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Personagens: 
                                 Mag 
                                 Jarbas 
 
 
(È alta a noite na cidade e os carros passam com muita velocidade. Silêncio, é 
Reveillon. Tímidas explosões de alegria surgem na vizinhança daquela esquina cinza e 
sombria onde Mag, mulher de aparência delicada, trajando um elegante vestido branco 
e rodado, encontra-se parada. Ela parece ansiosa, olhando sempre numa mesma 
direção. A partir de determinado momento surge Jarbas, do meio da escuridão da 
madrugada e fica de longe, a observá-la. Vestido humildemente e meio sujo de rua, ele 
tem um sorriso sarcástico, aparência áspera, um olhar forte e direto. Passa um carro 
em alta velocidade chamando a atenção dos dois.) 
 
 

JARBAS (surpreendendo-a agressivo) – Você... 
 
MAG (assustada) – Eu? 
 
JARBAS (hesita) – È. 
 
MAG – O que? 
 
JARBAS (sorri) – Desculpe. 
 
MAG (sem graça) – O que foi que você disse? 
 
JARBAS – O susto... Desculpe. 
 
MAG – Não foi nada. 
 
JARBAS – Você... Tem cigarro? 
 
MAG (apreensiva) – Não. 
 
(pausa) 
 
JARBAS – Não? (pausa) “Não”, não tem ou, “não”, não fumo? 
 
MAG – Não entendo. 
 
JARBAS – O seu “não”! 
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MAG (como um raciocínio óbvio) – Eu não tenho... Não fumo! 
 
JARBAS (justificando) – Eu fumo e não tenho... Cigarro. 
 
MAG – Nunca fumei. 
 
JARBAS (tentando se engraçado) – Bom para você. Dificilmente vai morrer de Câncer 

(gargalha, depois para abruptamente)... No pulmão! 
 
(Risada desagradável de Jarbas, seguida de um riso sem graça de Mag) 
 
MAG – Isso é verdade! 
 
JARBAS (continuando a piada) – Só se for de mama! 
 
MAG (saindo) – É, você tem razão. Com licença! 
 
JARBAS – Está sozinha? 
 
MAG – Eu? Mais ou menos... é que... 
 
JARBAS – Eu sei que está. 
 
MAG - Sabe? 
 
JARBAS – Sei sim, eu vi. 
 
MAG – É, estou... Por enquanto. 
 
JARBAS – Ta com medo... De mim? 
 
MAG – É que eu tenho um encontro. 
 
JARBAS – Medo de mim? 
 
MAG – Marquei de me encontrar aqui. 
 
JARBAS – Está ou não está? 
 
MAG – Por isso estou sozinha... por enquanto. 
 
JARBAS – Mas está com medo de mim?! 
 
MAG – Medo? Eu já estava de saída. 
 
JARBAS – Mentira. 
 
MAG – Eu disse que estava de saída. 
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JARBAS – E eu disse que é mentira. 
 
MAG – Como: mentira? 
 
JARBAS – Você estava parada. 
 
MAG – Estava de saída. 
 
JARBAS (agressividade contida) – Parada. Disse até que tinha um encontro. 
 
MAG – Estava parada, mas ia me mover, juro. (pausa) Tenho que ir. 
 
JARBAS – Para onde? 
 
MAG (ríspida) – Tenho um compromisso. 
 
JARBAS – Mas o compromisso não é aqui? 
 
MAG – Ninguém tem um compromisso numa esquina. 
 
JARBAS – Por que? 
 
MAG – Uma esquina? 
 
JARBAS – É. 
 
MAG – Ninguém faz nada numa esquina. E hoje é Reveillon! 
 
JARBAS – Grande coisa! 
 
MAG – É o ano novo. Vou a um lugar especial, muito animado e... 
 
JARBAS – Duvido que você tenha algum lugar para ir. 
 
MAG – Tenho um encontro, se é que o senhor pode me entender! E ele é muito ciumento, se me 

vir aqui... Assim... De conversa com um estranho, pode até não gostar. 
 
JARBAS – Agora mesmo, olhe para você... Parada bem aqui nessa esquina... Olhando para o 

alto. Parada e olhando para o alto. 
 
MAG – O senhor é engraçado, mas eu tenho mesmo que... (se move para ir embora) 
 
JARBAS (impedindo sutilmente) – Jarbas! 
 
MAG – Mag! (aperto de mão) Foi um prazer e... 
 
JARBAS – Jarbas! 
 
(Ouve-se o barulho de um carro que passa em alta velocidade.). 
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MAG – Mag. (aperto de mão) 
 
JARBAS – Mag? 
 
MAG – Magnólia. É que eu prefiro Mag. 
 
JARBAS (cínico) – Nome de flor! 
 
MAG – Minha mãe que escolheu, ela adorava flores. Se eu tivesse irmãs seriam: Rosa e 

Margarida. 
 
JARBAS – posso ir com você? 
 
MAG – Como? 
 
JARBAS – Ir com você? 
 
MAG – Para onde? 
 
JARBAS – Para o “lugar animado”. Eu também estou sozinho. A gente poderia ter um encontro. 
 
MAG (confusa) – Eu...? 
 
JARBAS – Ir com você... nós dois juntos... o lugar... o compromisso... o encontro... posso? 
 
MAG – Já tenho um encontro. 
 
JARBAS – Não me importo... 
 
MAG (nervosa) – Desculpe, mas eu nem conheço o senhor e além do mais eu estou esperando... 
 
JARBAS – Jarbas. 
 
MAG – Mag. (outro aperto de mão) 
 
JARBAS – Agora conhece. 
 
MAG – Isso não é suficiente. (vai  saindo) 
 
JARBAS – Não precisa ter medo... De mim. Eu só queria em cigarro, mas aí eu vi você parada, 

completamente parada, parecia uma pintura, e pensei que quem sabe... Você... 
 
MAG – Eu não costumo ficar parada nas esquinas. 
 
JARBAS – Nem eu falo com todo mundo que fica parada nas esquinas. Não falo, juro! Eu rodei o 

dia inteiro, virei tudo e teve uma hora que eu... eu não sabia mais o que eu estava 
procurando, aí continuei andando porque eu já não sabia o que estava procurando... 
Querendo encontrar, entende? Então se eu parasse ia sentir um vazio porque... porque 
eu não encontrei. Mas eu não posso encontrar o que eu não sei o que é... por isso eu 
também não podia parar. Entende? 
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MAG – Entender o que? 
 
JARBAS – Eu pensei que quando eu encontrasse... sei lá, eu poderia lembrar o que era a qualquer 

momento, como um fio de navalha na pele. Por isso eu não podia parar nem um minuto. 
Mas não deu em nada. A noite caiu do céu feito chumbo e cobriu tudo. É sempre assim, 
de uma hora para outra. Para todo lado é uma escuridão só. Sempre que escurece, eu 
volto para casa. Eu não queria voltar para casa, quero dizer, nem posso. Não tenho mais 
casa, mas mesmo assim não queria voltar, nem que eu tivesse. Imagine, perdi o 
quartinho... Mofo puro. Foi por falta de pagamento, sabia? A dona me expulsou em 
pleno Reveillon. Aquele quartinho mofado, aliás, você nem sabe do que eu estou 
falando, não sabe onde eu morava. 

 
MAG – Mas imagino. Um quartinho mofado, você disse?! Já estive em um... e devem ser todos 

iguais. 
 
JARBAS – Exatamente, o quarto é mofado. Sem quarto e tudo é escuro, nem parece Reveillon! 

De vez em quando tem um clarão no céu, mas passa logo. Aí eu encostei ali no escuro e 
sonhei com alguém... Foi tão bom o sonho. Depois eu acordei e andei mais um pedaço 
da noite. Parecia que todo mundo olhava só para mim dizendo para eu desistir, mas eu 
andei para outros lados e então... E então cheguei... Aqui. E agora eu não sei se é sonho 
ou se é realidade. 

 
MAG (humorada) – Pelo menos da minha parte é real, agora se eu estou no seu sonho..., vai 

desculpando a intromissão. Já estou mesmo de saída. (vai saindo) Quem sabe você não 
encontra... 

 
JARBAS – (detém Mag com firmeza) Espera. (sutil) Eu acho que eu não sonharia com alguém 

como você saindo do meu sonho. Não começaria essa história com uma despedida. 
 
MAG – Acontece tanta coisa em sonho que a gente não controla, não é? 
 
(vai saindo, Jarbas impede). 
 
JARBAS – Eu não quero que você saia do meu sonho. Gosto de você aí... bem com esse jeito de 

pintura. 
 
MAG – Pena. 
 
JARBAS – O que? 
 
MAG – Que eu não fume. 
 
JARBAS – Por que? 
 
MAG – Se eu fumasse teria cigarro e o seu sonho estaria completo. 
 
JARBAS – Eu fumo. 
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MAG – Mas eu sou muito organizada... sabe organizada? Daquelas organizadas mesmo? Das 
gavetas aos armários, tudo. Organizada... até nos vícios! Com certeza eu teria cigarro. 
Por isso que eu não fumo. 

 
JARBAS (constata) – Não fuma! 
 
MAG – Mas sou viciada em envelope. 
 
JARBAS – Envelope? 
 
MAG – É, tenho mais de oitocentos tipos: grande, pequeno, colorido, do Japão... centenas deles. 

Daria para escrever uma carta por dia até o fim dos meus dias, com envelopes 
diferentes! Toda semana compro um pacote inteiro, quando não acho tipos variados, 
compro o tradicional mesmo, deixo tudo organizado no armário. (pausa) Me dá uma 
sensação estranha quando eu não compro o meu pacote de envelopes. 

 
JARBAS – Você compra toda semana? 
 
