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À vontade. 
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(AINDA NO ESCURO, OUVE-SE “CAMINHO II”1, COM RAUL SEIXAS.) 

 
ASSIM COMO TODAS AS PORTAS SÃO DIFERENTES 

APARENTEMENTE TODOS OS CAMINHOS SÃO DIFERENTES 

MAS VÃO DAR TODOS NO MESMO LUGAR 

 

 (O palco é levemente iluminado enquanto o elenco vai entrando em cena.) 

 
SIM 

O CAMINHO DO FOGO É A ÁGUA 

ASSIM COMO 

O CAMINHO DO BARCO É O PORTO 

O CAMINHO DO SANGUE É O CHICOTE 

ASSIM COMO 

O CAMINHO DO RETO É O TORTO 

O CAMINHO DO RISCO É O SUCESSO 

ASSIM COMO 

O CAMINHO DO ACASO É A SORTE 

O CAMINHO DA DOR É O AMIGO 

O CAMINHO DA VIDA É A MORTE 

 

(Luz. O ELENCO CANTA “COISAS DO CORAÇÃO”2.) 

 
QUANDO O NAVIO FINALMENTE ALCANÇAR A TERRA 

E O MASTRO DA NOSSA BANDEIRA SE ENTERRAR NO CHÃO 

EU VOU PODER PEGAR EM SUA MÃO 

FALAR DE COISAS QUE EU NÃO DISSE AINDA NÃO 

COISAS DO CORAÇÃO! 

COISAS DO CORAÇÃO! 

QUANDO A GENTE SE TORNAR RIMA PERFEITA 

E ASSIM VIRARMOS DE REPENTE UMA PALAVRA SÓ 

IGUAL A UM NÓ QUE NUNCA SE DESFAZ 

FAMINTOS UM DO OUTRO COMO CANIBAIS 

PAIXÃO E NADA MAIS! 

PAIXÃO E NADA MAIS! 

SOMOS A RESPOSTA EXATA DO QUE A GENTE PERGUNTOU 

ENTREGUES NUM ABRAÇO QUE SUFOCA O PRÓPRIO AMOR 

CADA UM DE NÓS É O RESULTADO DA UNIÃO 

DE DUAS MÃOS COLADAS NUMA MESMA ORAÇÃO 

                                                             
1 De Raul Seixas, Paulo Coelho e Eládio Gilbraz, gravada por Raul no disco Novo Aeon (PHILIPS, 1975). 
2 De Raul Seixas, Kika Seixas e Cláudio Roberto, gravada por Raul no disco Raul Seixas (Estúdio Eldorado, 
1983). 
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(E EMENDA COM “A ILHA DA FANTASIA”3.) 

 
NAVEGADOR! 

NÃO SE ESQUEÇA, MEU AMIGO, DE CHAMAR O SEU VIZINHO 

NAVEGADOR! 

VÊ SE NA PRAÇA TEM ALGUÉM PARA VIR 

A BARCA DE NOÉ TÁ PRA SAIR 

NAVEGADOR! 

A BARCA DE NOÉ JÁ VAI PARTIR 

 

 (Ouve-se a voz de Raul, no fim da gravação de “O carimbador maluco”4.) 

 
BOA VIAGEM, MENINOS! BOA VIAGEM! 

                                                             
3 De Raul Seixas e Oscar Rasmussem, gravada por Raul no disco Por quem os sinos dobram (Warner, 1979). 
A sugestão desta canção tem a ver com o nome do grupo (Os Argonautas). 
4 Do próprio Raul, gravada por ele no disco Raul Seixas (Estúdio Eldorado, 1983). 
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1982 
 
(Apartamento de Diogo) 

 

 (Paulo, Pedro e Diogo se reúnem.) 

 

PEDRO – Atenção, senhoras e senhores!/ 

 

 (Paulo levanta o dedo.) 

 

PAULO – Senhores e senhores! 

 

 (Pedro se concentra.) 

 

PEDRO – Atenção, senhores e senhores!/ 

DIOGO – Não é melhor senhor e senhor? 

PAULO – Como assim? 

DIOGO – Somos só nós três. Pedro tá falando pra nós dois: senhor e senhor, não? 

PAULO – No plural, dá mais pompa. 

PEDRO – Atenção.../ 

DIOGO – Mas não faz sentido. 

PAULO – Não precisa fazer sentido. 

DIOGO – Claro que precisa! 

PEDRO – Atenção.../ 

PAULO – Então, pode ser só senhores. 

DIOGO – Uma vez só? 

PEDRO – Vocês querem prestar atenção? 

DIOGO – A gente tá prestando atenção! Peraí! 

PAULO – É, uma vez só. 

DIOGO – Fica legal. Porque o problema tá na repetição. 
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PAULO – Então é isso. 

PEDRO – Desisto. 

 

 (Paulo e Diogo ficam esperando Pedro falar. Pedro está emburrado e não fala. 

Tempo.) 

 

DIOGO (impaciente) – Pedro! A gente tá esperando! 

PAULO – Lerdeza! 

 

 (Pedro não fala nada e finge que não escutou os outros dois. Os outros continuam 

olhando pra ele, esperando. Pedro olha interrogativamente pros outros dois. Os 

outros dois questionam o silêncio com gestos. Pedro se ofende e embirra de novo.) 

 

DIOGO – Pedro, deixa de frescura e começa logo com esse negócio! 

PEDRO – Se vocês tivessem prestando atenção, eu já tinha começado. 

PAULO – A gente tava prestando atenção. 

DIOGO – Só que tinha coisas importantes pra resolver antes de continuar. 

PEDRO – Não me parece tão importante assim se é senhor, senhores ou senhoras! 

DIOGO – Pode não ser importante pra você, mas se me chamarem de senhora na rua eu 

parto a cara! 

PAULO – Claro! 

PEDRO – Vamos começar? 

DIOGO – Já devia ter começado! 

PEDRO – Bom... Atenção!... Senhores! 

PAULO – Isso. 

PEDRO – Hoje, dia 6 de agosto de 1982/ 

PAULO – Peraí, gente! Não era melhor fazer isso amanhã? 

DIOGO – Oxente, Paulo! Que maluquice é essa? 

PAULO – Não, é que eu me lembrei agora! 6 de agosto é o dia da bomba de Hiroshima. 

PEDRO – Ah, meu Deus, de novo não! 

DIOGO – Não entendi. Por que não pode ser no dia da bomba? Preceito? 
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PAULO – É. Pode ser que esse dia não tenha uma vibração legal. 

PEDRO – Senhor, dá-me paciência! (Sem paciência.) Paulo, Raul Seixas nasceu em 1945, 

o ano da bomba de Hiroshima! Nós estamos tentando fundar um fã-clube de Raul 

Seixas! Então, não vejo nada demais que seja no dia da bomba! 

DIOGO – É, Paulo. Acho até uma coincidência legal. 

PAULO – É, eu não tinha me tocado dessa coincidência. Acho que tem que ser mesmo no 

dia 6 de agosto. 

PEDRO – Então, vamos logo com isso, porque, se vocês continuarem enrolando, dá meia-

noite e vira dia 7. 

DIOGO – Mas Pedro é exagerado, né? 

PEDRO – Exagerado não, Diogo! Já tô há meia hora aqui tentando começar a sessão, e 

vocês aí, discutindo detalhes. 

 

 (Paulo confere no relógio.) 

 

PAULO – Quatro minutos só! 

PEDRO – Vamos lá, atenção! 

DIOGO – Atenção! 

PAULO – Atenção. 

PEDRO – Atenção, senhores! 

PAULO – Pula isso, Pedro, já foi! 

PEDRO – Hoje, dia 6 de agosto de 1980, declaro aberta a primeira sessão do Fã-clube 

Sociedade Alternativa! 

PAULO – Sociedade Alternativa? A gente não tinha combinado que ia ser Sociedade da 

Grã-Ordem Kavernista? 

DIOGO – Isso foi antes! Depois, a gente combinou que ia ser Sociedade Alternativa! 

PAULO – Quando foi essa combinação, que eu não me lembro? 

DIOGO – Nestante, antes de você chegar. 

PAULO – Isso é traição! 

PEDRO – Eu falei que ele ia grilar! 

PAULO – Grilei! 
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DIOGO – Sem motivo. 

PAULO – Sem motivo? E a democracia? 

DIOGO – Paulo, nós não estamos numa democracia! O Brasil é uma ditadura! 

PEDRO – Ó, Figueiredo, militar, voto indireto, lembrou? 

PAULO – Não me importa que o Brasil esteja numa ditadura! No meu fã-clube, eu quero 

democracia! 

PEDRO – Seu fã-clube? Então agora você é o dono do fã-clube que nós estamos fundando? 

DIOGO – Isso é o que eu chamo de espírito democrático! 

PAULO – Deveria ter uma votação! 

PEDRO – E teve! Nós dois concordamos, você é voto vencido. 

DIOGO – Maioria absoluta: cinqüenta por cento mais um! 

PEDRO – Exatamente! 

PAULO – Isso é sacanagem! 

DIOGO – Eu acho que essa minha conta tá errada, não? 

PEDRO – Eu acho que... Não sei. Ah, já foi! 

PAULO – Já foi, não! Quando entrarem os outros membros, vai haver outra votação! 

DIOGO – Que outros membros? 

PAULO – Os outros membros. A gente tá abrindo o fã-clube hoje. No futuro, vão aparecer 

outros membros. 

DIOGO – Ninguém tinha me falado nada de outros membros. 

PEDRO – Oxente, Diogo. Tá implícito! Fã-clube é pros fãs/ 

DIOGO – Não! Não quero saber desse negócio de outros membros não! 

PEDRO – E vai ser só nós três no fã-clube? 

DIOGO – Por que não? 

PAULO – Fã-clube peba! 

DIOGO – Vocês esqueceram que a sede do fã-clube é meu apartamento? 

PEDRO – Não tô entendendo. 

DIOGO – Vocês acham que eu vou deixar um monte de desconhecido ficar freqüentando 

minha casa? 

PAULO (concordando) – É um risco, é um risco... 

DIOGO – Ou o fã-clube só tem nós três, ou a gente muda a sede pra casa de um de vocês. 
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PEDRO – A gente já discutiu isso. Você é o único que mora sozinho. 

PAULO – Seus pais quase não vêm pra Salvador. 

PEDRO – Eu nunca vi a cara. 

PAULO – Nem eu. 

DIOGO – Só nós três. 

PEDRO – Lá em casa, tem meus irmãos, minha mãe, minha avó... 

PAULO – Lá em casa, isso é até beleza, que, depois que meu irmão casou, sou só eu. Mas 

meu pai... Se ele encontrar um disco de Raul por lá, é capaz até de quebrar. 

DIOGO – Só nós três. 

PEDRO – Sei não. O que você acha? 

PAULO – Sei lá. Alternativo. 

DIOGO – Fã-clube alternativo Sociedade Alternativa. 

PEDRO – Então, vamos fazer uma ata! 

PAULO – Pra que isso? 

PEDRO – Pra ficar documentado. 

DIOGO – Que caretice! 

PAULO – É um fã-clube alternativo! 

DIOGO – “Faz o que tu queres que há de ser tudo da lei”! 

PAULO – É, não precisa nada de ata. 

PEDRO – Precisa! Porque, depois, vocês mudam de idéia e vão dizer que eu que inventei! 

Vocês mudam de idéia toda hora! 

PAULO (canta) – “Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante”! 

DIOGO (canta) – “Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”5. 

PAULO – Diogo, acho que você não devia cantar. Você desafina muito. 

DIOGO – Também acho. É de família. Ninguém lá em casa consegue cantar. 

PAULO – Mas isso é ouvido, sabia? Você pode treinar/ 

PEDRO – Pronto! Podem assinar! 

DIOGO – Oxe, que é isso? 

PEDRO – A ata! 

PAULO (lê) – “Hoje, na fundação do Fã-clube Alternativo Sociedade Alternativa”/ 
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DIOGO – Não tem alternativo demais? 

PEDRO – Você que sugeriu? 

DIOGO – Eu? 

PEDRO – Prossiga, Paulo! 

PAULO – ... “os membros do mesmo”... 

 

 (Diogo segura um riso.) 

 

PEDRO – Qual foi a graça? 

DIOGO – “Os membros do mesmo” é horrível! 

PEDRO – Paulo, prossiga! 

PAULO – ... “os membros do mesmo concordam em não permitir a entrada de mais 

nenhum membro”. 

DIOGO – Impressionante como você conseguiu passar na prova de redação do vestibular. 

PEDRO – Assine! 

 

 (Os três assinam a ata.) 

 

PEDRO – Pronto! Está formado nosso fã-clube! 

PAULO – É uma pena! 

DIOGO – Oxe! 

PAULO – Eu realmente preferia Sociedade da Grã-Ordem Kavernista. 

DIOGO – Ah, Paulo, é um nome que quase ninguém conhece, que ninguém associa a Raul. 

PAULO – Por isso mesmo. É inusitado. 

PEDRO – Inusitado o quê? Deve até dar azar botar esse nome. Um disco que o cara lançou, 

e a própria gravadora tirou das lojas. 

PAULO – Porque ele lançou à revelia da gravadora. É isso que eu acho bacana! O cara tava 

lá, só produzindo discos dos outros, e aproveitou um vacilo da gravadora pra fazer um 

disco dele com os amigos: Sérgio Sampaio, Míriam Batucada e Edy. Só essa atitude 

dele já deixa o disco interessante. 
                                                                                                                                                                                          
5 Os dois versos são da canção “Metamorfose ambulante”, de Raul Seixas, gravada por ele no disco Krig-Ha, 
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DIOGO – E será que esse disco é realmente interessante? 

PEDRO – Rapaz, se é de Raul, eu tenho certeza que é bom. 

DIOGO – Sei lá. Nunca vi esse disco em minha frente, só ouvi falar. Às vezes eu acho que 

isso é só lenda, que esse disco não existe. 

PAULO – Existe. E lhe garanto uma coisa: é porreta! “Catiguria”! 

DIOGO – Como é que você pode garantir? Você também nunca ouviu. 

PAULO – Quem disse? 

 

 (Os outros dois olham surpresos para Paulo. Paulo pega um disco da Sociedade da 

Grã-Ordem Kavernista e mostra pros outros. Excitação geral.) 

 

DIOGO – Não acredito! 

PEDRO – Você comprou! 

DIOGO – Como você conseguiu! 

PAULO – Maior sorte! Encontrei num sebo! 

PEDRO – Rapaz, esse disco é raríssimo! 

DIOGO – Porque você não contou logo pra gente? 

PEDRO – É! 

PAULO – Era pra fazer uma surpresa depois de fundar o fã-clube Kavernista. 

PEDRO – Rapaz! Massa! 

DIOGO – Era o que a gente tava precisando pro nosso fã-clube! 

PAULO – Péra lá! O disco é meu! 

DIOGO – Mas você pode deixar aqui. 

PAULO – É! Eu compro meu disco raro e vou deixar em sua casa? 

DIOGO – Aqui não é minha casa. É nosso fã clube! 

PEDRO – Sem contar que, em sua casa, corre o risco de seu pai encontrar e quebrar. 

DIOGO – Bem lembrado! 

PAULO – Tá bom! Mas é emprestado pro fã-clube! Emprestado! É meu! 

DIOGO – Claro, é seu! 

PAULO – Vamos botar na ata! 

                                                                                                                                                                                          
Bandolo! (PHILIPS, 1973). 
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PEDRO – Precisa? 

DIOGO – Tudo bem! Bote na ata que o disco é dele e que só nós três podemos botar pra 

tocar! 

PEDRO – Se o clube só tem nós três, essa última parte é desnecessária. 

DIOGO – Mas as garotas podem querer pegar. 

PEDRO – As garotas? 

DIOGO – Claro. O clube só tem nós três! Se a gente não trouxer umas garotas, vão dizer 

que são três viadinhos. 

PAULO – É verdade. 

DIOGO – Além do mais, nós estamos com 19 anos. 

PEDRO – Eu tô com 18! 

DIOGO – Estamos com os hormônios à flor da pele! Precisamos de garotas! 

PEDRO – Disso a gente sabe muito bem. 

PAULO – O problema é onde arranjar essas garotas. 

DIOGO – Oxe! O que mais tem na faculdade é garota! 

PAULO – Tem muita, mas aquelas garotas não dão. Ficam só/ 

DIOGO – Dão. Elas dão. 

PEDRO – Pros outros, não pra gente. 

DIOGO – Só se for pra vocês... 

PEDRO – E como você nunca contou nada pra gente? 

DIOGO – Porque eu não sou mais menino pra ficar contando “ai, deixou pegar no peitinho, 

deixou pegar na xaninha, mas por fora da calcinha...” 

PEDRO – Rapaz, Diogo, o come-quieto! 

PAULO – É o Mineirinho! 

