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SOBRE O PROJETO 

 

 Verão de 2017. Recebi uma proposta inesperada: escrever uma série 

para televisão. A ideia, no início, gerou um misto de entusiasmo e medo – será 

que eu conseguiria atingir os objetivos da produtora? Mas bastaram algumas 

conversas e incentivos que eu disse “sim”, eu aceitava ser o criador e roteirista 

de uma série teen. 

O remetente do convite foi o Victor Olso, produtor executivo da 

Telemilênio, empresa de audiovisual situada em Nova Friburgo (RJ). Até então, 

eu havia colaborado com outros trabalhos, revisando roteiros e sugerindo 

enredos para curtas-metragens, mas nada que se comparasse ao tamanho da 

responsabilidade de inventar uma série completa. 

Risquei, rabisquei, ouvi muita música, assisti a muitos filmes, conversei 

com alguns jovens e com adultos que ainda não se desgarraram da 

adolescência. Viajei até Santos, onde poderia estar conectado à praia, e, numa 

madrugada com barulho do mar e aroma de sal trazido pela maresia, rascunhei 

o primeiro capítulo. 

O Victor gostou. Assim como a Natalie, a Mariana, o André e outros 

amigos que já estavam inteirados do projeto e animados com a possibilidade de 

transformar tudo aquilo em realidade. Fiquei tão contagiado pela animação que 

decidi preparar as “escaletas” dos capítulos seguintes. 

Mesmo sendo época de férias, eu tinha um turbilhão de atividades, a 

maioria relacionada ao doutorado. Não poderia me dedicar exclusivamente a 

uma tarefa voluntária quando os compromissos do dia a dia solicitavam minha 

atenção. Por isso, por mais rápido que eu minha criatividade agisse, levei um 

mês para fechar os oitos capítulos. 

Leituras críticas, colaborações, dicas de profissionais da área, pareceres 

do público-alvo, todas as sugestões de quem se esbarrou com o projeto pré-          

-finalizado foram úteis na hora da revisão e preparação do texto. E como amante 



 
 

das palavras que sempre fui, decidi que a obra não poderia ficar nos bastidores; 

ela deveria circular, ainda que paralela à série. 

Modifiquei algumas ações, reescrevi algumas rubricas, formatei de modo 

que descaracterizasse a textura de um roteiro padrão e priorizasse a fluidez na 

leitura em forma de livro. Assim nasceu o livro que agora você tem em mãos, 

feito em um gênero que não é totalmente dramatúrgico, mas não chega a ser 

prioritariamente narrativo. 

 

 

Verão de 2018, 

João Paulo Hergesel 
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CENA 01 – CARRO 

Luísa está chegando à cidade, de carona com seu primo Rodrigo. 

LUÍSA – Muito obrigada pela carona, Rodrigo. Você foi sensacional! 

RODRIGO – Primos são pra essas coisas. Tem certeza que não quer que eu 

deixe você na casa da tia Aurora? 

LUÍSA – Imagina! Você já quebrou um galho... ou melhor, um tronco de 

eucalipto... me trazendo até aqui. Pode deixar na rodoviária que eu pego um 

ônibus, eu me viro. 

RODRIGO – Olha lá... Nunca vi você andar de ônibus. E se pegar a linha errada 

e se enrolar num carretel de ruas sem saber aonde ir? 

LUÍSA – Eu saio costurando a cidade em busca de informações, pode ficar 

tranquilo. Lembra que tô vindo pra cá pra trabalhar na empresa da tia Aurora. 

Tenho que aprender a me virar por aqui. 

RODRIGO – Você fala como se a tia Aurora fosse dona da empresa. Ela é só 

telefonista lá, não se esqueça disso. 

LUÍSA – Uma telefonista tão influente que conseguiu uma vaga de estágio para 

a sobrinha preferida dela. 

RODRIGO – Única sobrinha dela, você quer dizer, né? A família tem o dom de 

só fabricar meninos. 

LUÍSA – O bom é que vocês me fizeram ser boa em videogame e gostar de 

futebol. Hoje os caras valorizam esse meu gosto, se é que me entende. 

Luísa pega o batom e começa a retocar a maquiagem, olhando pelo espelho do 

bloqueador de sol. 

RODRIGO – Valorizam sua torcida pro Fluminense? Duvido. 
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LUÍSA – Não mexe com meu Fluminense que ele detona seu “flamingo”... digo, 

Flamengo.... fácil, fácil. 

RODRIGO – Você vai ver o que é detonar. 

Rodrigo faz uma curva fechada, desequilibra Luísa e a faz borrar a maquiagem, 

sujando o rosto todo de batom. 

LUÍSA – Rodrigo, seu idiota! 

RODRIGO – Primos são pra essas coisas. 

 

CENA 02 – RODOVIÁRIA 

Arthur está tocando instrumento e cantando alguns versos de uma música autoral 

para juntar algum dinheiro, e Tiago aparece para conversar. 

TIAGO – E não é que o Rei Arthur virou mesmo um artista de rua? 

ARTHUR – Foi a forma que encontrei de tirar a espada da pedra. Tenho que 

arrumar grana para os medicamentos da minha mãe, esqueceu? 

TIAGO – Que orgulho desse filho que faz tudo pela mamãe. 

ARTHUR – Depois que meu pai morreu, parece que o câncer da minha mãe até 

piorou. E sem ela poder trabalhar, sobra pra mim arrumar uns trocados. 

TIAGO – Mas você não tentou arrumar nenhum emprego fixo mesmo? 

Empacotador de mercado, ajudante de lava-rápido, estagiário numa empresa 

qualquer... 

ARTHUR – Cara, eu já me apresentei até para ser coletor de reciclagem. Mas 

parece que eles ainda têm essa barreira com menores de idade. Uma droga não 

ter 18 anos completos ainda. 
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TIAGO – Ei, e por que você não tenta... Sabe... (faz uns movimentos com o 

corpo)... Garanto que as solteiras dariam um agrado bacana pro pai aí. 

ARTHUR – E trair a Melissa com gente que nem conheço, que busca um prazer 

à toa, sem sentimento nem felicidade em troca? Prefiro ficar tocando na 

rodoviária. 

TIAGO – Essa Melissa... Você gosta tanto dela assim? 

ARTHUR – Ela é a melhor menina que já conheci... Faz de tudo pela minha mãe, 

cara. Acredita que ela se aventurou nesses cursos de terapias alternativas para 

poder oferecer um equilíbrio pra ela? 

 

CENA 03 – QUARTO 

Melissa está terminando de aplicar reiki (terapia de energização pela imposição 

de mãos) em Valéria. 

MELISSA – Prontinho, dona Valéria! Seus chakras já estão equilibrados. 

VALÉRIA – Que Deus abençoe, minha querida. Você sabe que não entendo 

nada disso aí que você faz, mas eu me sinto tão bem depois que você termina. 

MELISSA – Isso se chama reiki, dona Valéria. Eu coloco minhas mãos sobre 

alguns pontos de energia do seu corpo e ajudo seu organismo a entrar em 

harmonia. 

VALÉRIA – Nossa, e eu sinto um calorão onde você coloca a mão. É normal? 

MELISSA – Garanto que eu sinto ainda mais calor. É que eu capto a energia 

universal e canalizo pelo meu corpo. E daí a direciono para seus chakras. 

VALÉRIA – Parece até coisa de outro mundo. 
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MELISSA – Meio que é. Não existe apenas o nosso mundo, aqui na Terra. Pelo 

menos é o que minha doutrina acredita. 

VALÉRIA – Você mexe com esses negócios de espírito, não é mesmo? 

MELISSA – De forma bem grosseira... é. (Ela ri). Na verdade, a doutrina espírita 

segue a visão de Allan Kardec, de que depois que a pessoa desencarna, o 

espírito vai para uma colônia onde é cuidado, reeducado e preparado para voltar 

ao plano material. 

VALÉRIA – Olha, eu tenho é um pouco de medo dessas coisas. O padre sempre 

diz lá na missa que não é bom mexer com quem já morreu. Mas você parece 

uma boa menina. 

MELISSA – A gente não incomoda ninguém que já partiu, não, dona Valéria. O 

kardecismo, inclusive, é cristão, assim como seu catolicismo. Todos acreditamos 

na vida eterna. A diferença é que vocês acreditam que quem morre fica no céu 

para sempre, e a gente crê que um dia volta para evoluir como os seres que 

somos. 

VALÉRIA – E desde quando ter câncer mostra que eu estou evoluindo? 

MELISSA – Lutar contra sua doença é que mostra sua evolução. Mostra que 

você é forte, determinada e está preparada para enfrentar os males físicos pelos 

quais tem que passar. 

VALÉRIA – Falando assim, dá até vontade de morrer. 

MELISSA – Não é pra tanto, dona Valéria! 

Elas riem. 

MELISSA – Mas agora eu tenho que ir. Fiquei de pegar meu irmão no shopping 

antes de voltar pra casa. 
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CENA 04 – BANHEIRO 

Miguel entra no banheiro do shopping, vai até um dos mictórios e, vendo que não 

há ninguém por perto, começa a cantarolar enquanto urina. Marcos, o irmão de 

Melissa, sai de uma das cabines e olha para Miguel com estranhamento. Miguel 

percebe e interrompe a cantoria. 

MIGUEL – Desculpa, achei que estivesse sozinho. 

MARCOS – Ué, não falei nada. Pode continuar. 

MIGUEL – É que eu acabo cantando mesmo sem querer... mesmo em lugares 

que não são tão indicados para cantar. 

Miguel termina o ato e vai para perto das pias, onde continua a conversa com 

Marcos. 

MARCOS – Você parece minha irmã. Ela tem uma mania de cantar chuveiro que, 

quando entra pro banho, nem com fone no ouvido eu consigo evitar de escutar. 

E olha que meu quarto é longe. 

MIGUEL – Sua irmã é mais nova? 

MARCOS – Mais velha. Tem 17. 

MIGUEL – Mais uma coincidência: tô com 17 também. Aliás, me chamo Miguel. 

MARCOS – Eu sou o Marcos. Tenho 13. E minha irmã é a Melissa. 

MIGUEL – Espera... Não é a Melissa Quevedo, que estudo no Colégio Princesa 

Isabel, é? 

MARCOS – Ela mesma. Vocês se conhecem? 

MIGUEL – Ela é da minha sala... Deduzi que pudesse ser a mesma porque ela 

já comentou que tem um irmão mais novo. Mas nunca imaginei que ela cantasse. 
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MARCOS – Talvez nem ela imagine isso. A gente que mora com ela é que 

percebe. Enfim, tô indo nessa... Aliás, seu zíper ainda tá aberto. 

 

CENA 05 – QUARTO 

Fernando está lutando com o zíper da jaqueta e percebe, ao olhar para o espelho, 

que não está tão bonito quanto gostaria. 

FERNANDO – Que droga esse zíper! Sobe, filho da mãe! 

O esforço é tanto que Fernando cai na cama. 

FERNANDO – Desisto. 

Fernando tira a jaqueta, olha para o espelho e percebe que está com um 

arranhão no rosto. 

FERNANDO – Ah, era só o que me faltava. De onde veio esse arranhão? 

Ele fuça as gavetas e pega um creme para passar. 

VOZ OFF – Vai ficar feio. 

FERNANDO (entre os dentes) – Cala a boca. 

VOZ OFF – Não tem conserto. 

FERNANDO (entre os dentes) – Cala a boca. 

VOZ OFF – Vai ficar desfigurado. 

FERNANDO (grita) – Cala a boca! 

A mãe do garoto entra no quarto. 

AURORA – O que aconteceu, Fernando? Quase me matou de susto. 

FERNANDO – Nada não, não... Eu estava só pensando alto. 
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AURORA – Bota alto nisso! Mas se prepara que sua prima deve estar chegando. 

FERNANDO – Ela vem mesmo morar com a gente? 

AURORA – Ué, eu ofereci para você aquele estágio de moda. Você não quis... 

FERNANDO – É meio coisa de mulherzinha, né, mãe?! 

AURORA – Por isso mesmo a Luísa vai amar. Tenho certeza disso. 

FERNANDO – E ela vai amar morar aqui com a gente. Pode ter certeza disso 

também. 

AURORA – Fernando, Fernando... Você sabe muito bem que vocês são primos. 

Primos. E primo não pode namorar com prima. 

FERNANDO – Relaxa, mãe. Nunca aconteceu nada entre a gente. 

AURORA – Nunca aconteceu, mas eu conheço muito bem meu filho, viu... Fica 

com essas pomadas no cabelo e esse sorriso branco aí, até a menininha se 

render. 

FERNANDO – Para, mãe! A Luísa e eu fomos praticamente criados como irmãos. 

Lembra que a gente até tomava banho juntos quando ela vinha pra passear aqui? 

AURORA – Vocês tinham 8 anos... E depois você tentou fazer isso de novo 

quando já tinha 13, e ela quase quebrou um vaso na sua cabeça. 

FERNANDO – Eu só queria entrar para escovar os dentes. Ela que entendeu 

errado. 

AURORA – Tenta escovar agora, com ela no banheiro, que eu vou é fazer outras 

coisas com esses seus dentes. 

CENA 06 – RODOVIÁRIA 

Luísa passa por Arthur e vê o garoto cantando. Ela para e ri. 

ARTHUR – Tem alguma coisa engraçada? 
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LUÍSA – É que nunca vi mendigo cantor antes... E olha que já vi de tudo lá na 

capital. 

ARTHUR – Primeiro que não sou mendigo. Segundo que... 

LUÍSA – Tá na rua, pedindo dinheiro... É mendigo. Ou tem outro nome pra isso 

aqui no interior? 

ARTHUR – Olha, garota, eu só não vou responder, porque não gosto de esticar 

o assunto com gente mesquinha. 

LUÍSA – Ah, mesquinha eu... Você nem me conhece e fica falando besteira. 

ARTHUR – Não é exatamente o que você está fazendo comigo? 

LUÍSA – Eu estou falando o que vejo. Ou melhor, o que a cidade inteira vê. Ponto 

estratégico, aliás... Rodoviária, gente indo, gente voltando... Acho que até o fim 

do dia você consegue uns 20 reais, não? 

ARTHUR – Se você é tão superior assim, poderia pelo menos dar alguma 

contribuição e me ajudar a chegar a esses 20 reais mais rápido, não? 

LUÍSA – Eu não dou esmola. Não incentivo o crime. 

Arthur se levante e se aproxima bravo de Luísa. 

ARTHUR – Nunca mais me chame de criminoso, ouviu? 

Luísa fica assustada. Percebe que o ônibus está prestes a sair e se esquiva. 

LUÍSA – Eu... Eu tenho que ir. Fiquei aí com seu show... Trombadinha. 

 

CENA 07 – QUARTO 

Marcos entra no quarto de Melissa, vê que a irmã está ouvindo música antiga e 

tira sarro. 
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MARCOS – Ô Mel, você não viu meu iPod por aí? 

MELISSA – Ai, garoto! Que saco. Já falei para você não entrar aqui sem bater. 

MARCOS – Você entra sem bater no meu também. 

MELISSA – Eu não bato porque seu quarto não tem porta. Você mora no sótão. 

MARCOS – Foi a melhor decisão que tomei: deixar de dividir o quarto com essa 

minha irmã chata que fica ouvindo música ruim. 

MELISSA – Ruim? Esse é um clássico dos anos 80. 

MARCOS – Breguice agora é clássico? 