MAG – Toda semana. Sabe-se lá quando a gente vai ter que escrever uma carta, para um amigo 

no exterior ou um parente distante. Outro dia foi aniversário de uma colega minha de 
trabalho, Neide. Escrevi um cartão lindo e coloquei num envelope enorme, amarelo, um 
dos maiores, porque eu gosto muito dela. Ela abriu, leu o cartão e deixou o envelope 
lá... Jogado. Você acredita? (Jarbas não responde e fica observando-a de uma forma 
desconcertante.) Peguei de volta. Estava meio rasgado, mas eu não podia deixar aquele 
envelope ali, rasgado é um dos maiores. Você entende isso? (Jarbas continua a 
observá-la) Entende, não entendo? 

 
JARBAS – Você é bonita. 
 
MAG – Você ouviu o que eu disse... sobre o envelope rasgado? Eu tive que... 
 
JARBAS – Alguém já lhe disse isso? 
 
MAG – Isso o que? 
 
JARBAS – Que você é bonita! 
 
MAG (tímida) – Não. Tenho vergonha. Arrumei o cabelo hoje e até me pintei... é que eu não 

costumo me pintar... Acho sempre demais. 
 
JARBAS – Ficou bonita mesmo... Muito bonita. 
 
MAG – Você achou? 
 
JARBAS – De verdade. Ficou bonita. Quero dizer, eu não sei como é sem pintar, mas assim ficou 

uma beleza. 
 
MAG – Obrigada. Então, até qualquer dia. (vai saindo) 
 
JARBAS – Eu não estou querendo te comer. 
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MAG (justificando) – Não 
 
JARBAS – Não! 
 
MAG – Não, eu sei... Mas é que está tarde e eu não... 
 
JARBAS – Você acha que eu quero te comer... 
 
MAG – Não. 
 
JARBAS – Sim... Aliás, você tem certeza. Quer saber a verdade? Você nem faz o meu tipo! 
 
MAG – Não? 
 
JARBAS – Não! 
 
MAG – O senhor é sempre assim? 
 
JARBAS – Assim como? 
 
MAG – Assim, desse jeito? 
 
JARBAS – Se você fizesse o meu tipo, eu te comia agora mesmo. Mas eu até que te como... se 

não tiver outra opção. 
 
(Os dois olham ao redor. Tensos. Ouve-se o barulho de um carro que passa em alta velocidade, 

chamando a atenção dos dois.). 
 
MAG – Os carros correm por aqui, não?! 
 
JARBAS – Te comia aqui mesmo. 
 
MAG – Está quase na hora do brinde, não está? 
 
JARBAS – Te comia por trás, espremendo a sua cara... Toda escorada no poste! 
 
MAG – Tem gente passando, os carros... que velocidade, não é? 
 
JARBAS – Os carros passam com os vidros fechados... Nem olham para o lado. Passam em alta, 

levando tudo pela frente. Se duvidar levam até a gente. Eles olham e nem vêem o que 
foi que passou. Correm rápido demais! 

 
MAG – Tem festa naquele bar, não é melhor o senhor... 
 
JARBAS – Não demora e já vão estar todos caindo de bêbados! E você? 
 
MAG – E eu, o que? Acho que o senhor está me confundindo. 
 
JARBAS – A gente nem se conhece. 



ALTA NOITE 
De Elisio Lopes Jr 

 

 8 

 
MAG – Mag. 
 
JARBAS – Jarbas. (aperto de mão) 
 
MAG – Mas eu posso explicar. 
 
JARBAS – O que? 
 
MAG – Por que eu estou aqui. 
 
JARBAS – Explicar? 
 
MAG – É. 
 
JARBAS – Para mim? 
 
MAG – É que eu... (pausa) eu estava esperando... 
 
JARBAS – “Estava”? Não está mais? 
 
MAG – Quero dizer estou esperando uma pessoa. 
 
JARBAS – Você está esperando ou indo? 
 
MAG – Indo para onde? 
 
JARBAS – Para o “lugar animado”. Você não disse que tinha um compromisso, ou melhor, um 

encontro? 
 
MAG – Estava esperando, agora estou indo... Para o lugar. 
 
JARBAS – Você “espera” sempre aqui? 
 
MAG – Não. 
 
JARBAS – É que eu nunca te vi por aqui. 
 
MAG – O senhor vem sempre aqui? 
 
JARBAS – Não, nunca. 
 
MAG – Ás vezes eu espero... O senhor não tem nada a ver com isso. 
 
JARBAS – Foi você quem quis explicar! 
 
MAG – O senhor perguntou. 
 
JARBAS – Porque você insistiu para me contar. 
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MAG – Eu? 
 
JARBAS – É, você. 
 
MAG (repreendendo) – Você! 
 
JARBAS – Eu não. 
 
MAG – O senhor vai me dar licença. 
 
JARBAS – Esperou tanto para nada. 
 
MAG – Nem foi tanto tempo assim. 
 
JARBAS – Você espera “ele” sempre? 
 
MAG – Sempre não... (constata) “ele” quem? 
 
JARBAS – Espera ou não espera? 
 
MAG – Só de vez em quando... Quando ele não vem. 
 
JARBAS – E ele sempre vem? 
 
MAG – Menos nos dias de festa. 
 
JARBAS – Como hoje? 
 
MAG – Reveillon! 
 
JARBAS – Ele é casado e você é a amante. Acertei? 
 
MAG – É. Não é uma história tão original assim. Agora eu tenho que ir... Tenho uma festa e já é 

quase meia noite. 
 
JARBAS – Onze e dez! 
 
MAG – Eu não converso com estranhos. 
 
JARBAS – Jarbas. (oferece a mão para cumprimento. Mag se afasta.). 
 
MAG – Já passa das onze. 
 
JARBAS – Onze e onze 
 
MAG – Será que eu encontro um táxi?  
 
JARBAS – Você quer um táxi numa noite de Reveillon? 
 
MAG – Sabe onde posso encontrar? 
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JARBAS – Na noite de Reveillon? 
 
MAG – Esqueça, vou procurar, ali adiante tem um cruzamento e...  
 
JARBAS – Acho difícil. Os carros por aqui passam muito, muito rápido. 
 
MAG – E com os vidros fechados, não é? (pausa) Já passou da minha hora, eu tenho uma festa.... 

Reveillon... Brinde... Sabe como é! Se eu chegar depois da meia – noite o ano passa por 
cima de mim e eu vou passar os próximos 365 dias me arrependendo. 

 
JARBAS – Se você tivesse uma festa para ir, não estaria numa esquina esperando alguém. Agora, 

esse alguém sim, que deve estar numa festa daquelas, bem animadas e você aqui 
sozinha, em pé numa esquina. 

 
MAG – Estava justamente á espera dele para irmos juntos á festa. 
 
JARBAS – Ele não vem mais. 
 
MAG – Marcou comigo... é Reveillon. 
 
(Olha tensa para o prédio próximo á esquina. Jarbas observa também.). 
 
JARBAS – Qual é a janela? 
 
MAG – Aquela sem cortina... ele nunca tem dinheiro, eu sei que ele queria ter uma cortina, só 

não tem dinheiro! 
 
JARBAS – Quinto andar, está tudo aceso lá. A sala, o quarto do casal e aquele deve ser o quarto 

das crianças. Ele tem filhos, não tem? 
 
MAG – Tem. 
 
JARBAS – Uma família de verdade! Vão todos brindar o ano novo. Posso brindar com você? 
 
MAG - Ele está em casa. Pode ser que ainda venha me ver. 
 
JARBAS – Posso esperar com você e quando ele chegar eu vou embora e fica tudo como antes. 

Eu não tenho nada para fazer mesmo. (sentando-se no chão) 
 
MAG – Não vou ficar. 
 
JARBAS – É ele pode não vir mais. 
 
MAG – Não quero esperar. Obrigada, eu realmente vou embora. Amanhã ele vai me procurar e ... 
 
JARBAS – Vai lhe procurar com uma boa desculpa. (pausa) Acertei outra vez? 
 
MAG – Deve ter acontecido alguma coisa séria. 
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JARBAS (cínico) – Reveillon?! 
 
MAG – Uma morte na família! 
 
JARBAS – Sempre morre alguém na família dele? 
 
MAG – Morre. 
 
JARBAS – Ou morre ou ele vem? 
 
MAG – Isso mesmo. Ele é muito bem para mim... tudo o que eu tenho. Só dia de festa que é 

assim... Triste, quase nunca ele vem, nas festas... e eu sempre espero. Espero porque 
uma vez na páscoa, ele veio e me trouxe um coelhinho de chocolate. Eu nem esperava. 
Mas ele veio e disse que roubou o coelhinho do filho (ele tem três filhos), meio 
amassado, com o papel rasgado... e eu nem gosto de chocolate! Gosto dele. Por isso, ás 
vezes ele não vem, mas mesmo assim me abraça, faz carinho em mim e eu amo, eu 
durmo no peito dele... Sonhando. Amanhã ele vai me procurar e nós vamos brindar e 
nos amar muito, muito, muito, até morrer! Morrer de tanto amar. Morrer, morrer, morrer 
nos braços dele! Amanhã vai ser como se fosse Reveillon! Eu não me importo, daqui a 
pouco amanhece e ele vem... ele sempre vem. 

 
JARBAS – Ainda vai demorar pra amanhecer. 
 
MAG – Passa num instante, já estou acostumada. 
 
JARBAS – Cada dia a noite é mais longa. Demora como se fossem vários dias dentro de uma 

noite só. 
 
MAG – A noite é sempre a mesma. 
 
JARBAS – Você que pensa! Nunca prestou atenção. Só sabe que quando amanhecer, ele vai 

aparecer. 
 
MAG – Vai aparecer e eu vou morrer de amor nos braços dele, morrer... 
 
JARBAS – Eu poderia matar alguém essa noite! 
 
MAG – O que foi que você disse? 
 
JARBAS – Você já matou alguém? 
 
MAG – Matar, matar? 
 
JARBAS – É. 
 
MAG – Eu? Não. 
 
