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Lábaro Estrelado 

 

  

 

No ano da graça e do espanto de 1999, às vésperas do novo milênio, um grupo de 

pessoas, partindo de vários pontos do Brasil, é atraído pela luz do Planalto Central. Eles 

chegam como se atendessem a uma vocação, um chamado, seja ele interno ou externo. Não 

sabem de onde virá o toque, o sinal, mesmo porque para cada um deles isso é algo bem 

diverso. 

O ponto comum entre eles é a busca de uma transformação, de uma “outra via” de 

viver, pois todos de algum modo adivinham que “longe das cercas embandeiradas que 

separam quintais (...) assenta a sombra sonora de um disco voador”. Eles se recusaram à 

apatia e à indiferença do mundo globalizado, embora em diferentes graus de consciência, 

de acordo com seus itinerários pessoais. 

Assim, eles puseram o pé na estrada em busca de um Grande Encontro. Todos 

fogem de uma certa peste que se pode chamar “desesperança” e se tornaram “desterrados” 

por livre arbítrio. Deixaram seus casebres, barracos, apartamentos ou sítios virtuais, e 

chegam com suas trouxas, mochilas e celulares,  e também com todos os vícios de suas 

aventuras pregressas.  

Nesse espaço simbólico, no “coração do hemisfério sul da América”, que é um 

pouco réplica anos 90 da choça de Macunaíma - espelhando os contrastes desse “país-

continente” que é também um “país-quintal”  - todos estão vindo em busca de “raízes”, 

mas não mais as raízes folclóricas do regionalismo dos anos 20 e 30, e sim de uma 

alternativa possível, de alguma ilha de paz no mar de vagas certezas da vida 

contemporânea.  

A entrada das personagens é um desfile dos tipos brasileiros que estão na nossa 

música, com seus “flagelados, pingentes, balconistas, palhaços, marcianos, canibais, lírios 

pirados”, como já disse o poeta popular. Arlindo Orlando, o sertanejo que vira suburbano; 

Kátia Flávia, a jovem transviada, a ovelha negra de todas as famílias; Lindonéia, a ex-puta 

disfarçada sob a máscara de devoção e patriotismo; Vinícius, o eterno enamorado, símbolo 

de nossa busca de realização pessoal no amor; Maringá, a ex-retirante nordestina que 
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sonhou com o Sul; Dagmar, a mulata carioca; Agenor Caju, o militante frustrado; Lígia, a 

mulher amada; Nara Lee, a patricinha paulista; Zé da Hora, o malandro sem espaço para 

sua malandragem antiga, esmagado pelas  poderosas mutretas oficializadas; Duda Sodré, o 

intelectual classe média, que zomba de todos, sempre irônico e superior. 

A segunda parte do espetáculo trata das tentativas de convívio entre esses seres 

neste “acampamento” meio virtual. Como em todo lugar onde pessoas se reúnem, essas são 

relações perigosas: tanto amorosas quanto conflitantes. Zé da Hora, que conhecera 

Lindonéia como dona de um prostíbulo, reconhece-a, fazendo cair sua máscara de mulher 

recatada e devota. Isso só faz aumentar o vivo interesse de Arlindo Orlando por ela, 

embora ele também divida seu tesão entre Dagmar e Maringá. Lígia, sempre esvoaçante e 

“fullgás”, escapa às atenções de Vinícius e volta a intrometer-se entre Nara Lee e Duda 

Sodré, com os quais divide um passado de relações ambíguas. Duda a tudo critica, usando 

a ironia como escudo, e denunciando aquela rede de intrigas como uma grande gafieira. 

Maringá aproxima-se de Vinícius, ajudando-o fraternalmente a preparar seu “salto” das 

angústias da paixão individual para um amor compartilhado, coletivo. Kátia F. sempre 

interessada em revolucionar os costumes e desmascarar a burguesia, entra em confronto 

aberto com Lígia e Nara Lee; Dagmar oscila entre a malandragem de Zé da Hora e os 

planos socialistas não muito claros de Agenor Caju, levando os dois homens às “vias de 

fato”. Zé da Hora, após perder Dagmar, aproxima-se sedutoramente de Vinícius, que a esta 

altura já está bem mais preocupado com o destino geral do grupo.  

Na terceira parte, atendendo a uma interpelação de Vinícius sobre o verdadeiro 

sentido de estarem ali, as personagens vão quebrando as pequenas celas de suas obsessões 

pessoais e caminhando em direção a uma transcendência, embora terrena e enraizada no 

aqui e agora. Um exemplo disso é Duda, que pela primeira vez fala a sério sobre a 

possibilidade de um amor verdadeiramente livre, que supere o ciúme e o egoísmo .  

Nesse estágio, o grupo vai conseguindo construir um convívio em meio às 

diferenças, e enfatizando sua identificação através do SONHO comum de um novo mundo, 

do caminho para atingirem um ponto de mutação que os levará o mais próximo possível de 

um novo papel histórico: o dos “ilumencarnados seres que esta terra habitarão”.   
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PERSONAGENS: 

 

ARLINDO ORLANDO 

Sertanejo ingênuo, depois suburbano, cantor brega; nos anos 90 virou Sem-Terra. 

Veio do sertão talvez mineiro, crédulo e devoto; o contato com  a cidade o tornou cético, 

desconfiado. Agora está voltando para o Grande Encontro no Planalto Central, com toda 

essa bagagem, misturada: a memória do misticismo e da ingenuidade, e a desconfiança 

com todo tipo de governo ou poder. 

 

KÁTIA F. 

Hippie andarilha, Jovem Transviada, Ovelha Negra. A jovem rebelde de todas as 

épocas, arrebitando nariz para a família e as convenções. Nos anos 90, não suportando a 

pressão doméstica, resolve ganhar o mundo. Tem a pressa típica dos muito jovens, 

acreditando que pode mudar tudo num piscar de olhos. Sobretudo, não tem papas na língua 

e afronta todo comportamento que julga “careta” ou niilista. 

 

LINDONÉIA 

Ex-dona de “casa de tolerância”, depois amante desprezada de homem casado, 

meio putona, meio mãezona, mas sempre sedenta de “respeitabilidade”, de aceitação na 

boa sociedade; por tentar imitar os padrões da pequena burguesia, inclusive nas ilusões 

patrióticas, mostra-se intolerante com a arte popular, em nome do “bom-gosto”; nos anos 

90, termina como religiosa fanática. 

 

VINÍCIUS 

O eterno enamorado; primeiro, trágico e possessivo, depois sonhador, boêmio; nos 

anos 70, embarca na aventura do amor livre, de liberar-se (e à sua amada) dos tormentos do 

ciúme e da possessividade; ao final,  transforma o “absoluto” da paixão individual numa 

proposta de amor universal, de sentido transcendente. Nesse novo papel, simboliza o poeta 

que recupera os sonhos e ideais coletivos. 



 17 

 

MARINGÁ 

A ex-retirante nordestina que acreditou no Sul maravilha; na cidade, trabalhou 

como doméstica, depois virou cantora de churrascaria; tem um misticismo calmo, sereno, 

corpo a corpo, bem baiano; representa um desejo de mudança profundamente calcado no 

humano, nas relações de afeto, na experiência cotidiana. Aqui e agora, deixou tudo para ir 

ao Grande Encontro. 

 

DAGMAR 

Mulata carioca, porta-bandeira; cabrocha sambista, maneira, sestrosa; embora 

pareça ser a mera “mulher de malandro”, é cheia de truques e manhas, e tece seu reinado 

na surdina; na sua aparente submissão, joga com as fraquezas e vaidades dos parceiros, faz 

escolhas, impõe sua vontade e acaba conquistando sua liberação de modo não-usual, na 

contramão do sistema. 

 

AGENOR CAJU 

O rebelde libertário dos anos 70, tipo romântico-selvagem; revoltado e desajustado 

com a queda das utopias, busca uma ideologia pra viver, mas ao apaixonar-se ameniza seu 

radicalismo e insatisfação ; a contrapartida masculina da personagem de Kátia F, mas com 

uma tonalidade mais político-social. Nos anos 90, o rapper das mensagens violentas, 

perturbadoras. 

 

LIGIA 

A mulher amada, ideal, inatingível. Passa intocável, como a Garota de Ipanema. 

Está sempre esvoaçando, escapando, e deleitando-se em ser objeto de admiração constante, 

seja de homens ou mulheres. Interessa-se simultaneamente pela tristeza de Vinícius, pelo 

ar entediado de Duda, pela faceirice de Nara Lee, e até pela agressividade de Kátia F., mas 

é incapaz de fixar-se em alguém, ou seja: “tem o destino da lua/ a todos encanta e não é de 

ninguém”.  
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NARA LEE 

Garota bossa-nova, patricinha paulista. Aparentemente ingênua, mas esperta, 

matreira. A garota que “apronta” mas mantendo as aparências. Nos anos 70, largou a 

faculdade de Sociologia e embarcou em experiências de convívio comunitário, desde 

acampamento hippie até tribo no Xingu; depois vira atriz de teatro experimental, 

massagista de eutonia, astróloga e especialista em cristais e florais.  

 

ZÉ DA HORA 

O malandro, “o barão da ralé” (segundo Chico Buarque); primeiro, o malandro 

light, tipo Lapa, depois sem espaço para sua malandragem antiga, esmagado pelas mutretas 

oficializadas; vira garotão Jovem Guarda, surfista e marombeiro; nos anos 90, torna-se 

marketeiro, produtor de mega eventos. 

 

DUDA SODRÉ 

O intelectual, sempre crítico, gozador, usando a ironia como escudo, olhando de 

cima as situações da ralé, como nas músicas de Duzek. O que nele se transforma é apenas a 

nova postura da elite pensante, a cada momento; mas é sempre superior e distanciado; 

chega ao Grande Encontro como um observador, meio “outsider”. É a contrapartida 

masculina da personagem Lígia, na incapacidade de fixar-se afetivamente.   

 

OBS: As personagens se relacionam e reaparecem formando grupos em torno de 

certos traços ou características. Zé da Hora e Dagmar estão na órbita da malandragem,  do 

jeitinho escuso de se safar das pressões; Agenor, Kátia e Maringá se identificam na esfera 

da rebeldia , cada qual a seu modo, com diferentes tonalidades sociais, comportamentais e 

étnicas; Vinícius e Lígia simbolizam, como sujeito e objeto, o lirismo ou sentimentalismo 

bem nosso, a busca de realização no sonho do amor romântico; Arlindo Orlando e 

Lindonéia marcam-se pela exclusão, pela solidão, estão à margem por razões sociais ou 

morais; Nara Lee e Duda Sodré estão na área da urbanidade, dos vícios urbanos, da classe 

média perdida, que mais e mais se estreita num sanduíche desconfortável, entre os poucos 

muito ricos e a multidão de miseráveis.    
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Entrada das personagens 

 

 

Eles chegam aos poucos, com atitude de expectativa, como se estranhassem e ao 

mesmo tempo reconhecessem o lugar. São como retirantes às avessas, vindos do litoral, 

das cidades; são re-itinerantes, que vêm de todas as partes do Brasil, e se encontram nesse 

ponto mítico, simbólico: o Planalto Central. 

Ao chegar, olham sempre para o céu, o lábaro estrelado, procurando ou 

aguardando algo. Além do tema geral que os reúne – tema da volta, do retorno, da busca de 

si mesmo, do outro, de qualquer coisa, de uma perspectiva, sentido, ou razão para 

prosseguir e acreditar, etc. –  há o tema de cada um, a história de suas vidas, sugeridas 

pelas músicas. 

À medida que cada um chega, estabelece rapidamente relação com os demais. Há 

entre eles uma espécie de familiaridade imediata, que dispensa apresentações, como se 

todos se conhecessem de longa data. Na verdade, está sempre implícito que todos sabem 

porque estão ali, nesse mesmo lugar, embora cada um tenha atendido a um chamado 

pessoal, particular, para pôr o pé na estrada.  

O Coro funciona como um reservatório do imaginário brasileiro, espécie de 

“anima” coletiva, da qual a cada momento saem personagens, e na qual eles são novamente 

reabsorvidos, ao deixarem sua individualidade. De lá vêm canções, citações sonoras, 

poemas falados, réplicas, comentários, murmúrios, reminiscências. 
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ABERTURA 

 

Escuridão, céu estrelado. 

Ouvem-se solfejos de músicas ufanistas bem conhecidas. “Brasil, meu Brasil 

brasileiro...”/ “Isso aqui ô ô, é um pouquinho de Brasil, ai, ai...”/ “Vejam, esta maravilha 

de cenário”, e outras. Ainda em off, entra “Terra Virgem”, em gravação original de 

Vicente Celestino.  

 
TERRA VIRGEM 

 

Ó meu Brasil, para aumentar a tua glória, 

Dia virá no teu futuro ascensional 

Em que o mundo invejará a tua história 

Porque serás o paraíso universal! 

Beijam teus campos, que se perdem no horizonte, 

O Rio-mar, o sol de ouro, o céu de anil, 

E a Terra- Virgem que se mira numa fonte 

Enche de frutos o regaço do Brasil. 

 

Sobre o alto Corcovado, engastado, 

Tens o Cristo Redentor, 

Dominando a Guanabara, jóia rara, 

Do teu reino de esplendor! 

E nas praias, namoradas, encantadas, 

Do teu céu de eterno azul, 

Brancas ondas se debruçam e soluçam 

Sob o Cruzeiro do Sul! 

 

Berço de heróis! Terra de luz e de bondade! 

A natureza é um hino verde em teu louvor! 

Outra nação não há com tanta liberdade, 

Tanta fartura, tanta paz e tanto amor!  

 

CORO 

(cantando) 

Um objeto sim 

um objeto não 

um surgindo do céu 

outro vindo do chão. 

Aparecerão 

no mesmo dia, 
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na mesma cidade 

no mesmo clarão. 

Um surgindo do céu 

outro vindo do chão. 

Um objeto sim 

um objeto não. 

Atraídos 

pela luz do Planalto Central das Tordesilhas 

fundarão o seu reinado 

dos ossos de Brasília 

das últimas paisagens 

depois do fim do mundo. 

O reino de Eldorado 

depois do fim do mundo 

virão 

o objeto sim 

o objeto não 

os ilumencarnados seres 

que esta terra habitarão, 

novos seres que virão 

do fundo do céu 

do alto do chão. 

 

 

CENA 1 – SE LEMBRA? 

 

(Entra Vinícius, olha para o céu e queda-se contemplando as estrelas. Entra Arlindo 

Orlando.)   

 

ARLINDO ORLANDO 

(Olha primeiro para o céu, depois para um ponto ao longe, cantarolando) 

Prepare o seu coração 

pras coisas que eu vou contar: 

eu venho lá do sertão, 

eu venho lá do sertão, 

eu venho lá do sertão 

e posso não lhe agradar...  

 

(Falado) Por ser de lá, na certa por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer 

sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada; sou como rês desgarrada nessa 

multidão, boiada caminhando a esmo. (Silêncio) Mas agora não pergunto mais pra onde vai 
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a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada... Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai 

ser... muito tranquilo. 

( Para Vinícius, puxando conversa.) Eu já andei, sem parar, dezessete légua e meia. (Sem 

obter resposta, olha também o céu.) Não há, oh gente, oh não! Luar como esse, não há 

não! 

