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Dedico esta peça: 
 
 

aos meus irmãos, Alvinho, Denize e Danilo, por serem eles minhas 
maiores referências do período em que se passa a história, 

 
àqueles que, como meus irmãos, viveram sua juventude naqueles (nem 

sempre) alegres anos 70, 
 
a Sandra Magali, por nossa juventude nos (alegres?) anos 80, 
 
a Celso Jr., pelos anos de amizade (e pelo e-mail lindo que me mandou 

depois de ler a peça), 
 
a Armando, pelo carinho, pelo apoio, pela torcida... por estar lá, 
 
a Os Argonautas, por todo o caminho até nada ser como antes, 
 
e a todos os artistas que fizeram a minha cabeça durante a minha 

infância e cujas canções me inspiraram a escrever este texto, especialmente 
Milton Nascimento e Ronaldo Bastos (de quem roubei o título), Caetano Veloso 
(de quem roubei metade das canções da peça), Gilberto Gil e Rita Lee (quase 
que a outra metade), Ney Matogrosso (que, quando eu era criança, me 
despertou a vontade de ser artista e que, anos depois, cantando Com a Boca no 
Mundo no show Olhos de Farol no Teatro Castro Alves, me despertou pra 
escrever essa história)... 

 
e, é claro, Maria Bethânia! 
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Não exijam coerência de um artista 
Glauber Rocha 

 
 
 

Só digo o que penso 
Só faço o que gosto 
E aquilo que creio 

Maysa (RESPOSTA) 
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Nada Será Como Antes estreou em Salvador, no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha, no 
dia 25 de setembro de 1999, com a seguinte ficha técnica: 
 

Direção: Claudio Simões 

Assistência de Direção: João Sanches 

 

Elenco (Os Argonautas): Alethea Novaes (Luzia) 

Arthur Brandão (Lula) 

George Vladimir (Vinícius) 

Marcelo Flores (Jesus) 

Elenco (atores convidados): Fabiana Mattedi (Dora) 

Laura Haydée (Sandra) 

Vladimir Brichta (Hans) 

Lucci Ferreira (Hans – a partir da segunda temporada) 

 

A Banda de Cá: André Tiganá (baixo) 

Fred Barreto (guitarra) 

Leonardo Bittencourt (bateria) 

 

Iluminação: Eduardo Tudella 

Operação de Luz: Celso Jr. / Rivaldo Rios 

Cenografia e Projeto Gráfico: Marcelo Flores 

Pintura dos Painéis: Pedro Marighella e Rener Rama 

Diagramação: Celso Jr. e Antônio Firmo 

Fotografias (programa e divulgação): Edmilson Barros 

Figurino: Alethea Novaes 

Assistência de Figurino: Maria Helena Novaes e Karina Alatta 
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Direção Musical e Arranjos: Luciano Bahia 

Preparação Vocal (Canto): Neto Costa 

Trilha Sonora e Pesquisa Musical: Claudio Simões e Os Argonautas 

Operação de Som: João Sanches / Claudio Simões 

Assessoria de Imprensa: Cristiane Rebouças 
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Apoio: SATED-BA - Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado da 
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Aluguel de Móveis Hospitalares, X Filmes, Blue Man, Image 
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 (Luz.) 
 
JESUS – Hoje, vamos falar sobre um tempo. 
 
LUZIA – Um tempo em que a gente achava que tudo era possível. 
 
DORA – Ou de um tempo em que a gente achava que nada era possível. 
 
LULA – Ou nada era impossível. 
 
SANDRA – Ou de um tempo em que a gente não achava nada. 
 
HANS – Ou achava melhor não achar nada. 
 
JESUS – Afinal, teve um conhecido meu que achou de achar, acharam ele, e ele nunca 

mais foi achado. 
 
LULA – Ou não. 
 
LUZIA – Eu acho... Perdi! 
 
JESUS – Nos achados e perdidos da memória: Nada será como antes! Ou Tudo ainda 

é tal e qual. Eu acho. 
 
LULA – Onde começa a história? 
 
LUZIA – A história sempre começa onde você quiser começar. 
 
LULA – Então, eu começo com a chegada a Salvador. 
 
JESUS – Que chegada a Salvador? 
 
LULA – Em 75. Chegamos pra morar em Salvador. Os quatro. Eu, você, Vinícius... 
 
 
 
 
(Rodoviária) 
 
LULA – E Scooby-doo, cadê? 
 
VINÍCIUS – No sanitário. Dor de barriga. 
 
JESUS – Tava se segurando no ônibus. 
 
LULA – Se segurava mais um pouco e fazia em casa. De táxi é rapidinho. 
 
JESUS – Ele disse que tava com medo de não ter papel no apartamento. 
 
VINÍCIUS – Besteira dele. Eu falei que tinha. Semana passada, meu pai, Lula e eu viemos pra meu 

pai fechar o contrato do aluguel e compramos tudo pra casa. 
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LULA – Menos comida, que era pra não estragar. 
 
JESUS – Sim, gente. Briguem com ele. Eu quero é ir logo pra esse apartamento pra ver se vale 

mesmo a pena sair da casa de meu pai pra vir fazer o científico em Salvador. 
 
VINÍCIUS – Se aquieta, Jesus. Que a escola aqui é melhor. 
 
LULA – Tudo aqui é melhor, né, Vinícius? 
 
VINÍCIUS – Só essa rodoviária nova que é longe de tudo. 
 
 
 
 
LUZIA – Foi em 75 também, ou 74?, que o pai de Sandra comprou um terreno enorme, 

pra fazer uma casa, no Caminho das Árvores. 
 
 
 
 
(Quarto de Luzia) 
 
SANDRA – Longe, gente. Muito longe. Perto da rodoviária nova. 
 
DORA – Oxe! Seu pai demorou tanto procurando casa e comprou terreno ali? 
 
SANDRA – Não é uma droga, Dô? Sair de Nazaré, que é um lugar massa, pra ir prum lugar que só 

tem mato! 
 
DORA – É até perigoso. 
 
SANDRA – Ele diz que aquilo vai valorizar por causa de uma loja que tão construindo lá perto: 

Iguatemi! 
 
LUZIA – Não é uma loja. É um shopping center. 
 
SANDRA – Um o quê? 
 
LUZIA – Um shopping center. Um prédio com várias lojas dentro. Como se fosse uma galeria. Só 

que maior. Não viu no jornal não, Sandra? 
 
DORA – Ah, Luzia. Até parece que não conhece Sandra desde a quinta série. 
 
SANDRA – Não tá vendo que isso não vai dar certo? Quem é que vai pra aquele fim de mundo 

comprar alguma coisa? 
 
DORA – Se encontra tudo aqui mesmo na Avenida Sete, na Baixa dos Sapateiros... 
 
LUZIA – Sei não. Dizem que vai ter até cinema dentro. 
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SANDRA – Pra ninguém ir, né? Quem é que vai deixar de ir num cinema no centro da cidade pra ir 

nesse tal... 
 
LUZIA – Shopping center. 
 
SANDRA – Isso aí. E meu pai ainda compra um terreno atrás desse troço. Não é pra matar? 
 
 
 
 
HANS – Pô, 75, eu tava noutra história totalmente diferente. Só fui entrar nessa em 77! 
 
LUZIA – Em 75, Dora, Sandra e eu já éramos amigas desde a quinta série, mas os quatro 

rapazes nem eram da nossa turma. 
 
DORA – Só foram da nossa turma a partir do segundo ano. E mesmo assim, a gente só 

começou a se aproximar mesmo no fim da terceira unidade, quando Sandra começou 
a namorar Scooby-doo. 

 
HANS – Esse Scooby-doo mesmo, eu nem conheci. 
 
SANDRA – Mas, antes mesmo de eu namorar Scooby-doo, eles já chamavam a gente de 

trio LSD. 
 
LUZIA – Luzia, Sandra e Dora. 
 
LULA – E vocês contra-atacaram com aqueles apelidos infames. 
 
LUZIA – Scooby-doo, Lula Lelé, Formiga Atômica e Tutubarão. 
 
DORA – Não. Lula Lelé, Formiga Atômica e Tutubarão foi depois, em 77. 
 
SANDRA – Claro que não. Se eram os quatro fantásticos! 
 
JESUS – Quatro fantásticos? 
 
DORA – Mas os desenhos da Lula Lelé, da Formiga Atômica e do Tutubarão só 

estrearam em 77. Ou foi em 76? 
 
JESUS – Scooby-doo já era Scooby-doo desde pequeno. 
 
LULA – Graças a Deus, os outros apelidos não pegaram. 
 
HANS – Não disfarça não que o Lula Lelé pegou,... Lelezinho. 
 
LULA – Estamos em 76. Você ainda não entrou na história,... Eduardo! 
 
HANS – Nada disso. Estamos em 77, e eu já entrei sim. 
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(Bar) 
 
HANS – Bom, meu nome é Eduardo, mas eu prefiro que me chamem de Hans. 
 
VINÍCIUS – E por que Hans? 
 
HANS – Uma empregada que teve lá em casa quando eu era pequeno. Dizia que eu parecia 

estrangeiro e só me chamava de Hans. Me acostumei. 
 
VINÍCIUS – Prazer. Eu sou Vinícius. Pode me chamar de Vinícius mesmo. 
 
HANS – Falou. 
 
LULA – Eu sou André Luiz, mas todo mundo me chama de Lula. 
 
VINÍCIUS – É o famoso Lula Lelé! 
 
LULA – Não tão famoso quanto você, Formiga Atômica! 
 
JESUS – E eu sou Tutubarão. (Aperta a mão de Hans.) 
 
HANS (imitando o Tutubarão) – Iac, iac, iac. 
 
JESUS (imitando o desenho) – Mas que falta de respeito!... Jesus! 
 
HANS (sem entender) – Que foi? 
 
JESUS – Jesus. Meu nome. 
 
HANS – Ah!... É Jesus mesmo? 
 
JESUS – Sou. Nasci em 25 de dezembro. 
 
LULA – Vem cá. Você é macrobiótico? 
 
 
 
 
DORA – Não. Isso foi na praia. Eu tava junto. 
 
HANS – Tava? 
 
DORA – Eu que marquei com eles na praia pra te apresentar. Lembram não? Primeiro dia 

de aula do terceiro ano. 
 
 
 
 
(Escola) 
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LUZIA – Scooby-doo não vem pra Salvador esse ano? 
 
VINÍCIUS – Depois da bomba que ele levou ano passado, a mãe disse que não ia mais sustentar ele 

aqui não. 
 
JESUS – Também, não deixaram ele estudar na quarta unidade... 
 
SANDRA – Não tenho nada a ver com isso. Dava muito bem pra ele passar. 
 
JESUS – Que você dava muito bem, a gente já sabia. Pra ele passar é que é novidade. 
 
SANDRA – Não dei nada! Mentira, gente! É mentira de Scooby-doo! 
 
JESUS – Então, vou perguntar pro Salsicha. 
 
DORA – E no apartamento? Tão só vocês três agora? 
 
VINÍCIUS – Por quê? Tá querendo morar lá com a gente? 
 
DORA – Tenho um primo que pode querer. 
 
SANDRA – O tal hippie? 
 
LULA – Hippie? 
 
DORA – Não é assim hippie, hippie. 
 
LULA – Não vai me dizer que é macrobiótico! Não suporto esse povo de arroz integral. 
 
LUZIA – É um cara legal. Eu conheço. 
 
DORA – Posso levar ele lá no Porto da Barra hoje. Não vai todo mundo ver o pôr do sol? 
 
 
 
 
(Porto da Barra) 
 

(Garotas de biquini e maiô e rapazes de cueca.) 
 
LUZIA – O sol tá quase se pondo e Dô, até agora, nada. 
 
SANDRA – Esse primo dela... É bonitinho, pelo menos? 
 
LUZIA (pondera) – É. 
 
SANDRA – Esses meninos, sempre de cueca. Por que é que eles não compram umas sungas? 

(Irônica.) Jesus, sua cueca é linda! 
 
JESUS – Se gostou da cueca, precisa ver o recheio. 
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SANDRA – Deus me livre! 
 
JESUS – Deixe meu pai fora disso! 
 
 (Chegam Dora e Hans.) 
 
LUZIA – Quase que o sol se põe e vocês não chegam! Oi, Hans. 
 
HANS – Tudo bom, Luzia? 
 
DORA – Essa é Sandra... 
 
SANDRA – Nossa... Prum hippie, até que é limpinho. 
 
 (Luzia cutuca Sandra.) 
 
DORA – E esses são os rapazes que eu falei. Esse é meu primo Hans. 
 
HANS – Bom, meu nome é Eduardo, mas prefiro que me chamem de Hans. 
 
VINÍCIUS – E por que Hans? 
 
HANS – Uma empregada que teve lá em casa quando eu era pequeno. Dizia que eu parecia 

estrangeiro e só me chamava de Hans. Me acostumei. 
 
 
 
 
(Porto da Barra) 
 

(Pôr do sol. Todos apreciam o pôr do sol. Hans acende um baseado e passa adiante. Reações 
diferentes de cada um ao receber o baseado. Vinícius e Dora não fumam. Jesus titubeia, mas 
acaba fumando.) 

 
VINÍCIUS – E por quê, Hans? 
 
HANS – Rapaz, não dava pra ficar na mesma casa com o velho não. Quando eu disse que não 

queria fazer vestibular, ele praticamente me expulsou de casa. 
 
LUZIA – É a ovelha negra da família! 
 
HANS – Foi por aí. Falou: faça o que eu mando ou saia de minha casa; saí. Peguei minhas coisas, 

vendi; saí pelo Brasil afora, caroneando. Quando me cansei, voltei pra Bahia e fui morar com 
um pessoal lá na Boca do Rio. Um lance de comunidade, saca? 

 
JESUS – E por que você tá querendo sair de lá? 
 
HANS – Mais por causa de minha mãe. Tá insistindo pra eu ficar mais perto. Falei que, se 

encontrasse um pessoal massa, eu pensava no caso dela. 
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LULA – Queria ter essa coragem. Dizer pra meu pai: “ó, não vou fazer vestibular não” e viver 

minha vida. 
 
DORA – Não ia fazer vestibular pra Música, Lula? 
 
LULA – Meu pai disse que se eu fizer vestibular pra Música, ele não me sustenta mais. Não vai 

pagar pra eu fazer “besteira” em Salvador. 
 
HANS – Você toca? 
 
LULA – Canto. 
 
SANDRA – Você pode fazer vestibular pra outro curso e batalhar canto fora da faculdade. 
 
JESUS – É o que eu sempre digo pra ele. Faz Medicina, que é o que o pai dele quer, e vai fazendo a 

música dele na moita. 
 
LULA – Deus me livre! 
 
JESUS – Deixe meu pai fora disso! 
 
LULA – Não tenho a menor vocação pra estudar Medicina. 
 
JESUS – Pior é Vinícius, que não pode nem ver sangue. 
 
VINÍCIUS – E se eu não fizer Medicina, meu pai me mata. 
 
LUZIA – Bateu um ventinho frio agora... 
 
SANDRA – Os rapazes podiam abraçar a gente pra aquecer. 
 
 (Sandra põe os braços de Lula sobre os ombros dela.) 
 
JESUS (pra Luzia) – Se quiser... 
 
