
Peça: “O MONSTRO DE NUTESTEIN”                  Pseudônimo: O Horroroso  

Voz tenebrosa(acompanhada de música de terror): “Esta história aconteceu num certo vale, 

numa cidade não muito pequena, entremeada por um rio poluído, um local amaldiçoado por 

inúmeras catástrofes naturais. O povo que lá morava era um povo trabalhador, de feições 

sérias, que por segurança, de noite, encerrava-se cedo em suas casas. Eles divertiam-se uma 

vez por ano, numa grande festa que lá ocorria, mas este lugar, por via das dúvidas, era 

completamente cercado. Durante o resto do ano apenas uma vez ou outra a elite deste povo, 

vestindo suas peles caras, encontrava-se num grande castelo isolado bem no centro daquela 

cidade, para irem a um ou outro luxuoso baile ou à uma audição musical. Contudo, procuravam 

voltar cêdo também. Mas o que, até a época dos acontecimentos que vou lhes relatar, poucos 

sabiam: é que ali naquele castelo quase sem côr, gélido e de pedras frias, haviam inúmeros 

corredores completamente escuros, sinistros, apavorantes, lugares nos quais se encontravam 

menos almas do que dentro de um túmulo de um herege amaldiçoado. E foi nestes corredores 

sombrios que surguiu um dos nomes mais controversos da história desta cidade, fechada em si 

mesma: o Cientista Alex Stein. Era este o nome deste homem inescrutável, que criou um “ser” 

que assolou aquele povo durante mais de uma década: O MONSTRO DE NUTESTEIN.” 

Alex Stein(para o Público): “Descobri como desenvolver o meu “ser”,  diferente de tudo que já 

foi criado neste lugar. Estava tudo aqui, mentalizado, circulando na minha cabeça. Li muitas 

obras de mestres antigos e, agora, finalmente cheguei lá. A idéia, na essência, é simples, até. 

Vou juntar restos, digo, pedaços mal aproveitados, vou submetê-los à máquina que descobri no 

centro do castelo, uma máquina composta de uma grande roda horizontal que farei girar, tudo 

isso submetido à uma forte luz proveniente de todos os lados. Já está tudo preprado: os 

pedaços, a máquina, a luz. Presenciem o momento da sublime criação...” (nasce o “ser”- som) 

Alex Stein: “Oh, minha fabulosa “criação”, como você ficou enorme, não vai ser fácil te nutrir. 

Mas não me importa, sempre te terei como meu filho, sempre te nutrirei. Vou chamar-te de..... 

NUTESTEIN. Agora mostre-me se consegui acertar: dê uns passos, caminhe NUTESTEIN... (o 

“ser” caminha sempre - e somente – lateralmente, para a esquerda)  

Alex Stein (para o público): “É um dispositivo mecânico que incluí na fórmula: ele só anda para 

a esquerda e na penumbra, é o diferencial que pensei para ele....” 

Cientista Alemão (entrando): “Ho, ho, ho, vejo que o Sr. criou um ser diferente, hum, hum, 

interessante.... mas só anda para a esquerda e no escuro, estranho.... pelo visto ele não tem 

vontade própria.... me parece que o Sr. esqueceu de botar um cérebro no seu “ser”, hum?” 

Alex Stein: “Nada de cérebro, eu penso por ele, digo para ele e ele faz. É bem mais seguro 

para ele e, além disso, assim ele não faz nenhuma bobagem e nunca irá me decepcionar.” 

Cientista Alemão: “Acho que quem está fazendo bobagem é o Sr., pois a sua criação não é 

perfeita se não tem um cérebro. Eu sempre carrego um cérebro na minha bolsa. Vou busca-lo 

para nós o implantarmos na cabeça do seu “ser”.” 

Alex Stein(se antepondo ao Cientista Alemão): “Ah, mein Herr..., onde está a sua bolsa?” 

Cientista Alemão: “Está na sala ao lado...” 

Alex Stein: “Pode deixar que EU pego para o Sr.” (sai, volta com uma velha bolsa de couro e 

na hora de entregá-la, deixa-a cair propositadamente) “Oh, mil desculpas, mein Herr...” (Abre-a 

e olha dentro) “Que pena, esfacelou-se todo o cérebro, uma pena....” 