 

VINÍCIUS 

(ainda olhando uma estrela no céu) 

Te esperei vinte e quatro horas ou mais de cada dia que eu vivi; te esperei mais de sete dias 

por semana, mais de doze meses cada ano, e te esperava até um novo século surgir. Te 

esperei na mesa, te esperei na cama... olhando as estrelas te esperei na lama. 

(Cantando) Hoje... eu quero a rosa mais linda que houver/ e a primeira estrela que vier 

para enfeitar a noite do meu bem... (segue cantando baixinho.) 

 

ARLINDO ORLANDO 

Ora, direis, ouvir estrelas... e eu vos direi que, um dia, as estradas voltarão... voltarão 

trazendo todos para a festa do lugar.  Aqui, neste mesmo lugar... neste mesmo lugar de nós 

todos. As estradas voltarão, voltarão trazendo todos para a festa do lugar. Aqui, no planalto 

central, numa enchente amazônica, numa explosão atlântica! Virá, que eu vi!   

 

(Entra Lindonéia. É uma mulher cansada, de ar triste, melancólico, mas com a força 

concentrada de um cacto. Entra e fala meio para si mesma, até perceber Arlindo Orlando 

e Vinícius.) 

   

LINDONÉIA 

(Olhando para o céu) 

Ah! já é hora do corpo vencer a manhã! Outro dia já vem, e a vida se cansa na esquina, 

fugindo, fugindo, pra outro lugar. Ah! Que vontade eu tenho de sair... estrada de terra que 

só me leva... nunca mais me traz.  E os olhos vão procurar... onde foi que eu me perdi... Ir 

numa viagem que só traz barro, pedra, pó, e nunca mais... (Olha em torno)  Mas o lugar é 

aqui. É aqui! E virá, que eu vi!  
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(Canta, melancólica) 

Nosso amor, que eu não esqueço 

e que teve seu começo 

numa festa de São João, 

morre hoje sem foguete, 

sem retrato, sem bilhete 

sem luar, sem violão. 

Perto de você me calo, 

tudo penso, nada falo, 

tenho medo de chorar. 

Nunca mais quero seu beijo 

mas meu último desejo 

você não pode negar. 

Se alguma pessoa amiga 

pedir que você lhe diga 

se você me quer ou não, 

diga que você me adora, 

que você lamenta e chora 

a nossa separação... 

Às pessoas que eu detesto, 

diga sempre que eu não presto, 

que o meu lar é um botequim, 

que eu arruinei sua vida, 

que eu não mereço a comida 

que você pagou pra mim.  

 

ARLINDO ORLANDO 

(para ela, galante) 

Olha que a vida, tão linda, se perde em tristezas assim... 

 

LINDONÉIA 

(Convidando-o a entrar na sua nostalgia) 

Se lembra das fogueiras? Se lembra dos balões? Se lembra dos luares dos sertões? 

 

ARLINDO ORLANDO 

A roupa no varal... Feriado Nacional... e as estrelas salpicadas nas canções... 

 

VINÍCIUS 

(que permanece imerso no seu sonho, à parte, cantarolando) 
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Hoje eu quero paz de criança dormindo 

quero abandono de flores se abrindo 

para enfeitar a noite do meu bem... 

Quero a alegria de um barco voltando 

(segue baixinho) 

quero ternura de mãos se encontrando 

para enfeitar a noite do meu bem...  

 

LINDONÉIA 

(Sobre canto baixinho de Vinícius) 

Se lembra quando toda modinha falava de amor? Eu era tão criança... e ainda sou. 

Querendo acreditar que o dia vai raiar...  

 

ARLINDO ORLANDO E LINDONÉIA 

(rindo) 

...só porque uma cantiga anunciou...  

 

LINDONÉIA 

Ah! O futuro não é mais o que era antigamente... 

 

ARLINDO ORLANDO 

Tempo, tempo... 

 

LINDONËIA 

(cantarolando) 

Tempo, tempo, tempo, tempo!... 

 

 

CENA 2 – CHEGA DE SAUDADE 

 

(Entra  KÁTIA F. Sua entrada efusiva quebra o clima nostálgico do diálogo anterior.)  

 

KÁTIA F. 
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Ah! Chega de saudade! Chega de saudade! Fecha a cortina do passado! Eu só quero saber 

do que pode dar certo, não tenho tempo a perder! 

 

ARLINDO ORLANDO 

(cético) 

E então? Tudo azul? Sol de norte a sul? 

 

KÁTIA F. 

Tudo bem. Tudo sem força e direção. Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão... 

Qualquer coisa que se mova, é um alvo... ninguém tá a salvo. O pop não poupa ninguém... 

o Papa é pop, o presidente é pop, e nós também! Qualquer coisa que se mova é um alvo, 

ninguém tá a salvo... 

 

ARLINDO ORLANDO 

É, e a cada minuto que passa, tem muita gente chegando... tem muita gente chegando, 

pagando, pagando pra ver! 

 

LINDONÉIA 

(para Arlindo, mas referindo-se a Kátia) 

Então... vamos botar água no feijão. 

 

KÁTIA F. 

Eu passo mal,  eu passo mal quando vejo, no jornal, antas e pequenos roedores na coluna 

social. Se exibindo na TV, falando dos antepassados que vieram pro Brasil, trazendo o 

negro acorrentado, nossos índios massacrados, e diz que descobriu o Brasil! Bah! Eu tenho 

minhas dúvidas se Deus é brasileiro... 

 

LINDONÉIA 

(escandalizada) 
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Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Este aqui é um país abençoado por Deus, e bonito 

por natureza! O meu Brasil brasileiro, esse Brasil que canta é feliz! Terra de Iracema, de 

Tupã, de Oxalá...  

 

KÁTIA F. 

Oxalá tomara! Oxalá Deus queira! Aqui tá mais pra Haiti do que pra Havaí! Mais que um 

piano, é um cavaquinho; mais que um bailinho, é um carnaval; mais que um país, é um 

continente; mais que um continente... é um quintal! 

 

LINDONÉIA 

Mas quem é você, que não sabe o que diz? 

 

KÁTIA F. 

(cantando) 

Levava uma vida sossegada 

gostava de sombra e água fresca... 

Meu Deus, quanto tempo eu passei 

sem saber... 

Foi quando meu pai me disse: 

“Filha, você é a ovelha negra 

da família! 

Agora é hora de você assumir... 

e sumir! 

 

(Falando, sobre fundo de “Ovelha Negra”) Ah, baby, baby, não adianta chamar... Mamãe, 

mamãe, não chore... a vida é assim mesmo... Eu quero, eu posso; eu quis, eu fiz.... Tinha 

apenas dezessete anos, no dia em que saí de casa, e não fazem mais de quatro semanas que 

eu estou na estrada. Apesar das minhas roupas rasgadas, eu acredito que vá conseguir uma 

carona que me leve, pelo menos, à cidade mais próxima. O pó da estrada gruda na minha 

roupa. Na minha boca, sempre o mesmo assunto: o pó da estrada. 

(Para Arlindo e Lindonéia, como se fizesse uma confidência) 

Diz que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra dois mil e um , e dois, 

e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Eu não posso mais esperar! Quero o 

paraíso agora! E aqui! Virá, que eu vi! 
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ARLINDO ORLANDO 

Presta atenção, querida, mal começaste a conhecer a vida... Repare bem, o mundo é um 

moinho... vai triturar teus sonhos... 

 

CORO 

(baixinho) 

Noventa milhões em ação 

pra frente, Brasil, 

salve a seleção!  

De repente é aquela 

corrente pra frente! 

Parece que todo Brasil deu a mão 

juntos ligados na mesma emoção 

tudo é um só coração! 

Todos juntos, vamos, 

pra frente Brasil, Brasil... 

 

LINDONÉIA 

(repete para si mesma, como uma reza, com devoção) 

Aqui não tem terremoto, aqui não tem revolução, é um país abençoado... Ilha de paz e 

prosperidade, num mundo conturbado. Aqui tem vastos seringais, lindos coqueirais, 

mulatas que são as tais, a sandália de prata, a verde mata, cachoeiras e cascatas, o rio-mar, 

a floresta, a natureza em festa; vestido rendado, terreiro iluminado no chão, no céu, estrela 

e balão; tem tucupi, tacacá, Castro Alves, vatapá, e aqui plantando tudo dá...  

( Para Kátia F., severa) Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, criança! 

 

(Entra Agenor Caju.) 

 

AGENOR CAJU 

(cantando) 

Não me convidaram  

pra essa festa pobre 

que os homens armaram 

pra me convencer 

a pagar sem ver 
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toda essa droga 

que já vem malhada 

antes d’eu nascer. 

Não me ofereceram 

nem um cigarro 

fiquei na porta estacionando os carros... 

Não me elegeram chefe de nada! 

O meu cartão de crédito 

é uma navalha! 

Brasil, mostra tua cara 

quero ver quem paga 

pra gente ficar assim... 

Brasil, qual é o teu negócio? 

O nome do teu sócio? 

Confia em mim... 

 

LINDONÉIA 

(contrariada) 

Ah! Mais um pro baião de dois! 

 

AGENOR CAJU 

(falando) 

Meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram 

vendidos tão barato que eu nem acredito! Ah! Eu nem acredito! Nas noites de frio é melhor 

nem nascer, nas de calor, se escolhe: é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros: 

te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro... transformam o país inteiro num puteiro... 

porque assim se ganha mais dinheiro! 

 

LINDONÉIA 

Credo em cruz! Laia sabadaia sabadana ave-maria! 

 

AGENOR CAJU 

Meus heróis, morreram de overdose; meus inimigos, estão no poder! Ideologia? Eu quero 

uma pra viver! (Mais calmo) Eu quero a sorte de um amor tranqüilo, eu quero uma casa no 

campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz! Eu sou um cara cansado de correr na 

direção contrária, sem pódium de chegada ou beijo de namorada. Mas se você achar que eu 
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estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados! Porque o tempo não pára! O 

tempo não pára! E virá, que eu vi!   

 

 

CENA 3 – MEU GURI 

 

CORO 

(cantando) 

No sinal fechado 

ele vende chiclete 

capricha na flanela 

e se chama Pelé. 

Pinta na janela 

batalha algum trocado 

aponta um canivete 

e até. 

Dobra a carioca, olerê 

desce a Frei Caneca, olará 

se manda pra Tijuca 

sobe o Borel 

meio se amaloca 

agita numa boca 

descola uma mutuca 

e um papel. 

Sonha aquela mina, olerê 

prancha, parafina, olará 

dorme gente fina 

acorda pinel 

zanza na sarjeta 

fatura uma besteira 

e tem as pernas tortas 

e se chama Mané. 

Arromba uma porta 

faz ligação direta 

engata uma primeira 

e até. 

No sinal fechado 

ele vende chiclete 

e se chama pivete 

e pinta na janela 

capricha na flanela 

aponta um canivete 
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batalha na sarjeta 

descola uma bereta 

e até!  

 

AGENOR CAJU 

(falando) 

Vapor Barato, um mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em 

construção. Aqui, tudo parece que ainda é construção e já é ruína. Tudo é menino e menina 

no olho da rua, o asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra rua... nada continua, e o cano da 

pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito 

mais bonita e muito mais intensa do que num cartão postal. 

 

CORO 

(cantando) 

Alguma coisa está fora da ordem 

fora da nova ordem mundial. (Bis) 

 

Coro desloca-se para o proscênio. Todos olham fixamente  para um ponto no chão.   

 

Tá lá o corpo estendido no chão 

em vez de rosto uma foto de um gol 

em vez de reza uma praga de alguém 

e um silêncio servindo de amém...  

 

ZÉ DA HORA 

(falando, sobre Coro) 

O bar mais perto depressa lotou: malandro junto com trabalhador. Um homem subiu na 

mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume 

barato, a baiana pra fazer pastel, e um bom churrasco de gato. Quatro horas da manhã 

baixou o santo na porta-bandeira, e a moçada resolveu parar, e então... 

 

CORO 

Tá lá o corpo estendido no chão 

em vez de rosto uma foto de um gol 

em vez de reza uma praga de alguém 
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e um silêncio servindo de amém.  

 

ZÉ DA HORA 

(falando sobre Coro) 

Sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou no time. Olhei o corpo no 

chão e fechei minha janela de frente pro crime.  

 

CORO 

Tá lá o corpo estendido no chão... 

 

MARINGÁ 

(cantando, depois de olhar para o chão) 

Olha aí... 

ai, o meu guri, olha aí... 

olha aí, é o meu guri... 

Quando seu moço nasceu meu rebento 

não era o momento dele rebentar. 

Já foi nascendo com cara de fome 

eu não tinha nem nome pra lhe dar. 

Como fui levando não sei lhe explicar, 

fui assim levando ele a me levar 

e na sua meninice 

ele um dia me disse que chegava lá... 

Olha aí...Olha aí... 

Olha aí, ai o meu guri, olha aí... 

Olha aí, é o meu guri. 

E ele chega 

chega suado veloz do batente 

traz sempre um presente pra me encabular 

tanta corrente de ouro seu moço, 

que haja pescoço pra enfiar... 

Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro 

chave caderneta terço e patuá, 

um lenço uma penca de documentos 

pra finalmente eu me identificar. 

Olha aí... 

E ele chega 

chega no morro com o carregamento 

pulseira cimento relógio pneu gravador... 
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rezo até ele chegar lá do alto 

essa onda de assalto está um horror! 

Eu consolo ele ele me consola, 

boto ele no colo pr'ele me ninar 

de repente acordo olho pro lado 

e o danado já foi trabalhar... 

Olha aí... 

E ele chega  

chega estampado retrato 

com vendas nos olhos 

legendas e as iniciais 

eu não entendo essa gente seu moço 

fazendo alvoroço demais! 

Um guri no mato acho que tá rindo 

acho que tá lindo de papo pro ar... 

desde o começo eu lhe disse seu moço, 

ele disse que chegava lá... 

Olha aí..  

 

(Ouve-se cuíca sozinha, gemendo, como um lamento. Vinícius aproxima-se de Maringá, 

toca-lhe o ombro e canta para ela.) 

 

VINÍCIUS 

A barra do amor 

é que ele é meio ermo... 

a barra da morte 

é que ela não tem meio termo... 

   

  

CENA 4 – POLÍCIA  

 

AGENOR CAJU 

(canto falado, como rap, um pouco comentando, distante. O Coro pontua e golpeia os 

finais) 

 

Governos misturados, camuflados, paralelos/ sorrateiros ocultando comandos/ comando de 

comando submundo oficial/ comando de comando submundo bandidaço/ comando de 

comando submundo classe média/ comando de comando submundo camelô/ comando de 

comando submáfia manicure/ comando de comando submáfia de boate/ comando de 
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comando submundo de madame/ comando de comando submundo da TV/ submundo 

deputado – submáfia aposentado / submundo de papai – submáfia da mamãe/ submundo da 

vovó – submáfia criancinha/ submundo dos filhinhos.../ na cidade sangue quente/ na cidade 

maravilha mutante.   

 

KÁTIA F. 

(que ficou olhando fixo o guri morto, falando, com frases entrecortadas, num crescendo 

histérico)  

Polícia! Alô, alô, polícia! Polícia pra quem precisa de polícia! Polícia, polícia, pode vir! 