MELISSA – Escuta só: essa música é da banda As Caninas... 

MARCOS – Nem cachorro canta tão mal assim. 

MELISSA – Chamava-se As Caninas porque as integrantes tinham nome de 

cachorras famosas. Baleia falava pouco e só ficava na bateria. Dama ficava na 

guitarra era a responsável por levantar o show com suas danças exóticas. Lessie 

dividia o vocal com a Laika. E Laika era simplesmente a mais diva, a mais 

poderosa, a mais... 

MARCOS – Brega. 

MELISSA – Brega é seu pelo do sovaco, Marquinhos! 

MARCOS – Mas pensa comigo: você acha que se elas realmente fossem boas 

não estariam fazendo sucesso ainda hoje? 

MELISSA – Ah, elas ganharam muita grana e resolveram parar com a música 

para se dedicar a outros empregos. Só a Laika que não. Ela é persistente, 

acredita na utopia. 

MARCOS – Não foi essa Laika que, alguns dias atrás, virou notícia porque tirou 

toda a roupa para passa pela porta giratória do banco? 
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MELISSA – Acho que foi ela, sim. 

MARCOS – Eu vi as fotos na internet. A “vovó” realmente ainda dá um caldo. 

MELISSA – Vai dizer que ela não é uma rainha? 

MARCOS – Só se for de um castelo desmoronado. Assim como a carreira dela 

está: desmoronando. 

 

CENA 08 – ESCRITÓRIO 

Laika está conversando com seu empresário sobre uma ideia que poderá 

alavancar sua carreira. 

PAULO – Sua carreira está desmoronando, Laika. Não sei mais como podemos 

inverter isso. 

LAIKA – A ideia da porta giratória me deu um “up”, não deu não? 

PAULO – Para dar um “up” no lado negativo, é preferível não dar “up” nenhum. 

LAIKA – Não fala assim comigo, meu Rin-Tin-Tin. 

PAULO – Para de me chamar assim. Não sou cachorro. Meu nome é Paulo, você 

sabe muito bem disso. 

LAIKA – Credo, Paulinho. Tô até me arrependendo de ter assinado contrato com 

você para ser meu empresário. Você me trata como uma vira-lata. 

PAULO – Desculpa, Laika. É que realmente eu fico nervoso quando não enxergo 

uma solução. 

LAIKA – Fala a verdade: eu tô velha demais para o mundo artístico, não tô? 
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PAULO – Não é isso, Laika... É que a mídia agora está focada no talento jovem. 

Parece que eles sempre trabalham assim: miram os holofotes nos mais jovens, 

sugam sua energia e depois os substituem por carne nova. 

Laika fica estática, como se estivesse com o pensamento longe. 

PAULO – Laika, tá tudo bem? 

LAIKA – Paulinho, acabei de ter uma ideia aqui que vai reformular a música 

brasileira que temos hoje. 

PAULO – Não vai ser mais uma das suas loucuras, né? 

LAIKA – Uma banda teen! Quatro adolescentes cantando e brilhando no palco... 

E eu, como a produtora musical disso tudo. 

PAULO – Então você pretende revolucionar a indústria musical dando algo que 

eles realmente querem? 

LAIKA – “Se você não pode com o inimigo, alie-se a ele”, meu Rin-Tin-Tin. 

 

CENA 09 – QUARTO 

Luísa, Fernando e Aurora estão sentados na cama, conversando sobre a 

chegada da garota na cidade. 

AURORA – Eu ainda não acredito que você veio mesmo morar com a gente, 

sabia? Tô tão feliz. 

FERNANDO – Eu ainda não acredito que você veio mesmo deixar de ser feliz. 

AURORA – Fernando, isso é jeito de falar com sua prima? 

LUÍSA – Relaxa, tia! Já tô acostumada com esse meu priminho mais novo, cheio 

de trocadilhos e negatividade. 

Luísa bagunça o cabelo de Fernando. 
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FERNANDO – Não mexe que deu trabalho arrumar! E eu nem sou tão mais novo, 

tá? Quinze dias de diferença... E porque você foi apressada, quis nascer de oito 

meses. 

LUÍSA – Não tenho culpa se você é o normalzão que nasce de nove. 

AURORA – Ô, vamos parar de discutir por bobagem? Quando sua mãe e eu 

ficamos grávidas... 

FERNANDO – Xi, lá vem a história de novo... 

AURORA – História que nunca vou cansar de contar, viu, Fernando?! Foi uma 

coincidência tão grande que o povo achou que a gente tinha até combinado. 

LUÍSA – Parece até novela mexicana: irmãs, gêmeas, fazem casamento duplo e 

ainda engravidam ao mesmo tempo. 

FERNANDO – Pelo menos não foi com o mesmo marido. 

AURORA – Para de ser chato, Fernando! 

FERNANDO – Qual é? Veja pelo lado bom: só você ficou viúva. A mãe da Luísa 

continua lá com o pai dela, firme, forte e sem previsão de morte. 

LUÍSA – Olha, sem previsão de morte, tudo bem... Agora, firme e forte, aí eu já 

não sei. 

AURORA – Sério, Luísa? A Branca tá brigada com o Pascoal de novo? 

LUÍSA – Sabe que eu não sei, tia? Aqueles dois lá tem hora que estão no maior 

grude; no dia seguinte, já estão um de cara virada com o outro. Não sei até que 

ponto isso é preocupante. 

AURORA – Xé, minha filha, aqueles dois sempre foram assim. De tanto 

quererem as mesmas coisas, acabam discutindo sem motivo. Mal de alma 

gêmea, sabe? E olha que de gêmea eu entendo. 
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LUÍSA – Fico pensando se isso não vai levar a uma separação logo, logo... 

AURORA – Ah, mas não vai mesmo! Tá mais fácil o Fernando parar com o “cinco 

contra um” e arrumar uma namorada do que aqueles dois se separarem. 

Luísa ri envergonhada. 

FERNANDO – Mãe! 

AURORA – Touché! 

 

CENA 10 – QUARTO 

Arthur chega em casa com os remédios da mãe. Ela está ouvindo música 

clássica: quinta sinfonia de Beethoven. 

ARTHUR – Mãe, trouxe os antibióticos. 

VALÉRIA – Ai, obrigada, Arthur! 

ARTHUR – E que música clássica é essa, dona Valéria? Deu de ouvir canção 

em domínio público para não ter que pagar direitos autorais? 

VALÉRIA – Mas esse meu filho é um bobo! Esse CD quem me trouxe foi a sua 

namorada. 

ARTHUR – A Melissa? 

VALÉRIA – Ué, e você tem outra? 

ARTHUR – Não, mas é que... Desde quando a Melissa ouve Mozart, Chopin ou 

sei lá o que é isso? 

VALÉRIA – Beethoven. A quinta sinfonia. Ela leu um artigo na internet de que 

essa música consegue aliviar as dores do câncer. 
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ARTHUR – A senhora realmente acredita que esse lance de terapia alternativa 

ajuda em alguma coisa? 

VALÉRIA – Eu sei que não atrapalha. 

ARTHUR – Aliás, a moça do posto de saúde não ligou ainda agendando sua 

consulta? 

VALÉRIA – Esse telefone ficou o dia inteiro quietinho. Ninguém ligou. 

ARTHUR – Mas isso é absurdo! Ontem, que eu liguei cobrando pela quinta vez 

só nesta semana, ela ficou de encontrar um encaixe e retornar ainda hoje. 

VALÉRIA – Você não tá mais na idade de acreditar em Papai Noel, Arthur. Todo 

mundo sabe a quantas anda a saúde pública... (tosse)... neste País. 

ARTHUR – Mas o seu caso... Não é qualquer resfriado, mãe. 

VALÉRIA – E você realmente acha que sou a única pessoa com uma doença 

grave na fila de espera. Garanto pra você que tem pelo menos mais uns dez 

pacientes, só nesta cidade, em situação pior que a minha. 

ARTHUR – E a única coisa que a gente pode fazer é esperar? 

VALÉRIA – E rezar, meu filho... Aliás, amanhã o padre vem aqui em casa de 

manhã. 

ARTHUR – O padre? Fazer o quê? Uma visita? 

VALÉRIA – Você fez catequese, Arthur... Sabe do último sacramento. 

ARTHUR – Mãe, a unção dos enfermos é pra quem tá morrendo! Você ainda vai 

viver muito. Você ainda vai conhecer o Santuário de Aparecida. Não era você 

que sempre quis ir até lá, mas nunca conseguiu juntar dinheiro? 

VALÉRIA – Seu pai sempre falava: “No ano que vem a gente vai”. Mas sempre 

surgia uma emergência que nos fazia usar a poupança. 
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ARTHUR – Mas as emergências vão acabar, mãe, você vai ver... 

Arthur segura as mãos da mãe e a beija na testa. Cena de carinho. 

 

CENA 11 – QUARTO 

Melissa está mexendo no notebook e percebe que Marcos entrou no seu quarto. 

MELISSA – Emergência! Emergência! Alerta de intruso. 

MARCOS – Eu vim trazer suas calcinhas, que a mãe mandou você recolher 

ontem e você deixou no varal. 

Melissa para de digitar e Marcos joga as calcinhas na cama dela. 

MELISSA – Só isso? Obrigada. Já pode sair. 

MARCOS – Tem mais uma coisinha. 

Melissa fecha o notebook e bufa. 

MELISSA – Lá vem... 

MARCOS – Ah, deixa quieto! 

Marcos tenta sair, mas Melissa o segura pelo braço. 

MELISSA – Marquinho, volta... Vai, me fala, o que você quer... 

MARCOS – Mel... É... Ah, esquece! É bobagem. 

Marcos tenta sair, mas Melissa o segura pela perna. 

MELISSA – Adoro bobagens de vez em quando. Pode falar. 

MARCOS – Mel... Como é que você soube que... Sabe... Você e o Arthur... 

MELISSA – Ih, desembucha! 

MARCOS – Como você sabia que tava gostando dele? 
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MELISSA – Own... Meu maninho tá apaixonado. Que fofo! Quem é a pirralha? 

MARCOS – Esquece... Péssima ideia. 

Marcos tenta sair, mas Melissa o segura pela cintura com as duas mãos. 

MELISSA – Senta aí, moleque. 

Marcos fica envergonhado. 

MELISSA – É o seguinte... Essas coisas a gente não sabe como sabe. A gente 

não raciocina, não calcula, não é como um problema de matemática em que a 

gente tem que encontrar o valor do X. 

MARCOS – Esse é o X da questão. Se a gente não sabe como sabe... como é 

que vai saber? 

MELISSA – Sabendo. 

Eles caem na risada. 

MELISSA – Mas vai, me conta... Quem é a menina? 

MARCOS – Menina? Não, não tem menina nenhuma. 

MELISSA – Que coisa feia! Mentindo para a irmã mais velha... 

MARCOS – É sério... Não tem nenhuma menina, não. 

MELISSA – Tá bom, vai... Vou fingir que acredito. Quando você se sentir à 

vontade, quiser se abrir, eu vou estar aqui, tá? 

MARCOS – Valeu. 

MELISSA – Agora some, capeta! 

Melissa o empurra e fecha a porta. Marcos, do lado de fora, suspira meio 

chateado. 

MARCOS – Às vezes, eu gostaria que fosse uma menina, Mel... 



RevoltZ 

 

  

29 

 

CENA 12 – ESCRITÓRIO 

Paulo e Laika discutem a ideia da formação da nova banda. 

PAULO – Vamos lá... Deixa eu ver se entendi... Você vai produzir uma banda 

teen. 

LAIKA – Correto. 

PAULO – Prometendo dinheiro e contrato para os quatro integrantes que forem 

selecionados. 

LAIKA – Correto. 

PAULO – Dinheiro que você não tem e contrato que não foi apresentado a 

nenhuma gravadora ainda. 

LAIKA – Isso é só um detalhe. 

PAULO – Laika, você tá prometendo 250 mil reais para cada vencedor. Isso 

vezes quatro dá 1 milhão de REAIS. Você não tem esse valor nem em centavos! 

LAIKA – Me fala uma coisa... Quanto a mamãezinha aqui vale, meu amor? 

PAULO – Mamãezinha? 

LAIKA – 1 milhão é pouco pela minha consultoria. Esses moleques iam ter é que 

pagar pelas horas de ensaio que terão comigo. 

PAULO – E pagar também pelo contrato fictício? 

LAIKA – Não, isso é outra história. O fato de não termos acordo com nenhuma 

gravadora é algo passageiro. Depois que a banda estourar com o single que eu 

estou compondo, meu querido, vai chover diretor artístico querendo fechar com 

a gente. 

PAULO – Espero que você não troque de empresário depois disso. 
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LAIKA – Você é tão inseguro, né, Paulinho? Mas fica tranquilo que a Laikinha 

aqui jamais que vai puxar seu tapete. 

PAULO – E me fala uma coisa... Você pretende fazer audição com todos os 

jovens interessados aqui do Rio de Janeiro? 

LAIKA – Será que vai ter muita gente? 

PAULO – Ô! Sem falar no número de panfletos que a gente vai ter que rodar. 

Você já calculou isso tudo? 

LAIKA – Panfleto? 

PAULO – A gente vai ter material impresso para a divulgação do concurso, não 

vai? Ou você espera que as pessoas fiquem sabendo como? 

LAIKA – Bom, nesse caso... Deixa eu pensar... Ah, já sei: interior! 

PAULO – Interior de quem? 

LAIKA – Interior do Rio, meu peludinho. Imagina o “up” que vai dar no nosso 

nome se a gente der oportunidade pra galera que não tem acesso à cidade 

grande. Não seria lindo? 

PAULO – E reduziria o preço do material gráfico umas dez vezes, né? 

LAIKA – É o universo ao nosso favor. 

 

CENA 13 – PRAÇA 

Miguel está sentado no banco da praça, mexendo no celular. 

MIGUEL – Melissa Quevedo. Achei. Olha... Ela usa Photoshop. Nunca que ela 

tem tudo isso de comissão de frente. 

Miguel vai deslizando o dedo e conhecendo mais sobre a garota. 
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MIGUEL – Tem só o Marcos de irmão. Gosta de sushi. E... nossa... a garota é 

espírita! Será que ela tá lendo meu pensamento nesse momento? 

Tiago está passando pela praça e vê Miguel. 

TIAGO – Miguel? E aí, cara! O que faz perdido aqui? 

MIGUEL – Nada, não... Só vendo a Lua. 

TIAGO – Pelo celular? 

MIGUEL – Ué, a Lua não é um satélite? O celular pega as ondas 

eletromagnéticas. 

Pausa. 

TIAGO – Cara... Você é doente. 

Eles riem.  

 

CENA 14 – QUARTO 

Luísa está deitada na cama de Fernando, pensando no encontro que teve com 

Arthur. Ela está sorrindo. Flashback (momento: Arthur a segura firme). Fernando 

entra no quarto. 

LUÍSA (a esmo) – Idiota. 

FERNANDO – Falando sozinha, prima? 

LUÍSA – Tava pensando alto, só isso. 

FERNANDO – Espero que não em mim. 

LUÍSA – Você, eu chamo de idiota sem pensar. 

FERNANDO – Besta. 

Eles riem. 
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FERNANDO – Eu só vim pegar mais um cobertor. Caso esfrie. 

LUÍSA – Tem certeza mesmo que você não quer dormir aqui? Eu me sinto tão 

mal de ser visita e ainda tirar você do seu próprio quarto. 