LUZIA – Pra quê? Pra você se aproveitar? 
 
JESUS – Êta! 
 
LUZIA – Lula, já pensou em fazer vestibular pra outro curso sem ser Música? 
 
LULA – Lu, não tem nenhum que me agrade e agrade meu pai. Ele só admite uma profissão 

clássica: Medicina, Direito, Engenharia... Vou ter que passar numa dessas pra continuar em 
Salvador. 

 
JESUS – Imagine, logo você que era quem mais queria vir pra Salvador porque queria ser artista. 
 
LULA – Queria não. Quero. 
 
JESUS – Se perder no vestibular, vai ter que voltar pro interior. 
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LULA – Vira essa boca pra lá. 
 
LUZIA – Esse é o plano de vocês? Se formar e voltar pro interior? 
 
LULA – É o plano deles. 
 
JESUS – Já foi o meu. Quando eu cheguei aqui, não gostava de Salvador não. Mas agora... Não 

vejo jeito de voltar pro interior. 
 
VINÍCIUS – Como eu sei que, quando me formar, vou ter que assumir o consultório de meu pai 

mesmo, nem penso em me apegar a Salvador. 
 
LUZIA – É isso mesmo que você quer? 
 
VINÍCIUS – Não tem outro jeito... 
 
DORA – Por que é que os pais tão sempre querendo que a gente faça coisas que a gente não quer 

fazer? 
 
SANDRA – Acho que é porque a gente tá sempre fazendo as coisas que eles não querem que a 

gente faça. 
 
VINÍCIUS – Mas eu vou aproveitar enquanto estiver por aqui! Só esse ano que vou ter que estudar 

muito pra não arriscar perder. 
 
LUZIA – Esse ano todo mundo vai ter que estudar muito. 
 
JESUS – Com certeza. Esse ano é vestibular e vestibular. 
 
HANS – Inclusive, quem quiser um reforço aí em Geografia ou Física, pode me procurar que eu 

mato. 
 
SANDRA – Ai, não sei ainda pro que eu vou fazer. 
 
LUZIA – Eu vou fazer Sociologia. Não abro mão. 
 
DORA – Vou ter que fazer Pedagogia. É o que meu pai quer... E eu não acho ruim não. 
 
SANDRA – Penso em tanta coisa: Psicologia, Enfermagem, Arquitetura... 
 
VINÍCIUS – Aí, Lula! Por que você não faz Arquitetura? É clássica e tem a ver com arte. 
 
LULA – Não com música. 
 
VINÍCIUS – Guilherme Arantes fez Arquitetura. 
 
JESUS – Chico Buarque fez Arquitetura! 
 
LUZIA – Nada a ver, gente. Se ele quer música, tem que fazer o que ele quer e não perder tempo 

com outras coisas. 
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SANDRA – Também acho. Mas não é fácil não, viu, Lu? Não é todo mundo que tem um pai e uma 

mãe como os seus, que deixam tudo. 
 
LUZIA – Eles deixam porque sabem que eu tenho a cabeça no lugar. 
 
SANDRA – Dô também tem a cabeça no lugar, mas o pai não deixa fazer nada. 
 
DORA – Eu odeio meu pai. Se pudesse, matava ele com dezenove facadas. 
 
 (Reação do pessoal.) 
 
DORA – Qual é, gente? Vão dizer que nunca tiveram vontade de matar o pai? 
 
LUZIA – Ah, várias vezes. Muito normal, muito normal... 
 
LULA – Eu tive. 
 
JESUS – É, né? 
 
VINÍCIUS – Por que dezenove? 
 
DORA – Acho bonito. 
 
HANS (cantarola) – “Minha velha é louca por mim. / Só porque eu sou assim”1... 
 
 (Hans pára de cantar, mas Jesus completa.) 
 
JESUS (canta) – “Meu pai, por sua vez”... 
 
 (Sandra, Lula, Dora e Luzia vão se juntando ao canto, só Hans que não canta.) 
 

SE LIGA NA MINHA 
E NOS BOTECOS ONDE PASSA 
NÃO DÁ OUTRO PAPO 
EU SOU O CASO DELES 
SOU EU QUE ESQUENTO A VIDA DELES 

 
 (Hans acaba se animando também e canta junto.) 
 

NO FUNDO, NO FUNDO 
COLOCO OS VELHOS NO MUNDO 
BOTO NA REALIDADE 
MOSTRO A ETERNIDADE 
SENÃO, ELES PENSAVAM 
QUE TUDO ERA DIVINO MARAVILHOSO... 

 
LUZIA – Gente, olha o sol! 
 
LULA – Tá lindo hoje. 

                                                             
1 Versos de Eu sou o caso deles, canção de Moraes Moreira e Galvão, gravada pelos Novos Baianos no disco 
Novos Baianos de 1974. 
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HANS – Maravilhoso. 
 
 (Todos, menos Vinícius, aplaudem o pôr do sol.) 
 
VINÍCIUS – Não sei por que essa onda com esse pôr de sol, gente. É que nem qualquer outro. 
 
JESUS – Aí, não é não. Esse pôr do sol na Barra é especial. 
 
LUZIA – É no mar. 
 
HANS – Único pôr do sol no mar do Brasil, saca? 
 
VINÍCIUS – Mas não é no mar não. É na Ilha de Itaparica. 
 
DORA – É do lado da ilha. 
 
VINÍCIUS – Não é não. 
 
LUZIA – Olha ali o sol, caindo no mar! 
 
HANS – Olha o reflexo. 
 
VINÍCIUS – Tô vendo o reflexo. Mas não tão vendo uma linhazinha ali também não? É a ilha. 
 
SANDRA – Tô vendo linhazinha nenhuma. 
 
JESUS – É só um pedacinho de ilha. É como se fosse no mar. 
 
LULA – É o horizonte. 
 
VINÍCIUS – É a ilha. 
 
LUZIA – Vinícius, abstraia a ilha! 
 
VINÍCIUS – Não posso abstrair a ilha! A ilha tá ali. E o sol se põe em cima dela. Não é no mar. 
 
LULA – Todo mundo vê no mar. 
 
VINÍCIUS – Também, todo mundo chinchado! 
 
DORA – Epa! Eu, não! 
 
HANS (prendendo a fumaça) – Eu também não. 
 
VINÍCIUS – Só vejo na ilha. 
 
LULA – Ah, Vinícius, você.../ Rapaz! É Caetano ali? 
 
 (Os outros olham e afirmam que é.) 
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LULA – Ei, Caetano! Caetano! 
 
 (Reações dos outros.) 
 
 
 
 
JESUS – Como a gente sabia, era terceiro ano, e a gente tinha que estudar com afinco. 

Bom, pelo menos, era o que Vinícius e eu estávamos fazendo. Lula tinha facilidade 
em aprender tudo o que o professor dizia e não precisava estudar muito. Só não se 
dava bem em Geografia e Física, e Hans, claro, se prontificou a dar uma ajuda. 

 
 
 
 
(Quarto de Lula e Hans) 
 
HANS – Lelé, você tem uma voz legal. Já devia estar batalhando pra cantar na noite, conhecer mais 

gente da área. 
 
LULA – Já conheço um pessoal. Mas inda sou muito tímido. 
 
HANS – Não me pareceu tímido cantando comigo não. 
 
LULA – Com você, eu me sinto à vontade. Assim: você não é profissional, vez em quando 

desafina... Aí, eu não fico com medo de errar. 
 
HANS – É, mas eu não penso em ser artista. Você pensa. Tem que procurar gente que te faça não 

errar. Tem um pessoal conhecido meu lá na Boca do Rio. Vou te apresentar. 
 
 
 
 
JESUS – Por outro lado, as meninas levavam os estudos a sério e se reuniam sempre na 

casa de Luzia pra revisar as matérias. 
 
 
 
 
(Quarto de Luzia) 
 
SANDRA – Já viram que boquinha gostosa que ele tem? 
 
LUZIA – Nunca reparei. Lula não faz meu tipo. 
 
DORA – E ele parece a Lula Lelé mesmo. Tem um cabeção! 
 
SANDRA – Tem nada!... O pior é que tem... 
 
DORA – Dali, se eu fosse escolher, eu escolhia Vinícius. 
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LUZIA – Escolheu bem. Vinícius é o mais legal deles todos. 
 
DORA – Adoro ele... Meu primo é legal também, né? E é lindo! 
 
SANDRA – Mas é hippie! Ih... 
 
LUZIA – O único que eu tenho reserva é Jesus. Namora uma aqui, outra ali... 
 
SANDRA – E Lula é contrário. Não namora ninguém. 
 
DORA – Ninguém que a gente conheça. Ele pode ter uma namorada e não apresentar pra ninguém. 
 
SANDRA – Será? Será que ele gosta de alguém e eu não sei? 
 
 
 
 
(Quarto de Lula e Hans) 
 
 (Hans canta Pai e Mãe2. Lula, encantado.) 
 

DIGA A ELE QUE NÃO SE ABORREÇA COMIGO 
QUANDO ME VIR BEIJAR OUTRO HOMEM QUALQUER 
DIGA A ELE QUE EU QUANDO BEIJO UM AMIGO 
ESTOU CERTO... 

 
LULA (interrompendo) – Hans... Você... 
 
HANS – Sim? 
 
LULA – Nada... Forte essa música! 
 
HANS – Lindo, né? Gil tem umas coisas... 
 
 
 
 
JESUS – Não sei se foram os papos musicais com Hans ou se por influência de Luzia, 

que era super fã dela,... 
 
 
 
(Escola) 
 
LUZIA – Drama 3o Ato. É lindo. Conhece? 
 
 
 
 

                                                             
2 De Gilberto Gil, do disco Refazenda, de 1976. 
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JESUS – ... Lula, que nunca tinha gostado de Maria Bethânia, começou a ouvir a cantora 

o dia inteiro. 
 
 
 
 
(Quarto de Lula e Hans) 
 
 (Lula, sozinho, suspiroso, escuta Esse Cara3, com Maria Bethânia.) 
 
Ah, que esse cara tem me consumido 
A mim e a tudo que eu quis... 
 
VINÍCIUS (da sala) – Lula! Preciso estudar! Baixa esse som, pelo amor de Deus! 
 
JESUS (de fora) – Deixe meu pai fora disso! 
 
 (Lula baixa o som a contragosto.) 
 
 
 
 
SANDRA – Mas a gente não ficava só estudando. A gente também saia, ia à praia, ia ao 

shopping, perto lá de casa, ia à casa dos rapazes. Se divertia. Afinal, estávamos nos 
alegres anos 70. 

 
 
 
 
(Sala do apartamento dos rapazes) 
 
 (Todos reunidos. Na vitrola, Chuva, Suor e Cerveja (Rain, Sweat and Beer)4 na versão 

depressiva de Simone.) 
 
LUZIA – Muito alegre... 
 
JESUS – Ficou legal. 
 
LUZIA – Ficou. Ficou legal da pessoa encher a cara de cerveja e pular do décimo andar totalmente 

depressiva. 
 
SANDRA – Gosto não. 
 
VINÍCIUS – Ficou parecendo música de enterro. 
 

                                                             
3 De Caetano Veloso. Gravada por Maria Bethânia nos discos Drama, de 1972, e no ao vivo Drama 3o Ato, de 
1973. Esta última deve ser a versão que Lula escutava. 
4 De Caetano Veloso. A gravação de Simone é do disco Quatro Paredes de, 1974. O que importa aqui não é a 
letra da canção, mas o clima proposto pela gravação intimista da cantora (acompanhada só por um piano) que 
se contrapõe à versão carnavalesca original gravada pelo autor poucos anos antes. 
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DORA – É Simone, gente. Simone é pra baixo. 
 
SANDRA – Ela devia cantar umas coisas mais pra cima. 
 
LUZIA – É. Um sambão! 
 
JESUS – Oxe! Não tá vendo logo que Simone não tem nada a ver com sambão? 
 
SANDRA – Ai, não tem uma coisa mais animada não? Vamos dançar o gut-gut! Cadê aquele seu 

Donna Summer, Lula? 
 
LULA – Emprestei. 
 
VINÍCIUS – Lula agora só ouve música de fossa. 
 
JESUS – Parece até que tá apaixonado. 
 
SANDRA – É? 
 
LULA – Ih! Me deixem! 
 
 (Lula vai pro quarto.) 
 
SANDRA – É sério isso, gente? Por quem? 
 
VINÍCIUS – Quem sabe? Deve ser outra coroa. 
 
SANDRA – Coroa? 
 
JESUS – Ele teve um caso com uma coroa em Jauá tem uns dois anos. 
 
SANDRA – Dois anos? Mas ele tinha.../ Que mulher tarada! 
 
JESUS – Foi o primeiro do grupo a ter uma transa. 
 
LUZIA – Mas ele falou sobre alguém esses dias? 
 
VINÍCIUS – Que! Lula tá muito fechado ultimamente. Não conversa mais com a gente. 
 
JESUS – Ele não te falou nada não, Hans? 
 
HANS – Messias, pra mim mesmo não. 
 
JESUS – Bom, acabou o lado. Já que Simone não tá agradando, alguém sugere alguma coisa? 
 
HANS – Vamos dar uma olhada. 
 
 (Jesus, Hans e Vinícius saem pra ver os discos.) 
 
SANDRA – E agora? O que é que eu faço? 
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LUZIA – Vai lá no quarto falar com ele. 
 
SANDRA – Mas ele tá apaixonado por outra! 
 
LUZIA – Quem disse que é por outra? E se for por você e ele estiver tímido, sem conseguir dizer? 
 
SANDRA – Ai, meu Deus! Tô gelada! Ó! 
 
LUZIA – Vai logo! 
 
SANDRA – Ai. E se eu dormir aqui? 
 
LUZIA – O quê? 
 
DORA – Tá maluca? 
 
SANDRA – Assim: eu digo pra ele que, se ele quiser se abrir comigo, não precisa ter medo. Aí, 

durmo aqui, como quem não quer nada. Quem sabe se ele não me ataca de noite? 
 
DORA – Tá maluca. 
 
LUZIA – Ó, se fosse Jesus, acho que até dava certo. Mas Lula... 
 

(Começa a tocar uma música animada.) 
 
SANDRA – Ó, eu vou lá. Vocês inventem uma desculpa e vão embora sem mim. 
 
 (Sandra sai enquanto Jesus, Hans e Vinícius voltam.) 
 
JESUS – E aí, tá mais animado agora? 
 
LUZIA – Muito animado. Infelizmente, a gente tem que ir. 
 
VINÍCIUS – Já? 
 
LUZIA – Dora tem que ir pra casa. Tá tarde. 
 
HANS – Tarde? 
 
DORA – É. Senão meu pai, já viu. 
 
HANS – Ele tá piorando, héin? Já te deixou chegar bem mais tarde. 
 
DORA – Ele é assim, né? Melhora, piora... 
 
LUZIA – Vamos? 
 
DORA – Vamos. 
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 (As meninas se despedem dos rapazes. Jesus vai dar beijinho em Luzia, mas ela o evita e só dá 

beijinho em Vinícius. Dora, por sua vez, dá beijinho em todos os rapazes, mas demora mais ao 
se despedir de Vinícius.) 

 
LUZIA – Bora, Dora! 
 
 (Luzia e Dora vão embora, e Jesus e Hans dão um beijinho de gozação em Vinícius.) 
 