Polícia Belford Roxo! Duque de Caxias! Polícia Madureira! Polícia Deodoro! São 

Cristóvão, Bonsucesso! Da Benfica! Da Pavuna! Da Tijuca! De Quintino, do Catete, 

Grajaú! Polícia do Flamengo, polícia Botafogo! Da Barra da Tijuca! Aqui, Polícia ! Eu tô 

usando um Exocet calcinha! Um Exocet Calcinha! Meu nome é Kátia Flávia, Godiva do 

Irajá! Alô, Polícia! Pode vir! Meu nome é Kátia Flávia! Polícia de Itinga, Dorón, 

Massaranduba! Polícia de Mata Escura, Alto do Cabrito! Nordeste de Amaralina! Polícia, 

polícia, polícia! Polícia pra quem precisa de polícia! Polícia, pode vir! 

 

AGENOR CAJU 

(segurando firme seus ombros, sacudindo-a) 

Suporte, Baby! Baby, suporte! Foi apenas um corte! A vida é bem mais perigosa que a 

morte! 

 

KÁTIA F. 

(ainda na sua obsessão, aos poucos fraquejando) 

Polícia, polícia, polícia! Polícia pra quem precisa de polícia! Polícia, polícia, polícia.... 

 

AGENOR CAJU 

Suporte, Baby! Baby, suporte! Foi apenas um corte! Mais uma dose! A esperança está 

grudada na carne! Então, suporte, Baby!! Suporte!! 
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(Eles se afastam do local, ele a ampara, aliás eles se amparam um ao outro, meio 

impotentes, meio solidários, na cumplicidade apática dos desesperançados. ) 

 

 

CENA 5 – NOSTRADAMUS 

 

CORO 

Alguma coisa acontece no meu coração 

que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João... 

 

NARA LEE 

Aqui estamos nós: turistas de guerra, bizarros casais, restos mortais do Ibirapuera...  

 

LÍGIA 

Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui: percorri milhas e milhas antes de 

dormir... 

 

NARA LEE 

Eu apenas apanhei um táxi na estação lunar. 

 

LÍGIA 

(abrindo os braços para o céu) 

Ah! Mas não há nada como o azul sem manchas do céu do Planalto Central... e o 

horizonte imenso... aberto... sugerindo mil direções... 

 

NARA LEE 

O Vicente me contou que, segundo a astronomia, em novembro do ano que inicia sete 

astros se alinharão em Escorpião, como só no dia da Bomba de Hiroshima. 

 

LÍGIA 
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Eu quero estar perto do fogo quando tudo explodir! Perto do fogo, como faziam os hippies, 

perto do fogo, como na Idade Média. Quero queimar minha erva, e estar perto do fogo... 

 

NARA LEE 

É , mas não vai explodir nada. Vão ficar os homens se olhando e dizendo: “o momento está 

chegando, o momento está chegando...” Olhe, a nossa fase amor e paz foi porra louca 

demais... 

 

LÍGIA 

Quando eu vivia e morria na cidade, eu não tinha nada... nada a temer... mas eu tinha 

medo, medo dessa estrada...olhe só, veja você... 

 

NARA LEE 

Eu tava aqui pensando... No ano dois mil e vinte eu vou ter o quê? Cinquenta e dois, 

cinquenta e três anos? Vai ser tudo igual, tudo igual...   

 

LÍGIA 

Eu sei que já faz muito tempo que a gente volta aos princípios, tentando acertar o passo, 

usando mil artifícios... Fugimos pras grandes cidades, bichos do mato à procura do mito de 

uma nova sociedade.  Mas, se tudo deu errado, quem é que vai pagar por isso? 

 

NARA LEE 

Além do horizonte deve ter...algum lugar bonito pra viver em paz...    

 

LÍGIA 

O melhor lugar é aqui e agora!  

 

CORO 

(cantando) 

Anunciaram e garantiram que o mundo 

ia se acabar 

por causa disso aquela gente lá de casa 
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começou a rezar... 

 

DUDA SODRÉ 

(Entra cantando, dirigindo-se às duas, com ar de deboche) 

Naquela manhã 

eu acordei tarde, de bode; 

com tudo que sei 

acendi uma vela 

abri a janela 

e pasmei... 

Alguns edifícios explodiam 

pessoas corriam, 

eu disse “Bom Dia”, 

ignorei... 

Telefonei 

prum toque tenha qualquer 

e não tinha... 

Ninguém respondeu, 

eu disse Deus! Nostradamus! 

Forças do bem e da maldade! 

Vodu, calamidade, Juízo final, 

então és tu? 

De repente 

na minha frente 

a esquadria de alumínio caiu 

junto com o vidro fumê... 

o que fazer? 

Tudo ruiu, 

começou tudo a carcumer 

gritei, ninguém ouviu 

e olha que eu ainda fiz... psiu! 

O dia ficou noite 

o sol foi pro além... 

 Eu preciso de alguém. 

Vou até a cozinha 

encontro Carlota 

a cozinheira, morta 

diante do meu pé, Zé! 

Eu falei, eu gritei, eu implorei! 

“Levanta, me serve um café... que o mundo acabou!” 

  

(Para elas, que riem muito, falando) Gente! Incêndio! Incêndio! Pegou fogo o berço 

esplêndio! Mas eu não sou nenhum São Tomé. No que eu não vejo, ainda levo fé! Virá, 

que eu vi! 
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KÁTIA F. 

 (Para os três que acabaram de chegar, primeiro, com ironia, depois séria, empenhada) 

Decadence, avec elegance... decadence avec elegance ... Quem perdeu o trem da história 

por querer, saiu do juízo sem saber;  foi mais um covarde a se esconder diante de um novo 

mundo. (Para Renata) O Brasil não é só verde, anil e amarelo. O Brasil também é cor de 

rosa e carvão. (Dirige-se a Maringá) Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue 

amargo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em 

frente! Não temos tempo a perder. 

 

VINÍCIUS 

(para Maringá, cantando) 

Ah! Quanto tenho me matado 

quanto tenho me enganado 

por ter demais confiado 

nas evidências do amor... 

Como tenho andado certo 

como tenho andado errado 

por meu caminho inseguro 

por meu caminho deserto... 

A sombra leve da morte 

passando sempre por perto 

e o desespero mais breve 

 rola no ar e descreve 

a eterna cicatriz... 

Mais uma vez, mais de uma vez 

quase que fui feliz... 

A barra do amor 

é que ele é meio ermo... 

 a barra da morte 

é que ela não tem meio termo...  

 

 

CENA 6 – NASCI LÁ NA BAHIA 

 

CORO 

(cantando) 

Foi numa leva que a cabocla Maringá 
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ficou sendo a retirante 

que mais dava o que falar, 

pois veio a seca, toda a chuva foi embora 

só restando então as água 

dos meus óio quando chora... 

Maringá, Maringá... 

Depois que tu partiste 

tudo aqui ficou tão triste 

que eu “garrei” a “maginar”... 

Maringá, Maringá... 

para haver felicidade 

é preciso que a saudade 

vá bater noutro lugar... 

Maringá, Maringá... 

volta aqui pro meu sertão, 

pra de novo o coração 

de um caboclo assossegar. 

 

MARINGÁ 

(falando) 

Nasci lá na Bahia, de mucama com feitor: meu pai, dormia em cama; minha mãe, no 

“pisadô”. Meu pai só fazia assim “venha cá”, minha mãe dizia “sim” sem falar. Mulher que 

fala muito perde logo o seu amor... (Repete) Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu 

depois. Por isso é que a mulher trabalha sempre pelos dois...  Homem acaba de chegar: “tô 

com fome!”! E a mulher tem que olhar pelo homem. E é deitada e em pé, mulher tem é que 

trabalhar...(Repete)  

(Olhando para Duda Sodré e para as meninas) Quando a lama virou pedra, e mandacaru 

secou, quando ribaçã de sede bateu asas e voou... foi aí que eu vim-me embora, carregando 

a minha dor.. 

 

CORO 

 Maringá, Maringá... 

volta aqui pro meu sertão, 

pra de novo o coração 

de um caboclo assossegar... 

 

ARLINDO ORLANDO 

(fascinado, vai se aproximando disfarçadamente de Maringá, cantando) 
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Fica comigo esta noite 

e não te arrependerás... 

lá fora o frio é um açoite, 

calor aqui  tu terás. 

Terás meus beijos de amor, 

minhas carícias terás... 

Fica comigo esta noite 

e não te arrependerás... 

 

MARINGÁ 

(falando) 

Sou bem mulher de pegar macho pelo pé! Reincarnação da princesa do Daomé/ Um 

mulherão! Sou de arrancar couro, de farejar ouro... Sou coisa feita! Se o malandro se 

aconchegar... vai morrer na esteira! Neguinho assim, ó! já escreveu atrás do caminhão! “A 

mulher que não se esquece é lá do Daomé”. (Ameaçando Arlindo Orlando) Faço 

mandinga, fecho os caminhos com cinzas, deixo biruta, lelé da cuca, zuretão, ranzinza... 

Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé...  Sou avatar, sou vodu, sou de 

botar fogo! Princesa do Daomé! 

 

ARLINDO ORLANDO 

(insistindo, fascinado) 

Ô abelha-rainha! Faz de mim um instrumento do teu prazer... e de tua glória, e de tua 

glória... 

 

 

CENA 7 – TE ESPEREI  

 

MARINGÁ 

(para Vinícius, ao vê-lo triste, à parte) 

O buraco que ficou, de uma bomba que explodiu, não foi tão grande assim, nem tão 

profundo assim... que lá no fundo fosse o fim do mundo. Lá no fundo o que ficou... não 

vale nada não, não enche um caminhão.  

(Ela faz um gesto ritual, colocando sua mão sobre o peito dele, como quem abençoa.)  

Pegue com sua mão, jogue no lixo, deixe limpar seu coração.  
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LÍGIA 

(para Vinícius, cantando) 

Ah! Quanta dor vejo em teus olhos... 

tanto pranto em teu sorriso, 

tão vazias tuas mãos... 

De onde vens assim cansado,  

de que dor, de qual distância, 

de que terras, de que mar? 

 

VINÍCIUS 

(falando, para Lígia) 

Te esperei bebendo, te esperei calado, embriagado e gritando por aí; te esperei com fome, 

te esperei sem nome, uma vez chorando e outra sem sorrir. Te esperei toda a morte, te 

esperei toda a vida, no eclipse lunar, no luar néon, no Raso da Catarina, na profunda dos 

infernos, te esperei na tua, te esperei na minha, te esperei Clarice, te esperei Virgínia, te 

esperei tantos marços e mais fevereiros, esperei por inteiro e espero ainda neste novo 

janeiro te dar boas vindas. 

 

(Lígia aproxima-se, atraída por Vinícius, por sua tristeza, mas logo se põe a dançar, 

girando em torno dele, esvoaçando.) 

 

VINÍCIUS 

(cantando) 

Eu nunca sonhei com você 

nunca fui ao cinema 

não gosto de samba 

não vou a Ipanema 

não gosto de chuva 

nem gosto de sol. 

E quando eu me apaixonei 

não passou de ilusão 

o teu nome eu não sei 

fiz um samba-canção 

das bobagens de amor que eu iria dizer... 

Lígia... Lígia ... 
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Eu nunca quis tê-la a meu lado 

num fim de semana 

um chopp gelado em Copacabana 

e andar pela praia 

até o Leblon. 

E quando eu te telefonei 

foi engano... 

teu nome rasguei 

esqueci no piano  

as mentiras de amor  

que aprendi com você 

Lígia... Lígia...   

 

 

CENA 8 – AMOR PÓS-MODERNO 

 

(Nara Lee aproxima-se de Duda Sodré, dançando, seduzindo-o. ) 

 

NARA LEE 

Eu não sei dizer... o que quer dizer... o que vou dizer... Eu amo você, mas não sei o que 

isso quer dizer... 

 

DUDA SODRÉ 

É, eu também às vezes tenho a impressão que... sei lá... 

 

NARA LEE 

Pode ser sim, pode ser não... Pode ser loucura, pode ser razão... 

 

DUDA SODRÉ 

Pode  ser drama, pode ser pastelão... 

 

NARA LEE 

Pode ser samba/ pode ser baião... 

 

DUDA SODRÉ 
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Pode ser antes... pode ser então... 

 

NARA LEE 

Pode ser brocha... pode ser garanhão... 

 

DUDA SODRÉ 

Pode ser sério... pode ser gozação... 

 

NARA LEE 

Pode ser problema, pode ser solução...pode ser acaso, pode ser intenção... 

 

DUDA SODRÉ 

Pode ser Áries, pode ser Escorpião... 

 

NARA LEE 

Só não sei porque... eu e você, não pode não?  

 

DUDA SODRÉ 

Mas tudo é tão difícil... que eu não vejo a hora de tudo terminar e virar só uma canção... 

 

NARA LEE 

Mas eu não deixo de querer conquistar uma coisa qualquer em você... o que será?  

 

(cantando) 

Não quero mudar você 

nem mostrar novos rumos 

pois eu, meu amor, 

acho graça até mesmo em clichê. 

Adoro esse olhar blasé 

que não só 

já viu quase tudo 

mas acha tudo tão dejà vu 

mesmo antes de ver. 

Só proponho 

alimentar seu tédio. 
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Para tanto, exponho 

a minha admiração. 

Você em troca cede 

o seu olhar sem sonhos 

à minha contemplação: 

aí componho uma nova canção. 

Adoro, sei lá por que 

esse olhar meio escudo 

que em vez de qualquer álcool forte 

pede água Perrier. 

Adoro, sei lá por que 

esse olhar meio escudo 

que não quer o meu álcool forte 

e sim água Perrier.   

 

 

CENA 9 – NA BATUCADA DA VIDA  

  

( Entra Dagmar. Coro canta ao vê-la entrar, como uma saudação.) 

 

CORO 

Olha, essa mulata quando samba 

é luxo só... 

quando todo seu corpo se embalança 

é luxo só. 

Porém, seu coração quando se agita 

e palpita mais ligeiro 

nunca vi compasso 

 tão brasileiro. 

Êta samba, cai pra cá, cai prá lá 

mexe com as cadeiras, mulata 

e no requebrado 

me maltrata, ai, ai...  

 

DAGMAR 

(Falando) 

No dia em que eu apareci no mundo, juntou uma porção de vagabundo da orgia; de noite, 

teve lua e batucada, que acabou de madrugada, em grossa pancadaria. Depois do meu 

batismo de fumaça, mamei um litro e meio de cachaça, bem puxado, e fui adormecer feito 

um despacho, deitadinha no capacho, na porta dos enjeitados. Cresci olhando a vida sem 
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malícia, até que um cabo de polícia despertou meu coração! E como eu fui pra ele muito 

boa, me largou na vida à toa, desprezada como um cão.  

E aí eu comecei a cometer loucuras! Eu tropeçava nos astros, desastrada! Mas agora esta 

moça aqui está diferente... agora, pode vir quente que eu estou fervendo! Agora eu tenho é 

fome de homem que seja feliz! Agora da minha vida quem sabe sou eu. E vou seguir 

sempre sambando, na batucada da vida. 

Se ele não me quiser, tem quem queira. Eu só quero amor se for à vera. Tem quem queira 

paixão de novela, mas eu só quero amor... se for à vera. E virá, que eu vi!   

 

(Agenor Caju recebe Dagmar de braços abertos) 

 

AGENOR CAJU 

Ôoooo, a saudade mata a gente, morena! 

 

DAGMAR 

(faceira, com zanga fingida) 

 Mas pra cima de mim, Agenor? Cadê o dia que já vem vindo? Tu não disse que era só a 

gente ir caminhando, e cantando, e seguindo a canção , que no fim dava tudo certo? 