FERNANDO – Você tá querendo que eu durma com você. Agarradinhos? 

LUÍSA – Não, tonto! Você fica no seu quarto e eu vou para o sofá. 

FERNANDO – Ah, nesse caso, nem esquente a cabeça. Eu gosto da sala. Tem 

uma TV de 50 polegadas lá. 

LUÍSA – Com canal de pornografia liberado, imagino. 

FERNANDO – Ô! Tá convidada pra passar lá e assistir comigo. 

LUÍSA – E você tá convidado a criar vergonha na cara e arrumar uma namorada 

de verdade, Nandinho. 

FERNANDO – Pô, Nandinho, não... Nandinho é de ferrar. 

LUÍSA – Nandinho, Nandinho, Nandinho. 

Fernando joga a coberta em cima de Luísa e os dois brincam de se estapear na 

cama. 

 

CENA 15 – QUARTO 

Valéria está com dificuldades de tomar sopa e se engasga. Arthur está sentado 

estudando e levanta para socorrer a mãe. 

ARTHUR – Calma, mãe. Respira. Devagar. 

VALÉRIA – Essa droga de tumor parece que tá obstruindo minha garganta. 

ARTHUR – Acho que é melhor a gente ir pro pronto-socorro... Eu vou chamar 

uma ambulância! 



RevoltZ 

 

  

33 

VALÉRIA – Não. Deixa disso. Besteira. Vamos chegar lá, o médico vai me dar 

um soro qualquer e eu volto para casa do mesmo jeito que saí. Prefiro ficar 

deitadinha aqui. 

ARTHUR – Você quer que eu fique com você amanhã de manhã? Eu posso 

ajudar aqui em casa e se a senhora precisar... 

VALÉRIA – Não e não, Arthur! Você tem escola. Tá no último ano. Daqui a pouco 

tem vestibular. Não precisa ficar faltando por bobagem. 

ARTHUR – Mãe, você não é bobagem. 

VALÉRIA – Você sabe que eu te amo mais do que tudo no mundo, né? 

ARTHUR – Eu também te amo, mãe. 

VALÉRIA – E quando eu morrer... 

ARTHUR – Você não vai morrer! 

VALÉRIA – Um dia eu vou... E quero que você me prometa que vai ter juízo e 

ser o homem que eu criei para ser. 

ARTHUR – Esse dia ainda vai demorar muitos anos, mãe... 

VALÉRIA – Apenas prometa. 

ARTHUR – Claro. Eu prometo. 

Valéria beija Arthur, com dificuldade. Tosse mais um pouco e recebe um abraço 

do filho. Momento de ternura. 

 

CENA 16 – ESCRITÓRIO 

Paulo e Laika estão revisando a arte dos folhetos para o concurso que 

selecionará os membros da nova banda teen. 
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LAIKA – Olha isso... Tá ficando lindo... Até que você manja de D-Sai mesmo, 

hein, Paulinho. 

PAULO – Design, Laika, design! Eu faço o que posso. Aprendi vendo tutoriais na 

internet e xeretando nesses editores de imagem. 

LAIKA – Mas é muito inteligente esse garoto! Juro que, se você não fosse gay, 

eu dava em cima de você. 

PAULO – Shh! Fala baixo. Alguém pode ouvir. 

LAIKA – Ah, não tem mais ninguém além da gente nesse escritório. Já tá tarde 

pra caramba! E também não sei por que você tem que esconder sua 

homossexualidade do resto do mundo. 

PAULO – Não é esconder, Laika... É só “não revelar”. 

LAIKA – Tá bom, vai... Pode mandar revelar. 

PAULO – Oi? 

LAIKA – Esses panfletos que você fez aí... Pode mandar lá pro estúdio pra 

revelar... 

PAULO – Laika, você realmente parou nos anos 80, né? Isso aqui a gente manda 

pra GRÁFICA, para eles IMPRIMIREM. 

LAIKA – O importante é que você entendeu, tá? Para de rosnar! 

PAULO – Laika... Você é louca! 

LAIKA – Também te amo. E vou amar ainda mais amanhã, quando a galera do 

interior começar a se inscrever no nosso concurso.  
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CENA 17 – PORTÃO DO COLÉGIO 

Arthur está chegando à escola e percebe alguns panfletos jogados no chão. São 

os que anunciam o concurso da Laika. Ele pega um e lê. Close no panfleto. 

ARTHUR (para si) – 250 mil reais? Mãe, você vai ter tratamento médico no 

melhor hospital do Rio de Janeiro. E depois a gente ainda vai pra Campos do 

Jordão, tenha fé! 

TIAGO – Fala, Arthur! Quer dizer... Já tá falando pelo visto... E sozinho. 

ARTHUR – Cara, você já viu isso? 

TIAGO – Concurso de talentos... Olha, não tinha visto, não... Mas aqui no 

interior? Deve ser furada. Nunca que alguém daqui vai ficar famoso. 

ARTHUR – Eu tô pouco me lixando pra fama. Foca no prêmio em dinheiro. 

TIAGO – 250 mil para cada selecionado? Rapaz! Isso é até melhor do que ganhar 

na loteria. 

ARTHUR – Sabe que isso significa, irmão? Adeus rodoviária, adeus vida de 

mendigo. E viva a vida nova, viva o tratamento particular da minha mãe. 

TIAGO – Vai com calma, cara... Vai ter milhões de inscritos nesse concurso aí... 

E não acho que vai ser fácil levar essa bolada aí, não. 

ARTHUR – Você acha que é fácil ver minha mãe gemendo de dor a noite inteira 

e não poder fazer nada pra ajudar? 

Tiago fica em silêncio. 

 

CENA 18 – COLÉGIO 

Fernando está apresentando a prima, Luísa, para os colegas do terceiro ano. 
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FERNANDO – Essa aqui é minha prima, Luísa. Luísa, essa é a Melissa e aquele 

ali... (Miguel passa um pouco longe, mas Fernando acena para ele, que o 

retribui)... aquele ali é o Miguel. 

MELISSA – Prazer, Luísa! Você vai estudar com a gente, então. 

LUÍSA – Pois é. É o que parece. 

MELISSA – Sabe que seu primo sempre comentou que tinha uma prima da idade 

dele, mas nunca pensei que vocês pudessem ser tão parecidos. 

LUÍSA – Você acha? Juro que não vejo muita semelhança, não... 

FERNANDO – Claro, eu sou mais bonito. 

LUÍSA – E mais exibido também. 

Tiago e Arthur entram no colégio e passam próximos a eles. 

LUÍSA – Espera... Aquele garoto ali... Eu conheço ele... 

MELISSA – Conhece? 

FERNANDO – De onde você conhece ele? 

LUÍSA – Eu acho que... É sim, é ele... É ele que fica igual morto de fome, pedindo 

dinheiro na rodoviária, não é? 

FERNANDO – Luísa... 

MELISSA – Ele é meu namorado. 

Luísa fica sem graça. 

LUÍSA – Puxa, foi mal. 

MELISSA – Ele não é pedinte... Ele canta e toca violão, vende o show dele. 

LUÍSA – Show? Desculpa, mas acho que a gente precisa discutir o conceito de 

“show”. 
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FERNANDO – A Luísa é da capital, ela não está acostumada com os costumes 

da cidade pequena. Você desculpa ela, viu, Melissa. 

Fernando tenta retirar Luísa de cena, mas, assim que eles viram as costas, 

Melissa continua. 

MELISSA – Ele toca pra ajudar a mãe dele. 

LUÍSA – A mãe? 

MELISSA – Ela tem câncer de faringe. Estágio avançado. Já se espalhou pelo 

corpo. 

LUÍSA – Nossa... Isso é... 

MELISSA – É mais difícil julgar as atitudes quando a gente conhece o contexto, 

né? 

  

CENA 19 – COLÉGIO 

Luísa e Fernando estão sentados em um canto do pátio. Luísa está irritada 

consigo mesmo. 

LUÍSA – Eu fui uma imbecil. 

FERNANDO – Calma, Luísa... Você não tinha obrigação de saber... 

LUÍSA – Eu não tinha obrigação de julgar, isso sim. 

Fernando suspira. 

LUÍSA – Nando, você tem noção de que eu chamei o cara de “mendigo”, 

“trombadinha”, “andarilho” e sei lá mais o quê? 

FERNANDO – A gente comete erros, Luísa. Mas agora você já sabe... 

LUÍSA – Agora eu já sei que tenho que pedir perdão. 
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CENA 20 – COLÉGIO 

Luísa corre até Arthur. Ele está rindo com Tiago, até notar a presença da garota. 

O sorriso se fecha. 

ARTHUR – Olha se não é a dondoquinha do busão. Tá me seguindo agora? 

LUÍSA – Me desculpa. Ontem eu vi você ali na rodoviária e... Me desculpa 

mesmo, tá? Eu não sabia da história da sua mãe... 

ARTHUR – Ah, já foram te contar? Olha, sendo bem sincero mesmo, eu não ligo, 

tá? Você pode achar o que quiser, porque sua opinião pra mim é igual... 

LUÍSA – Eu acho o máximo. De verdade. Apoio mesmo. E se você precisar de 

alguma coisa... 

ARTHUR – Não, não... Peraí... Você dá uma de metralhadora de ofensas num 

dia e, no dia seguinte, aparece como se estivesse tudo bem, um “me desculpa” 

resolvesse tudo, a gente ficasse amigos, desse as mãos e saísse em busca do 

pote de ouro no fim do arco-íris? 

LUÍSA – Você quer que eu faça o quê? Já pedi desculpas. Não tenho como voltar 

no tempo e... 

ARTHUR – Não tem como voltar no tempo, até mesmo porque aquele tempo 

nunca devia ter existido. Eu não sei qual é a sua nem o que está fazendo aqui, 

mas me faz um favor: esquece que eu existo. 

Arthur e Tiago saem, deixando Luísa sozinha, com cara de desiludida. 

 

CENA 21 – ESCRITÓRIO 

Laika e Paulo conversam sobre a estratégia de divulgação. 

LAIKA – Distribuiu os folhetos? 
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PAULO – Melhor do que cédula de político em véspera de eleição. Toda escola 

de Ensino Médio amanheceu hoje com os papéis bem na entrada. 

LAIKA – Ótimo, bebê! Tô sentindo que vai ser sucesso. 

 

CENA 22 – SALA DE AULA 

Arthur está sentado ao lado de Melissa quando Fernando entra com Luísa na 

sala. 

ARTHUR – Só pode tá de brincadeira. 

MELISSA – Fiquei sabendo que você e a aluna nova já se conheceram. E que a 

primeira impressão não foi tão boa assim. 

ARTHUR – Impressão? Aquilo estava mais para expressão... de ódio! 

Aula de Literatura. A professora entra na sala. 

PROFESSORA – Bom dia, pessoal! 

ALUNOS (desanimados) – Bom dia! 

PROFESSORA – Uau, que desânimo! Mas sabe que vamos aproveitar essa 

sonolência toda de vocês e falar de... morte! 

ARTHUR – A aluna nova vai adorar esse tema. Tão mórbido quanto a 

sensibilidade dela. 

Luísa torce os olhos. 

PROFESSORA – Arthur, por favor! Mais respeito com a colega. Aliás, como você 

se chama, mocinha? De onde você vem? 

LUÍSA – Luísa. Vim da capital. Vou passar um tempo morando na casa da minha 

tia e o Nando conseguiu transferência pra cá... pra mim, no caso. 
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ARTHUR (para Melissa) – Tá de sacanagem que a venenosa é prima do pela-

saco? 

MELISSA (para Arthur) – Você ainda não sabia? 

TIAGO (para Melissa e Arthur) – Ah, o Nando é gente boa, vai. 

ARTHUR – Todo mundo é gente boa pra você, Tiago. Você tem o dom de ser 

simpático com todo mundo. 

Miguel se levanta. 

MIGUEL – Professora, vou pro banheiro, tá? 

PROFESSORA – Mas já? Você acabou de entrar. 

MIGUEL – Café com leite, dona... Sabe como é... (Massageia a barriga). 

ALUNOS (com cara de nojo) – Aff / Que nojo / Nojento. 

PROFESSORA – Tá bom. Sem detalhes. Vai lá, Miguel. Mas não demora. 

A professora volta a explicar a matéria. 

PROFESSORA – Vamos ver como se estrutura este poema do Fernando 

Pessoa. 

 

CENA 23 – CORREDOR 

Miguel está passando pelo corredor e sussurra para si. 

MIGUEL – Tá bom que vou ficar falando de morte às 7 da matina. 

Ao passar pela diretoria, ouve uma conversa. Faz uma parada e se esconde para 

escutar. 

INSPETORA – O Arthur do Terceiro B? 
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DIRETOR – Isso. Por favor, fala que eu o estou chamando aqui. E aqui eu vou 

conversar com calma com ele. 

Pausa. Foco na expressão de espanto de Miguel. Música de suspense leve. 

INSPETORA – Nossa, coitado do garoto! 

Miguel corre. 

 

CENA 24 – SALA DE AULA 

A professora está explicando a matéria. Miguel entra na sala um pouco ansioso 

e tenta se acalmar na sua carteira. A inspetora chega em seguida. 

PROFESSORA – “A morte chega cedo, / Pois breve é toda vida. / O instante é o 

arremedo / De uma coisa perdida”. Percebem como o eu lírico mostra a surpresa 

que se tem quando é chegada a hora da única certeza que temos em vida? 

INSPETORA – Com licença professora... O senhor Seu Diretor mandou chamar 

o Arthur. 

ARTHUR – Eu? Mas o que foi que eu fiz? 

INSPETORA – Ah, isso é melhor você conversar pessoalmente com ele. 

PROFESSORA – Vai lá, Arthur. Você já pegou a parte principal da explicação. 

Arthur se levanta para sair da sala. Os alunos ficam de ti-ti-ti. Melissa está ao 

lado de Tiago, ambos se questionando, e Miguel está sentado atrás deles. 

MELISSA – Nossa, o que será que aconteceu? 

TIAGO – Também não faço ideia... 

MIGUEL – Gente, eu ouvi que... 

Arthur está quase cruzando a porta quando ouve Melissa falar em voz alta. 
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MELISSA – A mãe dele? 

Arthur congela e vira-se objetivamente para a inspetora. 

ARTHUR – O que aconteceu com a minha mãe? 

A inspetora abaixa a cabeça. Entra a quinta sinfonia de Beethoven. 

 

CENA 25 – CORREDOR DA ESCOLA 

Enquanto a música toca, ocorre a cena sem diálogos. Arthur está caminhando, 

em câmera lenta, com a mochila nas costas, indicando que está indo embora. 

Os olhos estão inchados, escorrendo lágrimas. Os colegas estão ao redor, com 

cara de tristes. Melissa corre para abraçá-lo e acaba chorando junto. Arthur põe 

a mão na mochila, retira o panfleto sobre o concurso musical, amassa e joga fora. 

 

CENA 26 – QUARTO 

A cama de Valéria está vazia, arrumada, com uma imagem de Nossa Senhora 

sobre o colchão. Encerra com a quinta sinfonia de Beethoven. 

 

<<FIM>>
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CENA 01 – QUARTO 

Arthur e Melissa estão no antigo quarto de Valéria, encaixotando as roupas e os 

pertences pessoais. Ele pega a imagem de Nossa Senhora Aparecida. 

ARTHUR – Minha mãe sempre quis conhecer o Santuário de Aparecida. 

Melissa para o que está fazendo a abraça o namorado. 