JARBAS (desdenha) – Nem pensou? 
 
MAG – Não. 
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JARBAS – Não? 
 
MAG – Não mesmo. 
 
JARBAS – Vai dizer que nunca pensou em matar... a mulher dele, por exemplo? 
 
MAG – (radical) Não, nunca... (fragiliza) de verdade. Já disse da boca para fora, pensando alto, 

só comigo que se ela morresse, assim, numa fatalidade, de câncer talvez, tanta gente 
morre cedo de câncer. Pensei que se ela morresse, ele seria só meu e como tudo seria 
maravilhoso. Que minha vida seria um sonho e que eu teria tudo o que eu mais quero: 
teria ele, uma casa com filhos... Mas pensar, pensar em matar? Não. Eu não seria capaz. 

 
JARBAS (obsessivo) – basta ter mão para matar. 
 
MAG – (silêncio) Você... Você já... Matou? 
 
JARBAS – Matei. 
 
MAG (após uma pausa aflita) – Matou? Matou alguém? 
 
JARBAS – Mentira. Nunca matei. Mas hoje eu mataria com as minhas próprias mãos e amanhã 

estaria nos jornais: Homem mata mulher numa esquina da cidade em pleno Reveillon. 
 
MAG – Que coisa, não?! 
 
JARBAS – Estrangulada. Sempre aparecem essas notícias nos jornais após o Reveillon. 
 
MAG – Gosto de saber quem é o primeiro bebê do ano. Sempre passa na televisão. Acho bonito 

ser o primeiro bebê do ano! 
 
JARBAS – Eu poderia te matar e não sentir culpa nenhuma. Você não quer morrer? 
 
MAG (mexendo na bolsa) – De vez em quando, mas não agora. 
 
JARBAS – Então você não quer morrer, morrer, morrer de verdade?! 
 
MAG (mexendo na bolsa sem dar ouvidos) – Não agora. 
 
JARBAS – Quem quer morrer, quer morrer sempre! 
 
MAG – Quero só de vez em quando. (tirando um frasco de azeitonas da bolsa) Aceita? 
 
JARBAS – O que? 
 
MAG – Azeitonas! 
 
JARBAS – Não. 
 
MAG (insiste) – Sem caroço. 
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JARBAS – Não gosto. 
 
MAG – É recheada... Daquelas importadas, adoro! 
 
JARBAS – Não. 
 
MAG – Tem biscoitos também. 
 
JARBAS – Você leva comida na bolsa? 
 
MAG - Como uma ceia... De Ano Novo! (passando o pacote de biscoito para Jarbas) Come 

biscoito! 
 
JARBAS – Quero saber de sua morte. Quem quer morrer de verdade já nasce morrendo e passa a 

vida toda procurando um jeito de quem sabe morrer. De vez em quando, assim como 
você, não serve! 

 
MAG (com a boca cheia) – Não sei... é Reveillon! É triste morrer no Reveillon, não é? 
 
JARBAS – Você poderia ser a primeira morta do ano. Já pensou nisso? 
 
MAG – Grande coisa! Dá um biscoito. 
 
(Jarbas passa o pacote fechado para Mag) 
 
JARBAS – Iria passar na televisão, aposto. 
 
MAG – O que? 
 
JARBAS – A sua morte! 
 
MAG – É bom passar na televisão, todo mundo vê e comenta. Você sempre vê, não vê? 
 
JARBAS – E quem não vê? Você iria ficar famosa! 
 
MAG – “A mulher estrangulada na esquina”! 
 
JARBAS – E eu seria o assassino da “mulher estrangulada na esquina”, em pleno Reveillon! 

Quem sabe até botam uma foto minha e fazem uma reconstituição do crime?! 
(fascinado) Posso te matar sem sangue, sem tiro, só um grito. 

 
MAG – Se eu morrer estrangulada não vou gritar. 
 
JARBAS – Por que? 
 
MAG (comendo) - Não quero gritar enquanto estiver sendo estrangulada, é um direito que eu 

tenho. 
 
JARBAS – Você tem que gritar... Um grito pavoroso! O grito. 
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MAG – Por que? 
 
JARBAS – Por que... Porque vai doer, ora essa. 
 
MAG – Tanta coisa dói e eu não ando por aí gritando. Imagine! 
 
JARBAS – Você vai querer morrer calada? 
 
MAG – Posso até falar alguma coisa, mas gritar eu não grito. 
 
JARBAS – Falar o que? 
 
MAG – Eu sei lá... Coisa de momento, rezar, chamar um santo, qualquer coisa. Não sei, na hora 

vem! 
 
JARBAS – Vai me implorar para parar e cada vez mais eu vou apertar o seu pescoço, apertar, 

apertar, até você gritar. 
 
MAG – Antes de gritar eu já vou ter morrido. 
 
JARBAS – Do que é que adianta morrer calada? Calada tanto faz morrer estrangulada ou de 

velhice. O bom de morrer estrangulada numa esquina é o grito, você não entende?! 
 
MAG – Todo mundo grita na rua, ninguém vai fazer distinção do meu grito sendo estrangulada, 

do grito de uma mulher qualquer sendo assaltada ou coisa parecida. Eu vou gritar á toa! 
Melhor não gritar, prefiro morrer calada. 

 
JARBAS – Grito é sempre grito. 
 
MAG – É disso que eu estou falando. Perda de tempo! Eu vou gritar e ninguém vai vir me 

socorrer. 
 
JARBAS – É. Nisso você tem razão. 
 
MAG – Está decidido: gritar eu não grito. 
 
JARBAS – Então eu não te mato. 
 
MAG – Eu não quero morrer mesmo! 
 
JARBAS – Você está com medo! 
 
MAG – Eu? Medo? 
 
JARBAS – Medo... Medo mesmo... Sei quando alguém está com medo. 
 
MAG – Só não faço questão nenhuma de morrer agora. 
 
JARBAS – Tem medo de morrer, eu sei que tem. 
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MAG – Não sinto medo de nada, meu filho, medo nenhum! 
 
JARBAS – Como é que você diz assim? Você não pode dizer simplesmente: Não tenho medo. 
 
MAG – Mas eu não tenho... 
 
JARBAS – Tem sim, tem medo. Ninguém vai acreditar... Uma mulher que: “não tenho medo 

nenhum, meu filho!” Todo mundo tem medo, você também tem medo... Todo mundo 
tem. Ninguém controla o frio, a boca seca... Travando. Não controla, é medo. Medo de 
alguma coisa vindo, de perder o ar, de não conseguir, não alcançar. É medo, medo... 
Você sabe o que é medo? Hein? Ninguém enxerga no escuro e o medo está lá, na 
espreita, só esperando para o bote! O silêncio... Tem sempre alguém no silêncio... o 
silêncio e o escuro. Quando está escuro e silêncio... O medo está lá, é sempre ele. Isso é 
medo, sabia? 

 
MAG (pensa alto) – Bem que eu poderia morrer só para ele se sentir culpado. 
 
JARBAS (fala com Mag que não escuta) – Eu tenho mais medo quando é noite. Todo dia, 

quando escurece, eu tenho medo de ficar assim para sempre. Você não tem medo? 
 
MAG (pensa alto) – Eu, morta. 
 
JARBAS – Claro, vai dizer que não tem. É por isso que eu gosto de lâmpadas. É só acender uma 

e o escuro. Oh, se manda, some, desaparece, mas fica lá, escondido, pronto para atacar, 
dar o bote final! 

 
MAG (segue pensando sozinha) – Eu, morta. Amanhã, quando ele saísse para comprar pão, eu 

estaria morta na calçada, bem no caminho dele. 
 
JARBAS – O problema é quando todo mundo apaga as lâmpadas, os letreiros, fecham as portas e 

fica uma escuridão só. Parece que o escuro entra na gente, pela pele, pelos olhos, toma 
tudo e a gente não é mais nada. Nada! 

 
MAG – Gosto dessa idéia de morrer. 
 
JARBAS – O que foi que você disse? 
 
MAG – Disse que quero morrer. 
 
JARBAS – E você ainda diz que não tem medo. Quer morrer e não tem medo? 
 
MAG – Talvez ele se sinta um pouco culpado... Talvez desista até de comprar pão e chore! 
 
JARBAS – Que pão? 
 
MAG – Até chore por mim. Quero estar morta na calçada, enfrente á padaria, bem no caminho... 

Ele vai passar e se sentir culpado. 
 
JARBAS – Por você ter morrido? 
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MAG – Me mate, agora. 
 
JARBAS – Você quer morrer? 
 
MAG – Nunca quis tanto. Quero que você me mate, agora. 
 
(Ouve-se o barulho de um carro que passa em alta velocidade, chamando a atenção dos dois.). 
 
JARBAS – Olha que eu te mato mesmo. 
 
MAG – Mata... ele vai se roer! 
 
JARBAS – Você já vai estar morta. 
 
MAG – Vai valer a pena. 
 
JARBAS – Te mato agora, se você quiser. 
 
MAG – Vem, pega o meu pescoço e aperta. (colocando as mãos de Jarbas em seu pescoço.) 

Anda, aperta! (ele recua) Não vai me matar? 
 
JARBAS – Olha que eu te mato de verdade! 
 
MAG – Você não tem coragem? Pegue essas mãos e me mate! 
 
JARBAS – E se ele não vier comprar pão? 
 
MAG – Já ta com medo? 
 
(Jarbas aperta o pescoço de Mag) 
 
JARBAS – Não! Vou te matar e o culpado será eu. 
 
MAG – Você tem culpa... Tem medo... Não tem coragem de matar ninguém! 
 
JARBAS – Duvida? 
 
MAG – Você não é de nada. Nem me matar, consegue! 
 
JARBAS – Depois você vai se arrepender, que eu sei. 
 
MAG – Morta? 
 
JARBAS – Pronto, só não te mato por causa disso. 
 