 

AGENOR CAJU 

(meio vexado) 

É que às vezes os problemas se misturam: a verdade do universo, a prestação que vai 

vencer... Como é que eu posso explicar? Meu bem, eu busco a saída de emergência... 

 

DAGMAR 

E agora? Eu tô aqui! Tu me deu um mundo de sonho, onde eu só vejo um vestido... Cadê? 

Cadê o novo mundo? É aqui? 

 

AGENOR CAJU 

Aqui, nesse mesmo lugar... 
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DAGMAR 

No meio de um planalto vazio... como se fosse em qualquer lugar? 

 

AGENOR CAJU 

(afirmativo) 

Como se fosse urgente e preciso... como se a vida fosse um perigo... como se houvesse 

faca no ar! (Conclusivo) Como se fosse em qualquer lugar!  

 

DAGMAR 

(pra si mesma, meio resmungando) 

 Tudo demorando em ser tão ruim... (Para ele) E quando? 

 

AGENOR CAJU 

Ô, minha alegria, agora! Agora, e amanhã! E depois, e depois, e depois de amanhã! 

 

DAGMAR 

(decepcionada) 

Eu pensei que ia ser na avenida, girando...girando... e um estandarte na mão pra anunciar... 

 

AGENOR CAJU 

Dagmar, minha nega, eu queria dizer agora o oposto do que disse antes... Vem comigo, no 

caminho eu explico... 

 

DAGMAR 

Não me diga que a vitória está perdida.... 

 

AGENOR CAJU 

Não, não, a esperança está grudada na carne! Há uma voz que canta, uma voz que dança... 

basta ser sincero e desejar profundo, que a gente vai ser capaz de sacudir o mundo... 

(desistindo de falar de coisas sérias) Flor, minha flor, flor, vem cá... 
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DAGMAR 

(fazendo doce) 

 Nem meia flor, nem meia lua, nem na minha, nem na tua... 

 

AGENOR CAJU 

Não se avexe, não! Não se incomode: o que a gente pode, pode; o que a gente não pode, 

explodirá! 

 

DAGMAR 

Sabe, Agenor? No dia em que eu vim-me embora, eu tive um sonho maluco. Sonhei que 

todo mundo tava preocupado, tentando encontrar uma saída. Aí, vindo da luz, alguém 

tocou em mim e disse: “Eu sou um caboclo tolo boboca, um tipo de mico cabeça-oca, 

raquítico típico jeca-tatu, um mero número zero, um zé à esquerda, pateta patético lesma 

lerda, pato panaca jacu, eu sou um andróide candango doido, algum mamulengo molenga 

mongo, mero mameluco de cuca lelé, trapo de tripa da tribo dos pele-e-osso, fiapo de 

carne, farrapo grosso, da trupe da reles e rala ralé.” E aí ele punha os olhos grandes sobre 

mim... e me apontava um lugar... Era um lugar assim, meio céu, meio chão, visto do alto, 

parecia um céu no chão... Aí ele disse... 

 

AGENOR CAJU 

O candango doido? 

 

DAGMAR 

Aí o candango doido gritou: “Abram alas pra minha bandeira! Eu vou tomar um porre de 

felicidade!” E de repente juntou gente, olhando pro céu, vestindo fantasia, tirando a 

roupa... Era uma só canção, um só cordão... E ele me vestia toda de dourado, pra que o 

povo admirasse, e eu virava a rainha da folia... Aí o céu ficou rajado de verde e rosa... aí eu 

vi um cego lendo a corda da viola, vi um pássaro preto voando pra muito longe... 

 

AGENOR CAJU 

(que aos poucos reconhece o mesmo sonho) 
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E viu o raio quando o céu todo corisca? 

 

DAGMAR 

(confirmando) 

Um brilho no céu... uma constelação... bem longe daqui... 

 

KÁTIA F. 

(que foi se chegando, atraída pela narração do sonho de Dagmar) 

Uma supernova? Será? Um meteoro? Um cometa? Uma estrela cadente?  

 

AGENOR CAJU 

Qualquer coisa entre o céu e a terra, entre a célula e o céu, entre a bactéria e a galáxia. 

Nossos sonhos são os mesmos... há muito tempo.  

 

KÁTIA F. 

Mas já não há muito tempo pra sonhar. Tudo é igual, quando se pensa em como tudo 

poderia ser... Os três patetas, os três poderes... Tão pouca diferença, e tanta coisa a fazer...  

 

DAGMAR 

Eu tenho tanta alegria adiada, abafada... Mas eu vi a barra do dia clareando, e tô me 

guardando pra quando o carnaval chegar...  

    

AGENOR CAJU 

Ah! Eu também, Kátia também, e todo mundo! Quem é que não sonha com um estandarte 

estrelado pra anunciar o dia que vem vindo? (Abrindo os braços pra ela) Mas enquanto 

isso... 

 

DAGMAR 

(rendendo-se, e abraçando-o) 

Ah! Como é bom te ver de novo... meu coração bateu mais forte que tantan... que tantan 

apaixonado...quando eu ouvi aquele samba que uniu nós dois... 
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AGENOR CAJU e DAGMAR 

(ele começa a cantar, seduzindo-a, e em seguida cantam juntos ) 

Venha provar meu brunch 

saiba que eu tenho approach 

na hora do lunch 

eu ando de ferryboat 

eu tenho savoir-faire 

meu temperamento é light 

minha casa é hi-tech 

toda hora rola um insight 

já fui fã do jethro tull 

hoje me amarro no slash 

minha vida agora é cool 

meu passado é que foi trash 

fica ligada no link 

que eu vou confessar my love 

depois do décimo drink 

só um bom e velho engov 

eu tirei o meu green card 

e fui pra Miami Beach 

posso não ser pop star 

mas já sou um nouveau riche 

eu tenho sex-appeal 

saca só meu back ground 

veloz como damon Hill 

tenaz como Fittipaldi 

não dispenso um happy-end 

quero jogar no dream team 

de dia um macho man 

e de noite drag queen.  

 

 

CENA 10 – VEM CURAR TEU NEGO 

 

ZÉ DA HORA 

(entrando, falando) 

Quando nasci veio um anjo safado, um chato dum querubim, e decretou que eu estava 

predestinado... a ser errado assim. Já de saída a minha estrada entortou, mas vou até o fim. 

Inda garoto deixei de ir à escola, cassaram meu boletim; não sou ladrão, eu não sou bom de 

bola, nem posso ouvir clarim... Eu bem que tenho ensaiado um progresso: virei cantor de 
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festim. Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso em Quixeramobim. Não sei como o 

maracatu começou, mas vou até o fim... (Chamando) Dagmar! Ô Dagmar!  Eu tô voltando! 

Pode ir armando o coreto, e preparando aquele feijão preto! Eu tô voltando! Põe meia 

dúzia de Brahma pra gelar... eu tô voltando... Quem vem lá? Quem vem lá sou eu! Sete 

légua de estrada, sete noite acordada... Sou eu, sete samba de roda, sete palmo pra morte. 

Quem vem lá? Sou eu! Sou eu, vim chamar o meu povo, trago tudo de novo! Meu lugar é 

aqui, faz de conta que eu não saí! (Chamando) Dagmar? Dagmaaaar...(Pisca para público) 

Virá, que eu vi! 

 

(Dagmar vem ao encontro de Zé da Hora, de cara feia, amuada.) 

 

DAGMAR 

Se tu já entrou na de voltar, agora fica na tua, que é melhor... Quem levantou pra sair, 

perde o lugar... 

 

ZÉ DA HORA 

(braços abertos, sedutor) 

Eu pequei, confesso. Mas quero ser exorcizado pela água benta dos teus olhos lindos... 

(Tenta abraçá-la, ela dá uma “rabanada”, soltando-se.)   

 

DAGMAR 

Tu pensa que é malandro? Que malandro é esse que apanha pra viver? A tua sorte é que a 

galera ainda gosta de você.  

 

ZÉ DA HORA 

(desconversando) 

Deixa disso, minha nega, estamos atravessando o milênio... o novo tempo está chegando... 

 

DAGMAR 

E eu com isso? Trabalho que é bom, nenhum. Tu não faz força nem pra soltar pum!  
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ZÉ DA HORA 

Mas tenho planos, e  meus planos são muito bons...  

 

DAGMAR 

Agora cadê teu novo amor? Cadê que eu não vejo mais, cadê?  

 

ZÉ DA HORA 

Dagmar, ôôô, Dagmar... perdão foi feito pra gente pedir... E a mulher que é mulher, não 

deixa o lar à toa. A mulher que é mulher, se o homem errar, perdoa. 

 

DAGMAR 

(canta, explicando aos outros o motivo da briga) 

Encontrei o meu pedaço na avenida 

de camisa amarela, 

cantando a Florisbela, 

oi, a Florisbela... 

Convidei-o a voltar pra casa 

em minha companhia, 

exibiu-me um sorriso de ironia 

e desapareceu no turbilhão da Galeria. 

Não estava nada bom, o meu pedaço, na verdade 

estava bem mamado 

bem chumbado, atravessado. 

Foi por aí cambaleando, 

se acabando num cordão 

com o reco-reco na mão. 

Mais tarde, o encontrei num café 

Zurrapa do Largo da Lapa 

folião de raça 

bebendo o quinto copo de cachaça. 

Voltou às sete horas da manhã, 

mas só na Quarta-feira, 

cantando a Jardineira, 

oi, a Jardineira... 

Me pediu, ainda zonzo, 

um copo d’água com bicarbonato, 

o meu pedaço estava ruim de fato, 

pois caiu na cama e não tirou nem o sapato. 

Roncou uma semana, despertou mal-humorado 

quis brigar comigo, que perigo! 

Mas não ligo, 
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o meu pedaço me domina, me fascina, ele é o tal. 

Por isso não levo a mal. 

Pegou a camisa, a camisa amarela 

botou fogo nela. 

Gosto dele assim, 

passada a brincadeira 

ele é pra mim.   

 

ZÉ DA HORA 

(canta, respondendo) 

Vem logo, vem curar teu nego 

que chegou de porre lá da boemia... 

Vem logo, vem curar teu nego 

que chegou de porre lá da boa 

lá da boemia... 

 

DAGMAR 

(abraçando-o, finalmente, piscando olho para o público ) 

Ai, que esse cara tem me consumido... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim do Ato I 
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ATO II 

 

CENA 1 – UNS 

 

LÍGIA 

(canta e dança em torno de Duda, seduzindo-o) 

Meu bem, você me dá 

água na boca... 

vestindo fantasia, 

tirando a roupa 

molhada de suor 

de tanto a gente se beijar 

de tanto imaginar 

loucuras... 

A gente faz amor 

por telepatia 

no chão, no mar, na lua 

na melodia... 

mania de você, 

de tanto a gente se beijar 

de tanto imaginar 

loucuras... 

Nada melhor do que não fazer nada 

só pra deitar e rolar com você ... 

 

DUDA SODRÉ 

Tola foi você ao me abandonar... Uns vão, uns dão, uns não, uns hão de...  Uns vêm, uns 

têm, uns nada têm... Uns mal, uns bem... Uns nada além. Nunca estão todos.  

 

(A atenção dos dois é desviada para o deslocamento de Zé da Hora em direção a 

Lindonéia.) 

 

CENA 2 - A DAMA DO CABARÉ 

 

(Desde a entrada de Zé da Hora, Lindonéia procura esconder-se; este, após abraçar 

Dagmar, finalmente põe os olhos nela e aproxima-se.) 
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ZÉ DA HORA 

Eu conheço essa cara, essa fala, esse jeito... Lindonéia! Lindonéia, desaparecida! 

 

(Lindonéia  fica aflita, abana-se, coça a perna, tentando esconder o rosto.) 

 

ZÉ DA HORA 

(insistindo) 

Lindonéia! 

 

LINDONÉIA 

Não me amole! Seja breve! Seja breve! Não sei porque você se atreve a prolongar sua 

conversa  mole...  

 

ZÉ DA HORA 

Não, não estou disposto a esquecer teu rosto... Lindonéia! Grande Lindonéia! Morena Boca 

de Ouro! Foi num cabaré da Lapa que eu conheci você, fumando cigarro, entornando 

champagne  no seu soirée... Dançamos um samba, trocamos um tango por uma palestra. Só 

saímos de lá meia hora depois de descer a orquestra. No outro dia eu andava à procura da 

Dama do Cabaré. 

 

LINDONÉIA 

(fechando-se, ressentida) 

 Risque meu nome do teu caderno! O mundo me condena, e ninguém tem pena, falando 

sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se vou morrer de 

fome...  

 

DUDA SODRÉ 

(para ela, gozador) 

Olha, não fica bem você ficar dissimulando... você ficar capengando... fingindo que a dor é 

do sapato alto...  
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ZÉ DA HORA 

(olhando-a de alto a baixo) 

Como é que vai? Saúde boa? Não foi à toa que você saiu de lá pra melhorar! 

 

LINDONÉIA 

É? Pois quem te viu, quem te vê... O famoso Zé da Hora, rapaz folgado! É na esquina da 

vida que eu assisto à descida de quem subiu.  

 

ZÉ DA HORA 

Atire a primeira pedra, Iaiá! Já gozei de boa vida, tive até meu bangalô! Quem me vê, vê 

nem bagaço do que viu quem me enfrentou... Eu já corri de vento em popa! 

 

LINDONÉIA 

Deixa de ser convencido! Todos sabem qual é o teu velho modo de vida... Mesmo sendo 

um cara trapaceiro, não consegue ter nem pra gastar... Vê se muda de conduta, vai pra luta! 

 

ZÉ DA HORA 

Eu nunca dei um “jeitinho”, como uns e outros... Vim devagarinho, pensando... tentando 

acertar. Neguinho não me deu nada, a não ser porrada, sermão, passa fora,  e eu lá... “Um 

abraço, é isso aí, até já...”  Mas eu sou brasileiro... e adoro esse coreto! Lindonéia, quem 

diria, acabou vindo pra cá!  

 

ARLINDO ORLANDO 

(sério, defendendo Lindonéia) 

Isso não se faz, ô Zé! Teu mal é comentar o passado. Ninguém precisa saber. É melhor 

você pisar esse chão devagarinho...  

 

ZÉ DA HORA 

(entregando a razão de sua mágoa) 

No dia seguinte, numa carta ela me dizia que quem é da boemia usa e abusa da diplomacia, 

mas... não gosta de ninguém. Morou na filosofia? 
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DAGMAR 

 (que está observando Zé da Hora desde a referência ao“Cabaré da Lapa”) 

É verdade, heim, Zé? Pau que nasce torto, nunca se endireita! Já não chega esse peso nas 

costas da gente? Já não chega essa coisa rolando lá fora? 

 

ZÉ DA HORA 

O amor tem cartas marcadas, e eu nunca tive vocação pra otário... Tem muita santa fora do 

templo... (para Dagmar) você, por exemplo... 

 

ARLINDO ORLANDO 

Zé, é melhor que cê vá se benzer, que o ciúme maltrata, e até mata! Ciúme é feitiço que 

tem muito enguiço. 

 

DAGMAR 

Cuidado, companheiro! A vida é pra valer... e não se engane não: tem uma só! Duas 

mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, sem provar muito bem provado, com 

certidão passada em cartório do céu e assinado em baixo: Deus! E com firma reconhecida!  

Mas vamos pra frente! Nada como um dia atrás do outro! 