MELISSA – Tenho certeza de que ela vai conhecer Nossa Senhora 

pessoalmente, na nova morada dela. 

ARTHUR – Você realmente acredita que existe uma vida após a morte, e Deus, 

e santos, e todas essas coisas? 

MELISSA – Se não existisse, como você explicaria o universo? Uma explosão 

de meteoros deu origem a tudo... E de onde vieram os meteoros? Realmente não 

haveria uma força superior acima de tudo? 

ARTHUR – Sei lá... Acreditar nessas coisas, para mim, é o mesmo que acreditar 

em Papai Noel. E tem mais: se Deus realmente existe, por que ele faz isso com 

a gente? Por que tira de nós a única pessoa que a gente realmente ama? 

MELISSA – Única? 

ARTHUR – Eu também te amo, Melissa, mas é diferente. Amor de filho com mãe, 

sabe, não dá para explicar. 

MELISSA – Muita coisa é inexplicável neste mundo. Está além da nossa 

compreensão enquanto humanos. 

ARTHUR – Não dá pra entender mesmo. Se o Deus em que você diz que acredita 

é tão bom, por que o mundo está nesse estado? 

MELISSA – Como assim? 
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ARTHUR – Guerra, fome, miséria... Você acha, realmente, que se Deus 

existisse, com todo o poder que ele tem, deixaria as pessoas em situações como 

as da minha mãe? Morrendo em filas de hospitais? 

Melissa respira fundo e se senta. 

MELISSA – Arthur... Você acredita que o frio existe? 

Arthur demonstra-se confuso. 

ARTHUR – Que frio? 

MELISSA – O frio, ué... O frio existe? 

ARTHUR – Claro que existe. 

MELISSA – E como você sabe? 

ARTHUR – Porque o frio a gente sente. 

Melissa sorri. 

MELISSA – Tecnicamente, o frio não existe. 

ARTHUR – Como assim? 

MELISSA – Nunca viu na internet aquele discurso que atribuem ao Albert 

Einstein? O frio, cientificamente, é a ausência do calor. Assim como o escuro 

também não existe: é a ausência da luz. 

ARTHUR – Aonde você quer chegar? 

MELISSA – Deus não criou as coisas ruins que nos atormentam. Elas não 

passam da ausência da fé teísta. 

ARTHUR – Mais fé do que minha mãe tinha? Não era para Deus ter feito o melhor 

por ela? 
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MELISSA – E você acha que o melhor pra ela, de fato, era ficar nesse mundo de 

injustiças, sofrendo com as dores de uma doença sem fim? 

ARTHUR – Talvez você tenha razão. 

Melissa e Arthur se aproximam e ficam abraçados. Arthur começa a chorar. 

ARTHUR – Só não consigo aceitar que, uma semana atrás, ela estava aqui, 

nesta cama, e amanhã eu vou à missa de sétimo dia de falecimento dela. Tá tudo 

totalmente fora do ritmo. 

Arthur encosta a cabeça em Melissa. Ela lhe faz cafuné, acolhedora. 

 

CENA 02 – EMPRESA 

Luísa chega na recepção da fábrica de roupas e se apresenta. 

LUÍSA – Boa tarde! 

LOURDES – Pois não... 

LUÍSA – Hoje é meu primeiro dia aqui e não sei direito para onde devo ir... Sou 

a Luísa, a nova estagiária de moda. 

LOURDES – Luísa, sobrinha da Aurora. Eu estava mesmo esperando por você... 

Aliás, sou a Lourdes, mas pode me chamar de Lu. 

LUÍSA – Tudo bem, Lu... Pode me chamar de Lu também, se quiser. 

LOURDES – Nossa, verdade! Lu aqui, Lu aí... Se a gente começar a andar junto, 

vira poodle... Lulu. 

Elas riem. 

LOURDES – Enfim, este é seu contrato. O RH deixou comigo hoje de manhã, 

para evitar que você tenha que subir e se tentar se entender com aquele pessoal. 
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LUÍSA – Eles são tão complicados assim? 

Luísa pega o contrato para assinar. 

LOURDES – Eles são do RH. 

Luísa ri, enquanto devolve o contrato. 

LUÍSA – É... Eu sou meio nova nesse lance de emprego. 

LOURDES – Mas pode ficar tranquila que a gente tá aqui para ajudar. 

LUÍSA – Eu agradeço. 

LOURDES – E alguém já passou para você seu serviço? 

LUÍSA – Não. Ainda não. Na verdade, além da minha tia, você é a única pessoa 

daqui que eu conheço. Grande aqui, né? Dá até medo de se perder. 

LOURDES – Ah, mas não se preocupe, não, que a recepção é fácil de achar. 

Você vai trabalhar diretamente comigo. 

LUÍSA – Com você? Mas não é estágio de moda? 

LOURDES – Exatamente. Você vai ser uma espécie de office-girl da empresa. 

LUÍSA – Como assim? 

LOURDES – É você que ficará responsável de fazer as entregas na cidade. 

Sabe, para lojas, alfaiatarias, clientes nossos. 

LUÍSA (incrédula) – Eu vou ser tipo um carteiro? 

LOURDES – A gente prefere chamar de “borboleta”. Vai flutuar pela cidade com 

as peças da Néctar. 

LUÍSA – Néctar? 

LOURDES – É a marca da nossa nova coleção de primavera. Você tem 

habilitação para moto? 
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LUÍSA (ainda estupefata) – Não... Eu tenho 17 ainda. Não posso tirar carteira. 

LOURDES – Hum, então nem vai precisar da chave da moto... Mas vou fazer 

agora mesmo a solicitação para você de um cartão de ônibus. 

LUÍSA – Ônibus? 

LOURDES – Você vai ser “borboleta”, mas ainda não tem poderes de atravessar 

a cidade voando, né, amiga. 

Luísa fica em silêncio, como se processasse as informações. 

LOURDES – Enquanto isso, pode fazer estas entregas (dá uma pilha de caixas 

e sacolas). São aqui no bairro mesmo, pertinho. Você consegue fazer a pé. 

Luísa sorri sem graça. Pega as coisas. Vira-se para sair. 

LUÍSA (para si) – Essa borboleta vai é voltar para o casulo. 

 

CENA 03 – QUARTO 

Fernando entra no quarto dele, agora habitado por Luísa. 

FERNANDO – De volta pro casulo! 

Fernando se atira na cama. Começa a pensar alto. 

FERNANDO – Hum... Minha mãe e Luísa tão trabalhando... eu tô sozinho em 

casa... Ah, moleque! 

Fernando se levanta e vai para perto da mala de Luísa. 

FERNANDO – Vamos ver as roupinhas que ela trouxe... 

Fernando mexe na mala e começa a tirar as peças. Vai cheirando uma a uma. 

FERNANDO – Calça jeans... Camiseta... Nossa, esse perfume me deixa louco! 

Mais camiseta... Achei. 
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Fernando tira uma calcinha de Luísa. Olha para sua mão, semicerrada. 

FERNANDO – É, priminha... Você me dá onda... 

Fernando esfrega a peça de roupa no rosto. 

 

CENA 04 – PRAÇA 

Marcos está andando cabisbaixo, em passos acelerados, tentando esconder o 

olho roxo. Miguel aparece e chama o garoto. 

MIGUEL – Ei... Marcos! 

Marcos finge que não ouviu e continua andando acelerado. Miguel corre e o 

alcança. Toca no ombro dele. 

MIGUEL – Marcos, sou eu, o Miguel... Tá lembrado. 

Marcos para e levanta a cabeça. 

MARCOS – Oi, Miguel! 

MIGUEL – Caraca! Que onda é essa aí no seu olho? 

MARCOS – Nada, não... Foi só um tombo... Deixa pra lá. 

MIGUEL – Se é o que você diz... Mas então, cara... Não sei se você viu, mas eu 

adicionei você no Facebook. 

MARCOS – Eu vi. Até curti umas paradas suas. 

MIGUEL – Então... E eu adicionei sua irmã também. 

MARCOS – Ah. A Melissa. 

Marcos volta a andar. Miguel o segue. 

MIGUEL – O problema é que ela não me aceitou ainda. 
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MARCOS – É, ela é cheia dessas frescuras de ficar selecionando amizade. 

MIGUEL – Então, cara... Não tem como você falar com ela e dizer que eu sou 

gente boa e tal, pra ver se ela me aceita? 

Marcos para novamente. 

MARCOS – Ué, mas vocês não estudam juntos? Por que você não fala direto 

com ela? 

MIGUEL – Esse é um pequeno problema. Meio que eu não sou muito popular lá 

na escola, sabe? 

MARCOS – Você não tem cara de cê-dê-efe. 

MIGUEL – Mas eu não sou mesmo. Só sou... na minha. 

MARCOS – E o povo não te enche o saco por você ser... na sua? 

MIGUEL – Ah, sei lá... Às vezes eu percebo que a galera olha meio estranho, 

mas nem me preocupo muito, sabe? 

Marcos volta a andar. Miguel o segue novamente. 

MIGUEL – Mas e aí... Quebra essa pra mim, maninho? 

MARCOS – Eu vou ver o que posso fazer... Mas, como já falei, a Melissa tem as 

manias dela e essa questão da seletividade. 

MIGUEL – Relaxa, cara! O importante é tentar. Valeu mesmo, irmão! 

Miguel cumprimenta Marcos. 

MARCOS – É nóis. 

Miguel sai. Marcos continua andando, com um sorriso abobalhado. 
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CENA 05 – ESCRITÓRIO 

Laika está revoltada, conversando com Paulo sobre o baixo número de 

inscrições. 

LAIKA – Sete? A gente teve SETE inscrições? 

PAULO – Acho que o prêmio assustou os participantes. 

LAIKA – Como 250 mil reais assustaria alguém? Deveria chamar a atenção. 

PAULO – Com um prêmio desse valor, certamente a garotada achou que tinha 

que ter um nível Milton Nascimento de conhecimento musical. 

LAIKA – Tô achando é que foi falha na divulgação. 

PAULO – A divulgação foi um estouro, tá? Esqueceu que eu mesmo cuidei dessa 

parte? 

LAIKA – Por isso tô achando que a falha foi aí. 

PAULO – Laika! 

LAIKA – Você esparramou tudo nas portas dos colégios, não entregou na mão 

de ninguém, não olhou nos olhos de ninguém. Parece coisa feita na surdina. 

PAULO – Ué, você é que queria que fosse meio na surdina, para não termos 

milhares de inscrições e trabalho multiplicado. 

LAIKA – Mas SETE inscritos? Desse jeito vou é pegar todo mundo e fazer uma 

peça da Branca de Neve. 

PAULO – Calma, Laika. Hoje é o último dia. Vai aumentar esse número aí, você 

vai ver... Brasileiro sempre deixa tudo pra última hora. Tô sentindo que teremos 

as inscrições dos melhores nesta tarde. 

LAIKA – Espero que você tenha razão. 
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Laika bate na mesa e fecha o rosto, decepcionada. 

 

CENA 06 – QUARTO 

Melissa e Arthur terminam de encaixotar as coisas e Melissa tira um panfleto da 

mochila. 

ARTHUR – Pronto! Acho que já podemos ligar praquela instituição de caridade 

que você falou pra eles virem buscar a doação. 

MELISSA – Daqui a pouco a gente faz isso, amor. Agora eu queria falar de uma 

coisinha aqui com você. 

Melissa entrega o panfleto pra ele. 

ARTHUR – Que é isso? 

MELISSA – Parece que vai rolar um concurso de cantores e músicos aqui na 

cidade, para formação de uma nova banda. 

ARTHUR – É, eu tô sabendo... Até pensei em participar por causa do prêmio. Eu 

poderia pagar o tratamento da minha mãe. Mas agora já não adianta mais. 

MELISSA – Agora é que adianta. Vai ser bom para você. 

ARTHUR – Nenhum dinheiro vai trazer minha mãe de volta, Melissa. 

MELISSA – Não estou falando da grana. Tô falando da distração. Você sempre 

gostou da música. Vai ser bom para você manter a mente ocupada. 

ARTHUR – Não sei, não... Não tô muito animado. 

MELISSA – A arte faz milagres, Arthur. Vamos, vai... 

ARTHUR – Não vou ter pique para encarar um palco sozinho depois de tudo que 

aconteceu. 
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MELISSA – Então a gente faz inscrição em dupla! 

ARTHUR – Dupla? Que dupla? 

MELISSA – Eu e você, ué. 

ARTHUR – Tá doida, Mel? Desde quando você se interessa por essas coisas? 

MELISSA – Olha, tá certo que eu nunca cantei em público... Mas sou ótima nos 

karaokês da família. Esqueceu daqueles 98 pontos que tirei da última vez? 

ARTHUR – Qualquer um canta Florentina e vai bem, Mel... 

MELISSA – Puxa, tá dizendo que sou tão desafinada assim? 

ARTHUR – Não é isso, amor... É que, sei lá... Você acha isso uma boa ideia? 

MELISSA – Meu mentor espiritual tá aqui no meu ouvido dizendo que sim. 

ARTHUR – Tá... Vou pensar sobre isso. 

Melissa fica feliz e beija Arthur. 

 

CENA 07 – PRAÇA 

Luísa está atrapalhada com as caixas e sacolas, e Tiago se oferece para ajudá-

la. 

TIAGO – Que é isso, Luísa? Deixa eu te ajudar... Tá de mudança de novo? 

LUÍSA – Nem na minha mudança pra cá eu trouxe tanta coisa. Foi só uma 

malinha e olhe lá. 

TIAGO – Tá trabalhando no correio, então? 

LUÍSA – Quase isso, Tiago. Você não sabe a roubada em que eu me meti. 

TIAGO – Adoro ouvir as roubadas dos outros. 
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LUÍSA – Só não prometo te contar agora porque tenho que entregar todas essas 

encomendas em todos esses endereços... E o pior é que eu nem sei o nome das 

ruas daqui ainda. 

TIAGO – Vamos fazer assim: eu te ajudo nas entregas e, enquanto isso, você 

me fala desse rolo em que se enfiou. Que tal? 

LUÍSA – Jura mesmo que você me ajuda? 

TIAGO – Claro! Sempre dizem que tenho cara de GPS? 

LUÍSA – GPS? 

TIAGO – Gato Prestador de Serviços. 

Luísa ri. 

TIAGO – Mas então... Esse endereço aqui é pertinho. Vamos lá e enquanto isso 

você me conta o que aconteceu. 

LUÍSA – Então, você se lembra daquele estágio de moda que minha tia arrumou 

para mim...? 

Os dois saem em caminhada. 

 

CENA 08 – ESCRITÓRIO 

Laika pede para Paulo ligar para os concorrentes marcando o horário das 

audições. 

LAIKA – Fechamos em quantas? 

PAULO – Onze... Dez individuais e uma dupla. 

LAIKA – Dupla? Eu não quero dupla. 
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PAULO – Mas a gente não colocou no regulamento que duplas estavam 

proibidas. Vamos ouvir os dois e a gente fica com o que mais gostar. 

LAIKA – Pode ser. Liga amanhã cedo para todos eles e confirma o horário das 

audições, tá? 

PAULO – Já tá agendada essa tarefa! 

Laika encosta-se à parede e suspira. 

LAIKA – Olha, espero mesmo que desses onze eu consiga pelo menos quatro 

que valham a pena. 

PAULO – A gente escolhe os quatro melhores. Se não valeram a pena para 

formarmos uma banda, a gente monta um time de truco... Anh? Que tal? 