MAG – Isso o que? 
 
JARBAS – Você quer morrer. É como se fosse suicídio! 
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MAG – Você disse que me matava, agora está aí dizendo que não me mata por isso e por aquilo. 
(pausa) Vou embora, já está tarde! 

 
JARBAS – Onze e meia! 
 
MAG – Feliz Ano Novo! 
 
(Jarbas agarra Mag pelo braço) 
 
JARBAS – Onde você vai? 
 
MAG (se arruma) – É Reveillon! Tenho uma festa para ir. 
 
JARBAS – E eu? 
 
MAG – Eu tenho uma festa! 
 
JARBAS – Engraçada, você. Está aí toda arrumada e pensando na festa... 
 
MAG – É Reveillon! Preparei uma ceia e comprei tudo novo para vestir. Tenho isso, nunca passo 

o Reveillon sem uma roupa nova... Branca. Por isso compro tudo novo. Esse vestido é 
novo, mandei fazer. Ele gosta de me ver arrumada e nós temos uma festa... (pensa) uma 
festa. 

 
JARBAS – Ele nem veio te ver. 
 
MAG – Eu sei, mas poderia ter vindo e eu queria estar assim como estou. 
 
JARBAS – Está bonita. 
 
MAG - Obrigada. E não me arrependo se tivesse que repetir, compraria tudo outra vez. Desde o 

vestido até a calcinha, tudo, tudo. Ele não veio hoje, mas amanhã ele vem e eu vou me 
vestir para ele ver. 

 
JARBAS – Até a calcinha? 
 
MAG – O que? 
 
JARBAS – Até a calcinha é nova? 
 
MAG – Por quê? 
 
JARBAS – Você que disse. (imaginando) Disse que era nova, não disse? 
 
MAG – Não sei. 
 
JARBAS – Disse que eu ouvi. 
 
MAG – Não estou entendendo esse... 
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JARBAS – Disse que era nova... Branca e novinha! 
 
MAG – Não disse que era branca, posso até ter dito que era nova, mas a cor eu não disse. 
 
JARBAS – A calcinha é nova, não é? 
 
MAG – Só acho que isso não lhe interessa. 
 
JARBAS – Me interessa. 
 
MAG – Mas não deveria, é íntimo. O senhor já está sendo muito abusado e ... 
 
JARBAS – Jarbas 
 
MAG (tensa) – Eu... Quero dizer você... 
 
JARBAS (insiste) – Jarbas 
 
MAG – Mag 
 
JARBAS – Deixe eu ver. 
 
MAG – O que? 
 
JARBAS – Sua calcinha! (Mag ri incrédula.) Quero ver sua calcinha. 
 
MAG – Não mostro. 
 
JARBAS – Eu quero ver, preciso. 
 
MAG – Você quer ver a minha calcinha? 
 
JARBAS – Quero. 
 
MAG – Não acredito nisso, que coisa mais... 
 
JARBAS – Você não acredita em mim? Quero ver, de verdade. Vai, mostra sua calcinha. 
 
MAG – Para que? 
 
JARBAS – Quero ver... Precisa de motivo? 
 
MAG – Aqui? Na rua? 
 
JARBAS – Qual o problema? 
 
MAG – Tem carro passando. 
 
JARBAS – É por isso que você não mostra? Só por isso? 
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MAG – Também. E não adianta, não faço isso por nada. 
 
JARBAS – Qual o problema? Os carros? 
 
MAG – Pare, não insista. 
 
JARBAS – Ninguém vai perceber. 
 
MAG – O que é que você pensa de mim? 
 
JARBAS – Que mal tem nisso? É só levantar o vestido, quero ver sua calcinha! 
 
MAG – Isso eu não faço de jeito nenhum! Não mostro minha calcinha nem em sonho. 
 
JARBAS (irritado) – Mostra! Você vai mostrar. 
 
MAG – E aqueles homens no bar? 
 
JARBAS – Não tem ninguém olhando para cá. Quero ver! 
 
MAG – E se olharem, vão ver... Me ver assim no meio da rua! 
 
JARBAS – Ninguém te conhece mesmo. 
 
MAG – (perdendo a firmeza) Eu não posso. 
 
JARBAS – Só um pedaço, um pouquinho só. 
 
MAG – Não! 
 
JARBAS – (grita) Que inferno, mostra logo. Tô mandando. (Mag não reage.) Eu mandei 

levantar! 
 
MAG – Você me gritou? 
 
JARBAS (grita) – Qual o problema? Não foge. Levanta o vestido, anda! 
 
MAG – Você não pode me gritar! 
 
JARBAS (feroz) – Eu mandei você levantar o vestido. 
 
MAG – Você tem raiva de mim? 
 
JARBAS – Não interessa, anda, levanta que eu quero ver sua calcinha nova! 
 
MAG – Não gosto de grito. 
 
JARBAS – Rápido. (Mag intimidada, põe a mão no vestido. Jarbas levanta um pouco o vestido 

de Mag, que ajuda timidamente, deixando aparecer a calcinha.) Isso, agora levanta 
mais! 
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MAG – Levantar o que? Pare com isso! 
 
JARBAS (grita segurando o vestido) – Eu não vi o bastante! Levanta mais, anda! 
 
MAG – Eu não fiz nada! 
 
(Mag levanta mais o vestido.). 
 
JARBAS – Isso mesmo, agora abre um pouco as pernas. 
 
MAG – O que é que você quer com isso? Está com raiva de mim, não está? 
 
JARBAS (sofrendo) – Não ouviu o que eu pedi? Abra as pernas, anda! 
 
(Mag abre as pernas com um prazer tímido) 
 
MAG – Sei que você tem raiva de mim. Deixe eu abaixar o vestido. 
 
JARBAS – Não. 
 
MAG – Ainda não foi bastante? 
 
JARBAS – Agora passe a mão no meio das pernas, bem devagar que eu quero ver! (Mag não 

reage) Sua ordinária, você não presta! 
 
MAG (abaixando o vestido) – Não sou nada disso. 
 
JARBAS (revoltado) – É ordinária, daquelas que não presta! Diz que você não presta. Fala que 

você é pior que puta! 
 
MAG – Não sou. 
 
JARBAS – Você abriu as pernas e mostrou a calcinha no meio da rua. È capaz de tudo. Isso não é 

coisa de mulher vagabunda? 
 
MAG – Você me obrigou, gritou comigo. 
 
JARBAS (grita, agressivo) – Estava doida para mostrar... 
 
MAG – Pare com isso! 
 
JARBAS – Doida sim! (imitando Mag) Minha calcinha nova para cá, meu vestido para lá... 

(grita) me provocando! 
 
MAG – Para de grita comigo! 
 
JARBAS (grita outra vez) – Eu não estou gritando com você. 
 
MAG – Mas eu estou ouvindo você gritar. 
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JARBAS (grita mais alto) – Você poderia ter resistido,chorando, implorando, não ir logo 

mostrando a calcinha. (Mag faz que não escuta. Jarbas se controla, calmo) Você 
poderia ter resistido. 

 
MAG – Você teria me matado. 
 
JARBAS – Eu te perdoava. 
 
MAG – gritou comigo! Não gosto de grito. Quando gritam comigo parece que eu não sou eu e as 

palavras batem na minha cabeça, esmurrando, repetindo, repetindo: (como Jarbas) 
Mostra! Vai, eu estou mandando, vai... 

 
JARBAS (grita) – Vagabunda! Você é mais uma como qualquer outra! Nenhum homem pode 

amar uma... “mulher” como você. 
 
MAG – O que é que tem uma “mulher” como eu? Comum, sou comum! 
 
JARBAS – Que corre atrás de homem, se rastejando. Ele não te ama, homem nenhum vai te 

amar. 
 
MAG – Ama, sim. Besteira sua. 
 
JARBAS – Não é besteira, sou homem, sei muito bem como é. Nem você acredita nisso. Você é 

do tipo que só presta na cama. Tem horas que não é ninguém, um nada... sem cara, sem 
nome, nada. Tenho raiva de você. 

 
MAG (ansiosa) – E agora, você me mata? 
 
JARBAS – Não, eu não te mato. 
 
MAG – Você não tem raiva de mim? Por que não me mata? 
 
JARBAS – Porque você é só uma ordinária numa esquina, que mostra a calcinha para qualquer 

um! 
 
MAG – E se for uma ordinária, vagabunda como você disse, não tenho direito de morrer? 
 
JARBAS – Não vale nada! 
 
MAG – Eu já estava de saída, se você não tivesse me gritado, eu não teria mostrado nada. 
 
JARBAS – Eu sabia. Quando eu te vi, já sabia que você não prestava. 
 
MAG – Tive pena de você. 
 
JARBAS – Pena de mim? 
 
MAG – Mal me conhece... Implorando para eu ficar. 
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JARBAS – Você aqui parada nessa esquina, esperando, esperando, com a bolsa cheia de comida 
e ele nem veio e você tem pena... “de mim”? Ele não vem mais, sabia? Não se importa 
com você. 

 
MAG – Não pode vir, queria, mas não conseguiu. 
 
JARBAS – Você sabe que isso não é verdade. Se engana porque gosta dele. (sorriso cínico) vai 

esperar o resto da vida, preparando ceia para comer sozinha... Roupa nova... Tudo em 
vão. Vai? 

 
MAG – E você, que não espera ninguém? 
 
JARBAS – Eu não preciso. 
 
MAG – Tive pena de você, por isso mostrei a calcinha. Mostrei a calcinha, tive coragem e 

mostrei. Você não tem coragem de me matar. Agora vou embora. 
 
JARBAS (grave) – Não vai nada. Você vai ficar aqui e fazer tudo o que eu mandar. 
 
MAG – Quer mesmo que eu fique?! 
 
JARBAS – Está aqui toda oferecida numa esquina, na porta de um homem, caçando companhia. 