PEDRO – A gente tem que tomar cuidado quando estiver com as namoradas. 

DIOGO – Nisso podem ficar tranqüilos: namorada de amigo meu, pra mim, é homem! Isso, 

pra mim, é lei! 

PEDRO – Claro! 

PAULO – Com certeza! Muita sacanagem roubar namorada de amigo! 

PEDRO – As garotas vão! Os amigos ficam! 

DIOGO – E as garotas não mexem nos discos. Bote na ata! 
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PAULO – Quer dizer que você aqui, sozinho, só na moita... 

DIOGO – Vantagens de morar sozinho! Mas, combinando-se os horários, posso dar uma 

forcinha pros amigos... 

PEDRO – Beleza! Fã clube... 

DIOGO – ... e abatedouro! 

PAULO – Bote na ata! 

DIOGO – E agora vamos ouvir esse disco que eu tô morrendo de curiosidade! 

PAULO – Rapaz, tem um samba/ 

DIOGO – Samba? De Raul Seixas? 

PAULO – Tô te dizendo... 

 

(Entra um trecho da música “Aos trancos e barrancos”6, na gravação original de 

Raul.) 

 

 

 

 

 

 

(Rua) 

 

 (Paulo, Pedro e Diogo se encontram.) 

 

DIOGO – Gente, vocês não sabem o que aconteceu! 

PAULO – O quê? 

DIOGO – Uma coisa muito grave! 

PEDRO – Meu Deus! 

PAULO – O quê? 

DIOGO – Sumiu! 

PAULO – O quê?! 
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DIOGO – O disco! 

PAULO – O quê?!! 

PEDRO – Nosso disco? 

PAULO – O quê?!!! 

PEDRO – Tudo bem! O disco de Paulo? 

DIOGO – Claro! Que outro disco podia ser? 

PEDRO – O disco de Diana. 

PAULO – O quê?? 

PEDRO – O disco de Diana. Diogo não lhe contou não? 

PAULO – O quê? 

DIOGO – A gente comprou uns discos de Diana e de Odair José. 

PAULO – O quê?!!! 

DIOGO – Não venha com essa cara não. Raul produziu Odair, Diana, Jerry Adriani, e eu 

acho que nosso fã clube tem que ter esses discos todos. 

PAULO – O quê? 

PEDRO – Eu também acho. Mas vamos discutir isso depois que a gente tá se desviando do 

mais importante! 

PAULO – O quê? 

PEDRO – O disco da Grã-Ordem Kavernista. Como é que esse disco foi sumir? 

DIOGO – Sei lá, sumiu. 

PEDRO – Você não disse que o disco tava seguro em sua casa? 

DIOGO – Disse, mas/ 

PEDRO – Mas o quê? 

DIOGO – Mas o quê? 

PEDRO – É. 

PAULO – O quê? 

DIOGO – Ah, sei lá o quê. Só sei que cheguei em casa, e o disco não tava mais lá. 

PEDRO – E você acha o quê? Que entrou um ladrão em sua casa? 

DIOGO – Acho que foi ladrão sim, mas não foi um ladrão comum não, porque só levaram 

o disco. 
                                                                                                                                                                                          
6 De Raul Seixas, gravada por ele no disco Sociedade da Grã-Ordem Kavernista apresenta Sessão das 10 
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PAULO – O quê? 

DIOGO – É. E sabem o que isso significa? 

PAULO – O quê? 

PEDRO – Paulo, pare com isso! 

PAULO – O quê? 

PEDRO – Você sabe o quê. 

PAULO – O quê? 

PEDRO – Isso, de você só falar “o quê”. 

PAULO – “O quê”? 

PEDRO – É. O quê. Que coisa mais chata! O quê, o quê, o quê, o quê, o quê! Fale outra 

coisa! 

PAULO – O quê? 

PEDRO – Pare! 

DIOGO – Parem vocês! Não tentem desviar o assunto não, que eu sei que foram vocês que 

roubaram o disco! 

PAULO e PEDRO (juntos) – O quê? 

 

 (Paulo e Pedro se olham.) 

 

DIOGO – Não adianta tentar disfarçar não, que essa é a única explicação pro disco ter 

sumido lá de casa. 

PAULO e PEDRO (juntos) – O quê? 

DIOGO – E parem de dizer “o quê” o tempo todo! 

PEDRO – Eu não estou dizendo “o quê” o tempo todo. 

DIOGO – O quê? Você acabou de dizer dois “o quês” seguidos. 

PEDRO – O quê? 

DIOGO – Taí, outro! 

PEDRO – O que/ 

DIOGO – De novo! 

PEDRO – Quem tava dizendo “o quê” o tempo todo era Paulo! 

                                                                                                                                                                                          
(CBS, 1971). 
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PAULO – O quê? 

PEDRO – Tá vendo? 

DIOGO – O quê? 

PEDRO – Vai começar também? 

DIOGO – O quê? 

PEDRO – Tá legal! Já entendi tudo. Vocês querem ficar de sacanagem com a minha cara. 

PAULO – O quê? 

PEDRO – O quê? 

DIOGO – O quê? 

PEDRO – O quê. 

PAULO – O quê! 

DIOGO – O quê... 

 

 (Um tempo.) 

 

PEDRO – Já que ninguém fala mais nada, eu vou embora. 

DIOGO – O quê? 

PEDRO – Tchau. 

DIOGO – Peraí, ninguém vai embora sem a gente investigar a questão do roubo do disco! 

PEDRO – Não tenho nada a ver com isso. Não roubei disco nenhum e, enquanto vocês 

ficarem nessa brincadeira de só dizer “o quê”, a gente não vai chegar a lugar nenhum. 

DIOGO – Ele tá certo, Paulo. Parou! 

PAULO – O quê? 

DIOGO – Paulo, parou! Se você disser “o quê” mais uma vez, eu meto a mão. 

PEDRO – Eu também. 

DIOGO – Diga qualquer coisa! 

PEDRO – Menos “o quê”. 

 

 (Paulo pensa.) 

 

PAULO – Ôquê. 
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 (Pedro e Diogo caem matando em cima de Paulo.) 

 

PAULO – Eu falei ôquei, eu falei ôquei! Ó-cá. Tá certo! Tá bom, tá legal! Pronto. Cabou. 

PEDRO – Ok. 

DIOGO – Ok. 

PAULO – Mas agora eu quero saber por que você tá falando que foi a gente que roubou o 

disco. 

DIOGO – É simples. O apartamento só tem uma porta. O disco estava dentro do 

apartamento. Pra se chegar até o disco, era preciso o quê? 

PAULO – O quê? 

PEDRO – Não comecem! 

DIOGO – Passar pela porta! Se eu saí de casa e deixei a porta trancada, só tinha duas 

maneiras de passar pela porta. Quais? 

PAULO – Por que você pára o raciocínio toda hora pra fazer uma pergunta? 

DIOGO – Porque eu quero que a conclusão seja coletiva! 

PEDRO – Anda logo! 

DIOGO – Quais? Ou arrombando a porta ou abrindo com a chave. Como a porta não foi 

arrombada, alguém que tem a chave abriu a porta e pegou o disco. E, além de mim, 

quem tem a chave do apartamento são vocês! 

PAULO – Epa! E pra que é que eu ia querer roubar um disco que já era meu? 

DIOGO – Não tinha pensado nisso. 

PAULO – Pois é. 

DIOGO – Então... 

 

 (Paulo e Diogo caem matando em cima de Pedro.) 

 

PAULO e DIOGO (juntos) – Foi você! 

PEDRO – Peraê, peraê, peraêêê!!!!! Eu posso provar que não fui eu! 

DIOGO – Quero ver! 

PAULO – É isso mesmo! 
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PEDRO – Diogo só entregou uma cópia da chave pra gente. 

DIOGO – E daí? 

PEDRO – Daí que essa única cópia ficou com Paulo pra ele tirar outra cópia. 

PAULO – E eu tirei. Tá aqui! A chave que Diogo me deu e a cópia que eu tirei. 

PEDRO – Pois é. Você não me deu a cópia. Eu não tenho a chave do apartamento de 

Diogo. Eu não peguei o disco. 

PAULO – Peraí, se você não tinha a chave, e se eu não ia roubar um disco que era meu... 

então... 

 

 (Paulo e Pedro caem matando em cima de Diogo.) 

 

PAULO e PEDRO (juntos) – Foi você! 

DIOGO – Ai, ai, ai! 

PAULO – Que sacanagem! Dizer que meu disco foi roubado só pra ficar com ele! 

DIOGO – Mas, gente, eu juro que é verdade. 

PEDRO – Claro que é verdade! Você quer ficar com o disco. 

DIOGO – Não. É verdade que o disco sumiu! Eu escutei ele antes de ir pra faculdade de 

manhã. Quando eu voltei, não tava mais lá. Se não foi nenhum de vocês, então a coisa 

é mais grave que eu pensava. Porque o disco simplesmente não está lá em casa. 

PEDRO – Claro que não tá lá. A essa altura, você já escondeu em outro lugar. 

DIOGO – Eu ia esconder onde? Se os únicos amigos de confiança que eu tenho são vocês 

dois? 

PAULO – Eu vi a confiança. 

PEDRO – Você pode ter deixado com alguma garota. 

DIOGO – Que garota? 

PAULO – É. Não foi nenhuma menina que você levou pra lá não? 

DIOGO – Não. Não peguei nenhuma essa semana. Não entrou nenhuma mulher lá esses 

dias. Eu juro. 

PEDRO – Então não tem explicação. 

PAULO – Alguma explicação tem que ter. O disco não ia criar perna e pular da janela do 

apartamento! 
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PEDRO – Então tá lá no apartamento. 

DIOGO – Não tá! 

PAULO – Veremos! Vamos todos à sede do clube! 

PEDRO – Vamos resgatar nosso disco! 

PAULO – Meu disco! 

 

 

 

 

(Apartamento de Diogo) 

 

 (Paulo, Pedro, Diogo chegam ao apartamento de Diogo.) 

 

DIOGO – Podem procurar. O disco não tá em lugar nenhum. 

 

 (Ouve-se, de fora, uma faixa do disco da Sociedade da Grã-Ordem Kavernista.) 

 

PEDRO – E o que é isso que tá tocando? 

PAULO – É o meu disco! 

NANA (de fora) – Diogo, você que taí? 

PAULO – Não entrou mulher nenhuma esses dias, né? 

 

 (Paulo e Pedro caem matando em cima de Diogo.) 

 

DIOGO – Ai, ai! 

 

(Entra Nana.) 

 

NANA – Nossa! Que amigos agressivos você tem? 

 

 (Paulo e Pedro vêem Nana e ficam embasbacados. Param de bater em Diogo.) 
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PAULO e PEDRO – O quê? 

 

 (Nana vai pra perto dos rapazes e estende a mão.) 

 

NANA – Tudo bom? Eu sou Maria Fernanda, mas podem me chamar de Nana. 

PAULO e PEDRO (juntos) – O quê? 

NANA – Nana. 

DIOGO – Nana, minha irmã. 

PAULO e PEDRO (juntos) – O quê? 

NANA – Nossa! Agressivos e estranhos. 

PAULO e PEDRO (juntos) – O quê? 

NANA – Vocês só sabem dizer isso? “O quê”? 

PAULO e PEDRO (juntos) – O quê?... Não! 

PAULO – Não. 

PEDRO – A gente sabe... 

PAULO – A gente sabe dizer várias coisas. 

PEDRO – É, várias. 

PAULO – Muitas. 

PEDRO – Diversas. 

PAULO – Ó, perdi a conta. 

NANA – O quê?... Por exemplo? 

PAULO e PEDRO (juntos) – O quê? 

DIOGO – Nana, o que é que você tá fazendo aqui? 

NANA – Vim passar o feriado de 7 de setembro, pegar uma praia. 

DIOGO – E por que não avisou que vinha? 

NANA – Avisar como, se você não tem telefone e tem mais de duas semanas que você não 

liga lá pra casa?  

DIOGO – É muito estudo. Tô sem tempo. 

NANA – Mainha tá retada com sua cara, viu? Diz que você só liga pra pedir dinheiro. 

PAULO – Ô filho desnaturado! 
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PEDRO – Isso não se faz. 

NANA – E vocês? Não vão se apresentar? 

PEDRO – Pedro. 

PAULO – Paulo. 

NANA – Nossa! Pedro, Paulo e Maria! Só faltava um Jesus. 

PAULO – Jesus, não, Jesus, não. 

NANA – Por que não? Você tem alguma coisa contra Jesus? 

PAULO – Contra Jesus, não. Mas... Sei lá, acho um nome forte demais pra você botar num 

filho. 

NANA – Ah, eu acho bonito. E você tem mais cara de Jesus do que de Paulo, sabia? 

PAULO – Você acha, é? 

PEDRO – Pois eu acho que eu tenho muito mais cara/ 

DIOGO – Que horas você chegou? 

NANA – Cheguei de manhã. Você não tava, arrumei minhas coisas no guarda-roupa e fui 

pra praia. 

DIOGO – E o disco? Por que você escondeu esse disco que tá tocando? 

NANA – Oxe, eu não escondi. Coloquei na estante junto com os outros. Aliás, arrumei 

todos, que tava uma bagunça. 

DIOGO – Você arrumou meus discos? 

NANA – Ordem alfabética. 

DIOGO – Mesmo assim, não era pra você ter pego meu disco. 

PEDRO – Nosso! 

PAULO – Meu! 

DIOGO – Dele!  

NANA – Nossa! Peguei porque você deixou o disco na vitrola, sem a tampa, pegando 

poeira, e disco a gente não pode deixar assim à toa não, principalmente um disco raro 

como esse. 

PAULO – Ela sabe que é um disco raro. 

PEDRO – Ela tem cuidado com os discos. 

NANA – O plástico mesmo, só fui achar na cozinha. 

DIOGO – Droga! Procurei feito louco, achando que tinham roubado! 
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PEDRO – Pois é, mas não roubaram. 

PAULO – E ainda temos que agradecer a Nana por ter cuidado com tanta dedicação de 

nosso disco. E como é que você sabia que era um disco raro? 

NANA – Oxe, todo fã de Raul que se preze sabe que esse é um disco raro. 

PAULO – E você é fã de Raul? 

PEDRO – Se ela sabe que é um disco raro é porque ela é fã de Raul. 

NANA – Conclusão lógica. 

 

 (Paulo percebe que deu uma fora.) 

 

PEDRO – Você nunca contou pra gente que tinha uma irmã fã de Raul. 

PAULO – Você nunca contou pra gente que tinha uma irmã! 

DIOGO – Eu não sabia! 

PAULO – Que tinha uma irmã? 

NANA – Nossa! A gente foi criado junto, com o mesmo pai e a mesma mãe, e você nunca 

percebeu que eu era sua irmã? 

DIOGO – Não, eu nunca soube que você era fã de Raul. 

NANA – Ah, eu não era. Mas muita coisa mudou desde que você veio fazer faculdade em 

Salvador. 

DIOGO – Só tem seis meses! 

PAULO – Muita coisa pode mudar em seis meses. 

NANA – Dá até pra ter um filho. 

PEDRO – Você tem um filho? 

NANA – Foi só um exemplo. 

PAULO – Seis meses? 

NANA – Prematuro. 

PAULO – Mas aí as chances de sobrevivência são pouquíssimas. 

PEDRO – Se é que há sobrevivência. 

NANA – Não sei, nem quero pensar nisso agora. Não pretendo ter filhos tão cedo. 

PAULO – Você toma pílula? 

DIOGO – Epa! Olha o respeito com minha irmã! 
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PAULO – Mas quem tá faltando com o respeito? Foi uma pergunta puramente científica. 

NANA – Eu sou virgem. 

PAULO e PEDRO – Virgem? 

DIOGO – Vamos parar com esse papo que isso aqui não é o relatório Hite. 

NANA – Nossa! Que caretice, Gui! 

PEDRO – Gui? 

DIOGO – Apelido de infância. 

PAULO – Gui? 

PEDRO – Gui é apelido pra Guilherme. 

PAULO – Se ainda fosse Di! 

DIOGO – Diogo, Dioguinho, Guinho, Gui! 

NANA – Eu que botei, não é lindo? 

 

 (Paulo e Paulo se olham.) 

 

PAULO – É. 

PEDRO – Muito lindo. 

PAULO – Tão lírico. 

NANA – Vocês tão gozando com minha cara, né? 

PEDRO – Não, imagina. 

PAULO – Olha, Nana, se eu pudesse gozar com você não ia ser da cara. 

DIOGO – Epa! 

NANA – Nossa! Deixa eu ir, viu? (Dá beijo no irmão.) 

PEDRO – Puxa, já vai? 

PAULO – Tão cedo. 

DIOGO – Vai pra onde? 