Laika só responde com cara de “aff”, dando um tapa na testa. 

 

CENA 09 – COLÉGIO 

Tiago e Arthur estão conversando no pátio. 

TIAGO – Cara, eu ainda acho que você não devia ter vindo pra aula. 

ARTHUR – Eu já fiquei uma semana afastado, tô perdendo matéria, trabalho... 

Logo chega a época das provas e eu vou acabar me ferrando. 

TIAGO – Os professores estão cientes da situação. Certeza que eles vão pegar 

leve com você neste bimestre. E é só o primeiro. Ainda temos mais três pra você 

recuperar. 

ARTHUR – Olha, cara... Acho que nesse momento, a última coisa que quero é 

ficar sozinho em casa. 

TIAGO – E a Melissa? 
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ARTHUR – A Mel é um anjo. Ela tem ido lá todas as tardes fazer companhia para 

mim. Mesmo assim, é osso, sabe. Tudo ali lembra minha mãe e lembra que ela 

já não está mais junto comigo. 

TIAGO – É hoje a missa de sétimo dia? 

ARTHUR – Isso. Hoje à tarde. Posso contar com você lá. 

TIAGO – Claro, irmão. Pode contar sempre comigo. 

ARTHUR – E eu posso pedir só mais uma coisa? 

TIAGO – Lógico. Pede o que quiser. 

ARTHUR – Tenta não dormir enquanto o padre estiver falando. 

TIAGO – Foi só uma vez... E eu era criança, tá bom? 

Arthur sorri um sorriso de quem finalmente encontrou uma luz na escuridão. 

 

CENA 10 – COLÉGIO 

Melissa está sentada em um canto do pátio e Miguel se aproxima. 

MIGUEL – Mel? 

Melissa levanta a cabeça e força um sorrisinho. 

MELISSA – Oi, Miguel. Senta aí. 

Ela tira a mochila e abre espaço para o colega. 

MIGUEL – Que foi, Mel? Você parece preocupada. 

MELISSA – E eu tô, né, Miguel. Quem não estaria, no meu lugar? 

MIGUEL – É por causa do Arthur? 
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MELISSA – O menino não tá nem conseguindo comer direito. Ele tá vivendo de 

miojo, acredita? 

MIGUEL – Imagino a barra pela que ele tá passando. Mas você não tem esses 

lances espirituais? Não tem nada que possa acalmá-lo, sei lá? Já tentou falar 

com a mãe dele? Vi na TV que tem uns médiuns que recebem cartas de quem 

já morreu. 

MELISSA – Psicografia não é para qualquer um, Miguel. No meu centro mesmo, 

não tem ninguém com mediunidade tão avançada a ponto de conseguir contato. 

MIGUEL – E se vocês procurassem outro centro na cidade? 

MELISSA – Mesmo assim... Existe toda uma regra para as pessoas conseguirem 

se comunicar. Tem que ser autorizado pelo lado de lá. E de coração, não acho 

que seja o momento para o Arthur ainda. Tá muito recente. 

MIGUEL – Verdade. Uma mensagem vinda do além nesse momento da vida 

dele, acho que só o deixaria ainda mais iludido. 

MELISSA – Ele está na fase da aceitação. É dolorosa, mas vai passar. 

MIGUEL – E você vai estar com ele na missa de sétimo dia com ele? É hoje, né? 

MELISSA – Com certeza! Por que eu não estaria? 

MIGUEL – Sei lá... Vocês são de religiões diferentes, não? 

MELISSA – Realmente você acha que existe conflito religioso num momento 

como esse? Não tenho problema nenhum em ir a uma igreja católica. 

MIGUEL – Melissa, aproveitando que a gente tá conversando hoje... 

O celular toca. 

MELISSA – Ih, peraí que é o meu. 

Melissa tira o aparelho da bolsa e olha o visor. 
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MELISSA – Nossa, número desconhecido. Que estranho... Alô! 

 

CENA 11 – COLÉGIO 

Fernando e Luísa estão conversando no pátio. 

LUÍSA – Nando, não é porque somos primos que você tem que ficar grudado em 

mim. Não somos irmãos siameses. 

FERNANDO – Só quero que você se sinta segura. Você é nova aqui, ainda não 

fez amigos... 

LUÍSA – E não tenho 6 anos de idade, né, Nando?! Eu posso muito bem me virar 

sozinha. 

FERNANDO – Calma, eu só tava querendo ajudar. 

LUÍSA – Quer ajudar? Por que não vai ajudar o Arthur? 

FERNANDO – O Arthur? 

LUÍSA – É... É o primeiro dia dele na escola depois da morte da mãe. Ele deve 

estar precisando de umas palavras de consolo. 

FERNANDO – Eu não sou bom consolador, Lu... Vou acabar dando bola fora. 

LUÍSA – Então você fica aí com seus tiros de meta que eu vou lá falar com ele. 

Luísa sai. A câmera acompanha, mas acelera e chega até o ponto onde estão 

Tiago e Arthur. 

 

CENA 12 – COLÉGIO 

Tiago e Arthur estão conversando. 

TIAGO – Mas, cara, tem uma coisa que me preocupa... 
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ARTHUR – O quê? 

TIAGO – Sua idade, bro. Você ainda tem 17. 

ARTHUR – E qual é o problema disso? 

TIAGO – Se você não arrumar um responsável para morar com você, a 

assistência social pode aparecer... 

ARTHUR – Faltam só mais algumas semanas para eu completar 18. Ninguém 

nem vai se dar conta. 

TIAGO – Desculpa tá falando isso, Arthur, mas... Alguém pagou pelo velório da 

sua mãe. Não é nenhum parente próximo com quem você possa ficar alguns 

dias...? 

ARTHUR – Não... Minha mãe pagava um convênio funerário. Eles ficaram 

responsáveis por tudo. 

TIAGO – Mas não tem nenhum tio ou tia? 

ARTHUR – Meus avós faleceram quando eu era bem pequeno. Meu pai morreu 

ano passado. Tanto ele como minha mãe eram filhos únicos. Não tenho mais 

família. 

TIAGO – Então, teoricamente... 

ARTHUR – Ninguém pode saber que eu ainda sou menor de idade, senão podem 

me levar pra um abrigo. 

LUÍSA (voz) – Abrigo? 

A câmera abre. Luísa ouviu o final da conversa. Clima de suspense. 

 

CENA 13 – ANFITEATRO 



RevoltZ 

 

  

61 

Paulo está verificando a os equipamentos de som quando Laika entra na sala. 

LAIKA – Tudo certinho pra hoje à tarde? 

PAULO – Estou checando mais uma vez os cabos. Mas aparentemente tá tudo 

certo pra gente receber a molecada. 

LAIKA – “Molecada”... Você fala como se você fosse muito mais velho. 

PAULO – Eu já saí da adolescência, né, Laika? 

LAIKA – Mas a adolescência não saiu de você. Olha só pra você, todo rapazote. 

Deve pegar geral quando vai pra balada. 

PAULO – Menos, Laika. Bem menos. 

Laika se aproxima e o toca. 

LAIKA – Sabe que se você não fosse gay... 

Paulo se afasta. 

PAULO – De novo essa história, Laika? Parece que vive no cio! 

LAIKA – Au, au! 

Laika faz beicinho. 

 

CENA 14 – COLÉGIO 

Tiago, Arthur e Luísa conversam. 

TIAGO – Luísa, o que você ouviu aqui. 

ARTHUR – Por favor, eu imploro, não vai contar pra ninguém. 

Luísa balança a cabeça, como se voltasse para a realidade. 
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LUÍSA – Não. Claro que não. Eu não ouvi nada. Não sei de nada. Aliás, prazer, 

Luísa, e vocês... 

ARTHUR – Valeu mesmo. Até que você não é tão insuportável como pareceu 

naquele dia, lá na rodoviária. 

LUÍSA – E você tão tem nada de arruaceiro brutamontes. 

Começa a pintar um clima. Tiago interrompe. 

TIAGO – Gente, vamos pra sala então? Já tá na hora, né? 

LUÍSA – Claro, claro... 

ARTHUR – Vamos lá. 

 

CENA 15 – QUADRA 

Marcos está na arquibancada, ao lado de Cristina. 

CRISTINA – Você não vai jogar futebol, não? 

MARCOS – Não sou muito ligado em esportes, você sabe. 

CRISTINA – É por causa dos meninos, né? Pelo que aconteceu ontem. 

MARCOS – Esquece o que aconteceu ontem. Não foi nada. 

CRISTINA – O idiota do Ramon dá um soco no meu melhor amigo e você diz que 

não foi nada. 

MARCOS – É sério, nem tá doendo mais. 

Cristina toca o olho do garoto. 

MARCOS – Ai! 

CRISTINA – Desculpa... Mas você não me explicou ainda o que aconteceu. 
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MARCOS – Como assim? Ele me socou. Foi isso. 

CRISTINA – Mas não entendi o motivo. Você entrou no banheiro com o olho 

brilhando e saiu com ele roxo. 

MARCOS – O Ramon quis mostrar pra escola toda que é valentão. Só isso. 

CRISTINA – Marquinhos... Eu sou sua amiga há, tipo, uns dez anos? 

MARCOS – Desde o maternal que a gente estuda junto. 

CRISTINA – E você realmente acha que eu vou cair nessa de que você não fez 

nada pra provocar o Ramon? 

MARCOS – Eu não fiz. Eu juro. Ele que veio implicar comigo. 

CRISTINA – Tá, não vou insistir. Mas quando você quiser contar, eu tô aqui, tá? 

Cristina beija Marcos e se levanta. 

CRISTINA (gritando) – Ô Babi! Como você perdeu essa bola? 

Marcos se mantém encolhido. 

 

CENA 16 – SAÍDA DO COLÉGIO 

Melissa e Arthur estão saindo de mãos dadas. Eles param. 

MELISSA – Amor, tem certeza que não quer almoçar lá em casa? A gente vai 

direto pra igreja de lá. 

ARTHUR – Eu ainda tô de uniforme, Melissa. Tenho que passar em casa, tomar 

um banho, colocar o terno que só uso em dias ruins e, daí sim, ir pra igreja. 

MELISSA – Mas vê se come alguma coisa, porque nem só de miojo vive o 

homem. 
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ARTHUR – Relaxa... Eu compro uma quentinha no caminho até em casa. Depois, 

mais tarde, talvez eu saia pra comer alguma coisa na rodoviária. Tô sentindo falta 

da movimentação, sabe? 

MELISSA – Puxa, falando em “tarde”, estava quase me esquecendo... O produtor 

do concurso me ligou. 

ARTHUR – Qual concurso? 

MELISSA – Como qual? Aquele de música, que a gente combinou ontem de 

fazer dupla. 

ARTHUR – Eu não combinei nada. Falei que ia pensar. 

MELISSA – É, mas seu pensamento demorou demais. Ontem era o último dia 

para as inscrições. Eu entrei no site e inscrevi a gente. 

ARTHUR – Ah, não, Melissa... 

MELISSA – Ah, sim, Arthur... Eles vão fazer as audições hoje à tarde, naquele 

anfiteatro perto da praça, sabe? 

ARTHUR – Não tô com cabeça pra isso hoje. 

Arthur demonstra negatividade e sai, sem se despedir de Melissa. 

MELISSA – Arthur... Arthur! Ô geniozinho! 

 

CENA 17 – SAÍDA DA IGREJA 

Melissa, Arthur e Tiago saem da igreja. 

MELISSA – Tá tudo bem, gatinho? 

ARTHUR – Sinto que nunca mais vai estar. 
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TIAGO – Sei que é duro, cara. Mas a gente está aqui do seu lado para o que 

precisar. Não esquece disso, tá? 

ARTHUR – Valeu, Tiago. 

TIAGO – Mas agora eu tenho que correr. Combinei com minha mãe de ajudar 

ela a fazer compras. Tem coisa mais chata? 

ARTHUR – Olha, se eu fosse você, valorizada esses momentos com ela, viu. 

Vão fazer falta, pode ter certeza. 

TIAGO – Foi mal, Arthur... Não devia ter comentado... 

ARTHUR – Relaxa, cara. Você não teve intenção. 

TIAGO – De boa mesmo? Vou lá então. 

ARTHUR – Até mais, cara! 

TIAGO – Até! Tchau, Mel! 

MELISSA – Tchau... 

Tiago sai e deixa o casal sozinho. 

MELISSA – E aí, vamos? 

ARTHUR – Pra onde? 

MELISSA – Vamos mostrar que somos uma dupla de ponta. 

ARTHUR – De ponta-cabeça, você quer dizer, né? A gente nem ensaiou nada 

junto. 

MELISSA – Que mané ensaio... Nós temos uma conexão forte. Nem precisamos 

dessas paradas aí, não. 

ARTHUR – Você quer mesmo isso? Cantar pra produtores musicais? 

MELISSA – Uhum. 
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ARTHUR – Então, boa sorte. Vai lá e arrasa. Eu mando boas vibrações de casa. 

MELISSA – Arthur... Não é a mesma coisa. Precisamos estar juntos. Estou 

fazendo isso por você. 

ARTHUR – Então faça algo por você: se poupe de tentar me tirar da fossa. 

Arthur beija Melissa no rosto. 

ARTHUR – Vai lá e consegue essa vaga. Eu serei seu fã número 1 quando isso 

acontecer. 

MELISSA – Não vou convencer você mesmo, né? 

ARTHUR – Vamos fazer assim: se por acaso eu mudar de ideia, eu colo lá. Que 

tal? 

MELISSA – Tá... Mas pensa com carinho, hein?! 

  

CENA 18-A – ANFITEATRO 

Luísa chega no anfiteatro para entregar uma encomenda a Laika. Paulo está 

fazendo os últimos ajustes nos aparelhos. 

LUÍSA – Olá... Boa tarde... 

Paulo olha para a garota. 

PAULO – Oi? Se é para a audição, ainda tá um pouco cedo, mas pode aguardar 

na salinha ali da frente, pode ser? Quando estiver tudo pronto, a gente te chama. 

LUÍSA – Não, olha... Escuta... Eu tenho uma caixa aqui para entregar. 

PAULO – Ah, você é a “borboleta”? 

LUÍSA – Puxa, o apelido colou mesmo, hein?! 
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PAULO – A gente tá acostumado a comprar a coleção Néctar todo ano. Pode 

deixar que eu recebo. 

LUÍSA – Então, é que eu acho que seu nome não é Maria Alice, né? 

PAULO – Shhhhhhhhhhhhh! Nunca mais ouse mencionar esse nome. 

LUÍSA – Como assim? É o nome do destinatário aqui na embalagem. 

PAULO – Esse é o nome... (baixa a voz)... Esse é o nome verdadeiro da Laika. 

Mas ninguém chama ela assim desde os anos 80. 

LUÍSA – Laika? Achava que isso era nome de cachorro. 

PAULO – E é... A primeira cadela a ir para o espaço. E a Maria Alice... digo, a 

Laika, se inspirou nela quando decidiu fazer sua carreira decolar. 

LUÍSA – Tá. Tudo bem. Só que assim... Se eu não entregar a encomenda nas 

mãos do destinatário, com direito a documento com foto, não vai rolar... 

PAULO – Você é nova na empresa, né? 

LUÍSA – Minha primeira semana. 

PAULO – Tá... O outro entregador era mais de boa... Mas tudo bem, eu vou lá 

chamar a Laika. Pode pelo menos esperar um pouquinho. 

LUÍSA – Se não for demorar muito. 