As vagabundas pelo menos cobram. Ele é casado e você sabe disso... não dá a mínima, 
mas sabe.  

 
MAG – Ele é casado e me ama. 
 
JARBAS – Ama nada. Você não presta. Mas isso não lhe interessa, o que você quer é ter alguém 

para leva para cama, não importa se ele te ame ou não. O que ele disser você acredita, 
porque você quer acreditar, você precisa acreditar. Você tem medo... Coitadinha dela, 
tem medo de não ser verdade, aí acredita e vai levando e vai acreditando e mentindo e 
levando. 

 
MAG – Com ele eu sou a mulher mais bonita do mundo. Isso não é bastante? 
 
JARBAS – Não, não é... ao menos não deveria. 
 
MAG – Mas é. 
 
JARBAS – Não pode ser (pausa) Ele não veio. Veio? Não veio. E agora, você sente o que? 
 
MAG – Sinto que eu queria estar com ele, ser feliz. 
 
JARBAS – Você queria ser a esposa. 
 
MAG – Não, a esposa é ela. Eu quero ser a mulher... Mulher, entende? É mais que a esposa, acho 

até que estou perto. Eu não queria estar lá em cima e apenas... (num sobressalto alegre) 
a luz, apagou a luz! Está vendo, as luzes do apartamento! O apartamento dele... Tudo 
apagado. (constata decepcionada) Ele saiu com “ela”! 
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JARBAS – Ou foram dormir. 
 
MAG – Ele não veio me ver! 
 
JARBAS (tentando animar) – Pode vir, quem sabe? 
 
MAG – Não vem mais. Deve ter ido para a festa, com ela. 
 
JARBAS – Quem sabe ela dormiu e ele aparece, de surpresa?! 
 
MAG – Está tudo apagado... ele não vem! 
 
MAG – Nem deu meia noite! É tempo ainda, dele aparecer! Fica aqui. 
 
MAG – É Reveillon! 
 
JARBAS – Por isso mesmo, é um dia especial. Ele vem, tenho certeza que vem. E é melhor 

esperar aqui do que em casa sozinha. Aqui pelo menos... Passa carro toda hora. 
 
MAG – Correndo com o vidro fechado! 
 
JARBAS – Temos até uma ceia, não temos? Vamos fazer a nossa festa. Que tal? 
 
MAG (tirando da bolsa) – Champigons em conserva... 
 
JARBAS – Uma festa de verdade, só nossa, uma farra de verdade, posso até... 
 
MAG – Ela adora Champigons! 
 
(Jarbas desanima e se afasta.). 
 
JARBAS – Você acha mesmo que ele vai deixar a mulher para sempre e que vocês vão ter uma 

história... Só de vocês? 
 
MAG – Eu não acho nada. Ele diz que ela é: “boa”. Sempre diz isso para mim, a qualquer hora. 

Que ela é “boa” de verdade. Enche a boca e diz, como se quisesse furar a minha cabeça: 
“Ela é boa!”. Ele diz e repete: “minha mulher é tão boa”. Só isso: que é “boa” e ponto 
final. 

 
JARBAS – Por que você não faz alguma coisa de verdade, sei lá, encosta ele na parede? 
 
MAG – Não. Gosto quando ele é carinhoso comigo. Quando eu falo muito, fico assim, pedindo 

coisas, ele não me faz carinho e eu gosto dele quando me abraça, me protege... 
 
JARBAS – E basta isso? 
 
MAG – Você nunca amou ninguém? 
 
(pausa) 
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JARBAS – É pouco assim? 
 
(pausa) 
 
MAG – Mas é meu. Nunca achei que alguém pudesse gostar de mim, muito menos gostar só de 

mim. Ta bom como está. Seja uma vez de tempos em tempos, ele entra na minha vida e 
faz festa, eu fico tão alegra que... O resto dos dias eu lembro que ele veio, do jeito dele, 
sonho com ele... Espero por ele. 

 
JARBAS – E quando ele não vem? 
 
MAG – Eu fico triste... Mas passa logo. Fico triste, quase morta, até ele chegar! 
 
JARBAS – É sempre ele, ele, ele e você? 
 
MAG – Eu sou dele quando e onde ele quiser. 
 
JARBAS – E vale a pena quere assim? 
 
MAG – É meu querer. Fazer o que? 
 
JARBAS – Poderia ser diferente. 
 
MAG – O que? 
 
JARBAS – Tudo. Poderia ser... Imagine dois mundos: um de olhos abertos e outro com olhos 

fechados, onde cada um visse as coisas como quisesse. Aí quando a gente cansasse de 
um mundo, iria para o outro num piscar de olhos. (Jarbas fecha os olhos) Você não 
acha? 

 
MAG – Você tem cada idéia! 
 
JARBAS (permanece com os olhos fechados) – Eu não estou te ouvindo porque estou no outro 

mundo! 
 
MAG – Ah é, e o que é que tem aí nesse mundo? 
 
JARBAS (com os olhos fechados) – Tem muita luz, um céu bem azul com nuvens coloridas. 
 
MAG – Nuvens coloridas? Você é engraçado mesmo! 
 
JARBAS – Aqui nesse mundo que eu estou as nuvens são coloridas e é lindo! Está ventando 

muito, balançando as plantas, é bom o vento faz a gente dançar se querer. É um vento 
frio. 

 
MAG – Cuidado para não pega uma gripe! 
 
JARBAS – Vem para cá. 
 
MAG – Bobagem! 
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JARBAS – Anda logo, você está perdendo. 
 
(Mag fecha os olhos) 
 
MAG – Pronto. E agora? 
 
JARBAS – E agora diga você. O que é que tem nesse seu mundo? 
 
MAG – Não tem nuvens coloridas, garanto. 
 
JARBAS – E o que é que você está vendo? 
 
MAG – Nada, está tudo escuro. 
 
JARBAS – Então você ainda não chegou no outro mundo. 
 
MAG – Como é que você sabe? Cheguei sim. 
 
JARBAS – Ainda bem que o seu mundo é diferente do meu. 
 
MAG (abre os olhos) – O perigo é da gente nunca se encontrar. Você aí no seu mundo, eu aqui 

em outro mundo. 
 
JARBAS (abre os olhos) – E “ele” em outro mundo. 
 
MAG – Quem? 
 
JARBAS – O seu amante está no mundo só dele! 
 
MAG – Você nem o conhece. 
 
JARBAS – Porque ele não larga a mulher e... 
 
MAG – É a vida dele, a família dele e... 
 
JARBAS – O mundo dele... Outro mundo foi isso que eu disse. 
 
MAG – Ele me ama assim, por isso visita o meu mundo. No meu aniversário ele me deu uma 

dúzia de rosas vermelhas. Todo mundo lá do escritório teve inveja de mim... de mim, 
porque eu sou alguém que recebe rosas vermelhas no dia do aniversário. 

 
JARBAS – Uma dúzia de rosas! 
 
MAG – Quando olham para mim, lembram do buquê e sentem inveja de mim. Eu sempre sonhei 

em ganhar rosas vermelhas. 
 
JARBAS – Se eu tivesse dinheiro não te dava rosas, te pagava um jantar, num lugar bem bonito, 

com vela e taça de cristal. 
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MAG – Eu aceitaria o seu convite e iria jantar com você, num lugar bem bonito e tomaria vinho 
numa taça de cristal. 

 
JARBAS – Quando você bebesse o vinho, eu daria um sorriso para você, porque eu saberia que 

depois do vinho você me daria um beijo. 
 
MAG – E quando você sorrisse eu saberia que você estava esperando eu acabar o gole para te dar 

um beijo e eu beberia bem suave, só pensando no beijo. 
 
JARBAS – Quando você me beijasse tudo ao redor dançaria, como num baile... Ah, quando você 

me beijasse seria suave como o vinho na língua e a sua boca na minha... O beijo. 
 
MAG – E teria uma música, bem longe... 
 
JARBAS – O beijo pareceria uma eternidade. 
 
MAG – Quando eu abrisse os olhos, todos os casais estariam olhando para a gente. 
 
JARBAS – Seria assim a noite toda, nós nem veríamos o tempo passa. Na saída, eu lhe carregaria 

no colo e então teria mais música e você me diria: Eu te amo para sempre. 
 
MAG – Por que eu diria isso? 
 
JARBAS – Por que no filme era assim, ela dizia: Eu te amo para sempre e então a música... 
 
MAG – Filme? 
 
JARBAS – Como se aquilo fosse a eternidade! 
 
MAG – Seria lindo mesmo. 
 
JARBAS – E por que não? 
 
MAG – Você não seria você, assim, desse jeito. Não esse você. Seria um você como ele, com a 

cara dele, com o cheiro dele e diria as coisas que ele diz e faria as coisas que ele faz. 
 
JARBAS – O que é que ele tem de tão especial? 
 
MAG – Não sei. Ele para mim é como aprender o caminho certo para depois errar tudo outra vez. 

Por ele eu erraria a eternidade inteira. 
 
JARBAS – Ninguém ama tanto assim. 
 
MAG – Eu amo. 
 
JARBAS – Não acredito. Olhe para você, aqui parada e amando tanto, tanto que não vê... 
 
MAG – Não vê o que? O mundo não é meu? Vejo como eu quiser! 
 
JARBAS – Não vê nada. Na verdade, tudo isso de amor é nada, sem certeza das coisas. 
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MAG – Que certeza? Certeza de nada! Eu falo de outra coisa: amor... amor, entende? Eu já quis 

alguém que sonhasse os meus sonhos comigo, que adivinhasse as minhas vontades, me 
beijasse a boca e me desse rosas.Um alguém que fosse tudo. Ninguém nunca sonhou os 
meus sonhos, nem adivinhou meus desejos, mas ganhei flores no meu aniversário. 

 
JARBAS – Nem sonhar você sabe. Vai aceitando a vida, qualquer dia ela lhe engole para sempre, 

sua eternidade inteira! 
 