NANA – Sabe Celi, irmã de Cleide, que estudava com Catarina naquela escola perto da 

casa de um senhor calvo e albino que era sócio do avô de Carlinhos, que foi namorado 

de Cinara, irmã gêmea de Cibele? 

DIOGO – Sei. Ela tá em Salvador também? 
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NANA – Não. Tô indo na casa de uma prima em segundo grau do cunhado dela. Gente 

fina. Nossa! 

PAULO – E você vai sozinha? 

PEDRO – É. Salvador é uma cidade perigosa pra uma garota ficar andando sozinha. 

NANA – Oxe, menino, é aqui do lado. Tchau!  

 

(Nana dá beijinho nos dois.) 

 

NANA – Ó, adorei aquele disco de Diana! Tchau! 

 

 (Nana sai.) 

 

PAULO – Nossa! Ela... 

PEDRO – Ela é linda. 

DIOGO – Ela é meio burra! 

PAULO – Ela é doce. 

PEDRO – Ela é meiga. 

DIOGO – Ela fala demais. 

PAULO – Ela é alegre. 

PEDRO – Ela é luminosa. 

DIOGO – Ela se mete em tudo. 

PAULO – Ela é gostosa. 

PEDRO – Ela é tesuda. 

DIOGO – Ela é minha irmã! 

 

 (Paulo e Pedro ficam desconcertados.) 

 

PAULO – O que é de se admirar! 

PEDRO – E ela é fã de Raul! 

DIOGO – E pelo visto, de Diana também. 
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 (Paulo e Pedro refletem.) 

 

PAULO – Ninguém é perfeito. 

 

 

(PAULO E PEDRO CANTAM: “EU ESTOU COMPLETAMENTE APAIXONADA”7.) 

 

PEDRO: 
EU ESTOU COMPLETAMENTE APAIXONADO, AMOR 

EU JÁ NÃO PENSO MAIS EM NADA, AMOR 

ESTOU AMANDO, AMANDO MUITO, EU SEI 

ACONTECEU PELA PRIMEIRA VEZ 

 

PAULO: 
EU ESTOU COMPLETAMENTE APAIXONADO, AMOR 

VIVO SONHANDO ACORDADO, AMOR 

HÁ TANTA COISA QUE EU SINTO EM MIM 

MAS EM PALAVRAS EU NÃO SEI DIZER 

 

OS DOIS: 
EU ESTOU EXTREMAMENTE APAIXONADO, AMOR 

E ISSO É TÃO LINDO, EU SEI 

QUANDO SE AMA ALGUÉM 

O AMOR É TÃO ESTRANHO, CHEGA DE UMA VEZ 

E TÃO DEPRESSA FICA DE UMA VEZ 

EM DOIS CORAÇÕES 

 

PEDRO – É engraçado como Raul fazia coisas desbragadamente românticas pros outros, 

mas, pra ele, não. 

PAULO – É? Isso é o que você pensa! 

 

(PAULO ATACA DE “EU QUERO MESMO”8.) 

 
EU QUERO MESMO É CANTAR IÊ-IÊ-IÊ 

 
                                                             
7 De Raul Seixas e Mauro Motta, gravada por Diana, em 1971. 
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(Pedro acompanha.) 

 
EU QUERO MESMO É GOSTAR DE VOCÊ 

EU QUERO MESMO É FALAR DE AMOR 

EU QUERO MESMO É SENTIR SEU CALOR 

EU QUERO MESMO... 

 

PEDRO: 
POR MUITO TEMPO EU SENTIA VERGONHA 

DAS COISAS QUE EU SINTO 

E DISFARÇANDO ESCREVIA DIFÍCIL 

SÓ PRA COMPLICAR 

QUANDO UMA FLOR É UMA FLOR 

E NÃO TEM OUTRO JEITO DA GENTE DIZER 

PRA QUE MENTIR, SE EU SEI? 

EU SEI 

 

OS DOIS: 
EU QUERO MESMO É CANTAR IÊ-IÊ-IÊ 

EU QUERO MESMO É GOSTAR DE VOCÊ 

EU QUERO MESMO É FALAR DE AMOR 

EU QUERO MESMO É SENTIR SEU CALOR 

EU QUERO MESMO... 

 

PAULO: 
EU TINHA MEDO DE VER A BELEZA DA SIMPLICIDADE 

NUNCA FALAVA “EU TE AMO” 

COM MEDO DE ALGUÉM ME GOZAR 

EU GOSTO DE BESAME MUCHO 

E EU GOSTO DE EU VOU TIRAR VOCÊ DESSE LUGAR 

PRA QUE MENTIR 

SE EU SEI? 

EU SEI 

 

OS DOIS: 
QUE EU QUERO MESMO É CANTAR IÊ-IÊ-IÊ 

EU QUERO MESMO É GOSTAR DE VOCÊ 

EU QUERO MESMO É FALAR DE AMOR 

EU QUERO MESMO É SENTIR SEU CALOR 

EU QUERO MESMO...) 

                                                                                                                                                                                          
8 De Raul Seixas e Cláudio Roberto, gravada por Raul no disco O dia em que a terra parou (Warner, 1977). 
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(Apartamento de Diogo) 

 

(Paulo, Pedro e Diogo no apartamento de Diogo.) 

 

PAULO – Já sei! Vamos chamar Nana pra fazer parte do nosso fã-clube. 

PEDRO – Ótima idéia! 

DIOGO – Epa! Que história é essa? 

PEDRO – Você não gosta? 

DIOGO – A gente não tinha combinado que só íamos ser nós três? 

PAULO – Isso foi exigência sua pra não colocar nenhum estranho em sua casa, mas Nana é 

sua irmã e não um estranho. 

PEDRO – E foi você mesmo que falou que o clube tinha que ter garotas. 

DIOGO – Quando eu falei garotas, eu queria dizer mulheres. 

PAULO – E sua irmã é o quê? 

DIOGO – É a única mulher no mundo que eu não posso comer! 

PEDRO – Mas o que importa é que ela é fã de Raul, concorda? 

PAULO – Claro. 

DIOGO – Fora minha mãe. 

PAULO – E fã com conhecimento, não é fãzinha de rádio não. Você viu ela falando do 

meu disco. 

PEDRO – Vi. 

DIOGO – E minha avó. 

PEDRO – Aliás, esse é outro ponto. Ela cuida melhor dos discos do que Diogo. 

DIOGO – Minhas duas avós. 

PAULO – Ela deve cuidar melhor de tudo. 

PEDRO – Inclusive do clube. 

DIOGO – Tem as tias também. 
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PAULO – Bem melhor do que Diogo. 

DIOGO – Mas tia pode. 

PAULO – Olha a poeirada que tá isso aqui. 

PEDRO – Um nojo. 

DIOGO – Tia Meire, nem que me pague. 

PAULO – Eu entro aqui, minha rinite, ó! 

DIOGO – Bom, dependendo da grana... 

PEDRO – Agora, tem um problema. 

PAULO – O quê? 

DIOGO – Não, das tias só... 

PEDRO – A ata. 

DIOGO – Tia Clara,... 

PAULO – Que é que tem? 

DIOGO – ... lésbica. 

PEDRO – Tá lá!... 

DIOGO – Tá lá,... 

PEDRO – Só pode ser nós três. 

DIOGO – ... nos Estados Unidos... 

PAULO – A gente muda isso. 

DIOGO – ... com aquela sapatão americana... 

PAULO – Faz uma emenda. 

DIOGO – ... maior canhão!!! 

PEDRO – E se ele não quiser? 

DIOGO – Tia Clara tão gostosinha... 

PAULO – Dois contra um. Maioria absoluta. 

DIOGO – Desperdício. 

PAULO – Diogo! Nós conversamos e chegamos à conclusão de que este quadro tem que 

mudar! 

DIOGO – Claro! O que ela não encontrou ainda foi um homem de verdade que comesse ela 

direito. 
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 (Pedro puxa Paulo à parte.) 

 

PEDRO – Ele tá falando da irmã? 

PAULO – Parece. 

PEDRO – Esse pessoal do interior é avançado! 

 

 

 

 

(DIOGO CANTA “ROCK DAS ‘ARANHA’”9.) 

 
SUBI NO MURO DO QUINTAL 

E VI UMA TRANSA QUE NÃO É NORMAL 

E NINGUÉM VAI ACREDITAR 

EU VI DUAS MULHER BOTANDO ARANHA PRA BRIGAR 

DUAS ARANHA, DUAS ARANHA 

DUAS ARANHA, DUAS ARANHA 

VEM CÁ, MULHER, DEIXA DE MANHA 

MINHA COBRA QUER COMER SUA ARANHA 

MEU CORPO TODO SE TREMEU 

E NEM MINHA COBRA ENTENDEU 

CUMÉ QUE PODE DUAS ARANHA SE ESFREGANDO 

EU TÔ SABENDO, ALGUMA COISA TÁ FALTANDO 

DEVE TER UMA BOA EXPLICAÇÃO 

O QUE É QUE ESSAS ARANHA TÃO FAZENDO ALI NO CHÃO 

UMA EM CIMA, OUTRA EMBAIXO 

A COBRA PERGUNTANDO ONDE É QUE EU ME ENCAIXO 

É MINHA COBRA, COBRA CRIADA 

É MINHA COBRA, COBRA CRIADA 

VEM CÁ, MULHER, DEIXA DE MANHA 

MINHA COBRA QUER COMER SUA ARANHA 

SOLTEI A COBRA E ELA FOI DIRETO 

FOI PRO MEIO DAS ARANHA 

PRA MOSTRAR CUMÉ QUE É CERTO 

COBRA COM ARANHA QUE DÁ PÉ 

ARANHA COM ARANHA SEMPRE DEU EM JACARÉ 

É MINHA COBRA, COBRA COM ARANHA 

É MINHA COBRA COM AS ARANHA 

VEM CÁ, MULHER, DEIXA DE MANHA 

MINHA COBRA QUER COMER SUA ARANHA 
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É O ROCK DAS ARANHA 

É O ROCK DAS ARANHA 

VEM CÁ, MULHER, DEIXA DE MANHA 

MINHA COBRA QUER COMER SUA ARANHA 

 

 

 

 

(Apartamento de Diogo) 

 

 (Paulo, Pedro, Diogo e Nana.) 

 

NANA – Nossa! Um fã-clube? 

PAULO – E a gente decidiu... 

PEDRO – Democraticamente. 

DIOGO – Sei. 

PAULO – Que você seria a mais nova integrante. 

NANA – Decidiram? 

PEDRO – É. 

NANA – Democraticamente? 

PAULO – É. 

NANA – Vocês não se esqueceram de consultar alguém? 

PEDRO – Eh, não. Diogo concordou. 

PAULO – Foi duro, mas concordou. 

NANA – E quem disse que eu concordei? 

 

 (Ducha de água fria nos rapazes. Diogo triunfa.) 

 

PAULO – Você não quer fazer parte do fã-clube? 

PEDRO – Puxa, a gente pensou que você fosse gostar do convite. 

                                                                                                                                                                                          
9 De Raul Seixas e Cláudio Roberto, gravada por Raul no disco Abre-te Sésamo (CBS, 1980). 
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NANA – Vocês não me convidaram. Vocês simplesmente decidiram, sem me consultar, 

que eu já era membro do clube. 

PAULO – Pô, que mancada. Mas também, você tinha que levar tudo ao pé da letra? 

NANA – Não é pra levar? 

PEDRO – A gente decidiu lhe convidar. Você aceita? 

NANA – Hummmm. Não. 

DIOGO – Não? 

NANA – Olha, eu fico muito contente. Fico mesmo. Mas, meninos, eu nem moro em 

Salvador. 

PAULO – Por enquanto. Mas se tudo der certo, ano que vem, você faz vestibular, entra na 

faculdade e vem morar aqui em Salvador com Diogo. 

NANA – Se tudo der certo, ano que vem, eu vou estar nos Estados Unidos. 

PAULO e DIOGO – Nos Estados Unidos? 

PEDRO – Nos Estados Unidos! 

DIOGO – Você vai morar com Tia Clara? 

NANA – Não. Quer dizer, tô tentando um intercâmbio. Se não der, vai ser com ela mesmo. 

DIOGO – Meu pai e minha mãe já tão sabendo disso? 

NANA – Claro, né, Gui? Quem você acha que vai pagar tudo? 

DIOGO – E por que é que eu não tive essa mamata? 

NANA – Você nunca pediu. 

PAULO – Peraí, eu quero entender uma coisa. Você vai embora pra sempre? 

NANA – Não, é só por um ano, ano que vem. Isso se eu for selecionada. 

PAULO – Tá na cara que você vai ser selecionada. 

NANA – Por que tá na cara? 

PAULO – Porque eu não tenho sorte. 

NANA – Eu... vou tomar banho. Com licença. 

 

 (Nana sai.) 

 

PEDRO – Que história é essa de sorte? 

PAULO – Que história? 
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PEDRO – Eu tô afim dela. 

PAULO – Eu também. 

DIOGO – Eu tô afim de partir a cara de alguém. 

PEDRO – Minhas intenções são sérias! 

PAULO – E quem disse que as minhas não são? 

DIOGO – Ninguém tem intenções sérias aos 19 anos. 

PEDRO – Eu tenho 18. 

DIOGO – Pior ainda. E tem mais: o fã-clube tá fechado esse fim de semana. E ponto final. 

 

 

 

 

(PAULO E PEDRO CANTAM “ROCKIXE”10.) 

 

PAULO: 
VÊ SE ME ENTENDE, OLHA O MEU SAPATO NOVO 

MINHA CALÇA COLORIDA, O MEU NOVO WAY OF LIFE, 

ESTOU TÃO LINDO, PORÉM BEM MAIS PERIGOSO 

APRENDI A FICAR QUIETO E COMEÇAR TUDO DE NOVO 

 

O QUE EU QUERO, EU VOU CONSEGUIR 

O QUE EU QUERO, EU VOU CONSEGUIR 

POIS QUANDO EU QUERO TODOS QUEREM 

E QUANDO EU QUERO TODO MUNDO PEDE MAIS 

E PEDE BIS 

 

PEDRO: 
VOCÊ É FORTE, MAS EU SOU MUITO MAIS LINDO 

O MEU CINTO CINTILANTE, A MINHA BOTA E O MEU BONÉ 

NÃO TENHO PRESSA, TENHO MUITA PACIÊNCIA 

É NA ESQUINA DA FALÊNCIA QUE EU TE PEGO PELO PÉ 

 

O QUE EU QUERO, EU VOU CONSEGUIR 

O QUE EU QUERO, EU VOU CONSEGUIR 

POIS QUANDO EU QUERO TODOS QUEREM 

E QUANDO EU QUERO TODO MUNDO PEDE MAIS 

E PEDE BIS 
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E PEDE MAIS 

E PEDE BIS 

E PEDE MAIS! 

 

 

 

 

(Porto da Barra) 

 

(Nana encontra Paulo, pensativo, na balaustrada do Porto da Barra.) 

 

NANA – Paulo! Oi. Tudo bom? 

PAULO – Oi. Tudo. 

NANA – Pensando na vida? 

PAULO – Tô esperando o por do sol. 

NANA – Esse por do sol aqui no Porto é lindo, né? Vocês sumiram. Que aconteceu? 

PAULO – Ah, foi... Nada não. E o fim de semana? 

NANA – Nossa! Diogo ficou o tempo todo pegando em meu pé. Me obrigou até a ir ver a 

parada na avenida sete com ele ontem. Parecia que eu era uma menininha. Droga. Faço 

dezoito mês que vem. 

PAULO – Encontrei ele hoje na faculdade. Me falou que você só vai domingo, por causa da 

seleção do intercâmbio. 

NANA – É. Você não vai descer? 

PAULO – Não. Tô sem sunga. Vim direto da faculdade. 

NANA – Gostei. 

PAULO – Do quê? 

NANA – Você não é desses que ficam de cueca na praia. Sei lá. Acho meio esquisito. 

PAULO – É. Meu irmão fica... E você? Não vai descer? 

NANA – Ah, eu queria pegar um sol, mas me atrasei. Vejo o por do sol com você. Isto é, se 

você não se incomodar... 

PAULO – Por que me incomodaria? 

                                                                                                                                                                                          
10 De Raul Seixas e Paulo Coelho, gravada por Raul no disco Krig-Ha, Bandolo! (PHILIPS, 1973). 
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NANA – Sei lá. Você pode estar esperando alguém. 

PAULO – Não. Quer dizer, quem eu tava esperando, já apareceu. ... Eu... eu não vim pra 

ver o por do sol. Eu vim porque achava que você ia aparecer. 

NANA – Eu? 

PAULO – Eu sei que parece mentira, eu sei que eu nem te conheço direito, mas eu não 

consegui parar de pensar em você. Só não fui em sua casa porque Diogo proibiu a 

gente de ir lá enquanto você estivesse em Salvador. 