 

LINDONÉIA 

(revelando-se, desafiadora, desiste do disfarce e canta para Zé e para todos) 

Vida, minha vida 

olha o que é que eu fiz 

deixei a fatia 

mais doce da vida 

na casa dos homens 

de vida vadia... 

mas, vida, ali, 

quem sabe, eu fui feliz... 

Luz, quero luz! 

Sei que além das cortinas 

são palcos azuis 

e infinitas cortinas 

com palcos atrás. 

Arranca, vida 
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estufa, veia 

e pulsa, pulsa, pulsa 

pulsa, pulsa mais! 

Mais, quero mais! 

Nem que todos os barcos 

recolham ao cais 

que os faróis da costeira 

me lancem sinais! 

Arranca, vida 

estufa, vida 

me leva, leva longe 

longe, leva mais! 

Vida, minha vida 

olha o que é que eu fiz: 

toquei na ferida 

nos nervos, nos fios 

nos olhos dos homens 

de vidas sombrias 

mas, vida, ali 

eu sei, eu fui feliz.  

 

 

CENA 3 – ROMÂNTICOS DE CUBA 

 

LÍGIA 

(volta a investir, aproximando-se de Duda, insinuante) 

E o seu coração? É um barco de velas içadas? Nunca soltou as amarras? Nunca ficou à 

deriva?  

 

DUDA SODRÉ 

Eu estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol, quando você entrou em mim... 

 

LÍGIA 

Ah! Me deixa ser a tua gueixa, me deixa, me deixa... De baby-doll  ou de kimono, me 

deixa ser tua Ioko Ono... 

 

DUDA SODRÉ 
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... mas aí um analista amigo meu disse que desse jeito eu não vou ser feliz direito, porque 

(imitando o analista) “o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual...”. (Ri) 

Deixando a profundidade de lado, eu quero é viver a divina comédia humana, onde nada é 

eterno... Escuta, garota, façamos um trato: você desliga... se eu ficar muito abstrato. 

 

LÍGIA 

(rindo, cantando) 

 Você e eu somos um 

caso sério... 

ao som de um bolero 

dose dupla 

Românticos de Cuba... Libre!  

 

(Ergue a mão, como num brinde, sempre rindo)  

 

VINÍCIUS 

 (surpreendendo Lígia em meio ao brinde, de modo que ela precisa voltar-se para 

responder)  

Olá, como vai? 

 

LÍGIA 

Eu vou indo, e você, tudo bem?  

 

VINÍCIUS 

Tudo bem, eu vou indo... em busca de um sono tranqüilo, quem sabe? 

 

LÍGIA 

Quanto tempo!  

 

VINÍCIUS 

Pois é. Quanto tempo.  

 

LÍGIA 
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Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí... 

 

VINÍCIUS 

Pra semana, prometo, quem sabe, talvez nos vejamos...(Pra si mesmo) Tanta coisa que eu 

tinha a dizer... 

 

LÍGIA 

Por favor, telefone... telefone... não esqueça... não esqueça...  

 

VINÍCIUS 

(Vai se afastando e subitamente se volta) 

 Dizem que quem é feliz no amor, no jogo é infeliz. E de quem faz do amor um jogo, o que 

é que se diz?      

 

LÍGIA 

(tentando sinceramente explicar, tocada pela expressão dele) 

 Até parece loucura, não sei explicar... É a verdade mais pura: eu não consigo amar. Meu 

amor, me desculpe, eu não quis te ferir, mas é impossível fazer você feliz... Insensível, 

insensível, você diz. Impossível fazer você feliz. Às vezes você esquece, e sente prazer, 

mas pra mim é difícil conseguir esquecer. Entre outras pessoas é tão natural, por que será 

que comigo não pode ser igual? Insensível, insensível, você diz. Impossível fazer você 

feliz. Não fui eu, não foi você que escolheu viver neste mundo tão frio, tão frio. 

 

VINÍCIUS 

(lentamente se desligando dela) 

Não importa se só tocam o primeiro acorde da canção; a gente escreve o resto em linhas 

tortas, em paredes de banheiros, nas folhas que o outono leva ao chão. A nossa trajetória 

não precisa explicação. Mesmo que os romances sejam falsos, como o nosso, não 

importa...  são bonitas as canções...  (olha-a, despedindo-se) Mas o pior mesmo é que eu 

estou falando grego com tua imaginação.  
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LINDONÉIA 

(vendo-o afastar-se, comovida, cantando) 

Ah! Esses moços, pobres moços! 

Ah! Se soubessem o que eu sei! 

Não amavam, não passavam 

aquilo que já passei...  

 

 

CENA 4 – MARIPOSA APAIXONADA 

 

ARLINDO ORLANDO 

(para Lindonéia) 

Deixa que digam, que pensem, que falem... deixa isso pra lá... Quem é que não chora sua 

lágrima sentida? Quem é que não guarda uma grande dor? Quem é? 

 

LINDONÉIA 

(dando de ombros) 

Por mim ! Deus é mais! (misteriosa ) Eu estou a dois passos do paraíso, e talvez eu fique 

por lá...   

 

MARINGÁ 

(para Zé da Hora, batendo em seu ombro) 

Êêe... volta do mundo, camará. Mundo dá volta... E a volta do mundo é questão de 

segundos... 

 

ZÉ DA HORA 

(para Maringá) 

Qual é, baiana?  

 

ARLINDO ORLANDO 

(continuando, pra Lindonéia) 
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Eu mesmo... veja só, tudo acontece comigo! Eu tava jogando sinuca, uma nega maluca me 

apareceu: vinha com o filho no colo, e dizia pro povo... que o filho era meu! (Imitando 

mulher) “Meu senhor! Toma que o filho é teu! Meu senhor, toma que o filho é teu!”. Tudo 

acontece comigo, eu que nem sei do amor! Até parece castigo!   

 

DUDA SODRÉ 

(debochando) 

“A Rádio Atividade leva até vocês mais um programa da série ‘Dedique uma canção a 

quem você ama’. Tenho em minhas mãos uma carta, uma carta de uma ouvinte que nos 

escreve e assina com o singelo pseudônimo de “Mariposa Apaixonada de Guadalupe”. Ela 

nos conta que num belo dia, o dia mais triste da sua vida, seu esposo Arlindo Orlando, um 

caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, 

desapareceu, escafedeu-se. Oh! Arlindo Orlando! Volte, onde quer que você se encontre. 

Volte para o seio de sua amada! Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos 

e pára-choque duro!”   

 

ZÉ DA HORA 

(admirado) 

Quando acaba, o maluco sou eu! Só sei que, sassaricando, todo mundo leva a vida no 

arame... Rapaz, isso não se faz! 

 

DUDA SODRÉ 

Volta, Arlindo Orlando! Volte para o seio de sua amada!  

 

CORO 

(repetindo) 

Volta, Arlindo Orlando! Volte para o seio de sua amada! 

 

ARLINDO ORLANDO 

Nunca! Nem que o mundo caia sobre mim! Nem se Deus mandar! (Muito triste, 

recordando, e ainda ferido pela lembrança) Quando ela gritou: “Mengo!”, no segundo gol 
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do Zico, eu tirei sem pensar o cinto, e bati até cansar.... Dois anos vivendo juntos, e eu 

sempre disse, contente: “Minha nega é uma rainha, porque não teme o batente. Se garante 

na cozinha, e ainda é Vasco doente...” . Não! Não! Eu não posso lembrar... Daquele gol, 

até hoje o meu rádio está desligado...   

 

DUDA SODRÉ 

É, então já aprendeu que a alegria de quem está apaixonado é como a falsa euforia de um 

gol anulado...  

 

ARLINDO ORLANDO 

(cantando) 

Ela abalôôôô... meu sistema nervoso... 

 

 

CENA 5 – É COM ESSE QUE EU VOU 

 

(Nara Lee está indo reunir-se a Lígia e Duda Sodré, mas seu interesse é atraído por Zé da 

Hora e ela aproxima-se dele, faceira.) 

 

KÁTIA F. 

(Chamando a atenção de Dagmar e apontando Nara Lee) 

Dagmar... tem uma andorinha solta por aí procurando um verão...  

 

NARA LEE 

Meu bem, você me dá água na boca... 

 

(Ele se desmancha, envaidecido, ela começa a cantar e dançar em torno dele. )  

 

NARA LEE 

É com esse que eu vou 

sambar até cair no chão 

é com esse que eu vou 
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desabafar na multidão 

se ninguém se animar 

eu vou quebrar 

meu tamborim 

mas se a turma gostar 

vai ser pra mim... 

 

(Enquanto Nara Lee canta, Dagmar vai se aproximando, mas é vista apenas por Zé da 

Hora, que vai ficando sem graça. Quando está finalmente ao lado de Nara Lee, Dagmar 

dá-lhe um “chega pra lá” com os quadris, no ritmo do samba, e retoma a música no ponto 

em que está, na segunda parte, usando-a como desafio para Nara.) 

 

DAGMAR 

Eu quero ver 

no ronca ronca da cuíca 

gente pobre, gente rica 

deputado, senador... 

Oi, quebra quebra 

quero ver cabrocha boa 

no piano da patroa 

batucando 

é com esse que eu vou 

é com esse que eu vou... 

 

 (Repete o final da música, dançando e avançando com umbigadas pra cima de Nara Lee)   

 

NARA LEE 

(assustada com o “chega pra lá” de Dagmar) 

Ôrra, meu! 

 

DAGMAR 

Quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só!  

 

NARA LEE 

Ê... Maria Escandalosa! Não abaixe o papo, não me torre o saco! 

 

DAGMAR 
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Tu sabe com quem tá falando? Meu samba é casa de marimbondo... tem sempre enxame 

pra quem mexer!  

 

NARA LEE 

Me larga, não enche! Você não entende nada, e eu não vou te fazer entender. 

 

DAGMAR 

Vagaba, vampira! Eu sou flor que não se cheira! 

 

NARA LEE 

Quadrada, demente! Vê se aprende que ninguém é de ninguém! 

 

DAGMAR 

Eu tenho outra vida, outro pique, sua puta de boutique!  Tarada! Mesquinha! À toa! Vadia!  

( Avança para Nara Lee, mas  Zé da Hora puxa-a  para sair.) 

 

NARA LEE 

(Já um pouco de longe, segura.) 

Êi, Zé ! Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Goiabada cascão com muito queijo!  

 

 

CENA 6 – PIRRAÇAS 

 

(Nara Lee fala já se afastando.  Dagmar ameaça  o retorno, tentando se soltar das mãos 

de Zé da Hora,  mas é Kátia F.  quem barra o caminho de Nara Lee, enfrentando-a.)    

 

KÁTIA F. 

Aí, Dagmar! Chega de passar a mão na cabeça de quem te sacaneia! Isso aí! Declare 

guerra!  

 



 64 

( Depois de rechaçada por Dagmar, Nara Lee reúne-se ao seu grupo e começa a pirraçar 

Kátia F. Olha para ela, cochicha algo para Lígia e Duda Sodré, ri acintosamente.) 

 

NARA  LEE 

(para Kátia F.) 

Sai daqui, ovelhinha desgarrada ! 

 

KÁTIA F. 

Venenosa, erva venenosa... é pior do que cobra cascavel!  Mas apesar de você, amanhã há 

de ser outro dia... ainda pago pra ver! Você vai se dar mal! 

 

NARA LEE 

Vem, neném! Juventude transviada pra mim é conto de fada! Tire o seu piercing do meu 

caminho!  

 

KÁTIA F. 

Conto de fadas? Tudo bem, você se mandou, não aguentou o peso da barra, se arregou, 

parou na metade. Agora vai, vai correndo pra casa...  Vai, princesinha, vai calçar seu 

sapato esquecido no baile! Hi, hi!      

 

NARA LEE 

 (olhando para Kátia F. de modo insolente, cantando e balançando-se como uma 

menininha)  Eu... sou rebelde porque o mundo quis assim/ porque nunca me trataram com 

amor/ e as pessoas se fecharam para mim ... 

 

(Duda Sodré e Lígia embarcam na provocação, divertindo-se, e começam a fazer uma 

cena entre eles, sempre olhando para Kátia F. Eles fazem um trio, cantando, de modo 

irônico, debochado.)   

  

DUDA 

(cantando) 
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Meus pais não querem 

que eu fique legal... 

meus pais não querem 

que eu seja um cara normal... 

 

NARA e LÍGIA 

(fazendo uma espécie de coro gaiato) 

Não vai dar, 

assim não vai dar... 

 

DUDA SODRÉ 

Como é que eu vou crescer 

sem ter com quem me revoltar? 

 

NARA/ LÍGIA  

Não vai dar, 

assim não vai dar... 

 

DUDA SODRÉ 

Pra eu amadurecer sem ter com quem me rebelar! 

 

KÁTIA F. 

( canta, séria, respondendo ao deboches do trio impertinente) 

Eu não gosto do bom gosto 

eu não gosto de bom senso 

eu não gosto dos bons modos 

não gosto. 

Eu agüento até rigores 

eu não tenho pena dos traídos 

eu hospedo infratores e banidos 

eu respeito conveniências 

eu não ligo pra conchavos 

eu suporto aparências 

eu não gosto de maus tratos. 

Mas o que eu não gosto é de bom gosto 

eu não gosto de bom senso 

eu não gosto dos bons modos 
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não gosto. 

Eu agüento até os modernos 

e seus segundos cadernos, 

eu agüento até os caretas 

e suas verdades perfeitas. 

O que eu não gosto é do bom gosto... 

Eu agüento até os estetas, 

eu não julgo competência 

eu não ligo pra etiqueta 

eu aplaudo rebeldias 

eu respeito tiranias 

e compreendo piedades 

eu não condeno mentiras 

eu não condeno vaidades. 

O que eu não gosto é do bom gosto, 

eu não gosto de bom senso 

 não, não gosto dos bons modos 

não gosto. 

Eu gosto dos que têm fome 

dos que morrem de vontade 

dos que secam de desejo 

dos que ardem. 

NARA 

 (responde, meio cantarolando, ainda mais debochada, arremedando o jeito de Kátia F., 

com voz de menina birrenta) 

Inútil, a gente somos inútil... 

 

(Os três riem. Agenor Caju, percebendo a gozação com Kátia F., vai decidido em direção a 

Nara Lee. )  

 

AGENOR CAJU 

(falando) 

Vamos pedir piedade, Senhor, piedade pras pessoas de alma bem pequena, remoendo 

pequenos problemas...Vamos pedir piedade, Senhor, piedade pra essa gente careta e 

covarde. Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem!  

 

NARA LEE 

(um pouco recuando, mas ainda desafiando, para os dois) 
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Aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação. Aqui nessa tribo ninguém quer a sua 

catequização!  

 

AGENOR CAJU 

(Agenor fala para Zé da Hora, mas referindo-se a Nara Lee.) 

Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem... ela fecha com meus sonhos como ninguém. 

Ela derrama um banquete, um palacete, um anjo de vestido, uma libido do cacete!  

 

(Depois da briga com Kátia F e Agenor Caju, Nara Lee decide ir embora.) 

 

NARA LEE 

(muito irritada) 

Não dá. Assim, não vai dar! Pra que tanto céu? Pra quê? Pra que o “azul sem manchas do 

céu do planalto central”? Não é preciso nem que a Terra nos coma. Continuamos uns 

canibais de nós mesmos... Índios do ano 2000.  Por que que a gente é assim?  