PAULO – Dois minutinhos. Não sai daí. 

Paulo se retira e deixa Luísa sozinha no anfiteatro. 

 

CENA 18-B – ANFITEATRO 

Luísa se senta com as caixas ao lado e fica olhando para o palco vazio. 

Impaciente se levanta e, devagar, vai andando até o palco. Olha com cuidado os 
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equipamentos, alisa o microfone e, batendo o pé no chão para encontrar o ritmo, 

começa a cantar à capela. Som instrumental extradiegético para acompanhá-la 

na canção. Aplausos interrompem a cantoria. Silêncio por parte da garota. Ela se 

vira e dá de cara com Laika. 

LUÍSA – Oi... Me desculpe... Eu vi o microfone aqui e como eu estava sozinha... 

Me desculpe mesmo. 

Luísa desce e vai pegar a caixa de Laika. 

LAIKA – Você não tem por que se desculpar... 

LUÍSA – Olha, moça... Você deve ser a Maria... Digo, a Laika, né? Eu tô com sua 

encomenda aqui... 

LAIKA – Espera... Você vai ficar para a audição, né? 

LUÍSA – Audição? Não... Que é isso... Não sou cantora de verdade, não... 

LAIKA – Não foi isso o que percebi. 

LUÍSA – Sério, eu só me empolguei um pouco... (Luísa entrega um papel para 

Laika)... Você assina aqui pra mim, por favor? 

LAIKA (enquanto assina) – Eu acho que você poderia muito bem cogitar essa 

possibilidade de se tornar cantora, viu? 

LUÍSA – Eu? Imagina... Obrigada, mesmo. Mas agora eu tenho que ir. O Néctar 

ainda não é levado com o vento. 

LAIKA – Eu é que agradeço. 

Luísa sai. Laika fica com cara de feliz. 
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CENA 19-A – BECO 

Marcos é derrubado na rua por alguns colegas de escola, que o ofendem e o 

chutam. 

RAMON (empurrando Marcos com violência) – Perdeu, playboy... 

RENATO (chutando-o) – Não é de um “cacete” que você gosta? 

HENRIQUE (chutando-o) – Ou de uma “porrada” na cara? 

Marcos grita. 

MARCOS – Para. Por favor. Eu não fiz nada... 

RENATO (sarcástico) – Own, o viadinho tá com dodói? 

HENRIQUE (sarcástico) – Tá com medinho de quebrar a unha? 

RAMON – Quem sabe agora você aprende a não ficar manjando os outros caras 

no banheiro da escola. 

MARCOS – Eu não tava manjando ninguém, eu juro. 

RENATO – Tá chamando nosso parça de mentiroso? 

HENRIQUE – Quer apanhar mais? 

 

CENA 19-B – PRAÇA 

Miguel está indo em direção ao anfiteatro, vê Marcos em apuros e corre para 

ajudar. 

MIGUEL – Aquele... Aquele é o irmão da Melissa! 
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CENA 19-C – BECO 

Miguel chega apartando a briga. 

MIGUEL – Que é que tá acontecendo aqui? 

HENRIQUE – Sujou, sujou... 

RENATO – Vamos cair fora! 

RAMON – Você tá na minha mira, “Mariquinho”! 

Os três saem em disparada. Miguel ajuda Marcos a se levantar. 

MIGUEL – Tá tudo bem, cara? 

MARCOS (humilhado) – Valeu. 

Marcos segue para ir embora, mas Miguel o segura. 

MIGUEL – Ei, ei... Onde você vai? Não quer me contar o que tá acontecendo? 

MARCOS – Não precisa se preocupar comigo. Eu tô bem... Ai (sente uma dor no 

abdome)! 

MIGUEL – Não é o que tá parecendo. 

MARCOS – Sério, tô de boa... Ah, só me faz um favor: não conta isso pra minha 

irmã, não. 

MIGUEL – Fica tranquilo que eu não falo nada... 

MARCOS – Valeu. 

MIGUEL – Mas só se você confiar em mim e me contar logo o que aconteceu. 

Marcos faz cara de choro. 
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CENA 20 – SALA DE ESPERA 

Fernando encontra Melissa na dala de espera para a audição. 

FERNANDO – Melissa? Você também veio pra audição? Não sabia que você 

cantava. 

MELISSA – Fernando? Eu digo a mesma coisa. 

Eles riem. 

FERNANDO – Não canto lá essas coisas, não... Mas por 250 mil, não custa nada 

tentar. Não deve ter gente muito talentosa assim nesta cidade. 

MELISSA – O Arthur é talentoso, mas... 

FERNANDO – Pois é. Ele devia fazer o teste. Ele não vem? 

MELISSA – Ele ainda tá abalado com a morte da dona Valéria. 

FERNANDO – A notícia pegou ele de surpresa, né? 

MELISSA – Se pegou! Imagina: o padre foi para fazer a unção, antes de terminar 

o Pai Nosso, percebeu que ela já não estava mais respirando. E o Arthur na 

escola, sem saber de nada... 

FERNANDO – Pelo menos ele não viu ela morrer. Seria mil vezes pior... Falo por 

experiência própria. 

MELISSA – Por quê? Ah, seu pai... Seu pai morreu quando você era criança, não 

foi isso? 

FERNANDO – Prefiro não falar disso agora, pode ser? 

MELISSA – Claro. Vamos focar na música. Queria que o Arthur também focasse. 
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FERNANDO – Mas pensa pelo lado positivo... Sem ele aqui, nossas chances são 

maiores. 

Eles sorriem. 

 

CENA 21 – QUARTO 

Arthur está sentado na cama, tremelicando a perna. Olha para o violão num canto 

da parede e mostra-se decidido. Levanta-se pega o violão e a mochila e sai de 

casa. 

 

CENA 22 – PRAÇA 

Marcos e Miguel estão tomando sorvete no banco da praça enquanto conversam. 

MIGUEL – Então os caras estão pegando no seu pé porque acham que você tá 

dando em cima deles. 

MARCOS – O que não é verdade. Nada a ver. Nenhuma possibilidade. 

MIGUEL – Você sabe que não tem problema se você gostar de garotos, né? 

MARCOS – Você não acha estranho? Esquisito? Anormal? 

MIGUEL – Cara, quem sou para julgar alguém? Ainda mais quando é por algo 

que não se escolhe, como orientação sexual. 

MARCOS – Legal essa sua visão. Mas você já ficou... 

MIGUEL – Com outro cara? Ah, não... Não é minha praia. 

MARCOS – Saquei. 

MIGUEL – E você? 

MARCOS – Não. Eu também não. 
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MIGUEL – Então os caras do seu colégio estão julgando pela aparência. Quer 

saber o que eu faria no seu lugar? Arrumaria uma mina bem gata pra ficar e 

esfregaria isso no nariz deles. 

MARCOS – Ah, tá que uma mina gata iria querer ficar comigo. 

MIGUEL – E por que não? Até de rosto inchado de sopapo você é boa pinta. 

O relógio de Miguel apita, indicando que é hora da audição. 

MIGUEL – Eita, olha a hora! Eu tenho que correr, porque tá rolando uma audição 

e... 

MARCOS – É, tô sabendo... A Melissa está lá. 

MIGUEL – A Melissa? Sério? Eu vou encontrar ela lá? 

MARCOS – Miguel... Você tá a fim da minha irmã? Você sabe que ela namora? 

MIGUEL – Quem? Eu? A fim da Melissa? Não, não... Para com isso. Que ideia! 

MARCOS – Então, por que tanto interesse assim nela? 

MIGUEL – Ah, ela ajuda as pessoas com terapias alternativas, não? Gosto de 

ter contato com gente bacana assim e que pode me ensinar a ser alguém melhor 

pro mundo. 

MARCOS – Sério? Quer dizer então que não rola nenhum sentimento seu por 

ela? 

MIGUEL – Nadinha. Não sou fura-olho. E o Arthur é gente boa. Mas agora eu 

tenho que ir mesmo... Falou, maninho! 

MARCOS – Falou! E valeu pelo sorvete. 

Miguel sai. 

MARCOS (para si) – Valeu pela casquinha. 
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CENA 23 – ANFITEATRO 

Fernando está terminando seu teste. 

PAULO – Obrigado, Fernando. É o suficiente. 

FERNANDO – E eu passei? 

LAIKA – Nós vamos avaliar todos primeiro e depois fazer a seleção. 

PAULO – Mas fica tranquilo que a gente liga pra você, falando da próxima etapa. 

Fernando se aproxima de Paulo e fala, próximo ao ouvido. 

FERNANDO – Liga mesmo, viu. 

Fernando sai. 

LAIKA – Ele deu em cima de você? 

PAULO – É? Não percebi... 

LAIKA – Ah, tá bom! Faltou ele se ajoelhar e te fazer uma declaração de amor. 

PAULO – Imagina... Ele parece fazer o tipo “bonitinho, mas ordinário”. Deve dar 

em cima de todos. 

LAIKA – Se eu fosse você, eu correspondia. 

PAULO – E dava em cima dele? 

LAIKA – Dava em cima, dava em baixo, dava de quatro... Meu amor, pouco me 

importa se ele é um cafajeste. Gostoso desse jeito, valeria a pena nem que fosse 

por uma noite. 

Paulo fica pasmado com a revelação da cantora. 
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CENA 24 – RODOVIÁRIA 

Luísa corre atrás do ônibus, mas não consegue alcançá-lo. 

LUÍSA – Ai, que droga! Pior que nem sei que hora tem outro... 

Luísa escuta uma canção. Arthur está de volta à rodoviária, cantando em troca 

de moedas. Ela se aproxima e fica admirando o colega. 

 

CENA 25 – SALA DE ESPERA 

Melissa é chamada. 

LAIKA (voz) – Arthur Cavalcante e Melissa Quevedo. 

Melissa suspira e entra sozinha para a audição. 

 

CENA 26 – RODOVIÁRIA 

Arthur está terminando a canção. Um menino de rua passa correndo e rouba a 

bolsa de Luísa. A garota grita. Arthur para de tocar o violão e corre atrás do 

assaltante. 

LUÍSA – Arthur, não! 

Arthur derruba o menino e recupera a bolsa da garota. 

ARTHUR – Vaza, se não quer que eu quebre sua cara de porrada. 

O menino sai correndo. Luísa chega até Arthur, que está com um corte no lábio. 

LUÍSA – Arthur, tá tudo bem? Você tá sangrando. 

ARTHUR – Foi só um corte. Tá aqui a sua bolsa. 

LUÍSA – Peraí que eu devo ter um lencinho aqui pra... 
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A garota leva o lenço à boca de Arthur. Olhos nos olhos. Música romântica. 

<<FIM>>



 
 

 

 

 
 

3. 
O anjo da guarda 
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CENA 01 – RODOVIÁRIA 

Luísa e Arthur estão em clima romântico, mas Luísa interrompe ao se distanciar 

dele. 

LUÍSA – Não sabia que você ainda tocava aqui na rodoviária. Digo, não depois 

que a sua mãe... 

Luísa se interrompe. Arthur permanece calado. 

LUÍSA – Ai, que indelicada! Desculpa, Arthur... 

ARTHUR – Não... Tá tudo bem, Luísa. De verdade. Eu venho aqui porque me 

sinto bem. É meio que minha função nesta vida, sabe. 

LUÍSA – Ser artista de rua é sua vocação? Sério? 

ARTHUR – Olha, não é tão humilhante quanto... O que você é mesmo? Office-

girl? 

LUÍSA – Estagiária de moda. 

ARTHUR – Claro! E em vez de fazer o estágio na empresa, ao lado dos estilistas 

e costureiros, fica fazendo entrega na rua. 

LUÍSA – Tá. Esquece. Não dá para conversar com você. 

ARTHUR – Foi você que começou. E depois de eu ter resgatado sua bolsa. 

LUÍSA – Não pedi nenhum favor pra você. 

ARTHUR – Além de tudo é mal-agradecida. 

LUÍSA – É sério! Se ele tivesse armado, poderia ter atirado em você. 

ARTHUR – Ou seja: eu arrisquei minha vida por você. Sou quase um super-herói. 
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LUÍSA – Superbobão! Você se intrometeu numa situação que nem era sua e 

correu o risco de morrer por causa de uma bolsa. Só sendo muito idiota pra ter 

uma atitude dessas. 

ARTHUR – Quer saber? Vaza, garota. Você tá me atrapalhando. 

LUÍSA – “Vaza”? Ah, agora você manda no pedaço também? É o dono da 

rodoviária! Não, é o governador do Rio de Janeiro, presidente do Brasil, rei do 

universo, deus máster das galáxias paralelas... 

ARTHUR – Tá... Você não vai, vou eu. 

Arthur pega o violão e a mochila e começa a sair. 

LUÍSA – Não precisa. Meu ônibus tá virando a esquina. Até. 

Luísa sai. Arthur balança a cabeça. 

 

CENA 02 – ANFITEATRO 

Melissa sobe cabisbaixa ao palco para fazer a audição. 

LAIKA – Você deve ser a Melissa... Mas onde está seu parceiro? 

MELISSA – O Arthur não pôde vir... (Levanta a cabeça): Mas eu farei um solo... 

(Faz uma pausa): Laika? Você é a Laika... A Laika é você... 

LAIKA – Até onde eu sei, sim, sou eu mesma. 

MELISSA – Laika d’As Caninas? Laika, a cantora de sucesso que explodiu nas 

paradas nos anos 80? 

PAULO – Não temos muito tempo, então seria bom começarmos a audição. 

MELISSA – Laika, eu não sabia que você... 

LAIKA – Que eu...? 
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MELISSA – Quem me ligou foi o Pablo... 

PAULO – Paulo! 

MELISSA – Isso... Ele me ligou, mas eu não sabia que você também estava 

envolvida no projeto. Eu sou muito sua fã! 

PAULO (para si) – Com 250 mil reais prometidos, até eu sou fã. 

Laika dá um cutucão com o cotovelo. 

LAIKA – Que ótimo, querida! É sempre bom conhecer novos fãs. 

MELISSA – Você não tem noção. Eu tenho todas as suas fitas! 

PAULO (rindo) – Fitas? 

MELISSA – Tá que eu já converti para MP3 pra poder ouvir no celular, mas eu 

admiro muito seu trabalho. 

LAIKA – Muito obrigada, novamente... Mas que música você escolheu para 

cantar hoje? 

MELISSA – Eu tinha escolhido uma do Luan, mas agora... Pode ser uma sua? 

LAIKA – Vai ser ótimo reviver aquele tempo na sua voz. 

PAULO (para si) – Puxa saaaaco! 

LAIKA – Cala a boca, senão puxo o seu. 

Paulo se cala. Corte. 

 

CENA 03 – QUARTO 

Fernando entra em seu quarto e começa a falar sozinho com o reflexo e a ouvir 

vozes. 



João Paulo Hergesel 

 

  

82 

FERNANDO – Luísa vai ter um primo famoso... E vai ficar loucamente 

apaixonada por mim, tenho certeza. 

Música de tensão e gestos de surto (pernas irrequietas, mãos no cabelo, dentes 

rangendo, etc.) ao ouvir a voz de sua mente. 

VOZ OFF – Não vai, não. 

FERNANDO – Eu sei que vai. 

VOZ OFF – Artista tem que ser bonito... 

FERNANDO – Eu sou bonito! 

VOZ OFF – É um franguinho. 

FERNANDO – Eu vou ficar bonito. 