NANA – A gente? 

PAULO – Eu e Pedro. 

NANA – Nossa! Agora tô entendendo porque ele não desgrudou de mim. Que caretice. 

Diogo não era assim! ... Você também pode achar que é mentira, que eu nem te 

conheço direito, mas... 

 

 (Paulo beija Nana apaixonado.) 

 

PAULO – Droga! Você já vai embora na quarta-feira! 

NANA – Mas ainda vou voltar a Salvador muitas vezes esse ano. 

PAULO – E ano que vem? Você vai pros Estados Unidos. Como é que a gente vai ficar. 

NANA – Paulo, a gente pensa nisso depois. 

 

 (Nana beija Paulo.) 

 

 

 

 

(Apartamento de Diogo) 

 

 (Paulo, Diogo e Nana.) 

 

DIOGO – Como assim, namorando? 

NANA – Namorando. Eu gosto dele, ele gosta de mim, tudo a ver namorar, não acha? 
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PAULO – Com a melhor das intenções! 

DIOGO – Espero. 

NANA – Como vocês são machistas, héin? Sem intenção nenhuma além de namorar. Por 

enquanto. 

DIOGO – Meu pai e minha mãe não vão gostar nada disso. 

NANA – Gui, eu não sou mais criança. E eles vão é adorar saber que eu já esqueci Ricardo. 

PAULO e DIOGO – Ricardo? 

NANA – Sabe Ricardo, primo de Renata, namorada de Rodrigo, meio-irmão de Robertinho 

que todo mundo dizia que desmunhecava, mas que foi pego na cama com a mulher de 

seu Raimundo, tio de Reinaldo da farmácia? 

DIOGO – Sei. Você namorou Ricardo? 

NANA – Não, ele morreu. Um acidente, numa viagem. Só que eu tava apaixonada. Sofri 

tanto. Nossa! 

PAULO – Tadinha. 

DIOGO (arrasado) – Ricardo morreu? 

PAULO – Tadinho. 

 

 (Entra Pedro, eufórico, com um LP da novela O Rebu nas mãos.) 

 

PEDRO – Gente, olha só o que eu encontrei! 

DIOGO – O Rebu! 

PAULO – Encontrou onde? 

PEDRO – No mesmo sebo que você acho o disco da Grã-ordem. 

DIOGO – Tem algum fã desiludido de Raul por aí soltando os discos um por um. 

PAULO – É, que eu não vi esse lá não. 

PEDRO – Você procurou em novela? 

PAULO – Não. 

NANA – Eu tenho esse. 

PAULO, PEDRO e DIOGO – O quê? 

NANA – Eu ganhei. Sabe Nilzete, irmã de/ 

PAULO – Gente! Agora não! 
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PEDRO – Tem Alcione cantando “Planos de Papel”! 

DIOGO – Alcione, a sambista? 

PAULO – Se Raul já fez samba, por que é que Alcione não pode gravar “Planos de Papel”? 

DIOGO – Ih, tá tudo revirado! 

NANA – É lindo! E não é samba não. Vou botar. 

 

(Nana pega o disco e vai botar pra tocar.)  

 

DIOGO – Como é que você entra em minha casa assim... 

PEDRO – Sempre entrei. 

DIOGO – Com minha irmã aí. 

PEDRO – A porta tava aberta. 

DIOGO – Mas eu não falei que com ela aqui não era pra vir pra cá? 

PEDRO – Falou, mas com o disco... E por que é que Paulo pode vir, e eu não posso? 

PAULO – Porque eu tô namorando com ela, você não. 

PEDRO – O quê?  

 

(Pedro decepcionado. Ouve-se “Planos de papel”11 com Alcione.)  

 

PEDRO – Como assim, namorando? 

PAULO – Namorando. Eu gosto dela, ela gosta de mim, tudo a ver namorar, não acha? 

PEDRO – Isso é traição! 

DIOGO – Nem me olhe. Fiquei sabendo agora. 

 

(Nana volta.) 

 

NANA – E então? Não é lindo? 

 

 (Um clima entre os três rapazes.) 
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PEDRO – É triste. 

NANA – Isso é. Mas é uma das músicas dele que eu mais gosto. 

PEDRO – É das que eu mais gosto também. 

PAULO (ciúme) – É, eu também adoro essa música! 

 

 

 

 

(Quarto de Pedro) 

 

(Pedro, arrasado, fuma um baseado, sozinho, em seu quarto. Chega Diogo.) 

 

DIOGO – Pô, cara, cê vai ficar nesse bode? 

PEDRO – Não enche. 

DIOGO – Não era você que dizia que as garotas vão, mas os amigos ficam? Era só da boca 

pra fora? 

PEDRO – Não. Mas não é fácil. Dói. 

 

 (Diogo acha graça.) 

 

DIOGO – Dói? 

PEDRO – Você nunca se apaixonou, né, Diogo? 

DIOGO – Graças a Deus! 

PEDRO – Quando você se apaixonar, você vai entender. 

 

 (Diogo sai. Pedro canta, sem banda, “As profecias”12.) 

 
TEM DIAS QUE A GENTE SE SENTE 

UM POUCO TALVEZ MENOS GENTE 

UM DIA DAQUELES SEM GRAÇA 

                                                                                                                                                                                          
11 De Raul Seixas, gravada por Alcione para a Trilha Sonora Original da novela O Rebu, da Rede Globo (Som 
Livre, 1974) e regravada por Raul no disco Mata Virgem (Warner, 1978). 
12 De Raul Seixas e Paulo Coelho, gravada por Raul no disco Mata Virgem (Warner, 1978). 
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DE CHUVA CAIR NA VIDRAÇA 

UM DIA QUALQUER SEM PENSAR 

SENTINDO O FUTURO NO AR 

O AR CARREGADO, SUTIL 

UM DIA DE MAIO OU ABRIL 

SEM QUALQUER AMIGO DO LADO 

SOZINHO EM SILÊNCIO CALADO 

COM UMA PERGUNTA NA ALMA: 

POR QUE NESTA TARDE TÃO CALMA 

O TEMPO PARECE PARADO? 
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1983 
 
(Quarto de Nana) 

 

 (Paulo e Nana discutem. Ele a agarra com força.) 

 

PAULO (tendo um ataque histérico) – Você não entendeu! 

NANA (com paciente ironia) – Entendi, você tá tendo outro ataque histérico porque eu vou 

embora pros Estados Unidos amanhã. 

PAULO – Não, você não entendeu! Você não vai viajar! 

NANA – Paulo, me solta que eu vou terminar de arrumar as malas. 

PAULO – “Plunct, Plact, Zuuum! Não vai a lugar nenhum!”13 

NANA (calma) – Ridículo. 

 

(Paulo desmonta a guarda e solta Nana.) 

 

NANA – Você sabia que eu ia viajar desde o dia em que a gente se conheceu. 

PAULO – Eu pensei que você pudesse mudar de idéia. 

NANA – Podia, mas não vou. Já mudei muito de idéia. Já fiz vestibular e entrei na Federal 

esse ano; já desisti de ir pros Estados Unidos antes do intercâmbio e ficar na casa de 

Tia Clara pra passar seu aniversário com você; até meu São João, que eu adoro, eu 

passei em Salvador porque você não gosta de fogueira por causa de sua rinite. 

PAULO – Não tenho culpa de ter rinite! 

NANA – O ano letivo lá começa agora em julho, eu tenho que ir! Droga, é uma 

oportunidade, meu amor! 

PAULO – Como é que você pode me chamar de meu amor com tanta naturalidade? 

NANA – Sempre lhe chamei de meu amor. 

PAULO – Se eu fosse realmente o seu amor, você não ia me abandonar. 

NANA – Eu não estou te abandonando. Eu só vou passar um ano fora. 

                                                             
13 Versos de “O carimbador maluco”, de Raul Seixas, gravada por ele no disco Raul Seixas (Estúdio 
Eldorado, 1983). 



Como Raul já dizia – Claudio Simões 40 

PAULO – Muita coisa pode acontecer em um ano. Até ter um filho. E não precisa ser 

prematuro! 

NANA – Como é que eu vou ter um filho, virgem? 

PAULO – Ninguém volta virgem de Nova Iorque. 

NANA – Han? 

PAULO (envergonhado) – Ninguém volta virgem de Nova Iorque. 

NANA – Em primeiro lugar, eu não vou pra Nova Iorque! 

PAULO – Duvido que você fique um ano inteirinho nos Estados Unidos e não vá visitar 

sua tia sapatão em Nova Iorque. 

NANA – É claro que eu vou ver tia Clara! Mas não vou morar em Nova Iorque. 

PAULO – Tanto faz Nova Iorque, Los Angeles, Las Vegas. 

NANA – Eu vou pro interior do Ohio. 

PAULO – Ohio que o parta! É muita tentação, é muito americano junto, e você adora um 

americano. 

NANA – Eu? 

PAULO – Você mesma me disse que acha John Travolta lindo! 

NANA – Gosto dele como gosto de Lauro Corona. São artistas! Paulo, eu sou apaixonada 

por você. 

PAULO – Não parece. 

NANA – Mas você não foi o primeiro cara por quem me apaixonei. E eu sei que paixão 

pode acabar a qualquer momento. Eu não vou deixar de fazer o intercâmbio por causa 

de uma paixão. 

PAULO – Aí que está o problema. Você está apaixonada. Eu te amo. 

NANA – Não. Você acha que me ama. Mas você também está apenas apaixonado. E isso 

pode mudar daqui a uma semana. Eu não quero ficar aqui e, depois de um mês, você se 

desapaixonar, e eu ficar arrependida de não ter ido. 

PAULO – A gente já tá junto há nove meses. Não vou me desapaixonar assim. 

NANA – Prefiro não pagar pra ver. 

PAULO – E se for amor de verdade? 

NANA – E se não for? 
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PAULO – Meu pai e minha mãe tinham nossa idade quando se casaram e estão juntos até 

hoje. 

NANA – Ótimo exemplo. Se seu sonho ser igual a seu pai, me avise logo, que, ao invés dos 

Estados Unidos, eu vou embora é pro Japão que é mais longe. 

PAULO – É, não foi um bom exemplo. 

NANA – Se for amor de verdade, a gente ainda vai estar se amando daqui a um ano. E não 

se preocupe. Eu não vou voltar virgem de Nova Iorque. 

 

(Paulo estranha.) 

 

NANA – Porque eu não quero chegar virgem a Nova Iorque. 

 

 (Os dois se beijam. Olhos nos olhos. Paulo tira a blusa dela. Ela tira a camisa dele. 

Luz ficando bonita e tal. Os dois transam.) 

 

 

(ENTRA “MATA VIRGEM”, COM A BANDA.) 

 
VOCÊ É UM PÉ DE PLANTA 

QUE SÓ DÁ NO INTERIOR 

NO INTERIOR DA MATA 

CORAÇÃO DO MEU AMOR 

(...) 

VOCÊ É MATA VIRGEM 

PELA QUAL NINGUÉM PASSOU 

É CAPINZAL NOTURNO 

ESCURO E DENSO, PROTETOR 

 

QUAL FLOR DE UMA ESTAÇÃO 

BOTÃO FECHADO EU SOU 

SE AMADURECENDO 

PRA SE ABRIR PRO MEU AMOR 

 

(Luz muda. Os dois terminaram a transa. Nana está feliz. Paulo parece triste, mas 

estão numa posição em que ela não vê o rosto dele.) 
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NANA – Sempre quis que fosse assim. Com uma pessoa legal, que eu gostasse muito... 

(Abraça ele.) E eu gosto muito de você. 

 

(Paulo faz um carinho em Nana e se levanta.) 

 

PAULO – Tenho de ir. Daqui a pouco seu irmão chega. 

NANA – Ele não vem dormir em casa hoje. Tá com a namorada. 

PAULO – Com qual, Lúcia ou Fátima? 

NANA – Carolina. Ei, que carinha é essa? (Puxa ele.) Eu te amo, tá? 

PAULO – Eu sei. É só saudade. Dorme. Você precisa descansar. 

 

(Paulo beija Nana e vai embora.) 

 

 

 

 

(PAULO CANTA “A HORA DO TREM PASSAR”14.) 

 
VOCÊ TÃO CALADA, E EU COM MEDO DE FALAR 

JÁ NÃO SEI SE É HORA DE PARTIR OU DE CHEGAR 

ONDE EU PASSO AGORA NÃO CONSIGO TE ENCONTRAR 

OU VOCÊ JÁ ESTEVE AQUI OU NUNCA VAI ESTAR 

TUDO JÁ PASSOU, O TREM PASSOU, O BARCO VAI 

ISSO É TÃO ESTRANHO QUE EU NEM SEI COMO EXPLICAR 

DIGA, MEU AMOR, POIS EU PRECISO ESCOLHER 

APAGAR AS LUZES, FICAR PERTO DE VOCÊ 

OU APROVEITAR A SOLIDÃO DO AMANHECER 

PRA VER TUDO AQUILO QUE EU TENHO QUE SABER 

 

 

 

 

                                                             
14 De Raul Seixas e Paulo Coelho, gravada por Raul no disco Krig-Ha, Bandolo! (PHILIPS, 1973). 
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1984 
 
(Apartamento de Diogo) 

 

 (Pedro e Diogo.) 

 

DIOGO – Sabe que dia é hoje? 

PEDRO – Segunda. 

DIOGO – Não! 

PEDRO – Eu tenho certeza, minha avó tava vendo Silvio Santos ontem, portanto, ontem 

era domingo e, conseqüentemente, hoje é segunda. 

DIOGO – Do mês! 

PEDRO – Sei não. 

DIOGO – Seis, não? 

PEDRO – Bom, dia primeiro foi quarta... (Conta.) É seis. 

DIOGO – São seis. 

PEDRO – Que foi que eu disse? 

DIOGO – “É seis”. 

PEDRO – Sim? 

DIOGO – A concordância. “Seis” é plural. “São seis” e não “É seis”. 

PEDRO – Eu não falei “É seis”. 

DIOGO – Falou. 

PEDRO – Não, eu falei “É. Seis”. É ponto seis. Tá correto. 

DIOGO – Estaria correto se você tivesse dito é ponto seis. Mas sua entonação foi outra, foi 

tudo junto: é seis! 

PEDRO – Não. Teve ponto. 

DIOGO – Não teve. 

PEDRO – Teve! Eu que falei, eu sei que teve! 

DIOGO – Eu que escutei, eu sei que não teve! Um ponto é uma pausa. Não teve pausa! 

PEDRO – Um ponto nem sempre é uma pausa. 

DIOGO – Claro que é. Você nem respirou, já emendou tudo: éssêis! 
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PEDRO – Não emendei nada, eu só fiz tirar o dia. 

DIOGO – Que dia? 

PEDRO – É dia seis. Tirei o “dia”, ficou “É seis”. Tá correto! 

DIOGO – Claro que não! Tirou o “dia”, mudou a concordância! 

PEDRO – Tá bom! Errei! Pronto! Errei! Tô errado! 

DIOGO – Agora, tá certo. 

PEDRO – Mas você também falou “Seis é plural”. Pela sua lógica,/ 

DIOGO – Não é minha lógica, é a gramática! 

PEDRO – Sim, mas também não devia ser “Seis são plural”? 

DIOGO – Não, porque aí... Aí, você me pegou. Não sei. 

PEDRO – Não, seis. 

 

 (Encerram a discussão. Tempo.) 

 

DIOGO – Sabe que dia é hoje? 

PEDRO – Não comece! 

DIOGO – Hoje é dia seis... de agosto! 

PEDRO – Que é que tem? 

DIOGO – Aniversário de dois anos da fundação do nosso fã-clube! 

PEDRO – Ah, é isso? 

DIOGO – Você não fica emocionado? 

PEDRO – Um fã-clube que você obrigou a só ter três membros. E dos três, eu fui o único a 

ir a show, a tentar falar com Raul pessoalmente, a ir na casa da mãe dele... 

DIOGO – Porque você tem cara de pau, eu não tenho. 

PEDRO – Cara de pau, não. Fã que é fã faz essas coisas. Taí, os caras lá de São Paulo 

procuraram Raul e conseguiram um monte de coisa. E a gente? A gente não faz nada! 

DIOGO – A gente debate. A gente pensa. 

PEDRO – Disse tudo agora. A gente pensa que tem um fã-clube. Com três membros. Quer 

dizer, a essa altura, dois! 

DIOGO – Dois? Você operou? Cortou o... membro... fora? 

PEDRO – Tô falando de Paulo. 
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DIOGO – Paulo operou!!!??? 

PEDRO – Paulo sumiu! 

DIOGO – Deve ser o resguardo, alguma complicação na cirurgia... 

PEDRO – Tô falando sério. Tô preocupado. Ele não apareceu pra prova hoje. 