 

LÍGIA 

(Ao falar, já começa a fazer gestos que indicam que a qualquer momento ela pode 

escorregar por entre os dedos, dançando) 

Tem que acontecer alguma coisa, meu bem. Parada é que eu não posso ficar. Eu vou medir 

calçada, fiscalizar a paisagem, vou tocar fogo onde bombeiro não vem, vou rasgar 

dinheiro, vou fundar um partido, só pra variar... (Mais reflexiva) Eu já estou com o pé 

nessa estrada. Onde será que isso começa? A correnteza sem paragem... o viajar de uma 

viagem a outra viagem que não cessa. Onde será que isso começa?  

 

VINÍCIUS 

(Vem atraído pela atitude meio triste e meio reflexiva dela) 

 Não tenha medo. Não tenha medo, não. Nada é pior do que tudo que você já tem no seu 

coração. Nenhum dragão, nenhum avião, nenhuma assombração. Nada é pior do que tudo 

que você já tem no seu coração. Não olhe pra trás! Apenas começamos. O mundo começa 

agora. Apenas começamos. E o maior mistério é não haver mistério algum... 
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LÍGIA 

(olha bem nos olhos dele) 

O meu coração ateu quase acreditou... ( sai, esvoaçando, e ele a segue com os olhos.)   

 

DUDA SODRÉ 

(para Nara Lee) 

Quer ir embora? Vá! Adeus, bye, bye. Eu é que não quero ficar vendo o mundo se acabar 

pela TV. Eu é que não me sento no trono de um apartamento, com a boca escancarada, 

cheia de dentes, esperando a morte chegar... (Sério, pela primeira vez) Porque longe das 

cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a 

sombra sonora de um disco voador. 

 

NARA LEE 

(Ela estranha a súbita seriedade dele, zombando) 

 Destino de aventureiro é seu nome num grafite de banheiro. Ah! Eu não sou daqui! 

Qualquer barco que passa me acena com uma fuga!  

 

DUDA SODRÉ 

É muito natural em você: acontecer um desejo de ver a cor da estrada e desaparecer...  

 

AGENOR CAJU 

(aproximando-se, para Nara Lee) 

Mas agora, justamente agora? Deixe eu dizer, na tua orelha fria, segredos de 

liquidificador... 

 

NARA LEE 

(ainda magoada com o ataque anterior) 

Isso é comigo, rebelde sem causa?   

 

AGENOR CAJU 
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Vem comigo, vem correr perigo... Vem, tem tudo a ver o meu pinguim com a tua 

geladeira... 

 

NARA LEE 

(cedendo) 

O que você quer com esse papo? Mentiras sinceras me interessam.  

 

AGENOR CAJU 

(cantando para ela) 

Minha garganta estranha 

quando não te vejo, 

me vem um desejo doido de gritar... 

Minha garganta arranha a tinta e os azulejos 

do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. 

Venho madrugada perturbar teu sono, 

como um cão sem dono me ponho a ladrar, 

atravesso o travesseiro, 

te reviro pelo avesso, 

tua cabeça enlouqueço, 

faço ela rodar... 

Sei que não sou santo, 

vezes vou na cara dura, 

vezes ajo com candura pra te conquistar, 

mas não sou beato, me criei na rua 

e não mudo minha postura só pra te agradar. 

Vim parar nessa cidade por força da circunstância, 

sou assim desde criança, me criei meio sem lar, 

Aprendi a me virar sozinho 

 e se eu tô te dando linha 

é pra depois tirar 

e se eu tô te dando linha 

é pra depois te abandonar... 

 

 

 

CENA 7 – UMA NOVA CANÇÃO 

 

MARINGÁ 

(aproximando-se de Vinícius) 
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Ainda está sozinho, apaixonado? 

 

VINÍCIUS 

(com riso triste) 

Como um objeto não identificado... Meu coração tem mania de amor, e amor não é fácil 

de achar. 

 

MARINGÁ 

Você ainda sonha com a “estátua majestosa do amor, por Deus esculturada”? 

 

VINÍCIUS 

Já não tenho dedos pra contar de quantos barrancos despenquei, quantas pedras me 

atiraram, ou quantas atirei... E lá vou eu de novo como um tolo... Novos dias tristes, noites 

claras, versos, cartas... Já conheço os passos dessa estrada.  

 

MARINGÁ 

Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção...  Afinal, a dor é tão velha... que pode 

morrer.  

 

VINÍCIUS 

O melhor o tempo esconde, longe, muito longe, mas bem dentro, aqui... 

(Cantando) 

Meu coração não se cansa 

de ter esperança 

de um dia ter tudo que quer. 

Meu coração de criança 

não é só a lembrança 

de um vulto feliz de mulher, 

que passou por meus sonhos 

sem dizer adeus 

 e pôs nos sonhos meus 

 um chorar mas sem fim... 

 Meu coração vagabundo  

quer guardar o mundo 

 em mim...  
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CENA 8 – GAFIEIRA 
 

(Ao final da música cantada por Vinícius, começa-se a ouvir um “samba duro” que 

Arlindo Orlando, Agenor Caju, Dagmar e Lindonéia improvisam. Todo o diálogo é 

cantado como numa roda de samba ) 

 

ARLINDO ORLANDO 

(puxando a roda de samba, com diferentes trechos de música) 

Oh, desembola o mingau, 

oh minha nega 

oh desembola que eu também 

quero embolar... (bis) 

Tô melado, tô melado, 

tô melado, meu amor... 

tô melado, meu amor... 

descendo a ladeira 

me deu uma zonzeira 

e o povo da Preguiça 

diz que eu to 

é de bobeira... 

E o trem corre é por cima da linha 

e o trem corre é por cima da linha... 

uma cesta de ovos, setecentas galinhas. 

E o trem corre... 

 

ZÉ DA HORA 

(puxa Dagmar, que dança com Agenor Caju, cantando) 

Você só dança com ele 

e diz que é sem compromisso... 

é bom acabar com isso, 

não sou nenhum Pai João! 

Quem trouxe você fui eu, 

não faça papel de louca 

pra não haver bate-boca 

dentro do salão. 

 

DAGMAR 
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Eu não sou água 

pra me tratares assim: 

só na hora da sede 

é que procuras por mim. 

A fonte secou. 

Quero dizer 

que entre nós 

tudo acabou. 

 

ZÉ DA HORA 

( fala para Arlindo Orlando) 

 Rapaz, eu cai das nuvens, com cara de tacho! Essa nega tá pisando em mim... essa não, 

não sou capacho! Agora ando com a pulga atrás da orelha, a telha dessa nega tá avariada... 

Nega teimosa, só não xingo nem lhe dou pancada porque você é maior e vacinada... Ai, 

meu deus, que saudades da Amélia!  

 

ARLINDO ORLANDO 

(cantando) 

Você diz que sabe muito, 

a formiga sabe mais: 

ela sobe na parede, 

coisa que você não faz.  

 

DAGMAR 

(respondendo a Zé da Hora) 

Nada como um dia atrás do outro. Eu tenho essa virtude de esperar... Ah! Eu sou maneira, 

sou de trato, sou faceira, mas sou flor que não se cheira: é melhor se prevenir pra não cair! 

Sou mulher que encara um desacato; se eu não responder no ato, amanhã pode esperar... 

Estrutura tem meu coração, pra suportar esta implosão que abalou meus alicerces de 

mulher! Mas a minha construção é forte: sou madeira, sou de morte, faça o vento que fizer. 

 

ARLINDO ORLANDO 

Êta, que agora a cobra vai fumar! O randevú vai começar! Eu quero ver o bicho solto! 

 

AGENOR CAJU 
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(enquanto puxa Dagmar, cantando para Zé da Hora) 

Não é por estar na sua presença 

meu prezado rapaz, 

mas você vai mal, 

mas vai mal demais... 

São dez horas, o samba tá quente, 

deixa a morena contente, 

deixe a menina sambar em paz. 

 Eu não queria jogar confete, 

 mas tenho que dizer: 

 cê tá de lascar, 

 cê tá de doer 

 e se vai continuar enrustido, 

 com essa cara de marido, 

a moça é capaz de se aborrecer. 

 

LINDONÉIA 

(cantando, pongando na música, para vingar-se de Zé da Hora) 

Por trás de um homem triste 

há sempre uma mulher feliz 

e atrás dessa mulher 

mil homens sempre tão gentis... 

 

AGENOR CAJU e LINDONÉIA 

Por isso, para o seu bem, 

ou tira ela da cabeça 

ou mereça a moça que você tem. 

 

ZÉ DA HORA 

(partindo para Agenor Caju, com gesto de puxar a navalha e passos de capoeira) 

Foi só pegar no cavaquinho 

pra nego bater, 

ah! se eu contar o que é que pode o cavaquinho 

os home não vai crer. 

Quando ele fere, fere firme e dói que nem punhal 

quando ele invoca até parece um pega na geral 

Veneno é com meu cavaquinho, 

pois se eu tô com ele 

encaro todo mundo! 

Se alguém pisa no meu calo, 

eu puxo o cavaquinho 

pra cantar de galo!   
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ARLINDO ORLANDO 

Se oriente, rapaz! ( Ao perceber que o samba parou mesmo em função da briga, começa a 

descrever a confusão.) Na gafieira, segue o baile calmamente, com muita gente dando 

volta no salão. Tudo vai bem, mas eis porém que de repente um pé surgiu, alguém de cara 

foi ao chão. Não é que o Joca, um crioulo comportado, ficou tarado quando viu a Dagmar 

toda soltinha dentro de um vestido saco, e tendo ao lado um caro fraco, foi tirá-la pra 

dançar... O moço era faixa preta, simplesmente... e fez o Joca rebolar sem bambolê! A 

orquestra pára, enquanto o duro vai não vai: quem está fora não entra, quem está dentro 

não sai. 

 

 (Enquanto Arlindo Orlando canta, Agenor e Zé da Hora lutam capoeira; no auge da 

briga ouve-se o chamado de  Maringá.) 

 

MARINGÁ 

Gente! Gente! (A briga se interrompe, todos olham para ela.)  Gente quer olhar o céu! 

Gente quer brilhar, acontecer, brilhar, interrogar as estrelas! Gente quer comer, gente quer 

ser feliz, gente quer respirar ar pelo nariz! Não, meu nego! Não traia nunca essa força, não. 

Gente quer prosseguir, quer crescer, quer durar... Lígia, Lindonéia, Duda, Dagmar! Gente é 

pra brilhar! Nara, Vinícius, Kátia, Maringá! Gente desse planeta do céu de anil. Gente, 

espelho de estrelas, reflexo do esplendor! Arlindo, Zé da Hora, Agenor. Gente, espelho da 

vida, doce mistério.   

    

VINÍCIUS 

(aproximando-se de Maringá) 

 Existirmos, a que será que se destina? (Sem esperar resposta e contemplando a briga 

congelada ) As possibilidades de felicidade são mesmo egoístas? Ah! Imagine, nenhum 

céu, nenhum inferno também... Imagine, todas as pessoas compartilhando o mundo... E 

então podermos ver o mundo, juntos, sermos dois, e sermos muitos... nos sentirmos sós, 

sem estarmos sós... E abrirmos a cabeça, para que afinal floresça o mais que humano em 
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nós... Então, estará tudo dito. Ah! Sim, eu acredito num claro futuro de música, ternura... e 

aventura!  

 ( Olha para Maringá, olha para o céu, fixa uma estrela e começa a cantar)  

 

Eu me sinto tolo 

como um viajante 

pela tua casa 

pássaro sem asa 

rei da covardia 

e se guardo tanto 

essas emoções 

nesta caldeira fria 

é que arde o medo 

onde o amor ardia 

mansidão no peito 

trazendo respeito 

que eu queria tanto 

derrubar de vez 

pra ser teu talvez 

pra ser teu talvez. 

É que o viajante 

é talvez covarde 

ou talvez seja tarde 

pra gritar que arde 

no maior ardor 

e a paixão vadia, 

retraída e nua, 

correndo na sala, 

ao te ver deitada, 

ao te ver calada, 

ao te ver cansada, 

ao te ver no ar... 

Talvez esperando 

desse viajante 

algo que ele espera também receber 

e quebrar as cercas 

com que insistimos 

em nos defender. 

 

 (Enquanto Vinícius canta, o grupo volta a procurar um ponto fixo no céu, que agrega o 

foco e a energia de todos. Ao final da música, todos estão como se o impulso para as 

brigas e divergências houvesse se aplacado, e eles tomassem novamente consciência de si 

mesmos e do porque estão ali. Nara Lee, Duda Sodré e Lígia vão saindo.) 
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DAGMAR 

Tem certos dias, quando eu penso em minha gente, que eu sinto assim todo meu peito se 

apertar... E parece que acontece de repente, como um desejo que não tem como lutar, como 

alegria que não tem onde encostar... É gente que segue em frente, sem ter nem com quem 

contar... 

 

AGENOR CAJU 

São pais de santo, paus de araras, são passistas... são flagelados, são pingentes, balconistas, 

palhaços, marcianos, canibais, lírios pirados... Depois dos navios negreiros, outras 

correntezas...  outras saídas e bandeiras...     

 

(Agenor Caju e Dagmar também vão saindo.) 

 

ARLINDO ORLANDO 

( Sério, para Lindonéia) 

É... só há três coisas nesse mundo vão: amor, viola e forria. Me disseram porém que eu 

viesse aqui... Tem gente chegando de todo lugar que se tem pra partir, tem gente falando 

com a lua, gente chorando na praça, menino querendo rango, nego bebendo cachaça... 

(Olha para o céu, pensativo) Ah! Me poupa do vexame de morrer tão moço! Muita coisa 

ainda quero olhar! (Saindo)  

 

LINDONÉIA 

(também saindo) 

Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais... Tem gente que vem, 

quer voltar; tem gente que vai, quer ficar... tem gente que veio só olhar. Tem dias que a 

gente se sente como quem partiu ou morreu... Mas se eu deixar de sofrer, como é que vai 

ser para me acostumar?  

 

KÁTIA F. 

(saindo) 
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Eu ando tão à flor da pele... que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da 

pele que teu olhar, flor na janela, me faz morrer. O que será que me dá, que me queima por 

dentro... 

 

 

CENA 9 : SALVE O PRAZER 

 

VINÍCIUS 

(olha para o céu, cantarolando) 

Ó lua branca 

de fulgores e de encantos, 

se é verdade que à paixão tu dás abrigo, 

oh, vem tirar dos olhos meus o pranto, 

oh, vem matar esta paixão que anda comigo... 

 

(Zé da Hora aproxima-se de Vinícius e começa a cantar, tentando animá-lo.) 

 

ZÉ DA HORA 

Alegria, pra saudar a batucada! 

As morenas vão sambar, 

meu samba tem alegria... 

Minha gente 

que era triste e amargurada 

inventou a batucada 

para deixar de padecer. 

Salve o prazer, salve o prazer! 

 

(Aos poucos, Vinícius vai sendo envolvido pelo convite manhoso de Zé da Hora e surge 

entre eles um clima de carícia e sedução, enquanto a luz baixa lentamente.) 

 

  

CENA 10 – SE EU QUISER FALAR COM DEUS 

 

LINDONÉIA 

(olhando ao longe) 
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Olha, lá vai passando a procissão... 

 

(Ao perceberem que Lindonéia está vendo algo, todos vão se chegando, aos poucos, de 

modo que ao final todo o grupo está olhando ao longe, serenamente, esperançosamente.)  

