cara, Tibúrcio. Quer ver? 

Então, fique de frente para o espelho – alienistas se miram no espelho ou têm medo de virar 

alienígenas? Todo mundo tá com medo de alguma coisa e vocês não são diferentes. Se 

Hobsbawm fosse vivo, tinha que escrever a Era da Paranoia.  Bem, fique de frente para o espelho 

e repita com a gana de quem arranca da alma uma angústia profunda: “olho para o mundo em 

crise e só vejo sombras. Soturnas e sinistras, as sombras caem sobre o desalento dos homens. O 

que devo lhes dizer, se sou apenas um médico? Como vou curá-los se não posso, não devo e não 

quero ser Deus?”. Não é difícil repetir isso. Difícil é me fazer levantar da cama com a doença 

assombrando as pessoas lá fora. E o Carlos faz o favor de renovar o estoque doméstico de vírus 

todo santo dia. Nem máscara ele usa quando vai à rua. Pelo menos é o que a Lindalva diz. 

Apaga-se a luz no quarto do pai. Luz no quarto do casal. 

         – Carlos. Vou lá ver meu pai. Se precisar de você, eu chamo. 

 – Pode ser que eu não escute. 

 – Então ou eu choro ou eu grito, tá bem? 

         – É melhor chorar. Não acorda a vizinhança. 

Apaga-se a luz no quarto do casal. Luz no quarto do pai, que continua a gravar. 

         – Esperei demais pelo seu áudio. Nem adianta pedir desculpas pelo atraso, Silas. Gostou 

do seu novo nome? Vesti  meu personagem em você e nem perguntei se queria vesti-lo… A arte 

é assim: leve como as mentiras sociais bem aceitas ou pesada como as verdades que não se quer 

ouvir. Então, pesou em você? Ah, doutor, bem menos do que as suas receitas pesam no cartão de 

crédito da Lindalva. Pensa que sigo alguma? Escondo as pílulas embaixo da língua até a 

Lindalva sair do quarto e depois cuspo. É desperdício, eu sei, faço minha filha gastar o dinheiro 



que já não tem. Perdeu clientes com a pandemia. No meio dessa loucura toda, quase ninguém 

quer fazer obras em casa. Ela também precisa se reinventar, mas ainda não sabe como. Você tem 

alguma ideia? Ela precisa de ideias, porque o Carlos não tem nenhuma e gasta demais. O 

Iscariotes, que nunca trabalhou mesmo quando podia escolher emprego, gasta tudo. Não tem 

vergonha, não tem juízo, não tem fronteira para o próprio vício. Por falar em fronteira, você quer 

que eu transponha a minha, não quer? Vou fazer essa bondade, mas não do jeito que você 

imagina. Esperei muito e não preciso mais que me diga ou que invente quem eu sou. Eu já me 

reinventei: agora tenho antenas e muitas pernas. Posso correr sem dificuldade, como um inseto. 

Kafka conhece bem o sentido dessa liberdade. Não sei se você leu a história da metamorfose, 

mas, se não leu, infelizmente não tenho mais tempo para lhe contar. A liberdade urge, Silas, e 

vou ao encontro dela. Sou um ser de livre vontade, não sou? Então, neste mundo em crise, posso 

me ver do jeito que quiser. Algo contra? Não perca seu tempo com objeções, já não consigo 

compreender suas palavras. Começo a contar: três... dois... um e... vou cruzar minha fronteira! 

Apaga-se a luz no quarto do pai. Em seguida, acendem-se luzes nos dois ambientes. 

Lindalva está de pé, na porta do quarto do casal. Ela olha para o quarto do pai, que está 

arqueado e se move lentamente. 

         – Carlos, Carlos, Carlos!!! 

         – Que foi, mulher? Viu algum fantasma no quarto do seu pai? 

         – Papai saiu da cama! Tá andando meio esquisito, parece até uma barata que virou gente. 

Deve ser porque ficou muito tempo sem andar. 

         – Parabéns... 

         – Deus seja louvado! Agora só falta ele conversar comigo! 

         – E eu ganhar hoje no pôquer on line, Dalvinha… Posso usar de novo o número do seu 

cartão de crédito? 

Apagam-se as luzes. 
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