Cientista Alemão: “Estou achando que o Sr. não quer cérebro algum para sua “criaçãozinha”, 

estou muito magoado.. vou-me embora e não volto mais para este lado do castelo, hum!..” (sai) 



Dr. Cientista Francês (entrando): “ Ouvi a conversa, foi sem querer, desculpe-me. Mas se me 

permite uma modesta contribuição: um cérebro é sempre importante num ser. Permite-lhe a 

livre escolha do seu destino. É claro, este “ser” é de sua criação e cabe-lhe a escolha. Mas eu 

pensaria com carinho sobre o assunto, pois se ele não tiver um cérebro será sempre 

dependente, a criação não será completa. Dá bem mais trabalho, conduzir um ser com vontade 

própria..... Mas aí está o desafio do cientista: “Arbeit, Arbeit, Arbeit”, não acha Monsieur?” (sai) 

Alex Stein: É... sim... não..... talvez.... não sei.... (pensa um pouco sobre o assunto, depois 

entretem-se dando comandos ao “ser” – de repente, feliz, recebe aplausos de todos os lados) 

Cientista Baixinho (entrando com outros dois cientistas): “Sr. Alex Stein, chega de conversa, 

nós – por unanimidade – já decidimos: vamos, colocar um cérebro na sua criação.” 

Alex Stein: “Mas... meu “ser” está indo bem, está evoluindo, nunca alguém caminhou para a 

esquerda por aqui... e na penumbra, quem andou? Não custa nada para ninguém e  todos 

estão impressionados, nunca viram nada igual, já estão até aplaudindo, não ouviram?” 

Cientista Baixinho: “É... ouvimos. Mas vamos melhorar o “ser” e até já preparamos o cérebro: é, 

na verdade, um misto, um pouco de todos os nossos cérebros, inclusive, tem uma parte do seu 

cérebro, também, Sr. Stein. Só que somos nós quem vamos implantar, para evitar que ele se 

espatife pelo chão.... o Sr. entendeu Sr. Stein?  (Um mantém Alex Stein à distância e os outros 

dois dominam e implantam o cérebro no “ser” e saem, o “ser” então se levanta consciente anda 

para todos os lados, salta, corre, mas também tropeça, bate nas paredes, cai, fica atordoado) 

Alex Stein: “Ei, NUTESTEIN, vá para a esquerda, a esquerda... (o “ser” vai mas volta para a 

direita) .... não, não saia da penumbra ..... (o “ser” vem para a luz e Alex Stein se desespera) 

nossa mãe, NUTESTEIN, você se tornou um MONSTRO..... (voltam os outros tres cientistas e 

também começam a comandar o “ser” e este tenta, inicialmente, atender a todos, mas depois 

torna-se confuso e desiste de atender os comandos de todos eles, recolhendo-se num canto)” 

Voz tenebrosa(acompanhada de música funesta): “Aos poucos NUTESTEIN foi perdendo sua 

identidade original, tinha um cérebro agora, mas não era seu, era de muitos, era confuso. 

Todos os Cientistas, que no início tanto preocupavam-se com ele, foram aos poucos perdendo 

o interesse. Seu próprio criador, Alex Stein, começou a desenvolver um novo “ser”, imaterial 

agora, ser este que ele poderia criar, manipular e manter dentro de seu próprio cérebro, sem a 

interferência de ninguém.... e, então, numa noite negra, de tempestade, ele conduziu a 

“criatura”, sua primeira criação, até o mais escuro dos calabouços do castelo e lá a acorrentou. 

Sempre com lágrimas nos olhos, por uns tempos ainda o alimentou, às vezes ajudado pelo 

Cientista Baixinho – até no dia em que todos foram embora, abandonando os corredores 

escuros do castelo. NUTESTEIN, então, já esquelético, desnutrido e retornando ao estado de 

acéfalo, agonizou, agonizou, agonizou e....MORREU.” (concomitante com a narração, na 

penumbra Alex Stein, triste, faz a última visita ao “ser” e este – a sós – falece, abandonado) 

Voz feliz eufórica (entrando – repentinamente – com fundo de música animada – de “Os Caça-

fantasmas”(?)...): “Mas não fiquem tristes, pois chegou nesta cidade um repórter de metrópole!! 

Chegou End Ghostbuster!! Ele veio para caçar, para detonar, para desmistificar o NUTESTEIN. 

Para, finalmente, retirar, exorcizar, sua alma dos corredores escuros do castelo. Ele veio para 

saber de tudo, detalhes, nuances, episódios, pensamentos, reflexões, e acreditem: todos estão 

falando, contando, rememorando, especificando, lembrando até de coisas que nunca existiram. 

Até estranho, já palpita. Mas é assim mesmo, só alegria! NUTESTEIN virou FOLCLORE. Cada 

um conta do seu jeito, cada um inventa, cada um aumenta ou acrescenta. NUTESTEIN não era 

oito nem oitenta, mas com certeza tinha pimenta. É isso aí, End Ghostbuster, provocou, agora 

agüenta. Tem coisa boa. Tem miserenta. Tente digerir esta baita polenta. A cada dia a coisa 

esquenta. Mas é assim, que incrementa, se alimenta..... (a música se sobrepõe à narração, fim)      