 

ARLINDO ORLANDO 

Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois pra me botar no mundo, tinha o mundo 

inteiro... mas achou muito engraçado me botar cabreiro na barriga da miséria... 

 

LINDONÉIA 

(indignada com a heresia, repreendendo-o) 

Pois Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive nesse mundo sem amor...  (Olhando de 

novo ao longe) Ói, olha o trem! Vem surgindo detrás das montanhas azuis, ói o trem... 

 

ARLINDO ORLANDO 

Eu também tô do lado de Jesus... só acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente 

tem que arranjar um jeitinho pra viver...   

 

LINDONÉIA 

(sem ouvi-lo, olhando ao longe) 

Ói, já é vem... fumegando, apitando, chamando, os que sabem do trem... 

 

ARLINDO ORLANDO 

(olhando também, e começando a acreditar)  

É o trem das sete horas... É o último do sertão... 

 

KÁTIA F. 

(olhando também, com ansiedade juvenil) 

Começou a circular o expresso? Diz que o trilho é feito uma estrada que não tem fim... 

Onde fica essa morada, em que reino, qual parada? Por qual estrada é que eu devo 
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caminhar? Diz que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá... Eu não posso 

esperar... quero o paraíso agora! 

 

LINDONÉIA 

(insistindo) 

Ói, olha o céu! Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais... Vê, ói que céu, é um 

céu carregado e rajado suspenso no ar...  Vê? É o sinal...é o sinal das trombetas dos anjos e 

dos guardiões!  Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais! 

 

NARA LEE 

Doce bárbaro, Jesus! 

 

DUDA SODRÉ 

Oxalá! O nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Tupã, Jesus, Maomé...  

 

NARA LEE 

(para Duda Sodré, convicta) 

Vai chegar, cedo ou tarde vai chegar o momento em que encontraremos... o ponto de 

mutação... 

 

DUDA SODRÉ 

É... Faz parte das 1001 lendas do novo milênio...  

 

LÍGIA 

Será que apenas os hermetismos pascoais, os tons, os mil tons, seus sons e dons geniais nos 

salvam, nos salvarão dessa trevas? Nada mais? Nada mais?  

 

VINÍCIUS 

(para ela) 
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Se os campos cultivados neste mundo são duros demais, e os solos assolados pela guerra 

não produzem a paz... amarra teu arado a uma estrela, e aí tu serás o lavrador louco dos 

astros, o camponês solto nos céus, e quanto mais longe da terra, tanto mais longe de Deus. 

 

ARLINDO ORLANDO 

(Fala depressa, exaltado, como quem está tendo uma visão) 

Os olhos tristes da fita rodando no gravador e a moça cosendo roupa com a linha do 

equador e a voz da santa dizendo ‘o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor?’A 

tinta pinta o asfalto, enfeita a alma, motorista, é cor na cor da cidade, batom nos lábios 

nortistas e o olhar vê tons tão sudestes e o beijo que vós me nordestes arranha-céu da boca 

paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, os sem amor, os sem 

teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta e a cigana analfabeta 

lendo a mão de Paulo Freire. 

 

MARINGÁ 

(Entra cantando, envolta numa imensa colcha de retalhos, colorida, que ocupa todo o 

centro do palco.) 

Se eu quiser falar com Deus 

tenho que ficar a sós, 

tenho que apagar a luz, 

tenho que calar a voz, 

tenho que encontrar a paz, 

tenho que folgar os nós 

dos sapatos, da gravata, 

dos desejos, dos receios, 

tenho que esquecer a data, 

tenho que perder a conta 

tenho que ter mãos vazias 

ter a alma e o corpo nus... 

Se eu quiser falar com deus 

tenho que aceitar a dor  

tenho que comer o pão 

que o diabo amassou 

tenho que virar o cão 

tenho que lamber o chão 

dos palácios, dos castelos 

suntuosos dos meus sonhos, 

tenho que me ver tristonho 
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tenho que me achar medonho  

e apesar de um mal tamanho 

alegrar meu coração... 

Se eu quiser falar com deus  

tenho que me aventurar  

tenho que subir aos céus  

sem cordas pra segurar 

 tenho que dizer adeus  

dar as costas, caminhar 

decidido pela estrada 

que ao findar vai dar em nada 

nada, nada, nada, nada, 

nada, nada, nada, nada 

do que eu pensava encontrar. 
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ATO III 
 

 

 (Dagmar e Agenor Caju chegam agitados, curiosos, e vêem todos olhando ao longe. 

Juntam-se ao grupo, olhando para o mesmo ponto ao longe.) 

 

DAGMAR 

O que será? O dia já vem vindo? Vem, vamos embora! 

 

AGENOR CAJU 

Será que eles já viram também o céu relampeando? O raio? O corisco?  

 

DAGMAR 

(exaltada) 

Foi assim! Foi assim! Aqui, nesse mesmo lugar! Gente chegando, interrogando o céu ... 

(Relembrando, mas também informando aos demais) Aí, vindo da luz, alguém tocou em 

mim e disse: “Eu sou um andróide candango doido!” e aí ele punha os olhos grandes sobre 

mim, e me apontava um lugar... Era um lugar assim... meio céu, meio chão... visto do alto, 

parecia um céu no chão... Aí ele disse: “Abram alas pra minha bandeira! Eu vou tomar um 

porre de felicidade!” Aí o céu ficou todo rajado de verde e rosa...  aí eu vi um cego ... 

 

ZÉ DA HORA 

(que também veio chegando, para Dagmar) 

...  o cego lendo a corda da viola? E o pássaro preto voando pra longe?  

 

DAGMAR 

(encantada em poder compartilhar o seu sonho) 

E a terra em chama, qual fogueira de São João!    

 

AGENOR CAJU 

(como se lembrasse, também) 
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 E então o poeta inicia sua prece... o poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia, 

resplandecente, cadente, fagueira...  

 

DUDA SODRÉ 

É, mas os urubus continuam a passear a tarde inteira entre os girassóis... 

 

AGENOR CAJU 

Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça! Mas da lama ao caos, do caos à lama... um 

homem roubado nunca se engana!   

 

DAGMAR 

(Decidida) 

Mesmo com toda a lama... a gente vai levando essa chama! Quem tem um sonho não 

dança! 

 

LÍGIA 

Pra começar, quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo? Pátrias, famílias, religiões, 

preconceitos... quebrou, não tem mais jeito.    

 

KÁTIA F. 

( Como se visse algo ao longe) 

Um anjo decadente, meio santo, meio gente... à meia luz, feito virgem indecente. Meio 

deus, meio demônio... feito nós. Meio bom, meio ruim... quase normal, feito nós. Feito a 

vida, enlouquecida, meio morte, meio gozo... e carnaval. Um mártir meio ingênuo, meio 

burro, meio gênio, nada mais. Feito louco, feiticeiro, meio Cristo, meio Exu e Satanás... 

feito nós. Pálido, o futuro nos abraça... bêbado dos homens e seu licor... 

 

VINÍCIUS 

 (carinhosamente coloca as mãos no ombro de Kátia F. e segreda ao seu ouvido) 

Virá, que eu vi! 
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( Vinícius começa a cantar, baixinho, até ser interrompido pelo Coro, como se o seu 

cantarolar provocasse uma resposta coletiva.) 

 

O amor é velho, velho, velho 

e menina... 

O amor é trilha de lençóis e culpa, 

medo e maravilha. (bis). 

 

CORO 

Meu amor quem ficou 

nessa dança, meu amor, 

tem fé na dança... 

A nossa dor, meu amor 

é que balança a nossa dor 

o chão da praça. 

Sei que já detonou chão da Praça 

sei que já todo pranto rolou... 

olhos negros cruéis tentadores 

das multidões sem cantor! (bis) 

Eu era menino, menino 

um beduíno, ouvido de mercador... 

Lá no Oriente tem gente 

com olhar de lança na dança do meu amor. 

Tem que dançar a dança ôôôôô... 

 balança o chão da Praça ôôôôôô...  

 

(Começa uma coreografia em que todo o grupo aos poucos vai se envolvendo no enorme 

manto-colcha de retalhos de Maringá, que ao se desdobrar encobre o grupo e flutua como 

uma grande asa, revelando, a cada vez, diversas imagens de relações amorosas. Tudo isso 

acontece sob a música “Chão da Praça”, entoada pelo Coro.  A última imagem a ser 

revelada, é de Duda Sodré e Kátia F, semi-nus e abraçados. Ao final da música, o elenco 

abre para as laterais do palco, fazendo com que o manto-colcha de retalhos se transforme 

numa enorme saia que veste metade dos corpos de Duda Sodré e Kátia F. Eles cantam, em 

dueto, as duas  canções que se seguem.) 

 

KÁTIA F. 

O que será que me dá 

que me bole por dentro 

será que me dá 
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que brota à flor da pele 

será que me dá 

e que me sobe às faces 

e me faz corar 

e que me salta aos olhos 

a me atraiçoar 

e que me aperta o peito 

e me faz confessar 

o que não tem mais jeito de dissimular 

e que nem é direito ninguém recusar 

e que me faz mendigo 

me faz suplicar 

o que não tem medida 

nem nunca terá 

o que não tem remédio 

nem nunca terá 

o que não tem receita. 

 

DUDA SODRÉ 

Se eu te amo e tu me amas 

e alguém vem quando tu chamas 

como poderei te condenar? 

O que é que eu quero 

se eu te privo 

do que mais venero 

que é a beleza de deitar? 

Quando eu te escolhi para morar junto de mim 

eu quis ser teu corpo, 

 tua alma, tudo enfim... 

 mas compreendi que além de dois existem mais. 

 

KÁTIA F. 

O que será que será 

que dá dentro da gente 

que não devia, 

que desacata a gente, 

que é revelia, 

que é feito estar doente 

de uma folia... 

que nem dez mandamentos 

vão conciliar, 

nem todos os ungüentos vão aliviar, 

nem todos os quebrantos 

toda alquimia, 

que nem todos os santos 
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será que será... 

o que não tem descanso 

nem nunca terá, 

o que não tem cansaço 

nem nunca terá, 

o que não tem limite... 

 

DUDA SODRÉ 

O amor só dura em liberdade, 

o ciúme é só vaidade! 

Sofro, mas eu vou te libertar... 

infinita tua beleza, 

como podes ficar presa 

feito santa no altar? 

 

KÁTIA F. 

O que será que me dá 

que me queima por dentro, 

será que será 

que me perturba o sono 

será que me dá 

que todos os tremores 

me vêm agitar, 

 que todos os ardores 

 me vêm atiçar, 

 que todos os suores 

 me vêm encharcar, 

que todos os meus nervos estão a rogar 

 que todos os meus órgão estão a clamar 

 e uma aflição medonha me faz implorar  

o que não tem vergonha 

 nem nunca terá, 

o que não tem governo 

 nem nunca terá, 

o que não tem juízo. 

 

DUDA SODRÉ 

Se eu te amo e tu me amas 

este nosso amor profana 

o amor de todos os mortais, 

porque quem gosta de maçã 

irá gostar de todas, 

porque todas são iguais.  
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(A música a seguir é pontuada por várias interferências gritadas: “O tempo não pára!”; 

“E o pulso ainda pulsa!”;  “Você tem fome de quê?”,  etc.)  

 

CORO 

Todos os dias quando acordo 

não tenho mais o tempo que passou, 

mas tenho muito tempo, 

temos todo tempo do mundo!  

Todos os dias antes de dormir 

lembro e esqueço como foi o dia. 

Sempre em frente, 

não temos tempo a perder.  

Nosso suor sagrado 

é bem mais belo que este sangue amargo 

e tão sério... e selvagem!  

Veja o sol dessa manhã tão cinza: 

a tempestade que chega é da cor dos teus olhos... castanhos.  

Então me abraça forte, me diz mais uma vez 

que já estamos distantes de tudo. 

Temos nosso próprio tempo. 

Não tenho medo do escuro 

mas deixe as luzes acesas... agora!  

O que foi escondido é o que se escondeu 

e o que foi prometido ninguém prometeu, 

nem foi tempo perdido. 

Somos tão jovens...  tão jovens...  

 

( As músicas que se seguem vêm ligadas por arranjo à anterior; representam o “hino 

final”do espetáculo)    

 

CORO 

Com amor no coração 

preparamos a invasão: 

cheios de felicidade, 

entramos na cidade... amada! 

Peixe-espada, peixe-luz 

doces bárbaros,  Jesus... 

Sabe bem quem é otário 

o peixe no aquário... 

nada. 

Alto astral, altas transas, lindas canções 

Afoxés, astronaves, naves, cordões...  
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Nossos planos são muito bons... 

Com a espada de Ogum 

e a benção de Olorum, 

com os raios de Iansã  

adentramos a manhã... vermelha...  

 

(Vocalise dissonante como no final de Objeto Sim, Objeto Não. Solos sobre o vocalise 

dissonante que se seguiu à  música anterior.) 

 

CORO 

Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, 

de uma estrela que virá numa velocidade estonteante 

e pousará no coração do hemisfério sul 

na América, num claro instante 

depois de exterminada a última nação indígena 

e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida 

 mais avançado que a mais avançada 

das mais avançadas das tecnologias. 

Virá 

impávido que nem Muhammad Ali 

virá que eu vi 

apaixonadamente como Peri 

virá que eu vi 

tranquilo e infalível como Bruce Lee 

virá que eu vi 

o axé do afoxé, filhos de Gandhi 

virá! 

Um índio preservado em pleno corpo físico, 

em todo sólido, todo gás e todo líquido, 

em átomos, palavras, alma, cor 

em gesto, em cheiro, em sombra, 

em luz, em som magnífico, 

num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. 

Do objeto sim, resplandecente descerá o índio 

e as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer 

assim de um modo explícito. 

Virá 

impávido que nem Muhammad Ali 

virá que eu vi 

apaixonadamente como Peri 

virá, que eu vi! 

tranquilo e infalível como Bruce Lee 

virá, que eu vi! 

O axé do afoxé, filhos de Gandhi 
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virá! 

E aquilo que nesse momento se revelará aos povos 

surpreenderá a todos não por ser exótico 

mas pelo fato de poder ter sempre 

estado oculto, quando terá sido o óbvio. 

 

TODOS 

(com os rostos voltados para o alto, encarando a luz) 

Virá!  