DIOGO – É. Também, não sei o que Paulo ainda tá fazendo nesse curso. 

PEDRO – Mas ele nunca faltou prova. Eu liguei pra casa dele na hora do almoço. O pai que 

atendeu. 

DIOGO – E aí? 

PEDRO – “Não sei dessa pessoa”. 

DIOGO – Chamou de pessoa? Xi! 

 

 

 

 

(PAULO CANTA “SAPATO 36”15.) 

 
EU CALÇO É 37 

MEU PAI ME DÁ 36 

DÓI, MAS NO DIA SEGUINTE 

APERTO MEU PÉ OUTRA VEZ 

PAI, EU JÁ TÔ CRESCIDINHO 

PAGUE PRA VER QUE EU APOSTO 

VOU ESCOLHER MEU SAPATO 

E ANDAR DO JEITO QUE EU GOSTO 

POR QUE CARGAS D’ÁGUA 

VOCÊ ACHA QUE TEM O DIREITO 

DE AFOGAR TUDO AQUILO QUE EU 

SINTO EM MEU PEITO 

VOCÊ SÓ VAI TER O RESPEITO QUE QUER 

NA REALIDADE 

NO DIA EM VOCÊ SOUBER RESPEITAR 

A MINHA VONTADE 

MEU PAI 

MEU PAI 

 

(EMENDA COM “UM SOM PARA LAIO”16.) 

                                                             
15 De Raul Seixas e Cláudio Roberto, gravada por Raul no disco O dia em que a terra parou (Warner, 1977). 
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NA MINHA CABEÇA UMA GUITARRA TOCA SEM PARAR 

TRAGO UM PAR DE FONES NOS OUVIDOS 

PRA NÃO LHE ESCUTAR 

O QUE VOCÊ TEM PRA DIZER 

OUVI HÁ CEM ANOS ATRÁS 

O QUE EU FAÇO AGORA VOCÊ NÃO SABE MAIS 

HEY MAN! HEY MAN! 

I’M ALL RIGHT! 

 

(VOLTA A “SAPATO 36”.) 

 
PAI, EU JÁ TÔ INDO EMBORA 

QUERO PARTIR SEM BRIGAR 

POIS EU JÁ ESCOLHI MEU SAPATO 

QUE NÃO VAI MAIS ME APERTAR 

QUE NÃO VAI MAIS ME APERTAR 

QUE NÃO VAI MAIS ME APERTAR 

 

 

 

 

(Apartamento de Diogo) 

 

 (Paulo, Pedro e Diogo no apartamento de Diogo.) 

 

PEDRO – E pra onde é que você vai, cara? 

PAULO – Descolei um trampo com uma banda aí. 

PEDRO – Banda? 

PAULO – Uma banda de rock. 

DIOGO – Não me diga que é.../ 

PAULO – É essa mesmo que você tá pensando. Tão precisando de roadie, e eu vou nessa. 

DIOGO – Rou o quê? 

PAULO – Roadie. É o pessoal que arruma o palco, bota o microfone, bota cabo, tira cabo. 

                                                                                                                                                                                          
16 De Raul Seixas, gravada por ele para a Trilha Sonora Original da novela O Rebu, da Rede Globo (Som 
Livre, 1974). 
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DIOGO – Isso não é meio braçal não? 

PEDRO – Meio? Você não precisa disso, cara. Você é um universitário! 

PAULO – Grande merda. Tô desde 82 nessa faculdade pra quê? Pra satisfazer um desejo de 

meu pai. 

PEDRO – Sim, mas agora falta pouco! A gente já se forma no fim do ano que vem! 

DIOGO – Se não rolar outra greve. 

PEDRO – Você vai perder os três anos que cursou? 

PAULO – Não vou perder. Eu perdi esses três anos. Não vou perder mais um fazendo uma 

coisa que eu não quero! Eu vou viver a minha vida. 

 

 (Entrega uma carta a Diogo.) 

 

PAULO – Toma, entrega pra Nana quando ela chegar dos Estados Unidos. E tomem conta 

do meu disco! 

 

(Os três rapazes se despedem. No playback, Raul canta “Caminhos”17.) 

 
VOCÊ ME PERGUNTA 

AONDE EU QUERO CHEGAR 

SE HÁ TANTOS CAMINHOS NA VIDA 

E POUCA ESPERANÇA NO AR 

 

 

 

 

(PAULO CANTA “NO FUNDO DO QUINTAL DA ESCOLA”18.) 

 
NÃO SEI ONDE TÔ INDO 

MAS SEI QUE EU TÔ NO MEU CAMINHO 

ENQUANTO VOCÊ ME CRITICA 

EU TÔ NO MEU CAMINHO 

EU SOU O QUE SOU 

PORQUE EU VIVO DA MINHA MANEIRA 

                                                             
17 De Raul Seixas e Paulo Coelho, gravada por Raul no disco Novo Aeon (PHILIPS, 1975). 
18 De Raul Seixas e Cláudio Roberto, gravada por Raul no disco O dia em que a terra parou (Warner, 1977). 
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SÓ SEI QUE EU SINTO 

QUE FOI SEMPRE ASSIM, MINHA VIDA INTEIRA, EU SEI 

E SE VOCÊ QUISER CONTAR COMIGO 

É MELHOR NÃO ME CHAMAR 

PRA JOGAR BOLA 

TÔ QUEIMANDO FUMO COM ZEZINHO 

NO FUNDO DO QUINTAL DA ESCOLA 

 

 

 

 

(Aeroporto) 

 

 (Pedro e Diogo aguardam a chegada de Nana.) 

 

DIOGO – Não vou ter coragem de entregar essa carta, não. 

PEDRO – Você tem que entregar. Ela já viu que Paulo não veio. Só tinha nós dois 

acenando pra ela quando ela desceu do avião. 

DIOGO – Você entrega. 

PEDRO – Eu? Você que é o irmão dela. 

DIOGO – E onde é que tá escrito que é irmão que entrega carta? 

PEDRO – Eu também não vou ter coragem. Ela vai ficar arrasada. 

DIOGO – Você aproveita e já consola. 

PEDRO – Que horror, Diogo! 

DIOGO – Vai me dizer que você não pensou nisso? 

PEDRO – Pensei. Mas é muito mau-caratismo. 

DIOGO – Isso é. Olha ela ali, olha ela ali! 

PEDRO – Meu Deus, ela tá linda! 

 

 (Nana entra. Visual Madonna “Like a virgin”.) 

 

NANA – Saudade! Nossa! (Abraça os rapazes, feliz.) Tava doida pra voltar pro Brasil, ver 

vocês! E Paulo? Já sei. Tá chateado porque eu fiquei mais tempo do que o combinado. 
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Vocês acreditam que tem mais de uma semana que a gente não se fala? Que menino 

temperamental. Nossa! 

DIOGO – Nana, Paulo... (Dificuldade. Tempo.) 

NANA – Que é que tem? 

DIOGO – Ele... 

NANA – Ele morreu? É isso? Foi acidente? Foi que nem Ricardo? 

PEDRO – Calma, ele tá vivo! 

DIOGO – Pelo menos a gente espera! 

NANA – Como? 

PEDRO – Diogo, não complica! 

DIOGO – Não tô complicando! A gente não pode saber se ele tá vivo ou não; ele não dá 

notícia desde que foi embora! 

NANA – Ele foi embora? 

PEDRO – Tem um pouco mais de uma semana. 

NANA – Não. Que maluquice é essa? Ele... não me falou nada... 

 

 (Diogo entrega a carta de Paulo. Nana lê.) 

 

PAULO (off) – Eu não espero que você compreenda meus motivos pra ir embora. Eu 

mesmo levei muito tempo pra compreender os seus. Nem sei se consegui de verdade. 

Fiquei muito chateado mesmo quando você resolveu ficar mais esse tempo nos Estados 

Unidos, com sua tia, depois que acabaram as aulas. Mas sei que tá sendo –ou foi – 

muito importante pra você. Como sei que vai ser importante pra mim, poder sair da 

casa de meu pai. Pode ser que, daqui a um mês, eu já esteja de volta. Pode ser que 

demore um ano. Pode ser que eu nunca volte. Não se prenda por minha causa, que eu 

não vou me prender pela sua. Não quero ser cruel, só quero ser sincero. Ainda acho 

que te amo, mas acho também que você tava certa quando dizia que a gente era muito 

novo. Tenho que conhecer mais da vida. Sei que pareço confuso, e estou. Queria estar 

aí pra te dizer essas coisas pessoalmente, não escrevo bem. Mas a banda não pode 

esperar, e eu não posso perder a banda. Até um dia. 
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 (Pedro chega perto dela. Ela o abraça.) 

 

NANA – Ah, Pedro, meu amigo! Dói. 

PEDRO – Eu sei. 

 

 (Pedro a abraça. Diogo se afasta.) 

 

 

 

 

(PAULO CANTA “MALUCO BELEZA”19.) 

 
ENQUANTO VOCÊ SE ESFORÇA PRA SER 

UM SUJEITO NORMAL 

E FAZER TUDO IGUAL 

EU DO MEU LADO, APRENDENDO A SER LOUCO 

UM MALUCO TOTAL 

NA LOUCURA REAL 

CONTROLANDO A MINHA MALUQUEZ 

MISTURADA COM MINHA LUCIDEZ 

VOU FICAR 

FICAR COM CERTEZA 

MALUCO BELEZA 

... 

 

 

 

 

(Quarto de Nana) 

 

 (Nana triste. Pedro entra.) 

 

NANA – Quase dois meses que eu cheguei, e Paulo não deu notícia. 

PEDRO – Você ainda espera por ele, né? 

                                                             
19 De Raul Seixas e Cláudio Roberto, gravada por Raul no disco O dia em que a terra parou (Warner, 1977). 
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NANA – Eu sei que fui eu quem foi embora pros Estados Unidos, que foi ele quem ficou 

aqui esperando, mas era como se eu esperasse também, entende? Foi mais de um ano 

esperando pra voltar e ficar com ele. Acho que me acostumei a esperar. Tem dias em 

que eu penso que é bobagem, que eu tenho que esquecer e procurar ser feliz. Mas tem 

dias...  

 

(Nana chora. Pedro se enternece. Faz um carinho nela.) 

 

PEDRO – Ei! Nada dessa carinha triste. Hoje é seu aniversário, esqueceu? 

NANA – Esperei o dia todo que ele aparecesse. Ou ligasse.  

PEDRO – Pois eu não posso mais esperar. Tô há dois meses vendo você sofrendo por causa 

de Paulo, e sofrendo também, por não poder te dizer... Por não poder te dizer uma coisa 

que eu já devia ter dito há muito tempo. Eu te amo, Nana. Eu era apaixonado por você 

quando você e Paulo começaram o namoro, e eu pensava que, com o tempo, eu fosse 

esquecer, mas foi o contrário. Você veio pra Salvador, a gente começou a se ver quase 

todos os dias, e eu gostando mais. Sem poder te dizer. Porque Paulo era meu amigo. 

Porque eu achava bonito o amor de vocês. Porque, mesmo quando vocês brigavam, eu 

via esse amor. Porque eu queria te ver feliz. 

 

 (Agora é Nana que se enternece e faz um carinho nele.) 

 

PEDRO – E eu esperei até hoje pra te dizer isto. E também esperei o dia inteiro, com medo 

que ele aparecesse. Ou que telefonasse. E ainda tenho medo porque não deu meia-noite 

e a qualquer momento aquele telefone pode tocar ou então ele pode entrar por aquela 

porta dizendo que voltou, que já experimentou tudo o que queria experimentar e quer 

ficar com você. E eu vou ter que continuar esperando. 

 

 (Nana, mesmo emocionada, acha graça.) 

 

PEDRO – Tá me achando ridículo, né? Desculpa.../ 
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NANA – Não! É que... (Acha graça.) Quando eu conheci você e Paulo, os dois feito dois 

bobos na minha frente, na hora, eu pensei: “Nossa! Que menino lindo! O outro é assim, 

mas esse! Com esse eu namorava.” 

PEDRO – E namorou. 

NANA – Não. Namorei o assim. 

 

 (Pedro não acredita no que escutou.) 

 

NANA – Eu acho que a gente não tem mais que esperar pra ser feliz. 

 

 (Os dois se beijam.) 
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1987 
 
(Apartamento de Diogo) 

 

 (Pedro e Nana no apartamento de Diogo.) 

 

PEDRO – Saiu! Saiu! 

NANA – Nossa! O que foi? 

PEDRO – O disco novo do Raul. Acabou de chegar nas lojas! 

NANA – Uah-Bap... Ih!20 

PEDRO – Ele levou o ano passado todo pra gravar esse disco, e só saiu agora em 87. 

NANA – Oxe! “Gita” em inglês? 

PEDRO – Não agüentava mais esperar! 

NANA – Tem uma que tá tocando nas rádios que é boa. 

PEDRO – Qual é, Nana? Tudo dele é bom! 

NANA – Sem exagero. Tem muita coisa que eu não gosto. 

PEDRO – O quê, por exemplo? 

NANA – “Rock das ‘aranha’” mesmo. Muito machista, preconceituosa. 

PEDRO – Você tá é puxando brasa pra sardinha de sua tia. 

NANA – Pra sardinha não, pra aranha. 

 

 (Os dois se enlaçam. Beijo rápido. Intimidade.) 

 

NANA – Saiu outra coisa além do disco. 

 

 (Pedro não entende.) 

 

                                                             
20 Nessa fala, a personagem tenta pronunciar o título do disco: Uah-Bap-Lu-Bap-Lah-Béin-Bum! 
(Copacabana, 1987). Este título foi tirado do verso onomatopaico da canção “Tutti Frutti” de R. Penniman, J. 
Lubin e D. La Bostrie. 
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NANA – Sua mãe ligou. Chegou um telegrama pra você. Saiu o resultado da seleção pra 

aquele emprego no Rio Grande do Sul. 

PEDRO – E? 

NANA – Você foi selecionado, começa a trabalhar em abril. 

PEDRO – Não acredito! 

NANA – Sua mãe não ia mentir numa coisa dessas. 

PEDRO – A concorrência era grande. 

NANA – Disseste bem: era! Meu amor, você arrasou com a concorrência. Vamos 

comemorar ouvindo o Raul novo! 

PEDRO – Rio Grande do Sul... 

NANA – Que foi? Não ficou contente? Não era isso que você queria? 

PEDRO – Sim, mas... Rio Grande do Sul é muito longe. Não queria ficar longe de você. 

NANA – A gente não precisa ficar longe. Já ouviu falar numa coisa chamada casamento? 

PEDRO – Todos os dias. Minha mãe só fala nisso. 

NANA – As mães sabem das coisas. 

 

 

 

 

(PEDRO CANTA “COWBOY FORA DA LEI”21.) 

 
MAMÃE NÃO QUERO SER PREFEITO 

PODE SER QUE EU SEJA ELEITO 

E ALGUÉM PODE QUERER ME ASSASSINAR 

EU NÃO PRECISO LER JORNAIS 

MENTIR SOZINHO EU SOU CAPAZ 

NÃO QUERO IR DE ENCONTRO AO AZAR 

 

(PEDRO SAI DE CENA. PAULO ENTRA E CONTINUA A CANÇÃO.) 

 
PAPAI, NÃO QUERO PROVAR NADA 

EU JÁ SERVI A PÁTRIA AMADA 

                                                             
21 De Raul Seixas e Cláudio Roberto, gravada por Raul no disco Uah-Bap-Lu-Bap-Lah-Béin-Bum! 
(Copacabana, 1987). 
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E TODO MUNDO COBRA A MINHA LUZ 

OH, COITADO, FOI TÃO CEDO 

DEUS ME LIVRE, EU TENHO MEDO 

MORRER DEPENDURADO NUMA CRUZ 

EU NÃO SOU BESTA PRA TIRAR ONDA DE HERÓI 

SOU VACINADO, SOU COWBOY 

COWBOY FORA DA LEI 

DURANGO KID SÓ EXISTE NO GIBI 

E QUEM QUISER QUE FIQUE AQUI 

ENTRAR PRA HISTÓRIA É COM VOCÊS 

 

 

 

 

(Praça) 

 

 (Diogo esperando por alguém. Chega Paulo.) 

 

PAULO – “Uah-Bap-Lu-Bap-Lah-Béin-Bum!” 

DIOGO – Há-há! E aí, reuris? 

PAULO – Só, rei! 

DIOGO – Como é que você tá? Empresário! Olha a roupa! 

PAULO – Massa. Já comprou o disco novo do homem? 

DIOGO – Ainda não. 

PAULO – Porra, que espécie de fã é você? 

DIOGO – Fã sem grana, meu filho! 

PAULO – Comprei assim que saiu. “Catiguria”! Falando nisso, cadê o meu disco. 

DIOGO – Tá aqui. 