VOZ OFF – Tá cheio de imperfeição. 

FERNANDO – Eu consigo... Eu sei que consigo. 

VOZ OFF – Não consegue... Sabe que não consegue. 

FERNANDO – Eu vou ser selecionado. 

VOZ OFF – Não vai, não. 

FERNANDO – Por quê não? Me diz por que não. 

VOZ OFF – Artista tem que ser bonito... 

FERNANDO – Mas eu vou ser diferente... Eu vou... 

VOZ OFF – Não vai. 

FERNANDO – Eu vou dar em cima daquele produtor até conseguir o que quero! 

A voz se cala. Fernando mantém o olhar assustado, porém decidido. 
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CENA 04 – SALA DE ESPERA 

Melissa está saindo do anfiteatro e encontra Miguel na sala de espera. 

MIGUEL – Melissa... 

MELISSA – Oi... Não sabia que você vinha fazer o teste. Aliás, não sabia que 

você cantava. 

MIGUEL – A gente realmente não sabe muita coisa um sobre o outro. 

MELISSA – Em minha defesa, você entrou este ano pro colégio. 

MIGUEL – E não sou dos mais populares. 

LAIKA (voz) – Miguel Henrique de Lima. 

MELISSA – Miguel Henrique? 

MIGUEL – Nome mexicano, eu sei... Ridículo, né? 

MELISSA – Achei fofo. 

MIGUEL – Achou mesmo? 

MELISSA – Achei. Mas agora vai lá senão você vai acabar sendo 

desclassificado. 

MIGUEL – Tá... Foi bom te ver... 

Miguel entra. 

MELISSA (para si) – Miguel Henrique... Então tá. 

 

CENA 05-A – RUA 

Está anoitecendo, e Luísa está em desespero, falando ao celular. 
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LUÍSA – Alô! Fernando... Pelo amor de Deus, vem me buscar. Eu não tenho ideia 

de onde tô, só sei que não tô gostando do lugar. 

 

CENA 05-B – QUARTO 

Fernando está ao telefone. 

FERNANDO – Como assim? Como você se perdeu nesta cidade? 

(Cenas intercaladas no contato telefônico) 

LUÍSA – Eu tava na rodoviária, o Arthur começou a me irritar e eu peguei o 

primeiro ônibus que vi. Nem li para onde vinha. Só sei que desci no ponto final e 

agora tô aqui. Com medo. Vem. 

FERNANDO – Peraí! Arthur? O que o Arthur fazia com você? 

LUÍSA – Ele não estava comigo. Eu só me esbarrei com ele... Mas isso não 

interessa agora. Só quero que você me tire daqui. 

FERNANDO – Fica calma! Encontra um mercado, uma padaria, algum comércio 

aí perto e pergunta o nome da rua. Eu tô saindo de casa agora. 

LUÍSA – Tá... Mas não conta pra sua mãe. Se a tia Aurora souber que eu me 

perdi e nem consegui terminar as entregas, vai querer que eu saia do emprego. 

FERNANDO – Relaxa. É segredo de primos. 

 

CENA 06 – COLÉGIO 

Melissa está conversando com Arthur e Tiago, bastante eufórica. 

MELISSA – Eu conheci a maior diva do Brasil, vocês têm noção? 

TIAGO – Você fala dela como se ela fosse, sei lá, a Elis Regina. 
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MELISSA – Elis jamais latiria no mesmo tom que ela. 

ARTHUR – É... Latir, garanto que ela não latiria, não. 

TIAGO – Essas cachorras aí... 

MELISSA – Caninas! 

TIAGO – Que seja! Essas aí já não existem mais como banda, né? 

MELISSA – Como banda, não. Cada uma seguiu sua vida. Mas a Laika continua 

com a corda toda. 

ARTHUR – Com a corda bamba, no caso, né? 

MELISSA – Corda vocal mesmo, tá? Aliás, você perdeu de conhecer essa grande 

ídolo ontem, viu... 

TIAGO – Certeza que o Arthur nem dormiu à noite. 

MELISSA – Aliás, onde é que você tava, hein, amor? 

ARTHUR – Na rodoviária. Fiquei lá tocando violão até a Lua aparecer. 

MELISSA – Sério mesmo? Deixou de ir cantar comigo para cantar na rua? 

ARTHUR – Não abandonei você. Eu avisei que não estava no clima para 

competições musicais, bandas e essas coisas todas. 

MELISSA – Eu entendo... Não consigo ficar brava com esses olhinhos fofos. 

Melissa e Arthur ficam de dengo. Tiago decide sair. 

TIAGO – Melhor eu cair fora antes que minha parafina derreta. 

ARTHUR – Depois te compro um castiçal. 

TIAGO – Rá, rá, rá. 
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CENA 07 – COLÉGIO 

Fernando está preocupado e Luísa tenta acalmá-lo. 

FERNANDO – Ele ainda não ligou, não mandou mensagem, nada. 

LUÍSA – Ele quem? 

FERNANDO – O produtor. 

LUÍSA – Que produtor? 

FERNANDO – Como “que produtor”? O Paulo! O produtor do teste musical que 

fiz ontem. 

LUÍSA – Nando, se liga! Você fez o teste ontem. Acha mesmo que eles vão ligar 

assim, logo às 7 da manhã? 

FERNANDO – Ligariam, se tivessem gostado muito. 

LUÍSA – Ligariam, se fossem morcegos. 

FERNANDO – Falando em morcego, olha o Batman ali, aos amassos com a 

namorada. 

LUÍSA – Batman? Ele tá mais pra Chapolin, aquele herói que ninguém quer. Foi 

se meter com bandido por causa de uma bolsa. 

FERNANDO – Cê sabe que eu compraria uma bolsa nova pra você, se o ladrão 

levasse a sua embora. 

LUÍSA (sarcástica) – Ah, muito obrigada! Especialmente porque sou incapaz de 

comprar uma bolsa nova sozinha. 

FERNANDO – Credo, que mau humor! Tá naqueles dias? 

LUÍSA – Não. Você sabe que nunca fico mal-humorada. Nem de TPM. 
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FERNANDO – Mas é o que tá parecendo. Eu fui buscar você lá na filial da 

cracolândia, e você nem me deu um obrigado. 

LUÍSA – Não? Verdade que não agradeci? Puxa, desculpa mesmo, Nando. Você, 

sim, foi meu super-herói ontem. 

FERNANDO – Relaxa. A gente é da família. Nem precisa de palavras para saber 

o que nós sentimos um pelo outro. E eu não deixaria você sozinha naquele lugar, 

mesmo que quisesse. 

LUÍSA – Ah, é? 

FERNANDO – Claro! Você é minha obra prima. 

LUÍSA (após uma pausa) – Essa. Foi. Péssima. 

Ambos caem no riso. 

 

CENA 08 – COLÉGIO 

Melissa está conversando com Arthur. 

MELISSA – Arthur, você já mentiu pra mim? 

ARTHUR – Eu? Tá doida, Melissa? Por que eu mentiria pra você? 

MELISSA – Porque eu vou querer saber desse corte aí. 

ARTHUR – Corte? Que corte? 

MELISSA – Arthur, eu não sou cega nem louca. Achou mesmo que eu não iria 

notar um corte na boca do meu namorado? 

ARTHUR – Ah, esse corte. 

MELISSA – Vai me dizer que você se meteu em alguma briga de rua? 

ARTHUR – Não... É só um corte bobo. Um bobo da corte! 



João Paulo Hergesel 

 

  

88 

MELISSA – Piadinha ruim não vai funcionar, Arthur. Anda, quero saber. 

ARTHUR – Ah, Melissa, sei lá! Eu me cortei fazendo a barba, acho. 

MELISSA – Claro, porque você tem barba crescendo dentro do lábio. Tá na cara 

que isso aí foi um soco! 

ARTHUR – Não viaja, Melissa. Foi um movimento errado com a gilete. Só isso. 

Luísa chega. 

LUÍSA – Oi... Licença, gente... Tô atrapalhando? 

MELISSA – Não, Melissa! Pode ficar sossegada. A gente já terminou o papo aqui. 

LUÍSA – Na verdade, eu só queria agradecer... E me desculpar, claro. 

MELISSA – Agradecer? 

LUÍSA – É! Eu fui uma tonta com o Arthur ontem. Tá que ee também foi um 

imbecil por ter enfrentado um bandido daquele jeito... 

MELISSA – Bandido? 

ARTHUR – Melissa... 

LUÍSA – Ele não te contou? Eu fui assaltada na rodoviária, e ele simplesmente 

voou pra cima do marginal. 

Melissa olha indignada para Arthur. 

LUÍSA – Na hora, eu xinguei bastante seu namorado. Na verdade, ainda acho 

que ele foi um imbecil por ter feito aqui. O cara poderia estar armado... 

ARTHUR – Era só um trombadinha. Ele não estaria armado. 

MELISSA – Faca. Canivete. Tesoura. Um prego, Arthur! Não é necessário ter um 

revólver para estar armado. 

Melissa vira-se para Luísa. 
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MELISSA – Concordo com você, Luísa. Ele um imbecil... Não, ele foi abaixo de 

um imbecil. Até um imbecil sabe que não se deve reagir a assaltos. 

LUÍSA – Ainda mais por uma bolsa... Não tinha nada de importante dentro dela. 

Mesmo assim... Obrigada, tá? 

Luísa se retira. 

MELISSA – Você defendeu a Luísa de um assalto e pensou em esconder isso 

de mim. 

ARTHUR – Para evitar que você ficasse desse jeito. 

MELISSA (mexendo na mochila) – Quer saber? Preciso me acalmar. 

Melissa tira o Evangelho Segundo o Espiritismo da mochila. 

ARTHUR – Que é isso? 

MELISSA – Meu Evangelho. 

ARTHUR – Sério que você traz isso para a escola? 

MELISSA – Não piora, Arthur. 

ARTHUR – Não tá mais aqui quem falou. 

Melissa abre o livro numa página aleatória, respira fundo e começa a ler. 

 

CENA 09 – COLÉGIO 

Fernando está concentrado, olhando para o nada, e Miguel se aproxima. 

MIGUEL – Nando? 

FERNANDO – Dá uma olhada naquilo. 

MIGUEL – O quê? É a Melissa. 
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FERNANDO – Na mão dela. 

MIGUEL – Um livro. 

FERNANDO – Um livro da religião dela. 

MIGUEL – E qual é o problema? 

FERNANDO – Ela tá achando que a escola virou centro de macumba? Que 

ridícula! 

MIGUEL – Olha, cara... Não entendo muito desse lance de religiões, mas acho 

que você tá confundindo as coisas. 

FERNANDO – É modo de falar. 

MIGUEL – Mesmo assim. Acho que a gente tem que respeitar, não? 

FERNANDO – Eu não tô nem aí pra ela ou pra fé dela. Só acho que tudo tem um 

limite, sabe? Não é porque sou católico que vou ficar trazendo a Bíblia pra cá. 

MIGUEL – E qual seria o problema se você trouxesse? 

FERNANDO – Cara, dá uma olhada ao redor. As pessoas não aceitam. Olham 

com estranheza. 

MIGUEL – Eu sinto que me olham estranho desde o primeiro dia que pisei aqui. 

FERNANDO – Já pode dar a mão para a Melissa, pois logo, logo, ela vai ser 

motivo de chacota. Acredite. 

 

CENA 10 – ESCRITÓRIO 

Paulo e Laika estão conversando sobre as audições. 

LAIKA – Você tá querendo que a nossa banda seja motivo de chacota? 

PAULO – Mas o Fernando não foi tão ruim. 
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LAIKA – O cara é desafinado, dança igual a um cabo de vassoura, não toca 

instrumento... É um zé-mané no palco. 

PAULO – Mas é bonito! Você mesmo reconheceu isso. 

LAIKA – E desde quando beleza é talento. 

PAULO – Beleza vende, Laika! A gente precisa ter rosto bonito nessa banda para 

vender. 

LAIKA – Para isso temos a Melissa. 

PAULO – A fã histérica. 

LAIKA – Fã histérica que canta bem, tem ritmo e vai seguir ordens facilmente. É 

tudo o que precisamos. 

PAULO – Ainda sinto que falta algo nela. 

LAIKA – Um pinto! 

PAULO – Laika! 

LAIKA – Ah, você fica aí se fazendo de santinho, mas sabemos muito bem por 

que você tá insistindo tanto no Fernando. 

PAULO – Quer saber? Esquece. Esquece o Fernando. Não queremos mais ele. 

LAIKA – Vamos chamar o Fernando. 

Paulo – Quê? 

LAIKA – Vamos chamar o Fernando e todos os participantes. Marcamos uma 

sessão de fotos. Vamos avaliar a fotogenia. E daí decidimos depois disso. 

PAULO – Se você acha melhor assim. 

LAIKA – Mas marca em dias diferentes. Não estou a fim de ficar presa naquele 

anfiteatro por tanto tempo, como ontem. 
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PAULO – Realmente, você já tem certa idade! 

LAIKA – Certa idade? 

PAULO – Digo... Idade certa... Idade certa para tomar as melhores decisões. É 

muita experiência dentro dessa sua cachola, não é mesmo. 

LAIKA – Cachola? Isso é tão... anos 80! 

Paulo fica com cara de bobo. 

 

CENA 11 – COLÉGIO 

Miguel corre até Melissa, na saída do colégio. 

MIGUEL – Melissa! Melissa! 

MELISSA – Miguel? 

MIGUEL – Acabaram de me ligar. O Paulo me ligou. Ligou para você também? 

MELISSA (pegando o celular) – Puxa, nem sei... Desliguei o celular por causa da 

aula e nem lembrei de ligar de volta. Ah, tá aqui! Chamada perdida. 

MIGUEL – Eles estão convocando todos os participantes para uma sessão de 

fotos. 

MELISSA – Fotos? Puxa, não esperava por uma etapa como essa. 

MIGUEL – A minha vai ser na quinta. Se a sua for no mesmo dia, a gente se vê 

lá. 

MELISSA – Claro. A gente se vê. 

Arthur chega com duas latas de refrigerante e abraça Melissa. 

ARTHUR – Vamos, Mel? 
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MELISSA – Vamos, vamos sim. (Para Miguel): E valeu pelo recado, Miguel. 

Arthur e Melissa caminham. 

ARTHUR – Não sabia que você era amiga daquele cara agora. 

MELISSA – Nem somos. Ele só veio me dar um recado. 

ARTHUR – Recado? De quê? 

MELISSA – Se você tivesse aparecido nas audições ontem, saberia. 

ARTHUR – Lá vamos nós para esse papo de novo. 

MELISSA – Não. Não vou discutir. “Amai bastante, a fim de serdes amados”. Li 

isso hoje no Evangelho. Melhor colocar em prática. 

ARTHUR – Que bom! Por que eu já te amo. E falo assim... (Balança a latinha de 

refrigerante): Na lata! 

Ambos riem. 

 

CENA 12 – RECEPÇÃO 

Luísa tenta se desculpar com Lourdes. 

LUÍSA – Mas Lourdes, tenta entender... Eu acabei me perdendo e indo parar 

num lugar aonde não quero nem pensar em voltar. 

LOURDES – Luísa, nós nunca atrasamos uma entrega. Por isso mesmo 

evitamos os correios para despachos dentro da cidade. Os clientes pagam a mais 

por isso. 