 
 
 
(Quarto de Lula e Hans) 
 
 (Lula arruma umas roupas.) 
 
SANDRA – Posso te ajudar? 
 
LULA – Obrigado. Mas não precisa. 
 
SANDRA – Ajudo. Você ficou chateado com a brincadeira dos meninos? 
 
LULA – Ah, bobagem. 
 
SANDRA – Você... tá apaixonado por alguém? Não vá se zangar. Só tô querendo ajudar. 
 
LULA – É... Talvez. 
 
SANDRA – Talvez é sim. Ela sabe? 
 
LULA – Ela? 
 
SANDRA – É. Essa... garota. 
 
LULA – Ah! 
 
SANDRA – Não é uma coroa não, é? 
 
LULA – Não. Não é uma coroa e também não sabe. 
 
SANDRA – E por que você não conta? Você não tem medo de, de repente, encontrar ela com outro 

cara? 
 
LULA – Se eu encontrar com outro cara, acho que perco o medo de contar. 
 
SANDRA – É? 
 
LULA – Sandra, eu preferia não falar sobre isso. 
 
SANDRA – Certo, certo. Mas, ó, se quiser desabafar, pode contar pra mim. Quer dizer, pode contar 

comigo. 
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LULA – Tá bom. 
 
SANDRA – Ela... É sua amiga? 
 
LULA – Posso dizer que sim. 
 
SANDRA – Não é Luzia não, né? Nem Dô? 
 
LULA – Não, não é nenhuma das duas. 
 
SANDRA (contente) – Tá. Olha, não se acanhe! Quando quiser falar comigo, pode falar sem medo, 

tá bom, meu bichinho? Posso te chamar de meu bichinho? 
 
LULA – Pode. 
 
SANDRA – Sem medo! 
 
LULA – Tá bom. 
 
SANDRA – Agora, nada de ficar aí, jururu. 
 
 (Sandra puxa Lula.) 
 
LULA – Peraí, tenho que terminar de arrumar as roupas... 
 
SANDRA – Termina depois. Vamos pra sala, que tá animado. 
 
 (Sandra sai puxando Lula.) 
 
 
 
 
(Sala do apartamento dos rapazes) 
 
 (Hans, Jesus e Vinícius estão conversando. Continua tocando a música animada. Entram 

Sandra e Lula.) 
 
SANDRA – Gostei da música. De quem foi a escolha? 
 
HANS – Minha. 
 
SANDRA – Humm. Cadê as meninas? Tão lá dentro? 
 
JESUS – Foram embora. 
 
SANDRA – O quê? 
 
VINÍCIUS – Dora teve que ir correndo por causa do pai. 
 
SANDRA – Puxa!... Gente, tô com um problema. Eu ia dormir na casa de Luzia. Ela deve ter 

esquecido. Eu moro longe, acho que não tem mais ônibus. 



NADA SERÁ COMO ANTES 22 
 
LULA – Quer pegar um táxi? A gente empresta. 
 
SANDRA – Bom, eu também posso dormir aqui se não for incômodo. Melhor que táxi. Não sei se 

vou poder pagar. Já trouxe tudo: escova de dente, camisola... 
 
JESUS, VINÍCIUS e HANS – Tudo bem. 
 
SANDRA – Tenho que ligar lá pra casa avisando. 
 
LULA – Tem um orelhão aqui perto. 
 
SANDRA – Vem comigo, meu bichinho? 
 
JESUS, VINÍCIUS e HANS – Meu bichinho? 
 
LULA – Tem que ser agora? Queria terminar de arrumar as coisas lá no quarto. 
 
SANDRA – Ah, tá. 
 
JESUS – Vumbora, eu vou com você. 
 
SANDRA – Ahn? Tá. 
 
 (Saem Jesus e Sandra.) 
 
VINÍCIUS – Dormiu de touca, Lula? 
 
LULA – Que é, Vinícius? 
 
VINÍCIUS – Sandra. Se abrindo pra você. 
 
HANS – Foi, Lelé. 
 
VINÍCIUS – Se fosse comigo, eu não negava fogo não. 
 
HANS – Se não quiser, manda pra gente que a gente... créu. 
 
LULA – Eu tenho é que arrumar minhas roupas pra não acumular trabalho. Tô com tempo pra 

pensar nisso não. Aliás, bem que alguém podia me ajudar. 
 
VINÍCIUS – Ó! Tenho que estudar antes de dormir. 
 
HANS – Vamo lá que eu te ajudo. 
 
 
 
 
(Rua) 
 
JESUS – Sua mãe não se incomoda de você dormir na casa de quatro rapazes? 
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SANDRA – Eu falei que ia dormir em Luzia. Vez em quando eu faço isso. 
 
JESUS – Não tem medo dela ligar pra Luzia e não te encontrar? 
 
SANDRA – Luzia não tem telefone. 
 
JESUS – E você? Não se incomoda em dormir na casa de quatro rapazes? 
 
SANDRA – Não. Porque eu sei que os rapazes vão me respeitar. 
 
JESUS – Depende do que você chama de respeito. 
 
 (Beija Sandra.) 
 
SANDRA – Ai, menino. Pára. 
 
JESUS – Parar pra que, se tá bom?... 
 
SANDRA – Ai, Jesus! 
 
JESUS – Que foi? Não fiz nada! 
 
SANDRA – Foi só uma expressão. 
 
JESUS – Se já tá assim, gemendo e chamando meu nome agora, imagine depois. 
 
SANDRA – Depois de quê? 
 
JESUS – Vem cá. 
 
SANDRA – Ai, meu Deus! 
 
JESUS – Deixe meu pai fora disso! 
 
SANDRA – Herege! 
 
 
 
 
(Quarto de Lula e Hans) 
 
LULA – Gostei muito do pessoal do conjunto. 
 
HANS – Eles também gostaram de você. 
 
LULA – Será que rola? 
 
HANS – Só tá com aquela dependência. Primeiro, o outro vocalista tem que definir se sai ou não. 

Saindo, acho que vai dar Lula Lelé na cabeça. 
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LULA – Tomara! 
 
 (Entra Vinícius.) 
 
VINÍCIUS – Gente, vou ter que dormir aqui com vocês hoje. Me expulsaram do quarto. 
 
LULA – Oxe, Vinícius! Brigou com Jesus? 
 
HANS – Ixe! Isso é até pecado! 
 
VINÍCIUS – Ói, o caso não é de briga não... 
 
 
 
 
(Quarto de Luzia) 
 
LUZIA – Com Jesus? 
 
SANDRA – Jesus, minha filha, Jesus! 
 
LUZIA – Não acredito! 
 
DORA – Mas você não ia atacar Lula? 
 
SANDRA – É uma estratégia, gente! É pra encorajar ele. Morou ou boiou? 
 
DORA – Boiei. 
 
LUZIA – Como é que você quer conquistar o rapaz e transa com o amigo dele? 
 
SANDRA – Mas eu não transei! 
 
LUZIA – Não? E ficou no quarto dele a noite toda fazendo o quê? 
 
SANDRA – Tem muita coisa que a gente pode fazer sem ser transa. 
 
DORA – Tipo? 
 
SANDRA – Oral... Mãozal... Não dou não, minha filha. Quero me casar virgem. 
 
LUZIA – A única virgem aqui é Dora! 
 
DORA – Precisa lembrar? 
 
LUZIA – Sandra, você faz o que faz e vem dizer que ainda é virgem? 
 
SANDRA – Claro. O hímen está intacto, o marido não vai poder dizer nada. 
 
LUZIA – Também, só o hímen, né, porque, a essa altura, nem sua orelha esquerda mais é virgem. 
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SANDRA – Não tô entendendo por que você tá tão irritada. 
 
LUZIA – Não tô irritada! Tô chateada com o pouco respeito que você tem por si mesma. 
 
SANDRA – Eu me respeito sim. Não sou que nem você não que já deu logo pro namorado pra 

depois ficar aí. 
 
LUZIA – Dei porque gostava, não tem nada demais. 
 
SANDRA – Quero ver quando casar. 
 
LUZIA –Sandra, nós estamos em 77! Os tempos são outros. 
 
SANDRA – Outros pra você. Pros homens, ainda é o mesmo. A maioria só quer casar com virgem. 

Virgem, ó! Cabaço! 
 
LUZIA – Em primeiro lugar, se o homem precisar de um hímen pra se casar, já sei que não é o 

homem certo pra mim, então, não me preocupo com isso. Em segundo lugar, eu transei com 
meu namorado, por quem eu era apaixonada, sabendo o que tava fazendo. Se, depois, a gente 
se desapaixonou, se o namoro acabou, acontece. Paciência. Mas nunca fiquei por aí me 
esfregando em a, b, c... d, até z, não. 

 
SANDRA – Também não precisa exagerar... 
 
LUZIA – Quer que eu enumere? Renato, de Biologia; Helder, o crente; Scooby-doo... 
 
DORA – Júlio César... 
 
LUZIA – Júlio César, da secretaria; Fernando, meu ex-namorado, que, quando terminei, você 

agarrou logo... 
 
SANDRA – Não, Fernando não. 
 
LUZIA – Não precisa disfarçar que eu sei. 
 
SANDRA – Dô, você contou? 
 
LUZIA – E agora, diz que tá apaixonada por Lula, mas fica de frete com esse... esse idiota desse 

Jesus, bicho, que vai com todo mundo! 
 
SANDRA – Luzia, eu sei o que eu tô fazendo. Lula falou que tá apaixonado por uma amiga que não 

é nenhuma de vocês. Ou seja, sou eu! 
 
DORA – Não necessariamente. 
 
LUZIA – Não existe só a gente no mundo. 
 
SANDRA – Ai, vocês tão me deixando nervosa. 
 
LUZIA – Ainda não entendi como é que Jesus entrou nessa história. 
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SANDRA – Lula me garantiu que, se visse a mulher que ele tá apaixonado, que eu acho que sou eu, 

se visse ela com outro, ele ia ter coragem de falar tudo pra ela. Entenderam agora? 
 
DORA – Isso é coisa de gente maluca. 
 
LUZIA – Pra mim, esse Lula é bicha! 
 
SANDRA – Luzia! Você acha mesmo? 
 
LUZIA – Eu não acho nada! Um conhecido meu achou de achar, acharam ele, e ele nunca mais foi 

achado! E agora, eu acho melhor vocês irem embora porque tá quase na hora de Locomotivas, 
e eu quero ver minha novela! 

 
SANDRA – Lu, você não gosta de novela. 
 
LUZIA – Comecei a gostar. Tchau! 
 
 (Saem Sandra e Dora. Sozinha, Luzia desarma.) 
 
LUZIA – Droga!... 
 
 
 
 
JESUS – O resto da primeira unidade transcorreu sem grandes sobressaltos. Quase 

todos interessados em estudar; Lula interessado na música; e Sandra interessada em 
Lula. 

 
 
 
 
(Escola) 
 
SANDRA – Você é homossexual? 
 
LULA – O quê? Claro que não! Que brincadeira é essa? 
 
SANDRA – Ai, meu bichinho! Desculpa! 
 
 
 
 
HANS – Ainda como parte de sua estratégia de conquista, Sandra se jogou pra cima de 

Vinícius que, como tinha dito, não negou fogo. Mas, depois, se arrependeu. 
 
 
 
 
(Sala do apartamento dos rapazes) 
 
VINÍCIUS – Deixou fazer tudo que eu queria, menos ir lá na perseguida. 
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JESUS – Comigo, foi a mesma coisa. 
 
VINÍCIUS – Não devia ter feito isso. 
 
JESUS – Oxe! Por quê? 
 
VINÍCIUS – O que é que Dora vai pensar de mim agora? 
 
JESUS – Dora? E você quer alguma coisa com Dora? Ih, rapaz! Então, pra que é que você pegou 

Sandra? 
 
VINÍCIUS – Merda! 
 
JESUS – É, né? 
 
 
 
 
HANS – Dora também não negou fogo. 
 
DORA – Han? 
 
HANS – Depois de xingar Sandra de todos os palavrões que conhecia, parou de falar com 

a amiga. 
 
 
 
 
(Escola) 
 
SANDRA – Desculpa, Dô! Desculpa! 
 
DORA – Não! 
 
 
 
 
HANS – Depois de uma semana, Dora desculpou. 
 
LUZIA – E a primeira unidade terminou triunfalmente com uma prova de Geografia cuja 

primeira questão era de múltipla escolha, valendo dois pontos. O enunciado dizia que 
o aluno deveria assinalar a resposta correta, o que nos faz supor que havia uma 
única resposta correta. 

 
JESUS – Em primeiro lugar, já é uma imbecilidade botar uma questão de múltipla escolha 

valendo dois pontos. Em segundo, a tal questão tinha, na verdade, duas alternativas 
corretas. A primeira e a última. 

 
LUZIA – Eram cinco. 
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JESUS – Só que, depois que a primeira aluna entregou a prova, o professor conferiu 

rapidamente e “descobriu” que havia um erro de datilografia na primeira alternativa: 
“Onde lê-se ‘causal’” – com causa – “leia-se ‘casual’” – ao acaso, sem causa 
aparente. Ele viu que a aluna tinha assinalado a primeira alternativa e disse: “Você 
dançou”. 

 
LUZIA – Disse, na minha cara: “Luzia, você dançou”. 
 
JESUS – A essa altura, toda a classe já tinha marcado aquela maldita primeira alternativa 

e, por ser uma questão de múltipla escolha, o professor não admitia uma correção, 
uma rasura, caso o aluno já tivesse respondido de caneta. 

 
LUZIA – Ninguém no terceiro ano responde de lápis. 
 
JESUS – Prevendo polêmica, o professor demorou o quanto pôde pra entregar as provas. 

Quando as provas voltaram pra nossas mãos, já era metade da segunda unidade. 
 
 
 
 
(Escola) 
 
LUZIA – Isso não pode ficar assim! 
 
SANDRA – Não pode, não pode! 
 
LUZIA – Manoel vai ter de reconsiderar. 
 
SANDRA – Manoel? De quem você tá falando? 
 
LUZIA – Manoel, de Geografia. 
 
SANDRA – Ah, quero saber lá de Manoel! 
 
LUZIA – Ele tirou dois pontos de todo mundo na prova da primeira unidade por causa daquela 

questão mal formulada. Isso não pode ficar assim. 
 
SANDRA – Pra que você vai se meter nisso, Luzia? Você não ficou com oito? É uma ótima nota! 
 
LUZIA – Não é uma questão de nota. É uma questão de princípio. 
 
SANDRA – Pô, se você tivesse perdido na prova... 
 
LUZIA – Teve gente que perdeu, sabia? 
 
SANDRA – Então, deixe quem perdeu se revoltar e protestar. 
 
LUZIA – Um bando de bunda-mole. Tão com medo de ele reprovar todo mundo no fim do ano. 
 
SANDRA – Então, dá uma banana pra todo mundo e pronto. 
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LUZIA – Se a gente deixar professores assim agirem como bem entenderem, como é que a escola 

vai ficar? 
 
SANDRA – E daí, Luzia? A gente tá no terceiro ano. Ano que vem, a gente não vai ter mais nada a 

ver com isso. 
 
LUZIA – Alienada! 
 