 

 (Diogo entrega o disco da Sociedade da Grã-Ordem Kavernista a Paulo.) 

 

DIOGO – Você já passou mais de dois anos sem esse disco, podia deixar ele logo pro fã-

clube. 

PAULO – Deixa de ser cara de pau, Diogo. Fã-clube de um? 
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DIOGO – Oxe! Não tenho culpa se você só vive viajando, e Pedro vai se mudar pro Rio 

Grande do Sul. 

PAULO – Chamou ele? 

DIOGO – Claro. 

PAULO – Mas não falou que eu ia estar não, né? 

DIOGO – Que foi que você me pediu? (Tempo.) Não quer mesmo ir na igreja? 

PAULO – Não... Dói. 

DIOGO – Sem drama, né, Paulo? Foi você que foi embora e largou minha irmã aí. Você 

queria o quê? Que ela se fechasse num convento esperando você voltar, isso se 

voltasse? 

PAULO – E quem é que tá fazendo drama aqui? 

 

 (Entra Pedro.) 

 

PEDRO – Paulo? Não acredito! 

DIOGO – Eu que não acredito! 

PAULO – E aí, rapaz? 

PEDRO – Não sabia que você tava em Salvador. 

PAULO – E não tô. 

DIOGO – Eu tô. 

PAULO – Quer dizer, tô indo e vindo. 

DIOGO – Eu tô pasmo. Pedro, você vai se casar com essa roupa? 

PEDRO – Que espanto é esse? Eu não disse que ia me casar assim? 

DIOGO – Sim, mas/ 

PEDRO – Se sua irmã, que é a noiva, não se incomoda, não é você que vai se incomodar, 

né? 

DIOGO – Eu só tô falando por causa do padre! O homem quase teve uma síncope quando 

você falou que ia entrar na igreja com uma música de Raul. 

PAULO – O quê? 

DIOGO – O padre quase marca o casamento e a excomunhão pra mesma data. 

PEDRO – Nada a ver. A música é super leve. 
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PAULO – Qual? 

PEDRO – “Prelúdio”22. (Canta.) “Sonho que se sonha só...” 

PAULO – Eu conheço, né, Pedro? 

DIOGO – E a da saída? A da saída? 

PEDRO – A da saída, eu já casei, o padre que se dane. Porra, o casamento é meu, eu boto o 

que eu gosto. 

DIOGO – Seu problema é que você só gosta de Raul. 

PEDRO – E vocês são ecléticos! Paulo agora mesmo só deve estar ouvindo fricote, 

deboche... 

PAULO – Samba-reggae! O futuro está no samba-reggae! Veja o estouro que foi “Faraó”23 

nesse carnaval. É esse som dos blocos afro misturado com o som dos trios elétricos que 

vai ser o futuro da música na Bahia. 

PEDRO – Deus me livre! 

PAULO – Eu tô apostando minhas fichas. Essa banda que eu tô empresariando mesmo, a 

gente já tá fazendo isso e tá dando certo. Vamos tocar agora na micareta de Feira, já 

tem outras cidades... Ano que vem , a gente vai estourar a boca do balão. 

PEDRO – Não entendo como você foi se meter com esse tipo de música. 

DIOGO – Vumbora, que Nana já deve estar chegando? Porque tem essa moda também: os 

dois vão entrar juntos. Não é meu pai que vai levar ela até ele não! 

PEDRO – Vumbora. 

PAULO – Peraí. Diogo, vá ver se Nana já chegou. Eu... quero levar um papo com Pedro. 

 

 (Diogo sai.) 

 

PEDRO – Você não vai ver a cerimônia? 

PAULO – Não, eu... (Mente.) Eu vou viajar com a banda daqui a pouco... Coisa que não dá 

pra adiar, não depende de mim. 

PEDRO – Certo. 

                                                             
22 De Raul Seixas, gravada por ele no disco Gita (PHILIPS, 1974). 
23 Citação à canção “Faraó Divindade do Egito”, de Luciano Gomes, lançada no carnaval de 1987, primeiro 
grande sucesso do Bloco Afro Olodum; foi a música de maior sucesso daquele carnaval em Salvador, sendo 
executada em todos os trios elétricos e recebendo várias gravações no mesmo ano (pelo Olodum, pela Banda 
Mel e por Djalma Oliveira e Margareth Menezes). 
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PAULO – Manda... manda um beijo pra Nana. Eh... E... Ó. Pra você. Sei que você já tem a 

reedição, mas esse é original. 

 

 (Entrega o disco da Sociedade da Grã-Ordem Kavernista pra ele.) 

 

PEDRO – Você achou outro? 

PAULO – Não. Esse é o meu. Quer dizer, era o meu. Agora é seu. Sei lá, você sempre foi 

mais fã de Raul que a gente mesmo. 

PEDRO – Podia ficar pro fã-clube. 

PAULO – Que fã-clube? Agora que Nana vai sair de lá, aquilo vai ser mais abatedouro que 

qualquer outra coisa. 

PEDRO – É. (Tempo.) Obrigado. 

 

 (Abraçam-se. Aparece Diogo.) 

 

DIOGO – Vumbora! Nana já chegou! 

PEDRO – Tchau. 

PAULO – Boa sorte. Sejam felizes. 

 

 (Pedro e Diogo saem. Um tempo.) 

 

PAULO – E boa viagem! 

 

 (Paulo reflete um tempo. Começa a tocar ao longe “Prelúdio” com Raul. Paulo olha 

pra igreja, triste. Vai embora.) 

 

 

 

 

(PAULO CANTA “CACHORRO URUBU”24.) 

                                                             
24 De Raul Seixas e Paulo Coelho, gravada por Raul no disco Krig-Ha, Bandolo! (PHILIPS, 1973). 
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BABY, ESSA ESTRADA É COMPRIDA 

ELA NÃO TEM SAÍDA 

É HORA DE ACORDAR 

PRA VER O GALO CANTAR 

PRO MUNDO INTEIRO ESCUTAR 

(...) 

BABY, ISSO SÓ VAI DAR CERTO 

SE VOCÊ FICAR PERTO 

EU SOU UM ÍNDIO SIOUX 

EU SOU CACHORRO URUBU 

EM GUERRA COM ZÉ Ú 

(...) 

TODO JORNAL QUE EU LEIO 

ME DIZ QUE A GENTE JÁ ERA 

QUE JÁ NÃO É MAIS PRIMAVERA 

Ô, BABY, GENTE AINDA NEM COMEÇOU) 
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1989 
 

(PEDRO CANTA “OURO DE TOLO”25.) 

 
EU DEVIA ESTAR CONTENTE 

PORQUE EU TENHO UM EMPREGO 

SOU O DITO CIDADÃO RESPEITÁVEL 

E GANHO QUATRO MIL CRUZEIROS POR MÊS 

EU DEVIA AGRADECER AO SENHOR 

POR TER TIDO SUCESSO NA VIDA (...) 

EU DEVIA ESTAR FELIZ 

PORQUE CONSEGUI COMPRAR UM CORCEL 73 

 

É VOCÊ OLHAR NO ESPELHO 

SE SENTIR UM GRANDESSÍSSIMO IDIOTA 

SABER QUE É HUMANO, RIDÍCULO, LIMITADO 

E QUE SÓ USA DEZ POR CENTO DE SUA CABEÇA-ANIMAL 

E VOCÊ AINDA ACREDITA QUE É UM DOUTOR 

PADRE OU POLICIAL 

E QUE ESTÁ CONTRIBUINDO COM SUA PARTE 

PARA O NOSSO BELO QUADRO SOCIAL 

 

EU É QUE NÃO ME SENTO 

NO TRONO DE UM APARTAMENTO 

COM A BOCA ESCANCARADA CHEIA DE DENTES 

ESPERANDO A MORTE CHEGAR 

PORQUE LONGE DAS CERCAS EMBANDEIRADAS QUE SEPARAM QUINTAIS 

NO CUME CALMO DO MEU OLHO QUE VÊ 

ASSENTA A SOMBRA SONORA DE UM DISCO VOADOR 

 

 

 

 

(Casa de Pedro e Nana em Porto Alegre) 

 

 (Pedro e Nana.) 

 

NANA – Eu não acredito que você não transferiu seu título! 
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PEDRO – Pra quê? 

NANA – Pra votar, Pedro! 

PEDRO – Eu não vou votar... 

NANA – Como? 

PEDRO – Não vou votar. 

NANA – Pedro, 89 é a primeira eleição direta pra presidente no Brasil desde que a gente 

nasceu, e você não vai votar? É um absurdo! 

PEDRO – Absurdo é você querer impor que eu vote! 

NANA – Se a gente bobear, esse Collor vai ganhar. 

PEDRO – Pra mim tanto faz Collor, Lula, Afif/ 

NANA – Afif?!!! 

PEDRO – É tudo igual. 

NANA – Não é mesmo! 

PEDRO – Se eu fosse votar, eu ia votar naquele doidaço barbudo. Meu nome é Enéas! 

NANA – Se eu soubesse que você era tão alienado, eu juro que não tinha me casado! 

PEDRO – Quando a gente se casou você era tão alienada quanto eu. 

NANA – As pessoas evoluem! 

PEDRO – E se eu soubesse que você ia evoluir de uma Madonna xerocada pra uma 

esquerdista radical, eu é que não tinha me casado. 

NANA – Tá querendo acabar? 

PEDRO – Tô querendo acabar com esse papo. No dia das eleições, nem em Porto Alegre eu 

vou estar. 

NANA – Não? 

PEDRO – Vou estar em Minas com o grupo de pesquisa. 

NANA – Mas vocês já não vão pra Minas agora em agosto? 

PEDRO – Minas tem uma grande confluência de discos voadores. O grupo agora vai pra lá 

a cada dois meses. 

NANA – Vocês são loucos. Nossa! 

PEDRO – Tá vendo? Você não acredita em discos voadores. Eu não acredito em política. 

                                                                                                                                                                                          
25 De Raul Seixas, gravada por ele no disco Krig-Ha, Bandolo! (PHILIPS, 1973). 
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NANA – Eu não acredito que você vá conseguir manter seu emprego, viajando a cada dois 

meses. 

PEDRO – Eu não acredito que você esteja pensando nisso. 

NANA – Eu não acredito que você não esteja pensando nisso. 

 

 (Pedro sai.) 

 

NANA – Só espero que eu não te perca nessas viagens. 

 

 

 

 (PEDRO CANTA “EU SOU EGOÍSTA”26.) 

 
SE O QUE VOCÊ QUER EM SUA VIDA É SÓ PAZ 

MUITAS DOÇURAS, SEU NOME EM CARTAZ 

E FICA RETADA SE O AÇÚCAR DEMORA 

E VOCÊ CHORA, CÊ REZA, CÊ PEDE, IMPLORA 

ENQUANTO EU, EU PROVO SEMPRE O VINAGRE E O VINHO 

EU QUERO É TER TENTAÇÃO NO CAMINHO 

POIS O HOMEM É O EXERCÍCIO QUE FAZ 

(...) 

O QUE EU COMO A PRATO PLENO 

BEM PODE SER O SEU VENENO 

MAS COMO VAI VOCÊ SABER... SEM TENTAR? 

SE VOCÊ ACHA O QUE EU DIGO FASCISTA 

MISTA, SIMPLISTA OU ANTI-SOCIALISTA 

EU ADMITO, VOCÊ TÁ NA PISTA 

EU SOU ISTA, EU SOU EGO 

EU SOU ISTA, EU SOU EGO 

EU SOU EGOÍSTA, EU SOU 

EU SOU EGOÍSTA, EU SOU 

EU SOU 

POR QUE NÃO? 

POR QUE NÃO? 

POR QUE NÃO? 

POR QUE NÃO? 
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(Apartamento de Diogo) 

 

 (Paulo e Diogo.) 

 

PAULO – Fiquei preocupado. Vim correndo! Que diabo você tem pra me contar que não 

pode ser pelo telefone? 

DIOGO – É melhor você ficar longe. 

PAULO – Oxe, Diogo! Que maluquice é essa? 

DIOGO – Fica aí. Lembra que, no dia em que a gente fundou nosso fã-clube, você falou 

que 6 de agosto podia não ser legal porque era o dia da bomba de Hiroshima? 

PAULO – Falei? 

DIOGO – O problema não era Hiroshima. Era Nagazaki. 

PAULO – Você bebeu? 

DIOGO – Hoje, 9 de agosto. 

PAULO – Sei, dia da bomba de Nagazaki. 

DIOGO – 9 de agosto de... 45. 

PAULO – Álcool não foi. 

DIOGO – Hoje é o dia 9 de agosto de... 89. 

PAULO – Nem maconha. 

DIOGO – Dia da bomba de... Diogo! 

PAULO – Diogo, que foi que você tomou? 

DIOGO – Lembra de Diana? 

PAULO – A cantora? 

DIOGO – Não. Meire Diana, aquela meio vesguinha. 

PAULO – Sei, Meire Diana, que você chamava de Greenwich! 

DIOGO – Ela mesmo. 

PAULO – Que você créu! 

DIOGO – Ela tá com aids. 

 

 (Tempo.) 

                                                                                                                                                                                          
26 De Raul Seixas e Marcelo Motta, gravada por Raul no disco Novo Aeon (PHILIPS, 1975). 
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PAULO – Porra... 

DIOGO – Ela mesmo veio me falar. Tá isso aqui. O que é que eu vou fazer agora? 

PAULO – Bom, antes de tudo, um teste. 

DIOGO – Eu não tenho coragem. 

PAULO – É o único jeito de saber/ 

DIOGO – Eu não quero saber. Prefiro morrer sem saber. 

PAULO – Diogo, isso não faz sentido. 

DIOGO – Eu não posso saber. 

 

 (Paulo se aproxima de Diogo. Diogo se afasta.) 

 

PAULO – Deixe de bobagem! 

 

 (Paulo segura o braço de Diogo. Diogo o repele.) 

 

DIOGO – Não! 

PAULO – Você não pode passar o resto da vida assim. 

DIOGO – Que vida? 

 

 (Entra a introdução falada de “Canto para a minha morte”27 com Raul.) 

 
EU SEI QUE DETERMINADA RUA QUE EU JÁ PASSEI NÃO TORNARÁ A 

OUVIR O SOM DOS MEUS PASSOS. TEM UMA REVISTA QUE EU GUARDO 

HÁ MUITOS ANOS E QUE NUNCA MAIS EU VOU ABRIR. CADA VEZ QUE 

EU ME DESPEÇO DE UMA PESSOA, PODE SER QUE ESSA PESSOA ESTEJA 

ME VENDO PELA ÚLTIMA VEZ. 

A MORTE, SURDA, CAMINHA AO MEU LADO, E EU NÃO SEI EM QUE 

ESQUINA ELA VAI ME BEIJAR. 

 

 

 

                                                             
27 De Raul Seixas e Paulo Coelho, gravada por Raul no disco Há 10 mil anos atrás (PHILIPS, 1976). 
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(Apartamento de Diogo) 

 

 (Paulo, Diogo e Nana.) 

 

NANA – Você vai fazer! 

DIOGO – Não vou! 

NANA – Eu não volto pra Porto Alegre enquanto você não fizer essa merda desse teste! 

DIOGO – Não pedi pra você vir! (Pra Paulo.) E você não tinha nada que ligar pra ela! 

NANA – Paulo foi sensato! 

PAULO – Eu acho/ 

DIOGO – Não se meta que isso aqui é uma discussão de família! 

NANA – Ele tem que se meter sim porque foi ele que agüentou sua paranóia todos esses 

dias. 

DIOGO – Se não quiser mais agüentar pode ir que eu não preciso de ninguém! 

NANA – Então você não devia ficar ligando pra pessoas falando de morte como você tá 

fazendo. Até tia Clara me ligou preocupada. 

DIOGO – Não falei sobre aids com ninguém! 

NANA – Era melhor! Porque tá todo mundo achando que você tá maluco!  

DIOGO – Eu tô maluco! Nunca pensei que uma merda dessas pudesse acontecer comigo! 

Uma doença de viado! 

NANA – Muitos caras como você ainda vão pegar esse vírus por achar que é coisa de 

viado! 

DIOGO – Não quero saber dos outros caras, eu quero saber de mim! 

NANA – Só que, pra saber de você, você tem que fazer o teste! 

DIOGO – Não posso! (Desaba.) Eu tô com medo, Nana. 

NANA – Gui,... 

 

 (Nana se aproxima de Diogo. Diogo se afasta.) 

 

DIOGO – Não! 
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 (Nana força e o abraça. Ele cede.) 

 

NANA – Você não tá sozinho. A gente vai enfrentar esse medo junto. 

DIOGO – Você não ia falar assim se fosse você que tivesse que fazer o teste. 

NANA – Não seja por isso. Eu também vou fazer o teste. E Paulo também vai, não vai, 

Paulo? 