MAG – É engraçado isso, não é? 
 
JARBAS – O que? 
 
MAG – A eternidade. 
 
JARBAS – Ás vezes cansa. 
 
MAG – Cansa mesmo. 
 
JARBAS – É essa a nossa eternidade, esse instante mesmo. (pausa) Está ouvindo a música? 

Alguém está dando uma festa! Quer dançar comigo? 
 
MAG – Não. 
 
JARBAS – Faz de conta que é a música da nossa festa. Já temos ceia, música... é uma festa 

completa! Vem, dança comigo! 
 
(Ouve-se ao longe uma melodia suave. Mag aceita o convite e os dois dançam. Jarbas radiante 

de felicidade inventa um beijo e Mag corta o clima.). 
 
MAG (desvencilhando-se) – Não disse que ele não vinha mais. Não veio, conheço ele. 
 
JARBAS (desprotegido) – Eu queria tocar em você. Queria que você me tocasse e a gente se 

protegesse. 
 
(pausa, os dois se olham). 
 
MAG – Vou embora. 
 
JARBAS – Espera só até o Ano Novo chegar. 
 
MAG – Eu prefiro que tudo parasse no tempo que ele está comigo. 
 
JARBAS – Eu queria que o tempo parasse agora e você sorrisse para mim eternamente. 
 
MAG – Eternamente é muito tempo! 
 
JARBAS – Fica! 
 
MAG – Já é tarde. 



ALTA NOITE 
De Elisio Lopes Jr 

 

 28 

 
JARBAS – Não vá... por favor. 
 
MAG – Quem sabe outro dia. 
 
JARBAS – Nunca mais a gente vai se ver, nunca mais. 
 
MAG – Por que o senhor... 
 
JARBAS – Jarbas. 
 
MAG – Por que isso de não se ver nunca mais? 
 
JARBAS – Eu sei. 
 
MAG – Posso vê-lo por acaso na rua... 
 
JARBAS – Não, nunca mais. 
 
MAG – Posso lhe dar o telefone de onde trabalho. Então você pode me telefonar... 
 
JARBAS – Posso lhe telefonar? 
 
MAG – Se precisar de alguma coisa. Acho que tenho papel e caneta... (Mag abre a bolsa e deixa 

cair um dos envelopes.) 
 
JARBAS – Você deixou cair. Bonito envelope! (lendo o envelope) Magnólia Cunha? 
 
MAG – É, escrevi uma carta para mim mesma. As vezes escrevo coisas que ninguém vai ler. Eu 

escrevo e é como se eu tivesse dito, me deixa feliz escrever. Escrevi mil cartas para ele 
que nunca entreguei. (Mag pega o envelope e guarda na bolsa.) Não tenho caneta. 

 
JARBAS – Foi sempre assim... Com ele? 
 
MAG – Sempre, sempre. 
 
JARBAS – Como uma despedida? 
 
MAG – Uma declaração de amor. 
 
JARBAS – Eu sei que se você for agora, nunca mais vou te ver. 
 
MAG – Não posso ficar mais. 
 
JARBAS – Se você for eu me mato. 
 
MAG – Você? 
 
JARBAS – Eu. Duvida? 
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MAG – Duvidar de você? 
 
JARBAS – Duvidar que eu me mato. Duvida?  
 
MAG – Se matar para que? É bobagem isso. Você tem toda uma vida, suas coisas, sua família, 

tudo que... 
 
JARBAS – Eu não tenho nada disso. Tudo o que eu tenho a perder está comigo. Se eu morrer, 

ninguém vai saber, eu vou ser: “o homem de trinta anos morto numa esquina em plena 
noite de Reveillon.” Talvez saia no jornal e mais nada. 

 
MAG – Se eu morrer ele não vai no meu enterro. Mas tenho algumas colegas de trabalho que até 

me telefonam quando faço aniversário... Acho que elas iriam. Ganhei um jogo de 
panelas no amigo secreto do Natal lá da empresa. É o terceiro ano que eu ganho panelas. 
Acho que eles pensam que eu gosto de cozinhar. 

 
JARBAS – Não me deixe aqui sozinho. Daqui a pouco é Ano Novo, eu queria... eu queria só lhe 

desejar feliz Ano Novo. Aí você pode ir e fica tudo como antes. 
 
MAG – Deseje agora, quero passar a meia noite em casa. 
 
JARBAS – E o lugar? 
 
MAG – Que lugar? 
 
JARBAS – A festa... Reveillon... Brinde? 
 
MAG – Não tem festa nenhuma. Eu que fiz uma reserva no Motel Continental, eu é que pensei no 

brinde, imaginei a festa, o lugar, inventei os convidados... Preparei a ceia. Mas até a ceia 
já acabou. 

 
JARBAS – Sabia que na hora da virada do ano, sempre aparece uma estrela cadente no céu! 
 
MAG – Acabou tudo. 
 
JARBAS – Quem encontrar a estrela e fizer um pedido antes mesmo do fim do ano realiza o 

desejo. 
 
MAG – Você escolheu a sua? 
 
JARBAS – Me contaram isso quando eu era criança. Eu escolho uma estrela por dia. 
 
MAG – E ela nunca atendeu os seus pedidos? 
 
JARBAS – As estrela não caem para mim. 
 
MAG – Gosto de estrelas, tenho um envelope cheio delas. 
 
JARBAS – Quando eu era criança, achava que esse céu escuro era como uma colcha, bem grossa 

e bem quente que cobria uma luz muito forte e as estrelas eram os furos na colcha, Aí 
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quando eu ia deitar me cobria dos pés á cabeça e, deixava a luz acesa... tinha um céu 
estrelado só para mim! 

 
MAG – Tem tanta estrela no céu hoje. 
 
JARBAS – É verdade! 
 
MAG – Quase impossível adivinhar a que vai cair. 
 
JARBAS – Escolhe uma. 
 
MAG – Eu não dou sorte, com certeza outra pessoa qualquer vai ver a estrela antes de mim. Além 

do mais, eu não acredito nessas coisas.    
 
JARBAS – O que é que você responde se alguém lhe disser numa noite qualquer: Eu sempre te 

amei? 
 
MAG – Ninguém sempre me amou. 
 
JARBAS – Mas se alguém disser? 
 
MAG – Se alguém disser que sempre me amou, eu acho que eu caso e tenho filhos, dois, um 

casal. 
 
JARBAS – A certa altura da noite, eu despenco do céu cheio de estrelas e... 
 
MAG – Do que é que você está falando? 
 
JARBAS – De sempre te amar. 
 
MAG – Amar a mim? 
 
JARBAS – Eu sempre te amei. 
 
MAG – Mas nós mal nos conhecemos. 
 
JARBAS – Pois é desse sempre que eu tô falando. 
 
MAG – Mas quando fala sempre... Sempre, tem que ser um sempre de verdade.  
 
JARBAS – E isso importa para quem? 
 
MAG – Para mim. 
 
JARBAS – E até quando dura o seu sempre? 
 
MAG – Até quando? Eu não sei. 
 
JARBAS – Até quando o meu amor for velho, acabar. Aí você vai me amar e eu não vou mais lhe 

querer. É isso? 
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MAG – Então não era amor. 
 
JARBAS – É claro que é... Amor. É amor... Existe. Quando acabar... quando acabar, aí sim, foi e 

já não é mais. Do meu jeito, eu sempre te amei e isso não é muito tempo. Eu não sabia 
que era você. 

 
MAG – Você não me ama. 
 
JARBAS – Eu até sonho com você. 
 
MAG – Poderia ser qualquer uma. 
 
JARBAS – Mas é você. 
 
MAG – Você não pode amar uma mulher que você acabou de conhecer numa esquina. 
 
JARBAS – Por que? 
 
MAG – Não faz sentido. 
 
JARBAS – Diz isso para minha vontade. 
 
MAG – Se não fosse por ele, nós nem teríamos nos conhecido e... 
 
JARBAS – Pára! Pára de sonhar com ele. 
 
MAG – Pare você de sonhar comigo. 
 
JARBAS – Não vale a pena! 
 
MAG – Eu deveria ter ido embora há muito tempo. 
 
JARBAS – Você não quer ir. 
 
MAG - Tive pena de você, já disse. 
 
JARBAS – De mim? 
 
MAG – Me implorando para ficar. 
 
JARBAS – Tanto faz. 
 
MAG – Não devia ter ficado. (Vai saindo) 
 
JARBAS – Mas ficou. 
 
MAG – Mas não devia. 
 
JARBAS – Como se alguém tivesse lhe obrigado... 
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MAG – Já disse que fiquei por pena! 
 
JARBAS – Ficou e ele nem apareceu. 
 
MAG – Eu já sabia. Amanhã ele vem. 
 
JARBAS – Quem sabe? 
 
MAG – Eu sei. (vai saindo) 
 
JARBAS – Você já vai? 
 
MAG – Por que? 
 
JARBAS – Vá mesmo. 
 
MAG – Vou sim. 
 
JARBAS – Já deveria ter ido. 
 
MAG – Eu vou. 
 
JARBAS – E por que ainda não foi? 
 
MAG – Estou indo, meu filho! 
 
JARBAS – Você vai e está sempre parada... esperando. 
 
MAG – Quem se importa? 
 
JARBAS – Vai passar a virada do ano sem ninguém para abraçar. 
 
MAG – Se eu ficar aqui, você acha que eu vou abraçar você? 
 
JARBAS – Por que não? 
 
MAG – Porque eu lhe abraçaria? 
 
JARBAS – É Reveillon e porque estamos nós dois e... 
 
MAG – Passe bem. 
 
JARBAS (pegando-a pelo braço) – Você não vai embora... Não quer ir. 
 
MAG – Me solta. 
 
JARBAS – Eu sei que não quer ir. 
 
MAG – É só soltar meu braço que eu vou. 
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JARBAS – Pois eu não vou soltar. 
 
