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Personagens:
Elisa, Gabriel, Lúcifer,umCarteiro.

Cena1—Elegantebiblioteca.Umajanela
para omundo,comluneta.

Lúcifer
Senhores, senhoras, deixem-me apresentar.
MeunomeéLúcifer, mascomo rezaa tradição,
também me chamam de Demônio, O Malfei-
tor, Escárnio da Graça, Cão e outros atributos
condizentes comminha profissão. (pausa) Me
chamavam. Infelizmente, soumais um desem-
pregado. Foi a crise. Tinha um inferninho no
centro daTerra para onde iam todososdesgra-
çados. Fechou. Os desgraçados preferem ficar
aqui. Fiquei semtrabalho. (pausa) Antigamen-
te era tudo umamaravilha: havia pessoaspara
corromper, bondades a serem transformadas
empretensões, homensde igreja a seremcon-
vertidos em negociantes e uma infinidade de
boas almas a caminhodenão seremnada além
dopróprio corpo, essência da decrepitude hu-
mana. Ah, bonstempos...Era trabalho paramil
demônios!Mashoje, oquerestou? Nada!Quem
precisa de demônios com homens como osde
hoje? E o que é pior, não pude interferir em
nada, os homens corromperam-sepor si mes-
mos, e eu, eu... eu,meuDeus, eusouum inútil!
(Batemnaporta) Quemé?

Carteiro
Correio.

Lúcifer abreaporta.

Lúcifer
Hum... sedex.DeDeus!Nãopodesercoisa boa.

Carteiro
Assineaqui,por favor.

Lúcifer assina,fechaaportaelêa carta.

Lúcifer
“Caro Anjo Caído, viemos por meio desta
comunicar-lheuma oportunidade de trabalho...”
Ueba! E eu quase me convertendo pra pedir
emprego. “...Resta ainda na Terra uma última
almapura,aalmadeElisa. CabeaVossaSenhoria
a tarefa de tentar corrompê-laantes da morte.
Certos de sua habitual dedicação, teremos o
maior prazer em devolver seu emprego caso
obtenha sucesso em tal empreendimento.
Atenciosamente, Deus.” Isso! Vai ser infernal.
(dirige-seà luneta e olha para Terra) Oh, não!
Ela vai sematar! (gritandopara a Terra) Espere!
Aindanão!

Cena 2 — Uma mulher, Elisa, prestes
a se enforcar sobre uma cadeira. Elisa
não consegueenxergar nemLúcifer, nem
Gabriel.

Lúcifer
Espere!Nãofaça isso!

Elisa
(Atônita) Quemévocê?

Lúcifer
Suaconsciência! Suaconsciência lembrandoque
aindanãoéa suahora.

Gabriel
Seucãomentiroso!

Elisa
Ai,meuDeus,outro!

Lúcifer
És tu,Gabriel, seupuxa-saco?

Gabriel
Eu vimépuxarteu rabo,chifrudo?

Lúcifer
Vocêsabemuitobemqueessenegóciodechifres
nãopassadesuperstição.

Elisa
Muito bem!Querosaberagoraquemsãovocêse
oquefazemnaminhacasa.

Lúcifer
Já disse,sousuaconsciência. Vim te lembrarque
omundoaindaprecisa devocê.

Gabriel
Olha, minha filha, essecara aí só quer saber de
umacoisa...

Elisa
Meucorpinho?

Gabriel
Roubara tuaalma.

Elisa
Minha alma? E quemprecisa do pecadoque é
minha alma?

Lúcifer
Sua alma é o bemmais precioso queseu corpo
possui.

Gabriel
Mentira! Seucorponãopossuinada!

Lúcifer
Sua almaévaliosa. OOnipotente,oOnipresente,
queestáemtudo,estánela também.

Dramaturgia inédita deAfonsoNilsondeSouza

OEmprego doDemônio



17

Elisa
Sei queDeusestáemtudo.Ele tánessacordaem
meupescoçoenoscomprimidosquetomei. Esse
mundodemerdaestárepletodele!

Gabriel
Nãoé aceitar o xingamento,masonipresença é
issomesmo.

Elisa
Eéjustamenteporissoquevouacabar comtudo!
(faz mençãodesaltar dacadeira)

Lúcifer
(Desesperado)Não!Vocênãopodefazer isso!