PAULO – Han? Claro, claro. 

DIOGO – Tudo bem. Amanhã a gente faz. 

NANA – Amanhã, não. Hoje. Agora. 

PAULO – E dá tempo? 

NANA – Dá. 

 

 (Paulo vai pro quarto.) 

 

DIOGO – E... se der positivo, Nana? O que é que eu vou fazer? 

NANA – A mesma coisa que se der negativo: continuar vivendo. 

 

 (Ouve-se a introdução de “Tente outra vez”28 com Raul.) 

 

PAULO – Diogo, essa é pra você. 

 

 (Paulo volta do quarto. Os três se abraçam enquanto Raul canta.) 

 
VEJA 

NÃO DIGA QUE A CANÇÃO ESTÁ PERDIDA 

TENHA FÉ EM DEUS, TENHA FÉ NA VIDA 

TENTE OUTRA VEZ 

 

 

 

                                                             
28 De Raul Seixas, Paulo Coelho e Marcelo Motta, gravada por Raul no disco Novo Aeon (PHILIPS, 1975). 
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 (A BANDA ENTRA E PAULO PASSA A CANTAR.) 

 
CREIA29 

E NÃO DIGA QUE A VITÓRIA ESTÁ PERDIDA 

SE É DE BATALHAS QUE SE VIVE A VIDA 

TENTE OUTRA VEZ 

(...) 

TENTE 

LEVANTE SUA MÃO SEDENTA E RECOMECE A ANDAR 

NÃO PENSE QUE A CABEÇA AGÜENTA SE VOCÊ PARAR 

NÃO, NÃO, NÃO, NÃO, NÃO, NÃO 

HÁ UMA VOZ QUE CANTA 

UMA VOZ QUE DANÇA 

UMA VOZ QUE GIRA 

BAILANDO NO AR 

QUEIRA 

BASTA SER SINCERO E DESEJAR PROFUNDO 

VOCÊ SERÁ CAPAZ DE SACUDIR O MUNDO 

VAI 

TENTE OUTRA VEZ 

TENTE OUTRA VEZ 

 

 

 

(Apartamento de Diogo) 

 

 (Paulo e Nana.) 

 

PAULO – Ele dormiu? 

NANA – Dormiu. Esse remédio é tiro e queda. Nossa! 

PAULO – Ele tava precisando. (Acha graça.) Meu Deus! Nunca imaginei que eu fosse 

fazer teste de aids. 

NANA – Nem eu. 

PAULO – Pelo menos isso tudo me serviu de alerta. Não tenho me prevenido... 

NANA – Imagino. 

                                                             
29 Este verso não faz parte originalmente da canção, mas eu e o ator Marcelo Flores achamos que “Creia” se 
encaixaria melhor no que pretendíamos. 
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 (Clima.) 

 

PAULO – Bom, já vou indo. Tenho... Vou pra Maceió com a banda amanhã... 

NANA – A banda tá indo bem, né? Outro dia eu vi na televisão... No Jô. ... Parabéns. 

PAULO – Obrigado. ... Bom, tchau. 

NANA – Tchau. ... Paulo! Eu queria lhe agradecer. Por ter me chamado. 

PAULO – É... Eu tentei ligar pro trabalho de Pedro, mas me disseram que ele tava 

viajando... 

NANA – Belo Horizonte. Mas foi bom. Acho que Diogo tava precisando de mim. 

PAULO – É. Pena que eu não pude te pegar no aeroporto. 

NANA – Pelo menos, dessa vez, eu não achava que você fosse estar lá. (Pausa.) Eu achava 

que ia lhe encontrar lá há cinco anos. Há exatos cinco anos. Engraçado, né, a 

coincidência? Eu voltei pro Brasil no dia 17 de agosto, hoje é 17... de agosto. Que 

bobagem, pensar em data, isso não deve ter a menor importância pra você/ 

PAULO – 4 de agosto. 4 de agosto de 84. Foi a última vez que a gente se falou antes de eu 

ligar pra você ontem. E eu sabia que você ia chegar no dia 17. A gente falou sobre isso 

naquele telefonema. Eu nunca esqueci. 

 

 (Se abraçam.) 

 

PAULO – Me perdoa. Por favor, me perdoa. 

NANA – Você precisava. Foi bom pra você. Você nunca ia conseguir o que você conseguiu 

se ficasse aqui. E eu, eu aprendi tanta coisa, eu descobri uma vocação. A gente não tem 

que se culpar... 

PAULO – Mas eu não sou feliz. 

NANA – Ninguém... (Acha graça.) “Ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma 

vez”30. 

 

 (Os dois se beijam.) 
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(Apartamento de Diogo) 

 

 (Diogo e Nana, dois dias depois.) 

 

DIOGO – Isso é loucura! 

NANA – Muita. 

DIOGO – Não consigo parar de pensar nisso. 

NANA – Nem eu. Nem dormi direito. 

DIOGO – Tá vendo que não sou só eu? Você também tá morrendo de medo do resultado. 

NANA – Que resultado? Ah, Diogo! Pára de pensar nisso! 

DIOGO – Por que é que a gente foi fazer esse teste na quinta? O resultado só sai na 

segunda, hoje ainda é sábado, eu não vou agüentar! 

NANA – Güenta! Você güenta! E pare de ser egoísta e pense um pouco em mim! O que é 

que eu faço? 

DIOGO – Eu não vou me meter nessa história não. Todos dois são meus amigos. 

NANA – Ainda bem que Paulo viajou com banda. 

DIOGO – O que foi que deu em você? Eu pensava que você já tivesse esquecido Paulo há 

muito tempo. 

NANA – Eu também. 

DIOGO – Acordo ontem de manhã, tão os dois na cama! 

NANA – Foi um raio... 

DIOGO – Raio? Na minha época se chamava transa! 

NANA – Foi como se, de repente, o tempo não tivesse passado. Como se eu ainda fosse 

aquela garota... Como se a gente fosse o mesmo de seis anos atrás. O mesmo quarto... 

Nossa! 

DIOGO – Você transou com Paulo antes de ir pros Estados Unidos?!!! 
                                                                                                                                                                                          
30 Verso da canção “Medo da chuva”, de Raul Seixas e Paulo Coelho, gravada por Raul no disco Gita 



Como Raul já dizia – Claudio Simões 70 

NANA – Transei. Ele nunca lhe contou não? 

DIOGO – Não! 

NANA – Nem Pedro? 

DIOGO – Pedro sabe? 

NANA – Claro. Pedro é meu marido! 

DIOGO – Não parece. 

NANA – Gui, sem repressão! 

DIOGO – Pensei que você amasse Pedro. 

NANA – E amo! Tá certo que a gente tem brigado muito nos últimos tempos, mas eu acho 

que isso é normal em casal. 

DIOGO – Nunca me casei pra saber. 

NANA – Ontem à noite, eu liguei pra ele... Me deu uma saudade... 

 

 (Pedro entra.) 

 

PEDRO – Você não sabe como é bom escutar isso. 

NANA – Pedro! 

DIOGO – Pensei que você estivesse em Minas. 

NANA – Nossa! 

PEDRO – O congresso tava meio chato, e, depois daquele telefonema de ontem, achei 

melhor vir pra Salvador. Não vai me abraçar, me dar um beijo? Ou será que não é tanta 

saudade assim? 

NANA – É que eu... eu não esperava. 

DIOGO – Ninguém esperava... 

 

 (Pedro enlaça Nana.) 

 

PEDRO – Também tava com saudade. Sei que você tá chateada comigo, mas... Não gosto 

de ficar brigado com você. 

 

                                                                                                                                                                                          
(PHILIPS, 1974). 
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 (Pedro e Nana se beijam. Beijo longo. Pedro está com saudade. Paulo entra e vê o 

ósculo. Diogo faz sinal pra Paulo sair e esperar. Paulo sai. Termina o beijo.) 

 

PEDRO – E outra coisa: eu precisava estar aqui, na sede do Fã-clube Alternativo Sociedade 

Alternativa para a primeira audição de mais uma pérola. 

 

(Pedro mostra o CD “A panela do diabo” de Raul e Marcelo Nova31.) 

 

DIOGO – O disco de Raul com Marcelo Nova! 

PEDRO – Acabou de sair nas lojas! 

DIOGO – Rapaz! 

PEDRO – Só faltava Paulo aqui. 

DIOGO – Mas Paulo tá longe! Longe! 

NANA – Viajou. 

PEDRO – Falando nisso, apesar de estar longe, eu tava preocupado contigo. Nana me falou 

que vocês três fizeram o teste juntos... Não tem mais como eu fazer isso, mas eu faço 

questão de ir pegar o resultado na segunda. 

DIOGO – Adorei a idéia... Mas eu vou adorar ainda mais se a gente for logo escutar esse 

disco! Vamos lá pro quarto? 

 

 (Diogo praticamente empurra Pedro pra fora. Antes de sair, Diogo faz sinal pra Nana. 

Nana não entende. Diogo move os lábios sem som dizendo o nome de Paulo. Nana 

compreende. Fica aflita. Diogo sai. Começa a tocar a primeira faixa de “A panela do 

diabo”32. Nana vai pra saída da rua. Paulo entra.) 

 

PAULO – Eu cheguei, vocês estavam se beijando/ 

NANA – Não era pra você estar em Maceió? 

PAULO – Eu voltei antes porque eu queria te ver.../ 

NANA – Paulo,/ 

PAULO – Eu te amo, Nana. 
                                                             
31 (Warner, 1989). 
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NANA – Eu/ 

PEDRO (do quarto) – Nana, olha só.../ 

 

 (Pedro e Diogo entram.) 

 

PEDRO –Paulo? 

PAULO – E aí, cara? Quanto tempo! 

DIOGO – Pensei que você estivesse viajando! 

PEDRO – Eu também. 

PAULO – Tive que vir antes... Coisas da banda. E você? Não tava em Minas? 

PEDRO – Tive que vir antes... Coisas do coração. 

DIOGO – Ó, Paulo! Disco novo do Raul! Vamos lá pra dentro, escutar melhor? 

 

 (Os três rapazes saem. Nana fica perdida.) 

 

 

 

 

(Apartamento de Diogo) 

 

 (Segunda-feira. Paulo, Nana e Diogo.) 

 

NANA – Eu não quero falar sobre isso! 

PAULO – Você vai ter que falar! 

NANA – Não é o momento! 

PAULO – Você me evitou todo o fim de semana. 

NANA – Por favor, Paulo! Daqui a pouco, Pedro chega com o resultado do teste, e eu não 

quero correr o risco dele ouvir a gente! 

PAULO – Por que não? 

NANA – Porque ele não pode saber! 

                                                                                                                                                                                          
32 “Be Bop A Lulla” de Vincent e Davis. 
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PAULO – Pra gente ficar junto, ele vai ter que saber! 

NANA – Eu não sei se a gente vai ficar junto! 

PAULO – Você me ama! 

NANA – Quem disse? 

PAULO – Você! Já se esqueceu quantas vezes você disse que me amava? 

DIOGO – Eu acho/ 

PAULO – Não se meta que isso aqui é uma discussão de casal! 

NANA – Ele tem que se meter sim porque foi ele que segurou minha onda todos esses dias. 

PAULO – Você me ama ou não me ama? 

NANA – Amo! Mas também amo Pedro! Dá pra entender? 

PAULO – Não! 

NANA – Também não! Mas amo. Amo os dois. E eu não quero magoar Pedro. 

PAULO – E eu posso ser magoado à vontade! 

NANA – Paulo, eu não posso jogar meu casamento, minha vida pro alto por causa de um 

cara que eu não sei se de repente vai dar a louca e vai sumir no mundo! 

PAULO – Você foi embora antes, Nana. 

 

 (Nana sente.) 

 

PAULO – Você sabe que, de minha parte, não é fogo de palha. Eu quero ficar com você. 

NANA – Não é tão simples. Depois de casados, a coisa muda. Não é fácil ficar junto. 

PAULO – Nunca imaginei que fosse fácil. 

NANA – E se não der certo? 

PAULO – A gente não pode saber sem tentar. 

NANA – Será que adianta? Parece que nossa história não é pra dar certo. Ela já começou 

com data pra acabar. Depois, quando eu achava que ia começar de novo, ela não 

começou. 

PAULO – E então? Você não acha que tá na hora de nossa história começar sem a gente 

saber qual vai ser o final? 

NANA – Não sei. 
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 (Um tempo.) 

 

PAULO – Tchau. 

DIOGO – Não vai esperar o resultado? 

PAULO – Desculpa, Diogo. Não dá. Não sei o que eu posso fazer quando/ 

 

 (Pedro entra, arrasado.) 

 

PAULO – Pedro? 

 

 (Pedro olha arrasado pra cada um dos outros três.) 

 

NANA – Pedro, o que aconteceu? 

 

 (Tempo.) 

 

DIOGO – Você pegou o resultado? 

 

 (Tempo.) 

 

PEDRO – Peguei. 

 

 (Tempo.) 

 

DIOGO – Ah, meu Deus. Foi positivo, não foi? Eu tô... Eu tô com aids... É isso, não é? 

PEDRO – Não. 

DIOGO – Não? 

NANA – E essa cara? 

PAULO – Eu estou? 

PEDRO – Não. 

NANA – Eu? 
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PEDRO – Não, não... Eu não sei. Eu não abri o resultado. 

 

 (Pedro estende a mão com um envelope. Diogo pega e abre, aflito.) 

 

DIOGO – Negativo! Ai, meu Deus! Negativo! (Confere os outros.) Negativo, Nana. 

Negativo, Paulo. Todos negativos! 

 

 (Paulo e Nana ficam contentes com Diogo. Pedro continua sorumbático.) 

 

PEDRO – Eu... ouvi... 

 

 (Os outros três se olham.) 

 

NANA – Você ouviu nossa discussão? 

 

 (Pedro olha estranho pra Nana.) 

 

PEDRO – Eu ouvi no rádio. Raul morreu. ...  

 

 (É um choque pra todos.) 

 

PEDRO – Foi encontrado pela empregada, morto, no quarto. 

 

 (Pedro vai pro quarto.) 

 

DIOGO – Raul morreu? 

NANA – Ele não vai agüentar. Ele ama Raul mais que tudo nesse mundo. 

 

 (No quarto, Pedro coloca uma música de Raul pra tocar.) 

 

NANA – Ele não pode saber de nada. Não hoje. 
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PAULO – Ele não vai saber nunca. 

 

 (Paulo vai sair. Pedro entra.) 

 

PEDRO – Paulo... Nana... Eu ouvi a discussão. 

 

 (Pedro vai pra saída.) 

 

NANA – Pedro,/ 

PEDRO – Eu não quero falar sobre isso. Não agora. 

 

 (Pedro sai. Nana vai até a saída e chama.) 

 

NANA – Pedro! 

 

 (Tempo. Pedro não volta. Nana desaba.) 

 

NANA – Ele não vai agüentar. Ele não vai agüentar. 

 

 

 

 

 (PEDRO CANTA “PLANOS DE PAPEL”.) 

 
DEUS, EU PASSO OS SETE DIAS ÚTEIS 

TRAÇANDO NOVE DIAS FÚTEIS 

FAZENDO PLANOS DE PAPEL 

EM QUARTOS CINZAS DE ALUGUEL 

E VOU DORMIR 

MINHA CABEÇA EM CABEÇALHOS DE JORNAIS, 

MEU AMOR 

(...) 

AH, MAS QUE VOCÊ ESPERA DE MIM? 

QUE O CONSUMADO EU VÁ REPETIR OU NÃO? 

SIM, O QUE ME IMPORTA NESTE INSTANTE 
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É ESSE NÃO ME IMPORTAR CONSTANTE 

ESSE SORRISO QUE EU GUARDEI 

NESSA GAVETA A QUAL FECHEI 

PRA EU DORMIR 

COM A CABEÇA NO LUGAR QUE EU DEIXEI, 

MEU AMOR. 

 

 

 

 

(Apartamento de Diogo) 

 

 (Dia seguinte. Nana sozinha, nervosa. Chega Diogo.) 

 

NANA – E então? 

DIOGO – Ninguém sabe de Pedro. Nem os pais, nem os irmãos... 

NANA – Meu Deus! 

DIOGO – Calma, Nana. 

NANA – Como é que eu posso ficar calma, Gui, se ele não dá notícia desde ontem? Tô com 

um aperto no coração. Tô me sentindo tão culpada. 

DIOGO – Você gosta mesmo dele, né? 

NANA – Gosto. E dói. Dói muito saber que eu o magoei. E que tô magoando Paulo 

também... 

DIOGO – Sabe que eu sinto inveja dessa dor? Eu nunca amei. 

NANA – Quem sabe se, depois desse susto, você não bota a cabeça no lugar? 

DIOGO – Você acha que eu nunca quis? Tem dias que é tão difícil... 