SANDRA – Alienada é você. Eu aqui, com um problema existencial sério, e você preocupada com 

um bando de bunda-mole que não tá nem aí. 
 
LUZIA – Que problema? Não vai me dizer que é Lula ainda. 
 
SANDRA – E sempre. Ai, Lu. Já tem mais de três meses que ele nem olha pra mim. O que é que eu 

faço? 
 
LUZIA – Já pensou em dizer logo pra ele que você tá afins? 
 
SANDRA – Tenho vergonha. 
 
LUZIA – Mas pra agarrar Jesus e ir pra cama, você não teve. 
 
SANDRA – Foi um deslize. 
 
LUZIA – E Vinícius, depois? Foi um deslize também? 
 
SANDRA – Nem me fale em Vinícius. Dô quase pára de falar comigo. 
 
LUZIA – Ali é outra que fica nesse chove não molha. 
 
SANDRA – E você? 
 
LUZIA – Eu? 
 
SANDRA – Até parece. Jesus! 
 
LUZIA – Já fez as contas de quantas ele já andou agarrando? Eu quero coisa melhor, tá? 
 
 (Entra Lula.) 
 
LULA – Gente! Perdi em Geografia por causa daquela questão. 
 
SANDRA – Muita gente perdeu! Eu acho um absurdo! Temos que fazer um protesto. 
 
LULA – As duas alternativas são corretas! Ele não pode considerar só a última! 
 
SANDRA – Não pode, meu bichinho! Eu tava justamente sugerindo pra Luzia um abaixo-assinado 

tanto dos que perderam como dos que passaram! 
 
LUZIA – O problema é que muitos dos que perderam estão com medo. 
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SANDRA – Você está com medo? 
 
LULA – Não. 
 
SANDRA – Então, NÃO ao medo! Vamos... Vamos conversar com os outros, vamos convencer 

esses alienados, vamos panfletar, vamos/ 
 
 (Entram Jesus e Vinícius.) 
 
JESUS – Vamos fazer um jornal! 
 
SANDRA – Isso! Pra quê? 
 
LUZIA – Isso! Pra quê? 
 
JESUS – Não tão falando da prova de geografia? 
 
VINÍCIUS – Um absurdo. 
 
JESUS – O cara enrola quase um mês pra dar essa nota e ainda faz essa sacanagem. 
 
LUZIA – Não entendo o porquê de um jornal. Não devíamos nos preocupar com medidas mais 

urgentes? Um abaixo-assinado à diretoria, requisitando um conselho de classe/ 
 
JESUS – O pessoal que perdeu tá com medo, e não sei se uma ação de um bando de alunos que 

passaram e querem apenas melhorar a nota vai ser levada em consideração. 
 
LUZIA – Lula não tá com medo. Um único aluno requisitando, já é suficiente. O professor vai ter 

que revisar a prova e, se reconsiderar a nota de um, abre brecha pros outros. 
 
JESUS – Lula, é com você. 
 
LUZIA – Mas gosto da idéia de um jornal. Pra ver se a gente mexe com a cabeça desse bando de 

alienados que tem aqui na escola. 
 
SANDRA – Eu também! 
 
JESUS – Ótimo, porque a gente vai precisar de você. 
 
SANDRA – De mim? 
 
JESUS – O grêmio não tem mimeógrafo. A gente vai precisar de um mimeógrafo pra rodar o jornal. 

Pensei em usar o da escola. 
 
SANDRA – E eu com isso? 
 
JESUS – Você podia falar com Júlio César, da secretaria. 
 
SANDRA – Pô, cês tão me botando no maior esparro! 
 
VINÍCIUS – Você não é íntima dele? 
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LUZIA – Ele não vai recusar. 
 
 (Entra Dora, bem machucada.) 
 
SANDRA – Dô! 
 
 (Dora, envergonhada, sai. Luzia vai atrás.) 
 
VINÍCIUS – Isso... foi o pai dela? 
 
SANDRA – Volta e meia faz isso. Até que demorou dessa vez. 
 
VINÍCIUS – Vocês falavam, mas eu nunca tinha visto. 
 
SANDRA – Ela não vem pra escola quando acontece. Veio hoje, não sei por quê. 
 
VINÍCIUS – Será que ela... Será que ela vai se incomodar se eu... 
 
SANDRA – Não. Acho que vai ser bom. 
 
 
 
 
(Passeio Público) 
 
 (Luzia consola Dora. Chega Vinícius. Pede pra ficar no lugar de Luzia.) 
 
VINÍCIUS – Posso? 
 
 (Luzia sai.) 
 
DORA – Ele me obrigou a vir pra escola. Que vergonha... 
 
VINÍCIUS – Não precisa ter vergonha da gente. 
 
DORA – Ele até demorou, essa vez. Quatro meses. 
 
VINÍCIUS – E por quê? 
 
DORA – Por tudo. Por nada. Implica se eu saio e chego tarde, se eu não saio, se solto o cabelo, se 

saio sem sutiã... Já tô acostumada. 
 
VINÍCIUS – Não pode se acostumar com isso. 
 
DORA – Ele é amigo de Manoel. Ficou sabendo ontem à noite que eu tinha perdido na prova. 

Chegou em casa, eu já tava dormindo... Acordei com ele gritando, batendo. Não tava 
entendendo nada, e ele batia, batia. Me xingava de puta. Por quê, pai? Sua puta! Por quê? 
Batia. Calma, Francisco, minha mãe pedindo. Puta! O esforço que eu faço por vocês! Puta! 
Puta! Puta! Puta!... Eu não sou puta, meu pai! Vai ser, se não estudar! 
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VINÍCIUS – Não vai. 
 
 (Vinícius beija Dora.) 
 
DORA – Vinícius.../ 
 
VINÍCIUS – Faz tempo que eu quero fazer isso. 
 
 (Beijam-se, apaixonados.) 
 
VINÍCIUS – Eu quero cuidar de você. 
 
 (Abraçam-se.) 
 
 
 
 
(Bar) 
 

(Jesus, Lula, Luzia e Sandra tomam uma cerveja ou lancham enquanto debatem. Hans, que 
está de garçom, serve a mesa dos amigos.) 

 
LUZIA – Agora, já temos dois alunos requerendo o conselho. Já é melhor! Acho que a manchete do 

nosso jornal tem que ser em cima dos dois. O que vocês acham? 
 
JESUS – Eu não acho nada! Um conhecido meu achou de achar, acharam ele, e ele nunca mais foi 

achado. 
 
LUZIA – Sabia que isso de discutir o jornal em mesa de bar não ia dar certo! 
 
JESUS – Que é isso? A gente não pode fazer uma brincadeira? 
 
LUZIA – Eu não estou brincando. Deixe pra brincar depois que a gente resolver tudo sobre o jornal. 
 
JESUS – Quem foi que deu a idéia desta porra deste jornal? 
 
LUZIA – Por você, fica só na idéia. 
 
JESUS – Você é chata, hein? 
 
LUZIA – E você, prepotente! 
 
HANS – Eh, isso vai acabar em casamento, hein? 
 
LUZIA – Não enche o saco você também. 
 
HANS – Calma, Lâmpada Queimada! 
 
SANDRA – Lâmpada queimada? 
 
HANS – Luzia, não luz mais. 
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SANDRA – Ah, Hans! Essa foi péssima! 
 
HANS – Reconheço que essa foi sem inspiração. 
 
JESUS – Foi mal. 
 
LUZIA – Vamos voltar pro jornal, por favor? 
 
LULA – Lu, a gente já não tinha acertado qual seria a manchete? 
 
JESUS – Já, mas ela gosta de repetir tudo trocentas vezes. 
 
LUZIA – Não tava nada certo. A gente tinha uma idéia geral, Lula. O que eu tô propondo é 

diferente! 
 
SANDRA – Falando em proposta, eu tenho uma. Por que, além dessas coisas todas sobre política 

estudantil, a gente não bota uma coluna de fofoca? 
 
JESUS – Fofoca? 
 
LUZIA – Você tá louca? 
 
JESUS – Sandra, você não entendeu. A nossa proposta é séria. 
 
SANDRA – Mas é sério, gente. Porque esse negócio de política estudantil só já saiu de moda, não 

vende. A gente tem que botar fofoca, uma letra de música, uma poesia... 
 
HANS – Nisso, eu posso ajudar. 
 
SANDRA – Tem de ter umas ilustrações. 
 
HANS – Nisso eu também posso ajudar. 
 
JESUS e LUZIA – Não! 
 
SANDRA – Por que não? 
 
JESUS – Música e poesia, pode até ser. 
 
LUZIA – Mas fofoca não. 
 
SANDRA – Uma fofoquinha só! Eu fiquei sabendo que a vice do diurno tá tendo um caso com o 

encanador que foi fazer as obras da escola. 
 
LULA – A virgem? 
 
SANDRA – Bom, não foi bem um caso. Como todo mundo sempre fala que ela é louca porque já 

tem 50 e ainda é virgem, o encanador disse, na cantina, pra quem quisesse ouvir, que ele ia dar 
um jeito. 
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JESUS – Só isso? 
 
SANDRA – Só. Mas a gente pode insinuar que, depois disso, ela ficou muito mais dócil. 
 
LUZIA – Taí, gostei. 
 
JESUS – Oxe! Já vai concordar com uma besteira dessas? Mulher já gosta de fofoca, né, Lula? 
 
LUZIA – Achei divertido. E ainda posso pedir prum primo meu vender uns exemplares no outro 

colégio em que ela ensina. 
 
JESUS – Tá certo! Então, vamos votar. Quem for pela fofoca... 
 
 (Todos, exceto Jesus, levantam a mão.) 
 
JESUS – Ok. Fofoca! 
 
LULA – Gente, eu tenho um troço importante pra dizer pra vocês. Eu acho que não vou ter tempo 

de produzir esse jornal. 
 
JESUS – Peraí, Lula. Um dos mais interessados é você. 
 
LULA – Vou começar a ensaiar com o conjunto e, pra mim, isso é mais importante que passar em 

Geografia, morou ou boiou? 
 
SANDRA – Tá certo, meu bichinho. Tem que fazer o que você gosta! 
 
HANS – Bom, gente. Eu posso ficar no lugar do Lula. O que tiver que fazer, eu faço. Não vou 

deixar Lelé perder a chance de fazer um show, né, Lelezinho? 
 
 (Hans abraça Lula.) 
 
LULA (sem graça) – Obrigado. 
 
HANS – Vocês já pensaram num nome pro jornal? 
 
 (Percebem que não pensaram nisso. Sandra levanta a mão.) 
 
 
 
 
(Sala do apartamento dos rapazes) 
 
DORA – Badalo? 
 
VINÍCIUS – Assim ouvi dizer. 
 
DORA – Só podia ser idéia de Sandra. 
 
 (Beijam-se.) 
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DORA – Meu amor, você não acha que a gente tinha que se envolver mais com esse jornal? 
 
VINÍCIUS – O Badalo? 
 
DORA – Não acho legal a gente ficar só namorando enquanto eles tão se empenhando numa coisa 

que, de qualquer forma, tem a ver comigo. Eu fui uma dos que perderam em Geografia. 
 
VINÍCIUS – E justo você e Lula não tão batalhando o jornal. 
 
DORA – Pois é. Eu quero me envolver mais. 
 
VINÍCIUS – Vamos falar com o pessoal! 
 
 
 
 
(Escola) 
 
JESUS – Jóia! Tava precisando de mais gente mesmo. Porque Sandra, além da fofoca e do 

mimeógrafo, não fez mais nada. Só quer saber agora de ver os ensaios de Lula. 
 
DORA – Eu quero trabalhar. 
 
JESUS – Não chamei antes porque não queria cortar o barato de vocês. Começo de namoro... 
 
DORA – Só não posso ficar até tarde fora de casa, por causa de meu pai. 
 
VINÍCIUS – Jesus, esse artigo sobre Manoel de Geografia não tá muito forte não? 
 
JESUS – Achou também? 
 
VINÍCIUS – Isso aqui pode dar problema. 
 
JESUS – Avisei pra Luzia. O artigo é dela. Mas aquela ali é teimosa... Aliás, vê se dá uma acalmada 

nela, Dô. Tá difícil de agüentar, viu? 
 
DORA – Pode deixar. Falando nisso, cadê ela? 
 
JESUS – No mimeógrafo, tensa. 
 
 (Dora sai.) 
 
JESUS – Tá dureza, viu? Não sei o que é, rapaz, mas Luzia me tira do sério. 
 
VINÍCIUS – E você já esteve no sério alguma vez, Jesus? 
 
JESUS (muito sério) – Muitas. 
 
VINÍCIUS – Calma! Essa menina tá mexendo com você, héin? 
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(Sala do apartamento dos rapazes) 
 
HANS – Lelezinho? Tá em casa? 
 
 (Entra Lula.) 
 
LULA – Tavam até essa hora fazendo o jornal? 
 
HANS – Valeu a pena. Aqui ó: o primeiro número do Badalo, especialmente pra Lelé! 
 
LULA – Massa! 
 
HANS – Amanhã de manhã a gente distribui. Esses aqui, eu vou levar pro primo de Luzia. 
 
LULA – Ah, o que estuda no colégio em que a nossa vice-diretora dá aula. 
 
HANS – E você? Estréia mesmo amanhã? 
 
LULA – Amanhã! Não tô nem acreditando. 
 
HANS – Isso é motivo pra uma comemoração! Eitcha! Vamos dançar, Lelezinho! 
 
 (Hans sai e liga o rádio. Lula protesta. Hans volta e, debochado, pega Lula pra dançar. 

Rodopia com Lula. Lula, incomodado.) 
 
LULA – Hans! Pára! Tenho que descansar, senão amanhã não vou ter voz... 
 
HANS – Gostei de ver! Profissional! 
 
LULA – Pois é! O negócio é sério. 
 
HANS – Puxa. Tava com saudade de você, Lelé. A gente ficou tão envolvido nessas coisas, que 

nunca mais conversou. 
 
LULA – É. Mas foi até bom. 
 
HANS – Por quê? 
 
LULA – Besteira minha. É o sono, não sei mais o que tô dizendo. Vamos dormir? 
 
HANS – Vamos, que amanhã vai ser o grande dia! 
 
 
 
 
(Escola) 
 
 (Jesus, Vinícius e Luzia vão chegando e encontram Sandra, nervosíssima, e Dora.) 
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SANDRA – Vocês não sabem o que aconteceu! 
 
JESUS – Que foi? Os jornais sumiram. 
 
SANDRA – Pior! Fomos censurados! 
 
JESUS – O viado do Manoel! Sabia que aquele artigo tava forte demais. 
 
DORA – Não foi por causa do artigo sobre Manoel. 
 
LUZIA – Não? 
 
DORA – Foi por causa da fofoca sobre a vice-diretora. 
 
SANDRA – Ai, gente. Se eu soubesse que ia dar nisso, eu não tinha sugerido. 
 
JESUS – Tá na cara que isso é desculpa. 
 
LUZIA – Claro! É pra não dizer que é repressão política! 
 
JESUS – Esse diretor diz que é liberal, mas não passa de um reacionário. 
 
LUZIA – Diz que tá censurando a história da vice, mas não quer é que o pessoal leia nossa crítica 

ao professorado autoritário! 
 