 

 

 

 

 

 

 

FIM DO TERCEIRO E ÚLTIMO ATO 
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Lábaro Estrelado 

 

Músicas enredadas no tecido desta bandeira 

 

 

1. A Dois Passos do Paraíso – Evandro Mesquita/ Ricardo Barreto  

2. À Flor da Pele – Zeca Baleiro 

3. A Fonte Secou - Monsueto 

4. A Noite do Meu Bem – Dolores Duran 

5. A Ordem dos Templários – Legião Urbana 

6. A Revolta dos Dândis II – Humberto Gessinger 

7. A Saudade Mata a Gente – João de Barro/ Antonio de Almeida 

8. Abelha Rainha – Caetano Veloso 

9. Abre Alas – Ivan Lins/ Victor Martins 

10. Água Perrier – Adriana Calcanhoto/ Antônio Cícero 

11. Ai! Que Saudades da Amélia – Ataulfo Alves/ Mário Lago 

12. Alegria, Alegria – Caetano Veloso 

13. Alguém me Avisou – Ivone Lara 

14. Amanhã – Guilherme Arantes 

15. Amarra Teu Arado a Uma Estrela – Gilberto Gil 

16. Anunciação – Alceu Valença 

17. Apesar de Você – Chico Buarque 

18. Aprendiz de Feiticeiro – Itamar Assumpção 

19. Aquarela Brasileira – Silas de Oliveira 

20. Aquarela do Brasil – Ary Barroso 

21. Aqui e Agora – Gilberto Gil 

22. Asa Branca – Luiz Gonzaga/ Humberto Teixeira 

23. Até o Fim – Chico Buarque 

24. Atire a Primeira Pedra – Ataulfo Alves/ Mário Lago 

25. Atrevida – Ivan Lins/ Víctor martins 

26. Ave Coração – Clodô/Zeca Bahia 

27. Baby Suporte – Barros/Pequinho/Neves/ Cazuza 

28. Batendo à Porta – João Nogueira 

29. Bem Brasil – Claus/ Marcelo/Mário Manga/ Osvaldo Luiz 

30. Bete Balanço – Frejat/ Cazuza 

31. Blues da Piedade – Cazuza/Frejat 

32. Brasil – Cazuza/ George Israel/ Nilo Romero 

33. Brasil Pandeiro – Assis Valente 

34. Cabeça Inchada - Sinhô 

35. Cajuína – Caetano Veloso 

36. Camisa Amarela – Ary Barroso 

37. Canção Agalopada – Zé Ramalho 

38. Canção da Estrada – Zé Rodrix 

39. Canção do Novo Mundo – Beto Guedes/ Ronaldo Bastos 

40. Capítulo 4, Versículo 3 – Racionais MC’s 

41. Carro de Boi – Maurício Tapajós/ Cacaso  
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42. Casa de Campo – Zé Rodrix/ Tavito 

43. Casa de Marimbondo – Bosco/ Aldir Blanc 

44. Caso Sério – Rita Lee/ Roberto de Carvalho 

45. Cavaleiro – Caetano Veloso 

46. Céu de Brasília – Toninho Horta/ Fernando Brant 

47. Chão da Praça – Moraes Moreira 

48. Chega de Saudade – A. C. Jobim/Vinícius de Moraes 

49. Chega Mais – Rita Lee/ Roberto de Carvalho 

50. Chegança – Edu Lobo/ Oduvaldo Viana Filho 

51. Choro Bandido – Edu Lobo/ Chico Buarque 

52. Clube da Esquina – Milton Nascimento/ Lô Borges/ Márcio Borges 

53. Codinome Beija-Flor – Arias/Cazuza/Ezequiel 

54. Coisa Feita – João Bosco/ Aldir Blanc/ Paulo Emílio 

55. Com Que Roupa – Noel Rosa 

56. Come Share My Life – Legião Urbana 

57. Comida – Arnaldo Antunes/ Marcelo Fromer/ Antonio Bellotto 

58. Conto de Fadas – Cazuza/Barros  

59. Coração Ateu - Sueli Costa 

60. Coração Vagabundo – Caetano Veloso 

61. Cotidiano – Chico Buarque 

62. Da Lama ao Caos – Chico Science 

63. Dama do Cabaré – Noel Rosa 

64. De Frente Pro Crime – Bosco/Blanc 

65. De Onde Vens – Dori Caymmi/ Nelson Motta 

66. Decadence Avec Elegance – Lobão 

67. Declare Guerra – Guto Goffi/ Ezequiel/ Frejat 

68. Deixa a Menina – Chico Buarque 

69. Deixa de Ser Convencido – Noel Rosa 

70. Desde  Que o Samba é Samba – Caetano Veloso 

71. Destino de Aventureiro – Eduardo Dusek/ Luís Carlos Góes 

72. Deus é Brasileiro – Renan Ribeiro  

73. Disparada – Geraldo Vandré 

74. Disrritmia – Martinho da Vila 

75. Divina Comédia Humana - Belchior 

76. Dois Mil e Índio – Bosco/Blanc 

77. Drink do Amor – Valdir Luz 

78. É Brincadeira?! – Geraldo Azevedo/ Fausto Nilo 

79. É Com Esse Que Eu Vou – Pedro Caetano 

80. É Luxo Só – Ary Barroso/ Luiz Peixoto 

81. E O Mundo Não Se Acabou – Assis Valente 

82. Eclipse Oculto – Caetano Veloso  

83. Ele Me Deu Um Beijo na Boca – Caetano Veloso 

84. Encontros e Despedidas – Milton Nascimento/Fernando Brant 

85. Erva Venenosa – Jerry/ Mike Stoller 

86. Escandalosa – Moacir Silva/ Djalma Esteves 

87. Esquina da Vida – Noel Rosa 

88. Essa Moça Tá Diferente – Chico Buarque 
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89. Esse Cara – Caetano Veloso 

90. Esses Moços – Lupicínio Rodrigues 

91. Esteticar – Tom Zé/ Vicente Barreto/Carlos Rennó 

92. Eu Também Vou reclamar – Raul Seixas/ Paulo Coelho 

93. Eu Te Amo Você – Kiko Zambianchi 

94. Eu Vou Pra Vila – Noel Rosa 

95. Expresso 2222 – Gilberto Gil 

96. Fé Cega, Faca Amolada – Milton Nascimento/ Ronaldo Bastos 

97. Feijoada Completa – Chico Buarque 

98. Feito Nós – Milton Nascimento/ Paulo Ricardo  

99. Feminismo no Estácio – João Bosco/ Aldir Blanc 

100. Fica Comigo Esta Noite – Adelino Moreira/ Nélson Gonçalves 

101. Foi Um Rio Que Passou Na Minha Vida – Paulinho da Viola 

102. Folhetim – Chico Buarque 

103. Fora de Ordem – Caetano Veloso 

104. Garganta – Ana Carolina 

105. Garota Nacional – Samuel Rosa/Chico Amaral  

106. Geléia Geral – Gil/Torquato Neto 

107. Gente – Caetano Veloso 

108. Gente Humilde – Chico Buarque/Garoto/Vinícius de Moraes 

109. Go Back – Sérgio Brito/ Torquato Neto  

110. Gol Anulado – Bosco/Blanc 

111. Guerra Santa – Gilberto Gil 

112. Hora da Razão – Batatinha/ J.Luna 

113. Ideologia – Cazuza/ Frejat 

114. Índios – Renato Russo 

115. Infinita Highway – Humberto Gessinger 

116. Insensível – Sérgio brito 

117. Inútil – Roger 

118. Inútil Paisagem – Tom Jobim/Aloysio de Oliveira 

119. Ironia – Batatinha/ Ederaldo Gentil 

120. Isso Aqui, O Que É? – Ary Barroso 

121. Janeiro Ainda : Possibilidades – Gonzaga Júnior/ Capinan  

122. Kátia Flávia, Godiva do Irajá – Fausto Fawcet  

123. Kid Cavaquinho – Bosco/ Blanc 

124. Lá Vem O Brasil Descendo a Ladeira – Pepeu Gomes/ Moraes Moreira 

125. Lamento Sertanejo - Gil 

126. Largado No Mundo – Cazuza/ Frejat 

127. Leo e Bia – Osvaldo Montenegro 

128. Lígia – Tom Jobim 

129. Lindonéia – Caetano Veloso/ Gilberto Gil 

130. Livros – Caetano veloso 

131. Lua Branca – Chiquinha Gonzaga 

132. Luar do Sertão – Catulo da Paixão Cearense 

133. Luz e Mistério – Beto Guedes 

134. Maçã – Raul Seixas 

135. Maior Abandonado – Frejat/ Cazuza 
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136. Mamãe, Coragem – Caetano Veloso/ Torquato Neto 

137. Mania de Você – Rita Lee 

138. Maninha – Chico Buarque 

139. Maria Mole – Rita Lee/ Guto Graça Mello 

140. Maringá – Joubert de Carvalho 

141. Mel – Caetano Veloso 

142. Mentiras de Mulher – Noel Rosa 

143. Metamorfose Ambulante – Raul Seixas 

144. Meu Guri – Chico Buarque 

145. Mico Preto – Moacyr Luz/ Blanc 

146. Minha Terra – Waldemar Henrique 

147. Mora na Filosofia – Monsueto Menezes/ Arnaldo Passo  

148. Morena Boca de Ouro – Ary Barroso 

149. Morena Boca de Ouro – Ary Barroso 

150. Música de Rua – Daniela Mercury/ Pierre Onassis 

151. Na Batucada da Vida – Ary Barroso/ Luiz Peixoto 

152. Na Rua, Na Chuva, na Fazenda – Hyldon 

153. Nada Será Como Antes – Milton Nascimento/ Ronaldo Bastos 

154. Não Existe Pecado ao Sul do Equador – Chico Buarque/ Ruy Guerra 

155. Não Identificado – Caetano Veloso 

156. Não Tenha Medo – Caetano Veloso 

157. Natural – F.Venturini/ Tavinho Moura 

158. Nega Maluca – Fernando Lobo/ Evaldo Ruy 

159. Neste Mesmo Lugar – Klecius Caldas/ Armando Cavalcanti 

160. Nos Barracos da Cidade – Liminha/Gilberto Gil 

161. Nosso Fim, Nosso Começo – Guilherme Arantes 

162. Noturna – Ivan Lins/ Victor Martins 

163. Nova – Gilberto Gil/ Moreno Veloso 

164. Nunca – Lupicínio Rodrigues 

165. O Amor é Velho - Menina – Tom Zé 

166. O Ciúme é Que Te Mata – Lamartine Babo 

167. O Exército de Um Homem Só – Engenheiros do Havaí 

168. O Lugar do Nosso Amor – Gilberto Gil 

169. O Mundo é Um Moinho – Cartola 

170. O Mundo é Um Moinho – Cartola 

171. O Nome da Cidade – Caetano Veloso 

172. O Pó da Estrada – Sá/Rodrix/Guarabira 

173. O Que É Que A Baiana Tem - Caymmi 

174. O Que Será ( À Flor da Pele) – Chico Buarque 

175. O Ronco da Cuíca – Bosco/ Blanc 

176. O Tempo Não Pára – Cazuza/ Arnaldo Brandão 

177. Objeto Sim, Objeto Não – Gilberto Gil 

178. Onde Estão Os Tamborins – Pedro Caetano 

179. Opachorô – Gilberto Gil  

180. Oração ao Tempo – Caetano Veloso 

181. Oriente – Gilberto Gil  

182. Ôrra Meu – Rita Lee 
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183. Os Mais Doces Bárbaros – Caetano Veloso 

184. Ouro de Tolo – Raul Seixas 

185. Ovelha Negra – Rita Lee 

186. País Tropical – Jorge Ben 

187. Palpite Infeliz – Noel Rosa 

188. Paraíso Agora – Sá/ Guarabira 

189. Parcelada, Violero – Elomar 

190. Partido Alto – Chico Buarque 

191. Pavão Misterioso – Ednardo 

192. Pega Rapaz – Rita Lee/ Roberto de Carvalho 

193. Perto do Fogo - Rita Lee 

194. Pivete – Chico Buarque/ Francis Hime 

195. Pode Esperar – Roberto Correa/ Sílvio Son 

196. Poder – Arnaldo Antunes/ Tadeu Jugle  

197. Podres Poderes – Caetano Veloso 

198. Por Que a Gente é Assim? – Frejat/Cazuza/Ezequiel 

199. Pra Começar – Marina Lima/ Antonio Cícero 

200. Pra Frente Brasil – Miguel Gustavo 

201. Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores – Geraldo Vandré 

202. Procissão – Gilberto Gil 

203. Pulso – Arnaldo Antunes 

204. Qual É, Baiana – Caetano Veloso/ Moacyr Albuquerque 

205. Quando Acaba o Maluco Sou Eu – Raul Seixas/ lena Coutinho/ C.Roberto 

206. Quando O Carnaval Chegar – Chico Buarque 

207. Rancho da Goiabada – Bosco/Blanc 

208. Rancho da Liberdade - Geraldo Vandré 

209. Rapaz Folgado – Noel Rosa 

210. Realce – Gilberto Gil 

211. Rebelde Sem Causa – Roger Rocha Moreira 

212. Retrato em Branco e preto – Jobim/ Chico Buarque 

213. Revanche – Lobão/ Bernardo Vilhena 

214. Reza – Edu Lobo/ Ruy Guerra  

215. Rio 40 Graus – Fernanda Abreu/Fausto Fawcet/Lafer 

216. Risque – Ary Barroso 

217. Romaria – Renato Teixeira 

218. Rosa  – Pixinguinha 

219. Rosa dos Ventos – Chico Buarque 

220. Saída de Emergência – Bosco/ Antonio Cícero/ Wally salomão 

221. Salve o Prazer – Assis Valente 

222. Samba do Approach – Zeca Baleiro 

223. Samba da Benção – Vinícius/ Baden Powell 

224. Sampa – Caetano Veloso 

225. Santa Fé – Moraes Moreira/ Fausto Nilo 

226. Sassaricando – Luís Antonio/ Jota Júnior/ Oldemar Magalhães 

227. Se Eu Quiser Falar com Deus – Gilberto Gil 

228. Segredo – Herivelto Martins/ Marino Pinto 

229. Seja Breve – Noel Rosa 
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230. Sem Compromisso – Geraldo Pereira/ Nelson Trigueiro 

231. Senhas – Adriana Calcanhoto 

232. Seo Zé – Carlinhos Brown 

233. Será – Dado Villa Lobos/ Renato Russo/ Marcelo Bonfá  

234. Sinal Fechado – Paulinho da Viola 

235. Sistema Nervoso – Wilson Batista/ Roberto Roberti/ Arlindo Marques Júnior 

236. Só Dando Com Uma Pedra Nela – Lamartine Babo  

237. Só Pra Variar – Raul Seixas/ Kika Seixas/ Cláudio Roberto 

238. Sol de Primavera – Beto Guedes 

239. Táxi Lunar – Geraldo Azevedo/ Zé Ramalho/Alceu Valença 

240. Tempo Perdido – Renato Russo 

241. Tente Outra Vez – Marcelo Ramos/ Raul Seixas/ Paulo Coelho 

242. Terra Virgem – Vicente Celestino 

243. Todo Amor Que Houver Nessa Vida – Cazuza/ Frejat 

244. Tola foi Você – Angela RoRo 

245. Trem das Sete – Raul Seixas 

246. Trilhos Urbanos – Caetano Veloso 

247. Tropicália – Caetano Veloso 

248. Tudo Bem – Lulu Santos 

249. Último Desejo – Noel Rosa 

250. Um Dia – Caetano Veloso  

251. Um Índio – Caetano Veloso 

252. Um Trem Para As Estrelas – Gilberto Gil/ Cazuza 

253. Uns – Caetano Veloso 

254. Vai Levando – Chico Buarque/ Caetano Veloso 

255. Velas Içadas - Ivan Lins/Victor Martins 

256. Velhos e Jovens – Péricles Cavalcanti/ Arnaldo Antunes 

257. Vem Quente Que Eu Estou Fervendo – Carlos Imperial/ Eduardo Araújo 

258. Viajante – Tereza Tinoco 

259. Vida – Chico Buarque 

260. Vírus do Amor – Rita Lee/ Roberto de Carvalho 

261. Você, Por Exemplo – Noel Rosa 

262. Volte para o Seu Lar – Arnaldo Antunes 

263. Vou Deitar e Rolar – Baden Powell/ Paulo César Pinheiro  

264. Xiquexique – Tom Zé/ Zé Miguel Wisnik 

265. Yoko Ono – Rita Lee/ Roberto de Carvalho 

 