Gabriel
Mentira! Vocêpossui o livre arbítrio. Claro que
pode.

Elisa
Peraí, oquetá acontecendo!Querojásaberquem
équem!

Lúcifer
Sousuaconsciência.

Elisa
Minha consciência éhomem?

Lúcifer
É amelhorformadefazervocêouvir.

Elisa
Era sóoquemefaltava.

Gabriel
Minha filha, não deixe a falta de homem
prejudicar oseupensamento.Sua consciência só
podeserfeminina.

Elisa
Equemdissequefaltahomem?Equemdisseque
issointeressa?

Lúcifer
(Interrompendo) Compreenda, só quero você
viva.

Elisa
Então deve ser mesmoodemônio, porque essa
vida é um inferno. (Faz menção de saltar da
cadeira)

Lúcifer
(Desesperado)Não!Vocêéminhaúltima chance!

Elisa
Última chancedequê?

Gabriel
Elisa,vocêéa últimaalmapuranomundo.Aúnica
a ser corrompida. Sem você não precisaremos
maisdocapeta.

Elisa
(Gargalha) Pura? Eu? Quemme dera! Não sou
maispuranemdoburacodoouvido.

Lúcifer
É umtipodepurezaquevocêdesconhece.

Elisa
Eporissocontinuopura,nãoé? Por desconhecer
ospecadosquecometo.

Gabriel
Não necessariamente. Mas se ficar mais fácil,
sim. Seugrandemérito énãoserhipócrita.

Elisa
(Sarcástica) Ufa, que susto! Pensei que meu
grandemérito era serpura.

Lúcifer
Está enganada! Você, como todo pecador
arrependido,merecea compaixãodivina.

Elisa
Quem foi que disse que estou arrependida?
Além do mais, apenas os coitados conseguem
compaixãopormerecimento. E eunão souuma
coitada.

Gabriel
Então oqueestáfazendoemcimadessacadeira?

Pausa. Elisa tira a corda do pescoçoe
descedacadeira. Sai decena.

Lúcifer
Consegui?Terei tempodecorrompê-laantesque
semate?

Gabriel
Eunãocontaria comisso.

Barulhodedescarga.Elisa volta.

Elisa
Fui soltar umpoucodeDeus.(Sobenacadeira e
põeolaço nopescoço)

Lúcifer
Mascomo? Vocênão...Você...

Elisa
Soubequeagentesecagatodadepoisquemorre.
Não iria querer passar por isso. Fui aobanheiro
antes, assim como quem vai partir para uma
longaviagem.

Lúcifer
Vocêéumacoitada!

Elisa
Mas foi você quem não conseguiu o que veio
buscar.

Lúcifer
Não!

Blackout.

Cena 3— Biblioteca de Gabriel. Luneta
apontadapara Terra. Escrivaninha comtelefone.

Gabriel
(Atende ao telefone) Alô. (...) Sim, resolvi o
problema.(...)Não,ela conseguiaencostarospés
no chão, a safada. Era tudoonda. (...) Lúcifer?
Bem, depois doepisódio ele desistiu. Disse que
nãoiria passaraeternidade tentandocorromper
uma única pessoa. Soube que está vivendo de
biscates na Terra. Ouvi dizer que passou um
tempo como líder espiritual de uma igreja aí,
masparece quenão deumuito certo. Se sentiu
umamadorperto dospastoresda televisão edo
congresso. Agora, dizem, acabou mudando de
área, se tornou dramaturgo de uma trupe em
Itajaí. (...) Não, tinha sido engano. Não existia
mesmoessaúltima alma puradomundo.Até, se
mepermiteaobservação,achoquenuncahouve.
(...) Queéisso,Senhor? OSenhornãoachaqueo
inferno dessemundojá é castigo suficiente? (...)
Claro, claro, eu sei queo Senhor éque sabe. Eu
só queria dizer que com uma humanidade tão
selvagem,umnovocataclismo neménecessário.
(...) Tudo bem, tudo bem. Estou indo pegar as
trombetas.

Textoinédito a serlançadonacoletâneaSeis
textos breves para estudantes de teatro,
Editoras LetrasContemporâneaseE-Galáxia
(digital).
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