MAG – Eu posso gritar! 
 
JARBAS (animando-se) – Grita! Grita bem alto. 
 
MAG – Não grito. É isso que você quer, não é? Pois não grito. 
 
JARBAS – Faz de tudo para me provocar, mas nem assim eu te mato, está me ouvindo? 
 
MAG – Bobagem, tanto assassino dando sopa por aí. A coisa mais fácil é morrer! 
 
JARBAS – Eu não deixo você morrer. Ta aí uma coisa que eu não permito. 
 
MAG – O que é que você tem com a minha vida? 
 
JARBAS – Tudo que eu quiser. Você não pode sair por aí andando... Está escuro! 
 
MAG – É muita liberdade sua, acabei de lhe conhecer, não pode me dar ordem. Se eu quiser até 

me mato. 
 
JARBAS – Cala boca! 
 
MAG – Duvida? 
 
JARBAS – Ta muito escuro para andar sozinha, escuro mesmo! 
 
MAG – Vou embora e ninguém vai me impedir. 
 
(Jarbas e Mag se atracam e brigam) 
 
MAG – Você é louco! 
 
JARBAS – Sou louco, diga: sou louco? Diga que não está tudo escuro, diga que eu sou louco! 
 
MAG – Eu não sei do que é que você está falando. 
 
JARBAS – Sabe muito bem e pode desistir de enganar. Não deixo você ir. (Jarbas rasga 

acidentalmente o vestido de Mag.) Desculpe! 
 
MAG – Você... 
 
JARBAS – Foi sem querer! 
 
MAG – Rasgou meu vestido. 
 
JARBAS – Eu só não queria que você fosse... agora! Eu não quis... 
 
MAG – Meu vestido novo! 
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JARBAS – Não foi de propósito. 
 
MAG – Sempre quis usar um vestido como esse. É igualzinho a um que a minha mãe tinha numa 

fotografia antiga. Acho romântico. 
 
JARBAS – É bonito. 
 
MAG – Eu estou ridícula nessa roupa, não estou? 
 
(Mag começa a chorar.). 
 
JARBAS – Não faz isso. 
 
MAG (chorar) – Ele não veio, a festa não existe, a ceia... o Reveillon, nada! 
 
JARBAS – Para de chorar! 
 
MAG (chorando) – Que ódio! Eu não quero chorar, mas é assim, eu choro sem vontade. 
 
JARBAS – Não faz assim. 
 
(Jarbas enxuga as lágrimas de Mag e a proximidade deles começa a ser uma ação carinhosa, 

beirando uma carícia erótica, quase se beijam. Mag gargalha como fuga, Jarbas a 
segue e os dois gargalham juntos. Sentam-se exauridos.) 

 
JARBAS – E o pior é que você gastou um bocado de dinheiro nesse vestido, não foi? 
 
MAG – Metade do meu décimo terceiro. Tá muito ruim? 
 
JARBAS – Não... só é um pouco... Diferente! 
 
MAG – Eu sei que eu estou parecendo uma noiva fora de hora... daquelas que casam de manhã. 
 
JARBAS – Só falta o chapéu com flores. 
 
MAG (rindo) – E as luvas de renda! 
 
JARBAS (rindo) – Ridículo. 
 
MAG (gargalha) – Horrível mesmo. 
 
JARBAS (gargalha) – Eu não sei como é que você teve coragem de sair de casa com um vestido 

desses.  
 
MAG (séria) – Também não é assim. 
 
JARBAS (rindo) – Parece mais um personagem de novela. 
 
MAG – Pior você, com esse jeito, essas roupas. 
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JARBAS – Qual o problema com a minha roupa? 
 
MAG – Se fosse só a roupa, o problema. 
 
JARBAS – O que é que você está querendo dizer? 
 
MAG – Deixa para lá. 
 
JARBAS – Agora diz. 
 
MAG – Você é meio estranho. 
 
JARBAS – Como assim? 
 
MAG – Uma cara suja... Esquisito mesmo. E esse cabelo? 
 
JARBAS – O que é que tem? 
 
MAG – Uma coisa... Horrível! 
 
JARBAS – Você só está falando isso para se vingar de mim. 
 
MAG – Não é verdade. 
 
JARBAS – Porque falei do seu vestido! 
 
MAG (sorrindo sarcástica) – Não ligo para isso. Agora a sua cara... Está suja, com manchas... 

Sujo mesmo. 
 
JARBAS – Você ri, mas eu não consigo limpa a minha cara. Por mais que eu tente, parece que eu 

nunca vou conseguir. Que é impossível. Sempre uma mancha e outra. Tem sempre uma 
mancha nova, como se eu tivesse me afogando numa lama bem suja. Eu queria ter a 
cara limpa, mas eu não consigo. Vai ver que eu estou me afogando mesmo, mas 
afogando tanto que não dá para ver o fundo, é muito escuro. Aí, um dia, eu vou estar 
sozinho, sem ar, sem luz, sem nada. Nesse dia a minha cara vai estar mais suja do que 
nunca... Vou estar perto de morrer. 

 
MAG – Tenho pena de você. 
 
JARBAS – Só isso que você me diz todo tempo, que tem pena, que tem pena, pena, pena... 
 
MAG – Tenho pena de verdade. 
 
JARBAS – Você é igual a mim. 
 
MAG – Não sei em que. 
 
JARBAS – Você está sozinha... está quase acabando, bem pertinho do fim. 
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MAG – Do que é que você está falando? 
 
JARBAS – Do fim. Você não ouve? 
 
MAG – Ouvir o que? Está silêncio aqui. 
 
JARBAS – Tudo escuro e silêncio. Você não tem medo? 
 
MAG – Lá vem você outra vez com essa história de medo. 
 
JARBAS – Você não tem? Eu tenho muito medo, um medo bem grande. É um medo tão grande 

que não cabe dentro de mim. Aí ele fica aqui ao redor me apertando feito um frio de 
gelar. Você também deveria ter medo. Eu estou sentindo medo agora... acho que eu não 
estou sonhando, porque quando eu sonho eu não tenho medo. Gosto de sonhar por isso. 

 
MAG – Está escuro mesmo. 
 
JARBAS – Não enxergo quase nada! Quando eu sonho, vejo tanta coisa. Pode vir o mundo todo 

atrás de mim agora, que eu não vou enxergar e ele vai me engolir porque o mundo todo 
está muito escuro, escuro demais. 

 
MAG – Escuro e frio também.  
 
JARBAS – Eu pensei que fosse sonho. 
 
MAG – O que? 
 
JARBAS – Que essa noite toda fosse acabar como dois mundos diferentes: um de olho aberto e 

outro de olho fechado. Meu peito ta tão apertado que chega sufoca. Uma vontade de não 
dizer nada. Até os carros pararem de passar. 

 
MAG – É verdade. 
 
JARBAS – E agora você não está sentindo medo nenhum? 
 
MAG – Um pouco, de não encontrar táxi. 
 
JARBAS – Você tem razão. 
 
MAG – É muito perigoso andar nessas ruas, principalmente uma mulher e... 
 
JARBAS – Eu não amo você. 
 
MAG – Por que isso agora? 
 
JARBAS – Você nem é sonho! Não é sonho porque eu estou com medo, um medo bem grande. 
 
MAG – Do que é que você tem tanto medo? 
 
JARBAS – Todo mundo tem! 
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MAG – O que? 
 
JARBAS – Medo. 
 
MAG – De que? 
 
JARBAS – Eu tinha certeza que tudo isso aqui era sonho. Esse encontro... Ninguém vai saber. 

Por isso nunca existiu, nada disso, nada. Nem para mim, nem para você, nada. Toda vez 
que eu sonho parece que eu vou morrer. Quando eu não sonho, eu não durmo e as noites 
são tristes. Por isso eu sonho, mesmo que seja para sofrer. Eu precisava tanto que 
alguém me esquentasse, nem que fosse em sonho. Alguém que eu pudesse entregar meu 
coração. Alguém que eu amasse tanto, mesmo sem entender tanto amor, tanto amor de 
sufocar, grande, bem grandão, daqueles grandes mesmos, igual ao seu. Você ama 
grande, não ama? (pausa, olha para Mag.) Ama sim, que eu sei. Eu queria ter esse 
alguém perto de mim. Eu não entendo... por que não pode? Por que tem sempre que 
partir? Parece que as pessoas só partem para voltar depois. O problema é que elas 
voltam aqui no peito, apertando, apertando que nem uma mão pesada, bem pesada 
estraçalhando o peito de gente! E o resto? Voltam só para o peito. No peito só não 
esquenta. 

 
MAG – Você não me ama, eu sei disso. Se um dia a gente se encontrar e você não lembrar mais 

de mim eu vou até entender. 
 
JARBAS – Você não pode fazer isso comigo, não agora que está tudo apagado. Até o bar está 

escuro, luz nenhuma. Eu não tenho nada. 
 
MAG – Fazer o que? 
 
JARBAS – Ir embora. (olha o relógio) Cinco para meia noite. 
 
MAG – Feliz Ano Novo! 
 
JARBAS – Alguém tem que acender uma luz! 
 
MAG – Ano Novo... Ano bom. (sonha alto) Todo tempo para fazer tudo outra vez. As esperanças 

se renovam. 
 
JARBAS (grita) – Por favor, alguém está me ouvindo? Alguém acenda uma luz! Luz! 
 
MAG – Pare de gritar. 
 
JARBAS (grita) – Alguém... Por favor! Luz! 
 
MAG – Não grite mais. Calma, fique calmo. 
 
JARBAS – Eu preciso de luz. 
 
MAG – Não adianta gritar, está todo mundo dormindo. 
 



ALTA NOITE 
De Elisio Lopes Jr 

 

 38 

JARBAS – E por que eu não durmo? Por que eu não posso? 
 
MAG – Calma. Feche os olhos, vamos para o seu mundo, eu vou junto com você. Só não grite 

mais. 
 