SANDRA – Não é não. Ele permitiu que o jornal circulasse, mas só sem o artigo sobre a vice. 
 
LUZIA – Não acredito! 
 
VINÍCIUS – Então, foi a fofoca mesmo que foi censurada? 
 
SANDRA – O pior é que ninguém quer comprar o jornal sem a fofoca. 
 
DORA – A gente chegou a vender uns antes da censura. Quem comprou tá alugando. Pelo dobro do 

preço de venda. 
 
JESUS – Peraí! A gente se acaba de trabalhar, e são os outros que lucram? 
 
LUZIA – Não ficou nenhum com vocês? 
 
SANDRA – Nada. 
 
JESUS – Sacanagem! 
 
DORA – Os de Hans! Os que ele foi levar pro seu primo! 
 
LUZIA – Isso! 
 
JESUS – Vou ver se pego ele no caminho! 
 
VINÍCIUS – Eu vou com você. 
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(Pátio da Escola) 
 
 (Jesus, Vinícius, Lula e Hans chegam com o jornal sem censura e encontram Luzia e Dora.) 
 
LUZIA – Lula! Veio também? 
 
LULA – Oxe! Você acha que eu ia perder essa “badalação”? 
 
 (Começam a vender o jornal: “Olha o Badalo sem censura! O Badalo com a matéria sobre a 

vice virgem! Olha o Badalo completo! O Badalo inteiro, até o talo!” Chega Sandra.) 
 
SANDRA – Nuvens negras! O diretor tá puto porque vocês tão vendendo o Badalo sem censura. 

Disse que, se a gente insistir, ele suspende os sete. 
 
HANS – Então, ele tá maluco, porque eu não sou aluno dessa escola. 
 
LUZIA – E agora? 
 
VINÍCIUS – Suspensão? 
 
SANDRA – Não é melhor/ 
 
JESUS – Que é isso, gente? Não tem nem o que pensar! A gente não pode recuar agora. 
 
DORA – Tá certo! Por mim, a gente continua vendendo. 
 
VINÍCIUS – Então, tô nessa! 
 
LULA – Eu quero mais é que ele me expulse! 
 
LUZIA – Não precisa nem perguntar. 
 
SANDRA – Bom... Seja o que Deus quiser! 
 
JESUS – Beleza! Então, eu proponho que a gente não venda mais! Vamos distribuir de graça, em 

protesto! 
 
 (Jesus sobe numa cadeira e começa a discursar enquanto os outros distribuem Badalos.) 
 
JESUS – Colegas, temos que lutar contra a arbitrariedade do diretor, da vice virgem e do professor 

Manoel, que nos roubou dois pontos de sua prova. Lanço a proposta de greve. Vamos deixar de 
freqüentar as aulas do professor Manoel até que ele se retrate. Vamos dizer não às vice-
diretoras virgens! Vamos arranjar consolos pra elas! 

 
TODOS – Apoiado! 
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(Barzinho.) 
 
 (Show de Lula. Lula canta uma música bem animada. Os outros seis dançam, vendo o show. 

No fim da música, Lula fala ao microfone.) 
 
LULA – Quero dedicar esse show a esse pessoal animado que vocês estão vendo ali. Juntos, quase 

fomos presos hoje e, juntos, estamos aqui! 
 
 (Os outros seis fazem uma folia.) 
 
 
 
 
JESUS – Nunca tínhamos nos sentido tão unidos e tão felizes. Tínhamos a sensação de 

que o mundo era nosso. De que poderíamos tudo. 
 
 
 
 
(Sala do apartamento dos rapazes.) 
 

(Todos bêbados e felizes.) 
 
LUZIA – Duas semanas de suspensão. Sabem o que significa isso? Vamos perder as provas da 

segunda unidade. 
 
JESUS – Duvido que eles sustentem isso. É claro que eles vão fazer uma segunda chamada pra 

gente. 
 
VINÍCIUS – Tomara! 
 
SANDRA – Quando a polícia chegou, morri de medo. Pensei que a gente ia ser preso. 
 
HANS – Não agüentei foi com a cara daquela vice-diretora. Alguém precisa comer aquela mulher 

urgentemente. 
 
DORA – Você devia fazer essa caridade pra gente. 
 
HANS – Ali, só se for por trás, pra não ter que ver a cara. 
 
 (Risos gerais.) 
 
HANS – Ai, Jesus! Ops! Nada pessoal! 
 
SANDRA – Você gosta por trás, é? 
 
HANS – Adoro. Quer experimentar? 
 
 (Hans dá um beijo daqueles em Sandra. Churria geral.) 
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LULA – Vocês podiam, pelo menos, fazer isso no quarto. 
 
VINÍCIUS – Que é isso, Lula? Que repressão é essa? 
 
LULA – Não é repressão, é que descambou pra baixaria, é “por trás”, “quer experimentar”. 
 
HANS – Não tô vendo baixaria nenhuma, Lelezinho. 
 
SANDRA – Você acha que eu não devo “experimentar”, meu bichinho? 
 
LULA – Você faz da sua vida o que você quiser. 
 
SANDRA – Ok! Então, eu quero propor um jogo! (Pega um tamanco.) O jogo da verdade. Quem o 

tamanco apontar tem que fazer uma declaração de amor! 
 
LUZIA – Isso não vai prestar! 
 
LULA – Pra que isso? 
 
JESUS – É só uma brincadeira. 
 
 (Roda o tamanco. Pára em Dora.) 
 
LUZIA – Dora! 
 
SANDRA – Dora não vale. Já tem namorado! 
 
DORA – Por que não? Eu quero me declarar pro meu namorado. 
 
JESUS – Isso, Dô! Tem que reivindicar! 
 
DORA (se prepara) – Vinícius, ai lóviú como nunca ai loviei ninguém. 
 
 (Manifestações. Enquanto os outros estão distraídos, Sandra aponta o tamanco pra Lula.) 
 
SANDRA – Lula! 
 
LUZIA – Você roubou! 
 
SANDRA – Lula! 
 
TODOS – Lula! Lula! Lula!... 
 
LULA – Eu não quero. 
 
TODOS – Ah!!! 
 
SANDRA – Tem que falar. Quem é sua paixão misteriosa? 
 
VINÍCIUS – Fala, Lula. É só uma brincadeira. 
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LULA – Não gosto dessa brincadeira. Tô indo! 
 
JESUS – Calma, cara! Pra onde você vai? 
 
LULA – Tem outra comemoração pra eu ir. Tchau! 
 
 (Lula sai puto da vida.) 
 
SANDRA (pra Lula ainda escutar) – Vamos pro quarto, Hans? 
 
HANS – Que jeito? 
 
 (Sandra e Hans saem pro quarto.) 
 
JESUS – Ê, Sandrinha... Só falta agora ela pegar Lula. 
 
LUZIA – E nós duas! Porque, do jeito que ela tá indo... 
 
DORA – Acho melhor eu ir embora! Meu pai tá viajando, minha mãe me deixou chegar mais tarde 

hoje, mas é melhor não abusar. Me deixa em casa, amor? 
 
VINÍCIUS – Claro. Sempre deixo. 
 
 (Vinícius e Dora saem. Hans volta pra sala.) 
 
HANS – Jesus,... 
 

(Vê que Jesus está sozinho com Luzia.) 
 
HANS – Hummmm... 
 

(Jesus e Luzia o repreendem.) 
 
HANS – Jesus,... tem manteiga aqui em casa? 
 
SANDRA (de fora) – Hans! Não! 
 
HANS – Sem sal! 
 
 (Hans volta pro quarto. Luzia e Jesus se divertem. Riem até que se olham com ternura. Olho a 

olho.) 
 
JESUS – Não tá ficando tarde pra você ir pra casa sozinha? 
 
LUZIA – Tá cedo ainda. Ou você quer que eu vá embora agora? 
 
JESUS – Não. 
 
 (Tempo. Continuam olho a olho. Luzia vira o tamanco pra ela.) 
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LUZIA – Acho que tenho sido muito injusta com você. Você não é o cara irresponsável, 

inconseqüente, que eu pensava. 
 
JESUS – Se você acha que pedir consolos pras vices virgens não é inconseqüência... 
 
LUZIA – Achava que, com você, era tudo fogo de palha. Que, se o pau quebrasse mesmo, você ia 

ser o primeiro a fugir da briga. Mas não. Você enfrentou, você brigou. E mais: você fez todo 
mundo brigar junto com você. Foi outro Jesus que eu conheci hoje. 

 
JESUS – Me senti o mesmo Jesus de sempre. 
 
LUZIA – Se você se enxergasse com meus olhos, veria como esse Jesus é diferente. 
 
JESUS – Talvez, se você me enxergasse com os meus olhos, veria como é o mesmo. 
 
LUZIA – Isso me lembra um poema de Clarice Lispector. “Encontro de dois. Olho a olho. Cara a 

cara. E quando estiveres perto, eu arrancarei teus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu 
arrancarás meus olhos e colocarás no lugar dos teus.”... 

 
JESUS – “Então, eu te olharei com teus olhos, e tu me olharás com os meus”.5 
 
LUZIA – Conhecia? 
 
JESUS – Tem num disco de Bethânia. 
 
LUZIA – Rosa dos Ventos. É um dos meus preferidos... 
 
JESUS – Dos meus também. Principalmente porque o lado B começa com minha música. 
 
LUZIA – Menino Jesus6... 
 
JESUS – Tem outro dela que começa com a sua. (Cantarola) “E Luzia? / E Luzia? / E Luzia? / 

Estou tão cansado, mas disse que ia / Luzia Luluza está lá / Me esperando”7... 
 
LUZIA – Não sabia que você gostava tanto de Bethânia. 
 
JESUS – Não gostava. Mas andei escutando os discos que você emprestou pra Lula. Queria 

entender por que é que você gosta tanto dela. Acho que acabei gostando também. 
 
LUZIA – E por que você queria saber por que é que eu gosto dela? 
 
 (Jesus vira o tamanco pra ele.) 
 
                                                             
5 Na verdade, esse “poema” é um texto de Moreno, um dos “papas” do psicodrama. Luzia pensa que é de 
Clarice Lispector porque conheceu o texto no disco Rosa dos Ventos, de Bethânia, de 1971, e no encarte do 
disco há essa confusão. Um texto de Clarice é creditado a Moreno e esse, que eles falam, é creditado a 
Clarice. 
6 Referência à canção Minha História, versão de Chico Buarque para a italiana Gesubambino (Jesus menino) 
de Lucio Dalla. 
7 Luzia Luluza (Gilberto Gil). Essa canção foi gravada originalmente por Gilberto Gil em 1969 e é cantada 
pela banda que acompanha Maria Bethânia na abertura do disco A Cena Muda, de 1974. 
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JESUS – Acho que é porque eu já te olhava com teus olhos, mas não queria enxergar. 
 
 (Os dois se olham emocionados. Os corpos se aproximam. Os lábios se encontram num beijo 

apaixonado.) 
 
 
 
 
(Barzinho) 
 
 (O conjunto acompanha Sandra, que canta uma música romântica pra Lula ver. Quando 

termina a canção, Sandra agradece aos músicos e vai falar com Lula.) 
 
SANDRA – E aí? Vai me chamar pra cantar junto ou não vai? 
 
LULA – Quando você quiser. 
 
SANDRA – Jura? 
 
LULA – Juro! 
 
SANDRA – Massa! Tô duranga! 
 
LULA – Seu pai devia entender que a suspensão foi por uma causa justa. 
 
SANDRA – E meu pai quer lá saber de justiça? Disse que só volta a me dar mesada se eu tirar 10 

em todas as matérias na terceira unidade. 
 
LULA – Quer dizer, ele não vai te dar mesada nunca mais! Se grila não. Não sabe como é pai? 

Daqui a pouco ele esquece. 
 
SANDRA – É... Ó, brigado, viu? 
 
LULA – Não tem que brigar não. 
 
SANDRA – É que você ficou essa semana toda sem falar direito comigo que/ 
 
LULA – Esqueça isso. 
 
SANDRA – Você ficou com ciúme? Na noite do jogo da verdade? 
 
 (Reação de Lula.) 
 
SANDRA – Seja sincero! Eu preciso saber. Você ficou com ciúme? 
 
 (Tempo.) 
 
LULA – Fiquei. 
 
SANDRA (feliz) – Eu sabia! 
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(Sandra dá um chupão em Lula. Lula a afasta.) 

 
LULA – Sandra! 
 
SANDRA – Que foi? Machucou? 
 
LULA – Não quero! 
 
SANDRA – Você não gosta de mim? 
 
LULA – Não transo com mulher. 
 
SANDRA – Você é homossexual? 
 
LULA – Não, Sandra! Tenho tesão em cortinas. Adoro transar com cortinas... 
 
SANDRA – Você é homossexual! Droga! Por que não falou antes? 
 
LULA – Pensei que você já tivesse sacado. Na noite do jogo da verdade. Pensei que você tivesse 

fazendo aquilo pra me forçar a contar! 
 
SANDRA – Era pra te forçar a dizer que tava apaixonado por mim. Eu pensei que você tivesse 

apaixonado por mim. Uma pessoa que era sua amiga, não era coroa... E você ficou com uma 
cara quando Hans me beijou/ 

 
LULA – Era por causa dele. Eu sou apaixonado por Hans. 
 
 (Tempo.) 
 
SANDRA – Ele sabe? 
 
LULA – Nem pode saber. Ninguém sabe. 
 
 (Tempo. Sandra abraça Lula.) 
 
SANDRA – Ô, meu bichinho. Me desculpe. Eu não sabia que você gostava dele... Me perdoe. 
 
LULA – Gosto muito. Gosto do jeito dele. O jeito que ele fala, que ele canta. O jeito de me chamar 

de Lelezinho. Gosto até do jeito que ele dorme. 
 
SANDRA – Ele ronca? 
 
LULA – Às vezes. 
 
SANDRA – Ô, meu bichinho, tá apaixonado mesmo! 
 

(Tempo.) 
 
SANDRA – Por que você não conta pra ele? 
 
LULA – Tenho medo de acabar nossa amizade por causa disso. 



NADA SERÁ COMO ANTES 45 
 
SANDRA – Entendo. 
 
LULA – Inda mais agora que ele transou com você. 
 
SANDRA – Puxa! Isso desqualifica tanto assim uma pessoa? 
 
LULA – Não! É que, agora, eu sei que ele gosta é de mulher. Antes, não. 
 
SANDRA – Ele pode ser gilete! E ó: comigo, ele não transou de verdade não. 
 
LULA – Ele não...? 
 
SANDRA – Ele sim! Mas foi só por trás. Ele tem fixação nesse negócio por trás. 
 
LULA – Mas, se ele quisesse pela frente, você não ia deixar, né?! 
 
SANDRA – É... Mas também nunca vi com outra garota. Que nem você. 
 
LULA – Será? Sei lá. Ele tem umas coisas estranhas. Outro dia, me pegou pra dançar. Fiquei todo 

incomodado. 
 
SANDRA – Tá vendo! Aí tem coisa! Ô, meu bichinho! Ou será que agora eu devo dizer “Ô, minha 

bichinha!”? 
 
LULA (divertindo-se) – Você não presta! 
 
SANDRA – Pode contar comigo agora. E quanto a Hans, vamos descobrir se ele é ou não. Vou te 

ajudar! 
 