 

 (Paulo chega.) 

 

PAULO – Oi. Alguma notícia? 

NANA – Nada. 

PAULO – Fui nos hospitais, nas delegacias, em todos os hotéis que eu lembrei. Nada. 

NANA – Onde será que ele está? 
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PAULO – A cidade tá um caos por causa do enterro de Raul. 

DIOGO – É. Aquela parte toda perto de Brotas tá impraticável. 

PAULO – Jardim da Saudade... 

NANA – Gente, o enterro! Do jeito que Pedro gostava de Raul, ele tem que estar nesse 

enterro! 

PAULO – Vai ser uma loucura chegar lá. Tá muito engarrafado. 

DIOGO – Será que tá passando alguma coisa na tevê? 

 

 (Diogo sai pro quarto.) 

 

PAULO – Desculpa. 

NANA – Não tem que se desculpar. 

PAULO – Eu... também gosto muito dele. 

DIOGO (do quarto) – Gente! Tá passando o enterro! 

NANA – Eu sei. 

 

 (Nana sai pro quarto. A cena se divide: Diogo e Nana no quarto, vendo tevê e Paulo 

sozinho na sala. Paulo cantarola “Meu amigo Pedro”33, sem banda.) 

 

PAULO – LEMBRO, PEDRO, AQUELES VELHOS DIAS 

EM QUE OS DOIS PENSAVAM SOBRE O MUNDO 

HOJE EU TE CHAMO DE CARETA, PEDRO 

E VOCÊ ME CHAMA VAGABUNDO... 

PEDRO, ONDE CÊ VAI, EU TAMBÉM VOU 

PEDRO, ONDE CÊ VAI, EU TAMBÉM VOU 

MAS TUDO ACABA ONDE COMEÇOU... 

É QUE TUDO ACABA ONDE COMEÇOU 

DIOGO – Vem ver, Paulo! O povo tá puxando o caixão! 

NANA – Tão tirando o caixão da mão da família! 

 

 (Paulo vai pro quarto.) 

 

                                                             
33 De Raul Seixas e Paulo Coelho, gravada por Raul no disco Há 10 mil anos atrás (PHILIPS, 1976). 
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PAULO –Que absurdo! 

NANA – Aaaaaaaahhhhhhh!!!!!! Ele tá vivo! 

DIOGO – Raul? 

NANA – Pedro!!!!!! 

PAULO – Onde? 

NANA – Ali! Segurando o caixão! 

PAULO – É ele sim! 

DIOGO – Maluco! 

NANA – Meu Deus! Ele tá vivo! Ele tá vivo! 

 

 (Nana, eufórica, abraça Diogo e, depois, tasca um beijo na boca de Paulo. Percebe o 

que fez e fica sem jeito.) 

 

NANA – Ele tá vivo, ele tá vivo... 

 

 

 

 

 (PEDRO CANTA “A MAÇÃ”34 PRA NANA.) 

 
SE EU TE AMO E TU ME AMAS 

E OUTRO VEM QUANDO TU CHAMAS 

COMO PODEREI TE CONDENAR? 

INFINITA É TUA BELEZA 

COMO PODES FICAR PRESA 

QUE NEM SANTA NO ALTAR? 

QUANDO EU TE ESCOLHI 

PARA MORAR JUNTO DE MIM 

EU QUIS SER TUA ALMA 

TER SEU CORPO, TUDO ENFIM 

MAS COMPREENDI 

QUE ALÉM DE DOIS EXISTEM MAIS 

AMOR SÓ DURA EM LIBERDADE 

O CIÚME É SÓ VAIDADE 

SOFRO, MAS EU VOU TE LIBERTAR 

                                                             
34 De Raul Seixas, Paulo Coelho e Marcelo Motta, gravada por Raul no disco Novo Aeon (PHILIPS, 1975). 
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O QUE É QUE EU QUERO 

SE EU TE PRIVO DO QUE EU MAIS VENERO 

QUE É A BELEZA DE DEITAR? 

 

 

 

 

(Antigo quarto de Nana) 

 

 (Pedro conversa com Nana.) 

 

PEDRO – Não quero que você pense que eu tô fazendo isso sem refletir. É claro que eu 

pensei muito sobre a gente, de ontem pra hoje, por causa disso que eu acho que rolou 

entre vocês dois. No fundo, eu sempre soube que, quando vocês se reencontrassem, 

isso ia acontecer. 

NANA – Pedro,.../ 

PEDRO – Mas eu já vinha pensando muito antes... Sobre nós... Sobre mim. Eu sei que eu te 

amo. 

NANA – Eu te amo também. 

PEDRO – Eu sei que sim. 

NANA – E eu não fiquei com você planejando te deixar assim que encontrasse Paulo! 

PEDRO – Eu não disse isso. 

NANA – Eu acreditei na gente. 

PEDRO – Eu sei! 

NANA – Mas aconteceu. E agora eu não sei o que é que eu devo fazer. 

PEDRO – Eu posso ver que você tá confusa35. E eu quero te dizer que eu não tô “tirando 

onda de herói”36. Nem tô decidindo por você. É por mim. Eu descobri que, mesmo se 

                                                             
35 Esta frase é um dos versos de “Sunseed”, canção em inglês, de Raul Seixas e Spacey Glow, gravada pelos 
dois no disco Novo Aeon (PHILIPS, 1975). A citação é minha e não da personagem; por isto, não coloquei 
entre aspas. 
36 Aqui é a personagem que cita “Cowboy fora da lei”. Daí as aspas. 
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amando, a gente tem caminhos muito diferentes. E a gente tem se magoado muito por 

não compreender isto. Lembra que o plano era ficarmos bem?37 

 

 (Pedro e Nana se abraçam, com carinho. Amigos.) 

 

 

 

 

 

 (PEDRO CANTA “MALUCO BELEZA”.) 

 
ESTE CAMINHO QUE EU MESMO ESCOLHI 

É TÃO FÁCIL SEGUIR 

POR NÃO TER AONDE IR 

CONTROLANDO A MINHA MALUQUEZ 

MISTURADA COM MINHA LUCIDEZ 

VOU FICAR 

FICAR COM CERTEZA 

MALUCO BELEZA 

EU VOU FICAR 

FICAR COM CERTEZA 

MALUCO BELEZA 

EU VOU FICAR... 

 

 

 

 

(Apartamento de Diogo) 

 

 (Paulo, Pedro e Diogo.) 

 

DIOGO – E o emprego? Você se demitiu mesmo? 

PEDRO – Pelo telefone. Vou ter que resolver isso direito lá. 

                                                             
37 Verso da canção “Vento no litoral”, de Renato Russo, gravada pela Legião Urbana no disco V (EMI, 
1991)). Novamente sem aspas, por ser uma citação minha, inclusive porque a canção só foi lançada em 1991, 
dois anos depois, portanto, dessa cena. 
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DIOGO – Cara, isso não é loucura? 

PEDRO – Eu também achava loucura Paulo sair do curso no último ano... Eu não quero 

ficar o resto da minha vida que nem o Pedro da música, indo pro trabalho todo dia sem 

saber se é bom ou se é ruim38. Tô noutra. “Tenho uma porção de coisas grandes pra 

conquistar, eu não posso ficar aí parado”39. 

PAULO – Pedro! ... Não foi por sacanagem. 

PEDRO – Paulo,... Ninguém gosta de ninguém por sacanagem. 

PAULO – Eu sei. Mas é que eu não queria que a gente perdesse a amizade por causa disto. 

PEDRO – Nem eu. 

 

 (Os dois se abraçam.) 

 

DIOGO – As garotas vão! Os amigos ficam! 

PAULO e PEDRO – Os amigos ficam! 

DIOGO – Quer dizer, nesse caso, o amigo vai! Vumbora, que você já tá atrasado! 

PEDRO – Mas a amizade fica. (Pra Paulo.) Sejam felizes. 

PAULO – Seremos. 

PEDRO – Você também, Diogo. 

DIOGO – Vou tentar. 

 

 (Pedro e Diogo saem. Entra Nana.) 

 

PAULO – E nossa história? Termina aqui? 

NANA – A gente ainda nem começou...40 

PAULO – Seremos felizes? 

NANA – Agora é futuro! 

 

 

                                                             
38 Citação à canção “Meu amigo Pedro”. 
39 Versos da canção “Ouro de tolo”. 
40 Citação à canção “Cachorro Urubu”. 
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1992 
 
(Apartamento de Paulo e Nana.) 

 

 (Paulo vê a vista da janela. Nana entra.) 

 

NANA – Presente! 

 

 (Entrega um pacote a ele. Paulo abre. É um CD.) 

 

PAULO – O Baú do Raul! Puxa... Obrigado! 

 

(Paulo beija Nana.)  

 

PAULO – Rapaz, três anos que o homem morreu e ainda tem coisa pra lançar. 

NANA – É. Três anos... 

 

 (Olham-se com ternura.) 

 

NANA – Sabe Ester, mulher de Ernesto, que foi empregado da loja de seo Emílio, irmão de 

dona Elíbia, professora de canto orfeônico de Elaine? 

PAULO – Não. 

NANA – Pois é. Ela é uma das melhores obstetras de Salvador, sabia? 

PAULO – Não. 

NANA – E é ela que vai fazer meu parto. 

 

 (Cai a ficha de Paulo.) 

 

PAULO – Não! 

NANA – Sim! 

PAULO – Não!!! 
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NANA – Sim!!!!! 

PAULO – Ahhhhhhh! Conseguimos! 

NANA – Sim! 

PAULO – Conseguimos! 

NANA – Paulo, não grita. 

PAULO – Eu vou ser pai! 

NANA – Tá todo mundo olhando! 

PAULO – Podem olhar! (Na janela.) Eu quero que todo mundo saiba: eu vou ser pai!!!! 

NANA – Que vexame! 

PAULO – Minha mulher está grávida! 

NANA – Liga não, neném. Papai é assim mesmo. 

PAULO (mais controlado) – Nana, eu nem sei o que dizer. 

NANA – Então diga que me ama e me dê logo um beijo que, a essa altura, já é o que tá 

todo mundo esperando! 

PAULO – Eu te amo. 

NANA – Eu também. 

 

 (Paulo e Nana se beijam felizes. Entra final de “Coisas do Coração” com Raul.) 

 
(...) 

COISAS DO CORAÇÃO...  

COISAS DO CORAÇÃO... 
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Hoje 
 
 

 (A banda toca “Como vovó já dizia”41, enquanto o elenco fala diretamente para a 

platéia42.) 

 

ATOR 1 (PEDRO) – No dia 21 de agosto de 89, Raul pegou seu último disco voador. E tá 

fazendo uma falta retada aqui. Aliás, tudo aqui me falta. É falta de emprego, falta de 

vergonha na cara, falta de cultura pra cuspir na estrutura. Eu não acredito em política. 

E, na minha luta diária, eu perco pra malandro, farsante, ladrão... Mas é na poesia que 

eu ganho. E essa ninguém me tira, não. Eu quero meu polegar carimbando a história, 

como Raul já dizia! 

 

 

 (Atores cantam “Como vovó já dizia”43.) 

  
QUEM NÃO TEM COLÍRIO USA ÓCULOS ESCUROS 

JÁ BEBI DAQUELA ÁGUA 

QUERO AGORA VOMITAR 

QUEM NÃO TEM COLÍRIO USA ÓCULOS ESCUROS... 

 

 

ATOR 2 (DIOGO) – A arapuca tá armada. Só que não adianta, de fora, protestar. O 

negócio é que tá muito bandeira, tá bandeira demais, meu Deus! A burrice é tanta! Tá 

tudo tão à vista! Todo mundo posando de artista... A crítica gostou, o fotógrafo vai 

documentar, é o papo do novo pop-star. E seu ego vai inflando nas alturas, como Raul 

já dizia! 

 

 
                                                             
41 De Raul Seixas e Paulo Coelho, gravada por Raul na Trilha Sonora Original da novela O Rebu, da Rede 
Globo (Som Livre, 1974). 
42 Esta cena é formada por trechos de textos e canções de Raul selecionados e alinhavados pelo ator Marcelo 
Flores a partir de uma idéia do autor. 
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 (Cantam.) 

 
QUEM NÃO TEM COLÍRIO USA ÓCULOS ESCUROS 

TANTO PÉ NA NOSSA FRENTE 

QUE NÃO SABE COMO ANDAR 

QUEM NÃO TEM COLÍRIO USA ÓCULOS ESCUROS... 

 

 

ATOR 3 (PAULO) – Fique ligado nesse xadrez organizado que tem por aí. É o jogo dos 

caçadores canibais de cabeça, onde o prato mais caro do melhor banquete é o que se 

come cabeça de gente que pensa. Se hoje a moda determina: “rock’n’me, rock’n’you, 

rock’n’Raul”, cuidado, brother! Que lugar é esse que comanda o assassínio dos poetas 

pra, depois, citá-los? Antes que o seu cérebro vivo seja comido com desejo por um 

senhor alinhado, pedindo voto, vire a mesa, reorganize esse jogo, como Raul já dizia! 

 

 

 (Cantam.) 

 
QUEM NÃO TEM COLÍRIO USA ÓCULOS ESCUROS 

UMA VEZ, A GENTE ACEITA 

DUAS, TEM QUE RECLAMAR 

QUEM NÃO TEM COLÍRIO USA ÓCULOS ESCUROS... 

 

ATRIZ (NANA) – Todo homem tem o direito de pensar o que quiser. De escrever, de 

cantar, de pintar o que quiser. Eu escolhi ser artista por amor. E esse amor é o maior 

dos combustíveis. Precisamos de atitudes à altura desse amor. E de uma arte que nos 

inspire um caminho novo, uma outra concepção de viver, o início da aventura 

fantástica, o Novo Aeon, como Raul já dizia! 

 

 

 (Cantam.) 

 
QUEM NÃO TEM COLÍRIO USA ÓCULOS ESCUROS 

                                                                                                                                                                                          
43 Alguns dos versos são das versões censuradas da letra. 
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A SERPENTE ESTÁ NA TERRA 

O PROGRAMA ESTÁ NO AR 

QUEM NÃO TEM COLÍRIO USA ÓCULOS ESCUROS 

RAULZITO JÁ DIZIA 

E EU VOU SEMPRE ME LEMBRAR44 

 

QUEM NÃO TEM COLÍRIO USA ÓCULOS ESCUROS 

QUEM NÃO TEM PAPEL DÁ O RECADO PELO MURO 

QUEM NÃO TEM VISÃO.../ 

 

 

ATOR 1 (PEDRO) – Segura a banda aí um pouquinho! 

 

 

 (A banda pára de tocar.) 

 

 

ATOR 3 (PAULO) – Vamos aproveitar esse momento juntos e imaginar esse caminho mais 

bonito pra todos, sem que ninguém precise trair, enganar, roubar, matar... ninguém. 

 

 

 (Atores e banda ficam em silêncio um tempo.) 

 

 

ATOR 1 (PEDRO) – “Sonho que se sonha só”45... 

ATOR 2 (DIOGO) – ...“é só um sonho que se sonha só.” 

ATOR 3 (PAULO) – “Mas sonho que se sonha junto”... 

ATRIZ (NANA) – “É realidade.” 

 

 

 (O ELENCO CANTA “S.O.S.”46.) 

 

                                                             
44 Esses dois últimos versos são do elenco, baseados na versão do grupo DeFalla para a canção. 
45 A partir daí, citações a “Prelúdio”. 
46 De Raul Seixas, gravada por ele no disco Gita (PHILIPS, 1974). 



Como Raul já dizia – Claudio Simões 88 

ANDEI REZANDO PARA TOTENS E JESUS 

JAMAIS OLHEI PRO CÉU, MEU DISCO VOADOR ALÉM 

JÁ FUI MACACO EM DOMINGOS GLACIAIS 

ATLANTAS COLOSSAIS QUE EU NÃO SOUBE COMO UTILIZAR 

E NAS MENSAGENS QUE NOS CHEGAM SEM PARAR 

NINGUÉM, NINGUÉM PODE NOTAR 

ESTÃO MUITO OCUPADOS PRA PENSAR 

Ô, Ô, SEU MOÇO DO DISCO VOADOR, 

ME LEVE COM VOCÊ PRA ONDE VOCÊ FOR 

Ô, Ô, SEU MOÇO, MAS NÃO ME DEIXE AQUI 

ENQUANTO EU SEI QUE TEM TANTA ESTRELA POR AÍ... 

 

 

 

 

 
“THAT’S ALL, FOLKS” 

 

 

 

 
Primeiro tratamento: 

Salvador, 28 de junho de 2001, 

dia do aniversário de Raul 

 

Revisões a 6 de julho de 2001, 

23 de outubro de 2001 

e 19 de novembro de 2002 

 

Espetáculo estreado no dia 10 de agosto de 2001 

 
 