JARBAS – Você não acredita no meu mundo. 
 
MAG – Claro que acredito. Feche os olhos, eu vou junto com você. Lá deve estar cheio de luz. 
 
JARBAS – Não quero ficar sozinho. 
 
MAG – Eu estou com você. Agora feche os olhos. Vamos nós dois para o seu mundo. 
 
(Jarbas fecha os olhos. Mag o observa). 
 
JARBAS – Eu tenho medo. 
 
MAG – Pronto, passou tudo. Diga: o que é que você está vendo aí? Onde estão as nuvens 

coloridas? Você está vendo as nuvens? 
 
JARBAS – As nuvens coloridas, elas passam umas pelas outras e se misturam. Você também está 

vendo, não está? Você está no meu mundo? 
 
MAG – Estou. (avista uma carro na estrada) Vem luz de lá! Estou vendo uma luz. 
 
JARBAS – Luz? Como é a luz? Fala! 
 
MAG – É luz sim, vem Jarbas, vem comigo. (Mag pega Jarbas pelas mãos e o leva para o meio 

da rua.). 
 
JARBAS – Eu estou sonhando? 
 
MAG – Não. É luz de verdade. 
 
(Ouve-se um crescente barulho de carro em alta velocidade.). 
 
JARBAS – É luz Mag, eu também estou vendo. 
 
MAG – E a luz vem vindo para você. É para você, a luz é para você. 
 
JARBAS – Você não está vendo? 
 
MAG – Estou, estamos juntos. (Mag se afasta soltando a mão de Jarbas) Estamos juntos Jarbas, 

no seu mundo, juntos. 
 
JARBAS – Eu tenho medo, não quero ficar só. 
 
MAG – Calma, estou aqui com você. 
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JARBAS – Vamos, vem comigo. (indo em direção ao carro.) É o meu mundo Mag, o meu, das 
nuvens coloridas, essa luz vem para iluminar a nossa noite. 

 
MAG – Seu mundo. Essa luz vem para você. 
 
JARBAS – É a luz mais branca que a do sol. É um sol na noite, é um sol Mag. 
 
MAG – É um sol cada vez maior, mais forte e quente! É para a gente Jarbas, é a luz para gente. 
 
JARBAS – Vem luz! Acabou a escuridão, Mag, acabou o medo! 
 
MAG (eufórica) – A luz Jarbas, a luz! 
 
JARBAS (grita) – Eu não tenho mais medo, Mag! 

 
(Jarbas é atropelado pelo carro em alta velocidade. Mag fica parada observando o corpo 
estendido no chão. Os pensamentos se atropelam em sua cabeça. Ouve-se, ao longe, uma suave 
contagem regressiva seguida de fogos explodindo. Mag recompõe-se, observa ao redor e 
confiante avista um carro.). 
 
MAG (fazendo sinal) – Táxi! 
 
 
(Black-out. Ouve-se a canção: Quero ter você perto de mim na voz de Roberto Carlos.) 
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	As aventuras de
	PARABÓLICO
	na viagem do conhecimento
	(SEGUNDO TRATAMENTO)
	UEPISÓDIO 2: O poder da língua!


	PARÁ (ao telefone)

	ROTEIRO 9 - As aventuras de Parabólico
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	na viagem do conhecimento
	UEPISÓDIO 9: O assalto!



	ROTEIRO 1 -  Parab+¦lico SEGUNDA TEMPORADA
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	II Temporada
	UEPISÓDIO 1 – A hora da verdade!
	DIANA (despachando-o com um gesto)
	PARÁ (em pânico)
	DIANA (para câmera)
	PARÁ (para câmera)
	DIANA (para câmera)
	PARÁ (para câmera)
	DIANA (para câmera)

	EFEITO SONORO DE RAIOS E TROVÕES. DIVERSOS PANFLETOS DE CURSINHOS, TEXTOS, MÓDULOS E APOSTILAS COMEÇAM A CAÍR COMO UMA CHUVA NA CABEÇA DE PARÁ. DETALHE DOS PANFLETOS. PARÁ SAI CORRENDO, TENTANDO SE PROTEGER. E CHEGA A UM PONTO DE ÔNIBUS. MESMO QUADRO ...
	PARÁ (saltando do bonde com livros)
	PARÁ
	PARÁ (OFF)
	PARÁ (apertando a mão de Pará)
	PARÁ (no susto, quase chorando)
	Teste vocacional? Xi! Eu vou fazer vestibular para ser o que mesmo?
	FIM




	ROTEIRO 2 -  Parab+¦lico SEGUNDA TEMPORADA
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	II Temporada
	UEPISÓDIO 2 – Na linha de partida!
	PARÁ
	PARÁ (se esgueirando pela calçada, atrás do poste)
	PARÁ (pensa alto)
	PROFESSOR (senta-se ao lado de Pará)
	PARÁ
	PROFESSOR
	PARÁ
	PROFESSOR
	PARÁ
	PROFESSOR
	PARÁ
	PROFESSOR
	PARÁ (apertando a mão do professor)
	FIM




	ROTEIRO 3 -  Parab+¦lico SEGUNDA TEMPORADA
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	II Temporada
	UEPISÓDIO 3 – Entre o clássico e o moderno!
	TRILHA: Rockbilly
	PARÁ(se esgueirando pela calçada, atrás do poste)
	FIM




	ROTEIRO 4 -  Parab+¦lico SEGUNDA TEMPORADA
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	II Temporada
	UEPISÓDIO 4 – Equilibrando o corpo e a alma!
	TRILHA: Rockbilly
	PARÁ (OFF)
	PARÁ
	FIM




	ROTEIRO 5 -  Parab+¦lico SEGUNDA TEMPORADA
	As aventuras de
	PARABÓLICO
	II Temporada
	UEPISÓDIO 5 – A prova dos nove!
	Figurantes Ninjas

	TRILHA: Música zen
	MÃE OFF
	PAI OFF
	MÃE OFF
	PAI OFF
	FIM






	03 Textos de Teatro
	background tea
	ALTA NOITE
	AMORES BARBAROSversão 4
	Carlinhos
	Suzy
	Gracinha
	Gildo
	Tatu

	CANÇAO 1 – FÉ CEGA, FACA AMOLADA – (Todos cantam).
	Agora não pergunto mais aonde vai a estrada  Agora não espero mais aquela madrugada  Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca amolada  O brilho cego de paixão e fé, faca amolada.

	CENA 1
	CENA 2
	CENA 3
	CANÇAO 2 – EU E ELA ESTÁVAMOS ALI ENCOSTADOS NA PAREDE
	Eu sentia o corpo dela junto ao meu

	CENA 4
	CANÇÃO 3 –  Esotérico
	(Suzy segue cantando)
	CENA 5
	CENA 6
	CENA 7
	CENA 8
	SUZY – Que haja os naufrágios eu até compreendo, mas não sejamos cúmplices dessa barbárie emocional! Acho que enquanto o amor não for para alguém, ele não é de ninguém. Sair por aí sem rumo não dá em nada!
	CANÇAO 07 Gênesis  (Caetano Veloso)  Primeiro não havia nada Nem gente, nem parafuso O céu era então confuso E não havia nada, yeah

	CENA 9
	CANÇÃO 8 - Atiraste uma pedra  (Herivelto Martins – David Nasser)  Atiraste uma pedra no peito de quem  Só te fez tanto bem  E quebraste um telhado  Perdeste um abrigo, feriste um amigo
	TATU – Às ordens! Se quiser a gente pode continuar, gostei de você.
	GRACINHA – Com sexo ou sem sexo?
	TATU – Pêra aí, ta pensando que eu sou fácil assim, é? Sexo só depois de se conhecer melhor. Agora no máximo uma xícara de café!
	GRACINHA – Topo!
	(sai Gracinha e Tatu juntos.)

	CENA 11
	CANÇÃO 9 - Nós, por exemplo (Gilberto Gil) Nós somos apenas vozes Nós somos apenas nós Por exemplo Apenas vozes da voz Somos nós, por exemplo Apenas vozes da voz


	FOMEREVISADA
	PECADOS VÊNUS
	Elias Davinte, ator
	JOSÉ – Vamos adiante, agora falta pouco!
	Cena 6 – Casa do prefeito

	VÊNUS – Pois então que Júpiter me condene!
	(Uma explosão de fogo traz Júpiter à cena.)
	JÚPITER – Que se cumpra o prometido!
	FREDERICO – Não me sinto culpado por nada, nada.
	CARLOTA – Um canalha!
	FREDERICO – E não me julgue!
	CARLOTA (tenta conter o choro) – Você vai se arrepender!
	FREDERICO – Ninguém é responsável por ninguém!
	CARLOTA – Os nossos planos... ir para a capital tentar a vida em outra companhia...?
	FREDERICO – Acha mesmo que isso seria possível?
	CARLOTA – E os seus contatos? Seus amigos? Vão seria tão difícil assim e além do mais...
	FREDERICO – Que contatos, Carlota? Que amigos? Você acha que se eu conhecesse realmente alguém de verdade eu estaria aqui? Eu não sou nada, nunca fui nada, anos trabalhando e ninguém me conhece. Não sabem meu nome, em lugar nenhum. Um nada, eu sou uma...
	FIM



	PRISIONEIROS_DA_BALANCA
	UMA COMÉDIA  DE  PESO

	ROTA final
	ROTA
	para Urias Lima
	Só. (entra e fecha a porta.)
	Minha mãe chorava em ais
	Não teve nada demais
	Da caatinga e do roçado
	Eu quase não saio
	Eu quase que não consigo


	BANCÁRIO



	04 Textos de Teatro infantil
	background inf
	h2o
	O MISTÉRIO DO CHICLETE GRUDADO[1]
	SUPERNORDESTINOS
	SUPERNORDESTINOS
	Contra o Monstro da Mandioca