LULA – Eu te amo, sabia? 
 
SANDRA – Grande consolo. 
 
 (Lula beija Sandra. Se abraçam.) 
 
 
 
 
(Quarto de Lula e Hans) 
 
 (Sozinho, Hans toca o violão e canta Minha Mulher.8) 
 

MEU BICHINHO BONITO 
MEU BICHINHO BONITO 
MEU BICHINHO BONITO 
TUDO É MESMO MUITO GRANDE ASSIM PORQUE DEUS QUER 
MINHA MULHER 
MINHA MULHER 
MINHA MULHER... 

                                                             
8 De Caetano Veloso. Do disco Jóia, de 1975. 
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QUANDO EU FOR VELHO 
QUANDO EU FOR VELHINHO, BEM VELHINHO 
COMO SEREMOS 
COMO SEREI 
COMO SERÁ? 
QUANDO EU FOR VELHO 
QUANDO EU FOR VELHINHO, BEM VELHINHO 
COMO SEREMOS 
COMO SEREI... 
 
(Pára de tocar, pensativo.) 

 
HANS – Como será? 
 
 
 
 
(Sala do apartamento dos rapazes) 
 
 (Jesus e Luzia namoram.) 
 
LUZIA – Você podia ficar mais uma semana. Pelo menos até eu ir pra Belo Horizonte. 
 
JESUS – O problema é Vinícius. Por ele, a gente já tinha ido assim que recebeu a suspensão. A 

gente só ficou mesmo porque ainda tinha a esperança de uma segunda chamada. 
 
LUZIA – Sacanas. Não voltaram atrás mesmo. 
 
JESUS – É só uma nota. A gente recupera. Ninguém vai deixar de fazer vestibular por causa disso. 

Como disse seu pai, o importante foi que a gente não cedeu e lutou até o fim. 
 
LUZIA – Ele gostou de você. 
 
JESUS – Eu também. Adorei meu futuro sogro. 
 
LUZIA – Sogro? Já tá pensando em se casar? 
 
JESUS – Casar, formar uma família. Você não pensa nisso não? 
 
LUZIA – Não pra agora. Quero me formar antes, ter uma estabilidade. Sou muito nova ainda. 
 
JESUS – Você não é nada romântica, sabia? 
 
LUZIA – Sou romântica, mas sem exageros. Mas pode deixar. Vou dizer pra meu pai que você 

gostou do... sogro. 
 
 (Luzia beija Jesus.) 
 
 
 
 
(Rua) 
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 (Vinícius e Dora namoram na calçada.) 
 
DORA – Vou morrer de saudade. 
 
VINÍCIUS – Não. Quem vai morrer sou eu. 
 
 (Beijam-se.) 
 
DORA – Tem certeza que vai falar pra seu pai sobre a suspensão? 
 
VINÍCIUS – Não tem outro jeito. Ele vai querer saber das notas. 
 
DORA – Mente. Diz que esqueceu de levar o boletim. 
 
VINÍCIUS – Essas coisas não funcionam. 
 
DORA – Comigo não funcionou? Meu pai e minha mãe nem desconfiaram. Pedi pra Manoel não 

contar nada pra meu pai, e ele compreendeu. 
 
VINÍCIUS – Aquele filho da puta. Ficou foi com remorso de ter feito o que fez. 
 
DORA – Deixa o boletim aqui! 
 
VINÍCIUS – Dora, é meu pai. É diferente do seu. Ele não vai me matar por causa disso. 
 
DORA – E se ele não deixar você voltar pra Salvador? 
 
VINÍCIUS – Eu sei o que eu vou dizer. Fique tranqüila. Em julho, eu tô de volta. 
 
 
 
 
LULA – Essas foram as primeiras férias que eu não passei com meus pais. Fiquei sozinho 

com Hans no apartamento. Quer dizer, quase sozinho. 
 
SANDRA – Ah, eu fui pra lá pra ajudar Lula. Como é que eu ia saber que Hans tinha se 

apaixonado por mim? 
 
HANS – Me apaixonar por Sandra foi questionar todos os meus valores. Por um lado, 

estava minha convicção de que o amor tinha que ser livre. Por outro, eu ficava 
incomodado por ter me apaixonado por uma garota que parecia a edição viva do 
Kama Sutra. 

 
SANDRA – Virgem! 
 
HANS – Eu não queria falar com Lelé sobre isso. Já desconfiava que ele tava apaixonado 

por mim e não sabia como tocar nesse assunto com ele sem que ele se ofendesse ou 
se magoasse. Mas não dava pra ficar com Sandra lá o tempo todo me tentando. Aí, 
sugeri a Lelezinho que ele sugerisse a Sandra que ela não ficasse tanto lá em casa. 
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(Quarto de Lula e Hans) 
 
SANDRA – É óbvio que ele quer ficar mais tempo sozinho com você! 
 
LULA – Você acha? 
 
SANDRA – Acho. E acho que você tem que aproveitar e se declarar de vez. 
 
LULA – Não dá. Não consigo chegar assim direto e dizer: Hans, eu te amo! 
 
SANDRA – E se for assim... indiretamente? Você ainda tá com aqueles discos que Luzia te 

emprestou? 
 
 
 
 
(Barzinho) 
 

(Show. No palco, Sandra e Lula cantam uma música animada. Na platéia, Hans e Dora. A 
canção termina. Aplausos. Sandra sai do palco.) 

 
LULA (ao microfone) – “Mora comigo, em minha casa, um rapaz que eu amo. Aquilo que ele não 

me diz porque não sabe, vai me dizendo com seu corpo que dança pra mim. Ele me adora, e eu 
vejo, através de seus olhos, um menino que aperta o gatilho do coração sem saber o nome do 
que pratica. Ele me adora, e eu me gratifico só pelos olhos que eu vejo. Corto todas as cebolas 
da casa, arrasto os móveis, incenso... Ele tem medo de dizer que me ama, me aperta a mão e 
me chama de amigo.”9 

 
 (Canta Esse Cara10.) 
 

AH, QUE ESSE CARA TEM ME CONSUMIDO 
A MIM E A TUDO QUE EU QUIS 
COM SEUS OLHINHOS INFANTIS 
COMO OS OLHOS DE UM BANDIDO 
ELE ESTÁ NA MINHA VIDA PORQUE QUER 
EU ESTOU PRA O QUE DER E VIER 
ELE CHEGA AO ANOITECER 
QUANDO VEM A MADRUGADA ELE SOME 
ELE É QUEM QUER 
ELE É O HOMEM 
EU SOU APENAS... 

 
 (Emenda com Encouraçado11.) 
 

                                                             
9 Texto de Luiz Carlos Lacerda. Encontra-se no disco Drama 3o Ato de Maria Bethânia, de 1973, antecedendo 
a canção Esse Cara, de Caetano Veloso. 
10 De Caetano Veloso. Ver notas 3 e 9. 
11 De Sueli Costa e Tite Lemos, gravada por Bethânia no disco A Cena Muda, de 1974. 
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EU, BANDOLEIRO 
EU, O PROSCRITO 
EU, O FORA DA LEI 
E O QUE FAZER? 
EU QUERO 
EU QUERO 
EU QUERO! 

 
(Lula termina a música olhando pra Hans.) 

 
 
 
 
(Portaria do prédio) 
 
 (Lula e Hans chegam do show. Uma certa dificuldade em falar no ar.) 
 
LULA – Veio calado o caminho todo. 
 
HANS – Pensando. 
 
LULA – Hum, hum. 
 
HANS – Lelezinho, Lelezinho... 
 
LULA – Você não disse o que achou do repertório novo. 
 
HANS – Eu acho... que a gente precisa conversar. 
 
LULA – Também acho. Vamos subir? 
 
HANS – Você é apaixonado por mim? 
 
LULA – ... 
 
HANS – Bom, eu acho que é. E fico contente. Porque você é um cara muito legal. Mas fico triste. 

Porque você é um cara muito legal, mas eu vou ter que ser sincero: eu não transo com homem. 
 
LULA – Eu já imaginava. 
 
HANS – Além do mais/ 
 
LULA – Você é apaixonado por Sandra. 
 
HANS – Isso. 
 
LULA – Também já imaginava. 
 
 (Um tempo.) 
 
LULA – Foi um vexame o show hoje... 
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HANS – Vexame? Não! ... Foi a melhor declaração de amor que eu já ouvi. 
 
LULA – Obrigado. Mas a idéia foi de Sandra. 
 
 (Acham graça.) 
 
HANS – Eu te amo, sabia? 
 
LULA – Grande consolo. 
 
 (Hans beija Lula. Se abraçam.) 
 
 
 
 
LULA – Uma das melhores coisas que podem acontecer a uma pessoa é ela poder ser 

verdadeira com quem ela ama. Pela primeira vez, eu estava me sentindo livre. Não 
queria perder essa sensação. 

 
 
 
 
(Sala do apartamento dos rapazes) 
 

(Jesus e Vinícius ainda com pacotes e mochilas da viagem. Lula e Luzia.) 
 
VINÍCIUS – Você não tá sendo radical demais? 
 
LULA – Tô sendo sincero. Se não quiser continuar sendo meu amigo por causa disso/ 
 
JESUS – O que Vinícius tá falando não é sobre nossa amizade. É sobre essa coisa de assumir.../ 
 
LULA – Qual o problema, Jesus? Vai ter vergonha de andar comigo agora? 
 
JESUS – Se a gente tivesse vergonha, não saía com você há muito tempo! Ou você acha que o que 

você tá contando é novidade? 
 
VINÍCIUS – A gente sempre desconfiou. Só que achava que era você que tinha que falar antes. 
 
JESUS – A gente não tem vergonha de você, Lula! A gente só tem medo que você sofra. 
 
LULA – Eu sofria era me escondendo! Agora, eu tô feliz! 
 
JESUS – Só que vai ter muita gente que vai preferir que você se esconda. E que vai tentar te ferir, 

entende? É por isso que a gente tá achando você radical demais! 
 
LUZIA – Posso falar o que eu acho? 
 
LULA – Claro, Lu. 
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LUZIA – Eu acho que Lula tá sendo muito corajoso. E eu admiro isso. Vi uma entrevista com 

Maysa, tem uns dois anos, e ela disse uma coisa tão legal que eu não esqueci. “Hoje em dia, a 
coisa mais fácil do mundo é não ser”. A gente passa o tempo todo fugindo de uma necessidade 
de ser, “então, é mais fácil não ser”. E acho que isso é mesmo a cara de nossos tempos. Sabe 
aquela coisa de “eu não acho nada; um conhecido meu achou de achar, acharam ele, e ele 
nunca mais foi achado”? É a gente. A gente não acha mais nada. Não é mais nada. Nossa 
geração já pegou tudo no fim. A revolução sexual, não foi a gente que fez. A luta contra a 
ditadura não tá mais com a mesma força. Porra, até o Geisel se diz a favor da abertura! Eu 
conheci gente que lutou, que morreu lutando, gente que foi expulsa do país. O que a gente faz 
não tem a mesma importância. O sonho acabou. Aí, eu vejo Lula, e começo a achar que o 
sonho na verdade é outro. A gente não fez a revolução sexual, a gente não lutou contra a linha 
dura de Médici, mas a gente tem que continuar lutando pra ser. A gente tem que parar de fugir. 
E ser! 

 
LULA – É o que eu tô fazendo. 
 
LUZIA – Eu sei. E eu gosto de você porque você é. 
 
VINÍCIUS – “É mais fácil não ser”... 
 
LULA – E não precisam se preocupar. Eu sei que tem muita gente que não vai aceitar, mas eu tô 

aprendendo a me defender. 
 
JESUS – Só que, quando encontrar esse tipo de gente, não se esqueça de que tem a gente, que gosta 

de você assim: sendo. 
 
VINÍCIUS – E nunca vai deixar de gostar. 
 
 (Os quatro se abraçam.) 
 
JESUS – E aquela história da coroa de Jauá? 
 
LULA – Pura invenção, né? 
 
JESUS – Eu sabia! 
 
 (Riem. Jesus pega um revólver de dentro da mochila.) 
 
JESUS – Já que você tá aprendendo a se defender... Tome. 
 
 (Jesus entrega o revólver para Lula.) 
 
LULA – O que é isso, Jesus? Tá maluco? 
 
JESUS – Maluco é seu pai que insistiu pra gente trazer isso. 
 
VINÍCIUS – Ele tá preocupado com você cantando na rua até tarde... Mandou pra você se defender. 
 
LULA – Ave Maria! 
 
JESUS – Deixe minha mãe fora disso! 
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LULA – Vou ficar com isso não! 
 
 (Vinícius toma o revólver das mãos de Lula.) 
 
VINÍCIUS – Eu fico. Se eu não passar no vestibular, eu me mato. 
 
JESUS – Opa! Passa isso pra cá. 
 
 (Jesus toma o revólver de Vinícius. Risos gerais.) 
 
VINÍCIUS – E Dora? Ela tá sabendo que a gente ia chegar hoje? 
 
LULA – Ela... 
 
LUZIA – Ela não tá podendo sair de casa. 
 
VINÍCIUS – O pai? 
 
LUZIA – Não deixa nem ela atender o telefone. Proibiu ela de falar comigo e com Sandra. 
 
JESUS – Por que isso, gente? 
 
LULA – Descobriu sobre a suspensão. 
 
VINÍCIUS – Como? 
 
JESUS – Só pode ter sido o viado do Manoel! Desculpa, nada pessoal. 
 
VINÍCIUS – Eu... Vou dar um rolé. 
 
 (Vinícius sai.) 
 
JESUS – Foda isso! Não bastava o que o pai dele fez, e agora mais essa. 
 
LUZIA – Que foi que aconteceu? 
 
JESUS – Disse um monte de merda pra ele, na frente de todo mundo, por causa da suspensão. Que 

ele era uma vergonha pra família; qual era o exemplo que ele tava dando aos irmãos? Qual o 
rumo que ele queria dar pra vida dele? 

 
LULA – A mãe, então, deve ter ficado histérica. 
 
JESUS – Você conhece a peça. Ficou as férias todas martelando que ele tem que passar em 

Medicina, que tem que passar em Medicina, Medicina, Medicina, que é o sonho do pai, que 
eles sempre fizeram propaganda dele pros amigos.../ 

 
LUZIA – Todos os pais dizem essas coisas, gente. 
 
LULA – Mas Vinícius leva os dele muito a sério, Lu. 
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JESUS – Ele, agora, tá se sentindo culpado por ter entrado na onda do Badalo junto com a gente. 
 
LUZIA – E o que é que ele pretende fazer agora? 
 
 
 
 
(Pátio da escola) 
 
 (Vinícius e Dora conversam.) 
 
VINÍCIUS – Eles me botaram na parede, entende? Eu perdi as provas da segunda unidade por causa 

daquela maluquice. Eu não podia deixar isso acontecer. 
 
DORA – O que isso tem a ver com a gente? 
 
VINÍCIUS – E ainda tem seu pai. A gente nem sabe se vai poder se ver sem ser na escola. 
 
DORA – Eu dou um jeito, eu falo com ele... 
 
VINÍCIUS – Não dá. Não posso perder meu tempo/ 
 
DORA – Eu sou perda de tempo? 
 
VINÍCIUS – Entenda. Não é que você seja perda de tempo, mas... Puxa, namoro toma tempo. 
 
DORA – A gente pode estudar junto. 
 
VINÍCIUS – Não é a mesma coisa. Você sabe que a gente não consegue se concentrar nos estudos 

quando tá junto. E ainda tem o tempo que eu te levo em casa/ 
 
DORA – Pára! Não quero mais ouvir. Eu não acredito que você tá terminando por causa do tempo 

de me levar pra casa! 
 
VINÍCIUS – Você sabe que não é isso. 
 
DORA – Pensei que você gostasse de mim. 
 
VINÍCIUS – Eu gosto! Mas não posso. 
 
 (Dora vai embora.) 
 
VINÍCIUS – Não posso, droga! Tenho que estudar! Tenho que fazer Medicina! Tenho que mostrar 

pra meu pai que eu sou capaz! Droga! Procura me entender! 
 
 
 
 
(Barzinho / Rua) 
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 (Barzinho sem clientes. Ensaio. Lula e Sandra cantam Com A Boca No Mundo12. Hans assiste 

ao ensaio. Em outro foco de luz, na rua, longe do ensaio, Vinícius continua arrasado com o fim 
do namoro.) 

 
UH! QUANTAS VEZES ELES VÃO ME PERGUNTAR 
SE NÃO FAÇO NADA A NÃO SER CANTAR 
(A NÃO SER CANTAR) 
UH! QUANTAS VEZES ELES VÃO ME RESPONDER 
QUE NÃO HÁ SAÍDA A NÃO SER MORRER 
(A NÃO SER MORRER) 

 
(Sai luz da rua. No barzinho, Lula e Sandra continuam a cantar.) 

 
ISSO NÃO TEM MAIS JEITO 
FOI TUDO DITO E FEITO.../ 

 
(Entra Dora com uma mochila. Sandra pára a música.) 

 
SANDRA – Dô! Que você tá fazendo aqui a essa hora? 
 
LULA – O velho liberou? 
 
DORA – O velho não manda mais em mim. Daqui a três horas é meu aniversário. Dezoito anos! Tô 

caindo fora. 
 
HANS – Peraí, Dozinha, caindo fora pra onde? 
 
DORA – Não sei. Por isso que vim te procurar. 
 
LULA – Você pode ficar lá em casa. 
 
DORA – Obrigado, Lula. Mas lá não dá. Você sabe por quê. 
 
HANS – Tem um pessoal amigo meu lá na Boca do Rio.../ 
 
DORA – Me leva lá agora? 
 
SANDRA – Dô!... É sério? 
 
DORA – É. Diz tchau pra Luzia por mim. Procurei ela, mas ela tá lá com Jesus, eu preferi não ir. 

Não queria me encontrar com Vinícius. 
 
SANDRA – Eu digo. 
 
LULA – E a escola? 
 
DORA – Não sou eu que pago a escola. 
 
SANDRA – E seu pai? Que foi que ele disse? 
 
                                                             
12 De Rita Lee, Luiz Sérgio e Lee Marcucci. Gravada por Rita Lee no disco Entradas e Bandeiras, de 1977. 
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DORA – Não sei. Ele não tava em casa. Deve estar enchendo a cara pra variar. 
 
SANDRA – E se ele procurar a gente? O que a gente diz? 
 
HANS – É claro que a gente não vai dizer que ela foi pra Boca do Rio. 
 
DORA – Sandra,... Diz a meu pai que eu vou ser puta! 
 
HANS – Que é isso...? 
 
DORA – Vamos, Hans? 
 
LULA – Dô... Essa é pra você. 
 
 (Lula canta Cartão Postal13. Os amigos abraçam Dora.) 
 

PRA QUE SOFRER COM DESPEDIDA 
SE QUEM PARTE NÃO LEVA 
NEM O SOL NEM AS TREVAS 
E QUEM FICA NÃO SE ESQUECE TUDO QUE SONHOU? 
EU SEI 
(...) 
ALGUÉM QUANDO PARTE É PORQUE OUTRO ALGUÉM VAI CHEGAR 
NUM RAIO DE LUA, NA ESQUINA, NO VENTO OU NO MAR 
O ADEUS TRAZ A ESPERANÇA ESCONDIDA 
PRA QUE SOFRER? 
 

DORA – Diz a meu pai que eu vou ser feliz. 
 
 
 
 
LULA – A terceira e a quarta unidades do terceiro ano voam. O que interessa mesmo é 

estudar pro vestibular. 
 
SANDRA – É claro que, da nossa turma, só quem se dedicou mesmo a estudar pro 

vestibular foi Vinícius. 
 
HANS – Jesus começou a se envolver cada vez mais no movimento estudantil. 
 
 
 
 
(Pátio da escola) 
 
JESUS – Os estudantes da UFBA vão entrar em greve a partir de amanhã! A minha proposta é que 

nós, secundaristas, sigamos em passeata até a reitoria da Universidade em apoio! 
 
 
 

                                                             
13 De Rita Lee e Paulo Coelho. Gravada por Rita Lee no disco Fruto Proibido, de 1976. 
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HANS – Já Lula e Sandra faziam da vida uma festa. 
 
 
 
 
(Quarto de Lula e Hans) 
 
SANDRA – Uma boate gay? 
 
LULA – Safari! Quer ir comigo? 
 
SANDRA – Eu quero! Tô achando que eu sou sapatão! 
 
 
 
 
HANS – Sandra também resolveu voltar a me usar com uma certa freqüência, o que não 

me desagradou nem um pouco! 
 
LUZIA – Eu tive de parar de usar a pílula e passei a usar a tabelinha. 
 
JESUS – E eu tive que usar camisinha. 
 
LULA – Não. Naquele tempo não tinha aids. 
 
JESUS – Mesmo assim, deu merda! 
 
LUZIA – Se você tivesse usado a camisinha, não tinha dado merda! E não chame seu 

filho de merda! 
 
HANS – Mas isso vem depois. Antes, teve a merda do Francês. 
 
 
 
 
(Fila de inscrição pro vestibular) 
 
VINÍCIUS – Que fila! 
 
LULA – Calma, Vinícius. A gente já tá chegando. Você não vai perder a inscrição no vestibular 

não. 
 
VINÍCIUS – Por que é que a gente deixou pra se inscrever no último dia? 
 
JESUS – Sandra, que não decidia nunca pra que curso ia fazer. 
 
SANDRA – Não venha não, que você até agora não escolheu. 
 
 (Jesus marca na ficha de inscrição.) 
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JESUS – Acabo de escolher. 
 
VINÍCIUS – Sabia que devia ter me inscrito logo, mas fui na onda de vocês. 
 
LULA – Ah, Vinícius, muito mais astral todo mundo se inscrever junto. 
 
SANDRA – E Luzia, que não chega? 
 
JESUS – Gente, língua estrangeira, a gente opta pelo quê? 
 
VINÍCIUS – Inglês, é claro! Tá doido de fazer Francês? 
 
JESUS – Mas aqui não tem “Inglês” ou “Francês”. Tem 1 e 2. 
 
LULA – Xi, não sei não. 
 
SANDRA – Vou perguntar pro moço ali. 
 
VINÍCIUS – Não! Vão achar que a gente é burro. 
 
LULA – Cadê o manual? 
 
JESUS – Não trouxe não. Cadê o seu? 
 
VINÍCIUS – Ninguém trouxe? 
 
SANDRA – Pelo menos, alguém leu? 
 
JESUS – E agora? 
 
VINÍCIUS – A gente tem que usar a lógica. Qual é a língua mais popular, Inglês ou Francês? 
 
LULA – Eu acho que é Inglês. 
 
VINÍCIUS – Eu também. Pra mim, a opção 1 é Inglês. 
 
JESUS – Opção 1. 
 
SANDRA – Opção 1. 
 
 (Todos marcam opção 1.) 
 
LULA – Ó, a gente já pode ir. 
 
JESUS – Vão lá. Vou ficar na fila guardando o lugar de Luzia. 
 
 (Lula, Vinícius e Sandra saem da fila. Chega Luzia.) 
 
LUZIA – E ai, já escolheu pra que vai fazer? 
 
 (Luzia pega a folha de inscrição de Jesus.) 
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JESUS – Economia. 
 
LUZIA – Massa... Oxente! Por que você optou por Francês? 
 
JESUS – Francês? Opção 1 é Francês? 
 
LUZIA – É. Inglês é 2. 
 
JESUS (revoltado) – Qual o critério que eles usam pra dizer que Francês é 1 e Inglês é 2? 
 
LUZIA – Ordem alfabética... 
 
 
 
 
(Sala do apartamento dos rapazes) 
 
VINÍCIUS – O quê? 
 
SANDRA – Eu não sei nada de Francês. 
 
VINÍCIUS – Eu não sei nada de Francês! Eu tenho que passar nesse vestibular! 
 
JESUS – Todo mundo tem que passar, Vinícius. 
 
VINÍCIUS – Mas você vai fazer prum curso fácil. Sabe qual é a concorrência pra Medicina? 
 
SANDRA – Eu também tô fazendo pra Medicina... 
 
VINÍCIUS – Você não tem a obrigação de passar como eu tenho. 
 
LULA – Pra mim, tá ótimo. Só me inscrevi em Medicina pra satisfazer meu pai, mas vou errar 

todas as que eu souber pra não correr o risco de passar. 
 
LUZIA – Vinícius, por que você não toma um curso intensivo de Francês? 
 
VINÍCIUS – Com que dinheiro? 
 
JESUS – Pede pra seu pai. 
 
VINÍCIUS – É? E vou dizer o quê? Que eu fui burro o suficiente pra não ver no manual que a 

opção 1 era Francês? 
 
HANS – Se quiser, eu posso ajudar. 
 
VINÍCIUS – Vai me dizer que, além de Geografia e Física, você também é fera em Francês? 
 
HANS – Eu não. Mas minha mãe... 
 
SANDRA – Aí, Hans! Pau pra toda obra. 
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HANS – Você, se feche, que eu não quero conversa com você não. 
 
 
 
 
LULA – Hans tava puto com Sandra por causa de uma conversa que eles tinham tido uns 

dias antes. 
 
 
 
 
(Quarto de Lula e Hans) 
 
SANDRA – Ah, Hans, eu gosto de você. Você sabe que eu gosto. Mas só vou fazer tudo, tudo, com 

o cara que eu for me casar. 
 
HANS – Então, a gente se casa. 
 
SANDRA – Que condição você tem de casar, Hans? Vai sustentar os filhos como? Vendendo 

artesanato? Fazendo bico no bar? Se enxerga! 
 
 
 
 
(Quarto de Lula e Hans) 
 
 (Hans escuta Minha Mulher com Caetano14. Entram Jesus e Vinícius.) 
 
JESUS – Hans... Você tá... precisando de alguma coisa? A gente tá preocupado. 
 
HANS – Se preocupe não, Messias! 
 
VINÍCIUS – Tem uns dois dias que você não sai de casa... Tá... triste. 
 
HANS – Tô me enxergando. 
 
 
 
 
LUZIA – Finalmente, o vestibular! 
 
LULA – Depois da última prova, combinamos de ver o pôr do sol no Porto. Tivemos uma 

surpresa. 
 
 
 
 
(Porto da Barra) 

                                                             
14 A mesma que Hans cantou em uma cena anterior, de Caetano Veloso, do disco Jóia, de 1975. 
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DORA – Gente! Não agüentei! Voltei! 
 
TODOS – Dô!!! 
 
 (Abraços gerais. Vinícius se aproxima.) 
 
VINÍCIUS – Oi, Dora. 
 
DORA – Oi, Vinícius. 
 
 (Os dois se afastam do resto do grupo. O pessoal vê o pôr do sol como na primeira cena de 

pôr do sol enquanto Vinícius e Dora conversam.) 
 
VINÍCIUS – Você ainda tá magoada comigo? 
 
DORA – Pra lhe ser absolutamente sincera, não. É engraçado, mas acabei encontrando meu 

caminho. Se você não tivesse terminado o namoro, talvez eu continuasse sendo aquela menina 
com medo do pai, acostumada à dor. Agora, eu sigo o caminho que eu decido. E fico contente 
de você estar seguindo o seu também. Você vai passar no vestibular, com certeza. E vai ser um 
ótimo médico. 

 
VINÍCIUS – É... Então, sem ressentimentos? 
 
DORA – Que é que eu posso dizer? Ainda ai lóviu, mas tenho ailoviado bastante por aí também. 
 
VINÍCIUS – “Alô, viado”? Não sabia que Lula tava com telefone! 
 
LULA – Que é que tão falando de mim aí? 
 
VINÍCIUS – Nada não. 
 
 (Vinícius e Dora se integram ao grupo.) 
 
SANDRA – Caetano vem ou não vem hoje? 
 
LUZIA – Que tanto você quer com Caetano, Sandra? 
 
SANDRA – Ele me abraçou ontem! 
 
LULA – Caetano abraça todo mundo. 
 
SANDRA – Mas comigo foi diferente, gente. Acho que pode rolar algo mais. 
 
JESUS – Você não quieta o facho nunca, não? 
 
HANS (pra Sandra) – Pra seu governo, ele também me abraçou. 
 
LULA – Hummm. É o Leãozinho... 
 
HANS – Vamos parar com essa conversa e vamos nos concentrar no solzinho ali. 
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DORA – Tá caindo no mar. 
 
VINÍCIUS – Mas não é no mar não, gente. É na Ilha! 
 
 
 
 
(Porto da Barra) 
 

(Mais tarde. Todos foram embora, exceto Luzia e Dora.) 
 
LUZIA – Cê tá legal mesmo lá na Boca do Rio? 
 
DORA – Muito. Acho que, pela primeira vez, eu não tô com medo de viver minha própria vida. E 

você? Que é que tá te grilando? 
 
LUZIA – Tô atrasada. 
 
DORA (contente) – Lu! 
 
LUZIA – Pode não ser nada; pode ser só a tensão do vestibular... 
 
DORA – Pode ser uma gravidez! 
 
LUZIA (um pouco contente também) – Pode ser... 
 
DORA – Qual é o grilo? Seus pais? 
 
LUZIA – Jesus. 
 
DORA – Ele não quer? 
 
LUZIA – Ele não sabe. 
 
DORA – Ó, não adianta nada ficar aí se angustiando antes de ter certeza. Quando é que sai o 

resultado? 
 
LUZIA – Ainda não fiz o teste. 
 
DORA – Luzia! 
 
LUZIA – Tô com medo... 
 
 
 
 
(Quarto de Lula e Hans / depois, Sala do apartamento dos rapazes) 
 

(Jesus, Hans e Vinícius conversam.) 
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JESUS – É mais ansiedade do que medo. 
 
HANS – Por causa do vestibular? 
 
JESUS – Não é só o vestibular. É o futuro. Quando eu cheguei em Salvador, eu era muito bitolado. 

Cresci pensando em seguir os passos do meu pai: casar cedo, ter meus filhos, levar aquela 
vidinha quadrada. Não tava nem aí pro que tava acontecendo no resto do mundo. Agora, eu sei 
de outras coisas... Não dá mais pra ser como era. 

 
HANS – Já eu... (Cantarola) “Quero uma casa no campo”...15 Tô querendo casar, ter filhos... 
 
JESUS – Não! Tenho muita coisa pra fazer! 
 
HANS – Vai continuar no movimento estudantil? 
 
 (Na sala, entra Luzia, com o resultado do teste de gravidez nas mãos. Fica na sala e reflete.) 
 
JESUS – Vou além! Vou entrar de vez na luta! Os militares tão falando em abertura, mas a gente 

sabe que, se depender deles, vai se abrir muito pouco. A gente não pode dar folga. Já que não 
dá pra bater de frente contra eles, vamos comer o mingau pela beirada, que a gente chega lá. 

 
HANS – Essa é minha estratégia também. Vou pegar Sandra de jeito. Deixa sair o resultado do 

vestibular! 
 
 (Luzia entra no quarto.) 
 
HANS – Luzia! 
 
JESUS (beijando a namorada) – Oi. Lu. 
 
LUZIA (grave, pra Jesus) – Preciso conversar com você. 
 
 (O rádio é ligado alto com um locutor falando. Lula e Sandra entram na sala, anunciando que 

o rádio tá dando o nome dos aprovados no vestibular. Vinícius vai pra sala, logo seguido por 
Jesus e Hans. Luzia ainda fica um tempo no quarto, mas vai pra sala também. Todos se 
mobilizam para escutar os nomes. Tá começando o resultado de Medicina. O locutor vai 
dizendo os nomes dos aprovados.) 

 
VINÍCIUS – Eu tenho que passar, eu tenho que passar! 
 
LULA – Eu tenho que perder, eu tenho que perder! 
 
LUZIA (nervosíssima) – Calma, gente! Vai dar tudo certo! 
 
JESUS – Um André, um André! 
 
SANDRA – André Luiz de quê? 
 
HANS – Psst! 

                                                             
15 Citação à canção Casa No Campo, de Zé Rodrix e Tavito, gravada por Elis Regina no disco Elis, de 1972. 
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 (Tensão crescente. Chega em André Luiz. Passam os Andrés todos, mas Lula não foi 

classificado.) 
 
LULA – Perdi! Perdi! 
 
 (Comemoram.) 
 
SANDRA – Agora, sou eu! 
 
HANS – Sandra de? 
 
LULA – É Marassandra! 
 
HANS – Marassandra? 
 
LUZIA – Junto e com dois “S”. 
 
HANS – Você nunca me disse que seu nome era Marassandra! 
 
SANDRA – Porque isso não é nome, é maldição. 
 
 (Locutor entra em Márcio sem passar por Marassandra.) 
 
SANDRA – Droga... 
 
JESUS – Também, né, Sandra? Não estudou. 
 
SANDRA – Tudo bem. Ano que vem eu faço Enfermagem, que é mais fácil. E, se perder, no ano 

seguinte, eu faço LIC. 
 
HANS – LIC? 
 
SANDRA – Licenciatura em Ciências. 
 
HANS – Ó a letra V! A letra V! 
 
 (O locutor lê o nome de Vinícius. O pessoal explode de alegria. Entra Dora com um jornal nas 

mãos.) 
 
DORA – O resultado do vestibular no jornal! 
 
 (Excitação geral. Luzia pega o jornal das mãos de Dora e confere junto com Jesus e Hans.) 
 
LUZIA – Passamos! 
 

(Jesus e Luzia se abraçam. Hans pega o jornal das mãos dele e confere.) 
 
HANS – Passei! Passei, Lelezinho! Passei! 
 
SANDRA – Como assim “passei”? Você fez vestibular? 
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HANS – Fiz. Pra Administração. 
 
SANDRA – Por que é que todo mundo sabia menos eu? 
 
HANS – Queria te fazer uma surpresa. 
 
 
 
 
(Bar) 
 
 (Show. Hans canta uma canção pra Sandra com o conjunto. Depois, Sandra e Hans se beijam, 

apaixonadamente. Vão pra balcão onde estão Jesus, Luzia, Vinícius, Lula e Dora.) 
 
HANS – Já combinei com meu pai, vamos abrir um negócio juntos. E agora? Quer casar comigo? 
 
SANDRA – Claro que eu quero! 
 
LULA – Então, não vai viajar com a gente, né? 
 
LUZIA – Viajar? 
 
LULA – Eu e o pessoal do conjunto, a gente tá querendo se aventurar em outros lugares. 
 
DORA – Massa, Lula! Tô querendo me aventurar também. Hoje mesmo, combinei com um pessoal 

de ir pra Matchu Pitchu. 
 
LUZIA – Fazer o quê em Matchu Pitchu? 
 
DORA – Tô numa busca espiritual, saca? 
 
JESUS – Gente, vocês já se deram conta? Hoje, começa uma vida nova pra gente. 
 
LUZIA – O futuro é nosso! 
 
VINÍCIUS – Eu proponho um brinde! 
 
TODOS – Um brinde! 
 
VINÍCIUS – Que o futuro de todos vocês seja maravilhoso. 
 
HANS – De todos nós, né, Vini? 
 
JESUS – Ao futuro! 
 
TODOS – Ao futuro! 
 
 (Brindam.) 
 
VINÍCIUS – Vocês vão pra casa agora? 
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SANDRA – Não, vamos ficar mais um pouquinho. 
 
LULA – Vamos comemorar! 
 
DORA – Claro! 
 
JESUS – Já tá querendo ir, Vinícius? 
 
LUZIA – Fica mais um pouco. 
 
VINÍCIUS – Eu vou. Eu estou... tão cansado... Tchau pra vocês. 
 
 (Vinícius se afasta do grupo animado. Aos poucos, o grupo desanima.) 
 
 
 
 
JESUS – Ele deixou duas cartas. 
 
 
 
 
(Quarto de Jesus e Vinícius) 
 
VINÍCIUS – Pai, passei. Agora, o senhor e minha mãe não precisam mais ter vergonha de mim nem 

se preocupar com o meu futuro. Passei. Podem dizer pros amigos que seu filho passou em 
Medicina. Podem ter orgulho de mim. Passei. Vinícius. 

 
 (Sobe a música Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua16, enquanto Vinícius tira a roupa.) 
 
Há quem diga 
Que eu dormi de touca 
Que perdi a boca 
Que eu fugi da briga 
Que eu caí do galho 
E que não vi saída 
Que eu morri de medo quando o pau quebrou 
Há quem diga 
Que eu não sei de nada 
Que eu não sou de nada 
E não peço desculpas 

 
(Vinícius, nu, abre a mochila de Jesus.) 
 

Que eu não tenho culpa, 
Mas que eu dei bobeira 
E que Durango Kid quase me pegou 

                                                             
16 De Sérgio Sampaio. Gravada pelo autor em 1973 e inserida no LP dele, Eu Quero É Botar Meu Bloco Na 
Rua, em 1974. 
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(Pega o revólver de dentro da mochila.) 
 
Eu quero é botar meu bloco na rua 
Brincar 
Botar pra ferver 
 

(Encosta o revólver na cabeça.) 
 

Eu quero é botar... 
 

(Atira.) 
 
 
 
 
(Cemitério) 
 
 (Um a um, os amigos jogam flores no túmulo de Vinícius, exceto Lula, que canta Balada do 

Lado Sem Luz17 para ele.) 
 

HOJE EU CANTO A BALADA DO LADO SEM LUZ 
A QUEM NÃO FOI PERMITIDO VIVER 
FELIZ 
E CANTAR 
COMO EU 
OUÇA, AQUELE QUE VIVE NO LADO SEM LUZ, 
O MEU CANTO É A CONFIRMAÇÃO DA PROMESSA QUE DIZ... 

 
DORA – Que caminho você escolheu, meu amigo? 
 

QUE HAVERÁ ESPERANÇA ENQUANTO HOUVER 
UM CANTO MAIS FELIZ 

 
 
 
 
JESUS – Não precisava ter sido naquele dia. 
 
LUZIA – Você acha que eu tinha condição de escolher o dia? 
 
JESUS – Era meu amigo que tinha acabado de ser enterrado. 
 
LUZIA – Era meu amigo também. 
 
JESUS – Você podia esperar. 
 
LUZIA – Eu sei que eu não podia esperar. Eu sei o que eu estava sentindo. 
 
 
                                                             
17 De Gilberto Gil. Gravada por Maria Bethânia no disco Pássaro Proibido, de 1976. 
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(Cemitério) 
 
LUZIA – Eu tô grávida. 
 
JESUS – Grávida? 
 
LUZIA – É. 
 
JESUS – E a tabela? 
 
LUZIA – Falei que não era 100%. 
 
JESUS – Você errou os cálculos? 
 
LUZIA – Falei que era pra você botar a merda da camisa de Vênus. 
 
JESUS – Quer dizer que a culpa é minha? 
 
LUZIA – A responsabilidade é dos dois sim. 
 
JESUS – E o que você quer que eu faça? 
 
 
 
 
LUZIA – Quase não conseguia suportar o jeito que você olhava pra mim. 
 
JESUS – O que você queria? Eu tinha o futuro todo pela frente, uma vida nova 

começando, e você tava me tirando isso com a gravidez! 
 
LUZIA – E o que você queria? Que eu escondesse? Que eu lhe poupasse? 
 
JESUS – Você não me deu nenhuma opção. 
 
 
 
 
(Cemitério) 
 
LUZIA – Opção 1: você assume o bebê comigo. Opção 2: você não assume, e eu tenho o bebê 

sozinha. 
 
JESUS – Opção 3? 
 
LUZIA – Não tem opção 3. 
 
JESUS – Desde quando você tá sabendo disso? 
 
LUZIA – Recebi o resultado ontem, e não é “isso”, é seu filho. 
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JESUS – Tá. Há quanto tempo você desconfia? Por que não me disse nada? 
 
LUZIA – Não podia dizer sem ter certeza. 
 
JESUS – Que merda! Você não podia ficar grávida logo agora. 
 
LUZIA – Eu não escolhi. Aconteceu! 
 
JESUS – Não é justo. A gente tá começando a vida. A faculdade! Como é que você vai fazer a 

faculdade? 
 
LUZIA – Eu tranco. Posso fazer depois. 
 
JESUS – Isso é maluquice! A gente é muito novo! 
 
LUZIA – Também acho, mas o que é que eu vou fazer? Aconteceu, não tem mais jeito. 
 
JESUS – Você sabe que tem! 
 
LUZIA – É um filho que tá aqui dentro. 
 
JESUS – Ainda nem nasceu! 
 
LUZIA – Mas já tá vivo! Eu não vou destruir uma vida. 
 
JESUS – Mas a minha, você pode destruir à vontade! 
 
LUZIA – É uma gravidez, não é uma tragédia! 
 
JESUS – Pra mim é! Eu tenho planos! Eu tenho o mundo inteiro pra conquistar, não posso ficar 

preso a um filho! 
 
LUZIA – Não era você que queria ter um monte de filhos? 
 
JESUS – E não era você que queria se formar antes, conseguir estabilidade? A gente não tem 

condição de se casar agora. 
 
LUZIA – Mas quem falou em casamento? Eu só quero ter um filho. 
 
JESUS – Eu não posso ter esse filho agora. 
 
LUZIA – Não pode ou não quer? Porque são duas coisas bem diferentes! 
 
 
 
 
JESUS – Você sabia que eu não podia! 
 
LUZIA – Você fugiu da responsabilidade. 
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JESUS – Eu não tinha maturidade pra assumir um filho. Eu não sabia como encarar meu 

pai, como dizer isso pra família. 
 
LUZIA – Eu fiz tudo isso e não morri! 
 
JESUS – Você sempre foi mais forte que eu. 
 
LUZIA – Bela desculpa. 
 
 
 
 
(Cemitério) 
 
JESUS – Não quero. 
 
LUZIA – Era isso que eu queria saber. Tchau. 
 
JESUS – Espera. Vamos conversar melhor.../ 
 
LUZIA – Não tem o que conversar, Jesus. 
 
JESUS – E a gente? Como é que a gente fica? 
 
LUZIA – A gente? Não fica. Ou você fica com nós dois, ou fica sem nenhum. 
 
 (Um tempo.) 
 
LUZIA – Fique com o mundo. 
 
 (Lula, ao microfone, como se na mente de Jesus e Luzia.) 
 
LULA (ao microfone) - “Dizem que há mundos lá fora que nem em sonhos eu vi. Mas o que 

importa todo o mundo se o mundo todo é aqui?”18 
 
 (Luzia vai embora do cemitério. Jesus fica sozinho num foco de luz.) 
 
 
 
 

(Em outro foco, Luzia recorda o que passou. Um tempo. Jesus se aproxima dela.) 
 
JESUS – Você foi embora pra Belo Horizonte... 
 
LUZIA – Tive nosso filho lá. 
 
JESUS – Não trouxe? 
 

                                                             
18 Esse texto se encontra no disco Drama 3o Ato de Maria Bethânia, de 1973, creditado a Reserva de Domínio. 
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LUZIA – Não. Ele sabe que tem um pai. Quando você quiser, é só ir até lá. Belo Horizonte 

também faz parte do mundo. 
 
JESUS – Será que um dia vai passar essa mágoa? 
 
LUZIA – A minha ou a sua? 
 
JESUS – Acho que.../ Não acho nada. Teve um conhecido meu que achou de achar,... 
 
LUZIA e JESUS – ... acharam ele, e ele nunca mais foi achado. 
 
 (Acham graça. Aparecem Lula, Hans, Sandra e Dora.) 
 
HANS – Ah-há! Achamos vocês! 
 
LULA – Tavam se escondendo? 
 
JESUS – Não. Acho que a gente tava se achando... 
 
 (Entreolhares.) 
 
JESUS – Quando foi a última vez que estivemos todos juntos? 
 
DORA – No enterro. 
 
LUZIA – Há cinco anos. 
 
SANDRA – Parece que foi ontem. 
 
HANS – Parece que foi há um século. Mudou tanta coisa. Eu e Sandra nos casamos, 

abrimos o restaurante macrobiótico com meu pai... Acho que tá dando certo. 
 
SANDRA – Dô se achou na Índia e se mudou pra lá. 
 
DORA – Luzia se mudou pra mais perto. Mas quase nunca acha tempo de vir pra Bahia. 
 
LUZIA – Jesus achou de entrar no Partidão e acabou candidato. 
 
JESUS – E Lula, ninguém mais acha. 
 
LULA – Acho que me mudei pra estrada. 
 
HANS (cantarola) – “Eu já tô com o pé nessa estrada”19... (Esquece o resto e recorre a 

Jesus.) 
 
JESUS (canta) – “Qualquer dia a gente se vê”. 
 
 (Os outros se juntam no canto.) 
 

                                                             
19 Citação à canção Nada Será Como Antes, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. 
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TODOS – “Sei que nada será como antes / Amanhã”. 
 
LULA – Acho que a história termina aqui. 
 
JESUS – Não. Ainda tem a segunda carta. 
 
 
 
 
VINÍCIUS – Não. A história não termina aqui. Porque a história não termina com um tiro, nem com 

uma separação, nem com a palavra fim. A história continua. Sem mim. Pensem sempre nisso 
quando eu não estiver mais com vocês. Se um personagem sai, a história continua sem ele. E 
assim é a vida. Que continua sempre. Como a história. Ao futuro! 

 
 
 
 
OS VIVOS – Ao futuro! 
 
 
 
 

... 
 
 
 
 

Salvador, estréia a 25 de setembro de 1999 