LUÍSA – Mas quando eu consegui voltar pra cá, já era noite. Não ia dar tempo 

de entregar as caixas. Mas eu entrego hoje. Tudo. Sem falta. 
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LOURDES – O Abílio já saiu para fazer as entregas atrasadas e vai aproveitar 

para fazer as de hoje. 

LUÍSA – Abílio? Quem é Abílio? 

LOURDES – O motoboy que faz freelance pra empresa quando o estagiário não 

dá conta do recado. 

LUÍSA – Eu... Eu antecipo as entregas de amanhã. 

LOURDES – As entregas de amanhã saem amanhã. Existe um cronograma, 

Luísa. Aqui não é carnaval para sair festejando sem horário nem compromisso. 

LUÍSA – Então o que eu posso fazer hoje? 

LOURDES – Vai pra casa. 

LUÍSA – Casa? 

LOURDES – Toma um sorvete, passeia na pracinha, vai pescar... Sei lá! A vida 

é sua. 

LUÍSA – Você tá... me despedindo? 

LOURDES – Quem dera eu tivesse poder para tanto. Só estou dando um dia de 

folga para você. 

LUÍSA – Não entendi... Eu faço besteira e ganho o dia de folga. 

LOURDES – “Dia de folga” é modo de falar que você está suspensa. A ordem 

veio de cima. Amanhã você retorna a seu posto. 

O telefone toca. Lourdes vai atendê-lo e ignora Luísa, que sai irritada. 

 

CENA 13 – PRAÇA 

Marcos está impaciente num banco da praça, até Miguel aparecer. 
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MARCOS – Ah, você chegou! 

MIGUEL – Que bom que você veio mesmo. 

MARCOS – Você me mandou mensagem de áudio. Ninguém pode ignorar um 

pedido por áudio. 

MIGUEL – Na verdade, foi pura preguiça de digitar mesmo. 

MARCOS – Mas fala... É sobre a Melissa que você quer falar? Porque eu nem 

tenho falado com ela direito ultimamente... 

MIGUEL – Não. Esquece a Melissa. Ou melhor, não esquece. Só vamos deixar 

ela de lado por um tempo. 

MARCOS – Sério? Se você não me chamou por causa dela... 

MIGUEL – Quero saber de você. Não foi nada legal o que você passou ontem. 

Como é que você tá? 

MARCOS – Não precisa se preocupar comigo. 

MIGUEL – Ei! Eu não sou sua irmã, nem seus pais. Não preciso me preocupar 

mesmo. Mas me tornei seu amigo, não me tornei? 

MARCOS – Amigo? 

MIGUEL – Não somos? 

MARCOS – Achei que você só estivesse de papo comigo por causa da Mel. 

MIGUEL – Só tô tentando fazer você encontrar a doçura da sua vida. 

MARCOS – Meio difícil... Meu nome começa com “mar”. Mar é salgado. 

MIGUEL – E o meu começa com “mig”. Diz se não sou o amigo perfeito? 

MARCOS – Tá. Me convenceu. 

MIGUEL – Mas então... Os caras lá... Pararam de pegar no seu pé. 
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MARCOS – Deram um tempo hoje. Acho que você os assustou. 

MIGUEL – Eu sou meio bicho-papão. 

MARCOS – Tá mais pra anjo da guarda. 

MIGUEL – São Miguel Arcanjo... Tá aí, gostei. 

MARCOS – Mas é sério: eu tô bem. Não precisa ficar se preocupando comigo, 

não. 

MIGUEL – Que mania de querer se fechar do mundo. Quer saber? Acho que 

você precisa conhecer um lugar. 

MARCOS – Que lugar? 

MIGUEL – Um lugar para onde vou sempre que estou chateado, quando preciso 

pensar na vida ou só se quero relaxar mesmo. 

MARCOS – E que lugar seria esse? 

MIGUEL – Topa ir lá agora? 

MARCOS – Vamo junto! 

Os garotos saem. 

 

CENA 14 – ANFITEATRO 

Laika e Paulo estão no anfiteatro com Fernando, que participará da sessão de 

fotos. 

LAIKA – Fernando, é um prazer vê-lo novamente. 

FERNANDO – O prazer é sempre meu, dona Laika. 

LAIKA – E do Paulo também. 
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Paulo fica envergonhado. 

PAULO – Ah, é um prazer ver você de novo também. 

FERNANDO – Então, como é que a gente vai fazer essas fotos? 

LAIKA – Você pode ficar no palco, bem à vontade, e o Paulo vai fazer uns cliques 

com a câmera. Certo, Paulo? 

PAULO – Isso... Serão algumas de rosto, de perfil e de corpo inteiro. 

LAIKA – Acho que sem camisa também seria bom. Tem problema com isso? 

FERNANDO – Imagina. Problema nenhum. 

Fernando começa a tirar a camisa, mas é interrompido. 

LAIKA – Mas não agora, querido. Deixa o Paulo pegar a câmera antes. 

FERNANDO – Desculpa. É que sou novo nisso. 

LAIKA – Percebemos. 

PAULO – Mas não há nada que não possa ser aprendido, não é mesmo? 

LAIKA – Eu tenho que resolver algumas coisas, então vou deixar vocês dois 

sozinhos. 

PAULO – Quê? Você não tem nada para resolver! 

LAIKA – Você é meu empresário, mas não sabe de tudo da minha vida. 

PAULO – Laika, volta aqui! 

LAIKA – Bye, amores. 

Laika sai. 

PAULO (sem graça) – Então... Vamos às fotos. 



João Paulo Hergesel 

 

  

98 

FERNANDO – Tem certeza que não posso tirar a camisa agora? Tá meio quente 

aqui. 

PAULO – Ah, é que o ar-condicionado tá quebrado. Mas vai lá... O importante é 

ficar à vontade. 

Paulo se vira para pegar a câmera e fica vasculhando na bolsa. Foco nele. 

PAULO – Você está sendo o primeiro participante, sabe... Acreditamos no seu 

potencial, sobretudo comercial. E aposto que com a sessão de fotos vamos focar 

bem nos aspectos de imagem que precisamos para um cantor... 

Paulo quase derruba a câmera quando vê Fernando. 

PAULO – Mamma Mia! 

Mostra Fernando de costas. 

FERNANDO – Tava quente e só estamos nós dois aqui... Achei que não teria 

problema tirar a roupa toda. 

PAULO – Problema nenhum. O importante é ficar à vontade. 

 

CENA 15 – PRAÇA 

Laika está zanzando pela praça e vê Luísa. 

LAIKA – Aquela garota... É ela! 

Luísa está falando sozinha. 

LUÍSA – Injustiça! É injusto eles me punirem por algo que eu não fiz. Só porque 

não fiz as entregas... Bando de mal-amados. 

Laika vai se aproximando dela. 

LAIKA – Ei, garota! 
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LUÍSA (para si) – Ih, lá vem a louca que não se chama o nome dela. 

LAIKA – Garota... Você é a que fez as entregas das roupas ontem, não foi? 

LUÍSA – Olha, moça... Se tiver reclamação, pode ligar no SAC. Tem uma 

funcionária lá, Lourdes, que vai adorar se você reclamar de mim. 

LAIKA – Que reclamar o quê? Eu quero é elogiar. 

LUÍSA – Elogiar pela entrega?  

LAIKA – Elogiar por você ser quem você é. 

LUÍSA – Hum... Me desculpa, mas é que eu gosto de meninos, sabe. 

LAIKA – Não... Não, você entendeu errado. Não é nada disso. É que eu ouvi 

você cantando, lembra? 

LUÍSA – Lembro. Você queria até que eu fizesse uma apresentação ou sei lá o 

quê. 

LAIKA – Audição. É que estou montando uma banda de adolescentes. 

LUÍSA – Adolescentes? Adolescentes de quantos anos? 

LAIKA – Eu não vou estar na banda, tá? Serei só a produtora. E nem sou tão 

velha assim! Nos anos 80, eu tinha a pele tão lisinha quando a sua. 

LUÍSA – Nos anos 80, minha mãe tava nascendo. 

LAIKA – Querida, não vim aqui para falar de rugas com você, ok? Eu queria 

reforçar o convite para você fazer parte da banda. 

LUÍSA – Eu não sou cantora. 

Luísa sai andando, e Laika vai atrás. 

LAIKA – Não precisa nem fazer audição. 

LUÍSA – Agradeço, mas já tenho um emprego. 
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LAIKA – Tem 250 mil reais para cada membro. 

Luísa para. 

LUÍSA – 250 mil? 

LAIKA – É... Fora os impostos, claro. 

LUÍSA – Com 250 mil reais, eu não precisaria mais ficar bancando a 

entregadora... 

LAIKA – E vai ser famosa. E vai fazer show. E vai ter clipe no YouTube... 

LUÍSA – E vou poder mostrar pros meus pais que consegui me virar sozinha. 

LAIKA – Exato. E aí, topa? 

 

CENA 16 – CACHOEIRA 

Miguel chega com Marcos até uma cachoeira. 

MARCOS – Aonde você tá me levando? 

MIGUEL – Já estamos chegando. 

MARCOS – Faz mais de quinze minutos que você tá falando isso. 

MIGUEL – Confia em mim. 

MARCOS – Confiar eu confio. O problema é que esse matagal todo já tá me 

deixando com alergia e... 

Marcos para ao ver a cachoeira. 

MIGUEL – Diz aí se não valeu a pena. 

MARCOS – Uma cachoeira? 
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MIGUEL – A cachoeira. Ninguém vem aqui. Ela é praticamente uma maravilha 

da natureza sem uso popular. 

MARCOS – E só por isso ela é especial? 

MIGUEL – Por isso e porque é um lugar onde eu posso ficar sozinho. Só eu e 

ela, ela e eu. O barulho da água batendo nas pedras vezes faz bem, sabia? 

MARCOS – Eu tenho um aplicativo no celular com esse som e mais uns duzentos 

imitando a natureza. 

MIGUEL – A imitação nunca vai superar a realidade. Por acaso seu aplicativo faz 

isso? 

Miguel borrifa um pouco de água em Marcos. 

MARCOS – Para! Você vai me molhar todo! 

MIGUEL – Como se você fosse de açúcar! 

Ambos se silenciam para curtir, por alguns segundos, o som da natureza. 

MIGUEL – Bora dar um mergulho? 

MARCOS – Nessa água? 

MIGUEL – É limpa. Pode confiar. Já nadei várias vezes. 

MARCOS – Xé, não trouxe nem roupa de banho. 

Miguel começa a tirar a roupa. 

MIGUEL – Relaxa. Só tem a gente aqui. 

Marcos fica sem graça ao ver o amigo se despindo. 

MIGUEL – Que foi? Já sei! Tá com vergonha de mim. De boa. Você não tem 

nada do que eu já não tenha. 

MARCOS – Não é isso, não. 
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MIGUEL – Então? 

MARCOS – É que tô com um... (Força um pigarro): Tô com um pouquinho de dor 

de garganta e acho melhor não abusar. 

MIGUEL – Azar o seu. Sobra mais espaço para mim. 

Miguel joga a cueca num canto e pula na água. Marcos observa, tentando 

disfarçar os sentimentos. 

 

CENA 17 – QUARTO 

Melissa está aconchegada em Arthur, no quarto dele. 

ARTHUR – O cara lá já te ligou de volta? 

MELISSA – Mandou SMS. Já respondi confirmando. 

ARTHUR – SMS? Quem ainda manda SMS? 

MELISSA – A operadora, avisando que os créditos estão acabando. 

ARTHUR – Bem lembrado. Já ameaçaram a cortar minha linha duas vezes só 

esta semana. 

MELISSA – Seu celular é espírita, então. 

ARTHUR – Como assim? 

MELISSA – Só recebe. 

ARTHUR – Sério que você fez essa piada? 

MELISSA – Ei, não é porque sou espírita que não posso fazer alguns trocadilhos 

com a doutrina. Aliás, tem uns vídeos de humor ótimos na internet, feitos por 

canais espíritas. 

ARTHUR – Você é o máximo, sabia? 
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MELISSA – Por causa de uma piada? 

ARTHUR – Por causa de tudo. Você é simplesmente uma pessoa fora de sério. 

Acho que a melhor pessoa do mundo. 

MELISSA – Para de ser exagerado! 

ARTHUR – É sério. Você tá sempre do meu lado. Sempre. 

MELISSA – Eu sou sua namorada. 

ARTHUR – Você é muito mais do que isso. Você é... não sei... o amor da minha 

vida. Sem sombra de dúvidas. 

MELISSA – Para de fantasiar, Arthur! 

ARTHUR – Nunca estive tão lúcido. 

Melissa faz uma pausa. 

MELISSA – Ah... Já sei o que você quer? 

ARTHUR – Eu? 

MELISSA – Não banca o bobo... Faz quanto tempo que a gente não transa? Tipo, 

um mês? 

ARTHUR – Um mês e doze dias... Mas quem é que tá contando? 

MELISSA – Eu sabia! Você nunca ficaria tão amoroso assim à toa. 

ARTHUR – Nem vem que é tudo verdade o que eu falei, tá? 

MELISSA – E você tá seguro disso? 

ARTHUR – De que eu te amo? 

MELISSA – De que já tá pronto pra... sabe... Depois de tudo que passou. 

ARTHUR – A vida continua, né, Mel? E as camisinhas têm data de validade... 
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MELISSA – Que bom, porque meu desejo por você é infinito! 

 

CENA 18 – ESCRITÓRIO 

Laika e Paulo estão conversando sobre a sessão de fotos. 

LAIKA – O Fernando fez o quê?! 

PAULO – Eu tô te falando, Laika. Você se livrou da gente, ele se livrou das 

roupas. 

LAIKA – Botou a tromba pra tomar um ar? 

PAULO – Total. 

LAIKA – Viaaaaaado! 

PAULO – Lógico que depois ele colocou as calças para fazer as fotos de corpo 

inteiro, mas vou te confessar, Laika: vou sentir falta dele na banda. 

LAIKA – Sentir falta? Quer dizer que o garoto é ruinzinho mesmo? 

PAULO – Olha isso! 

Algumas fotos de Fernando são mostradas. Ele se apresenta vesgo, sem 

postura, uma série de defeitos fotográficos. 

LAIKA – Gente! Como pode?! Um garoto tão bonito... 

PAULO – Mas que não fica bem diante das câmeras. 

LAIKA – Quer um conselho? 

PAULO – Qual? 

LAIKA – Eu uso a boca pra dar um fora nele e você usa a sua pra dar uns beijos 

de consolo. 
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PAULO – Você não tem jeito mesmo! 

 

CENA 19 – QUARTO 

Melissa vê o irmão passando pelo corredor e o chama em seu quarto. Ela tem 

uma mancha esbranquiçada na gola da camisa. 

MELISSA – Olha o sumido aí! 

MARCOS – Falou comigo? 

MELISSA – A mãe disse que você ficou a tarde toda fora. Foi onde que é tão 

legal assim pra você largar o videogame? 

MARCOS – Tava por aí. 

MELISSA – Marquinho, senta aí. 

MARCOS – Ah, não... Nem vem querer dar uma de irmã conselheira que não tô 

com saco pra isso. 

MELISSA – Cara... Primeiro você aparece de olho roxo e diz que levou um tombo. 

Depois você chega mancando e diz que foi um mal jeito na hora de dormir. Agora, 

você some e diz que tava “por aí”? 

MARCOS – Nem a mãe com o pai tão ligando. 

MELISSA – Eles estão ligando, mas têm medo de perguntar. Mas eu prefiro 

encarar a realidade. Marquinhos, você tá usando droga? Tá se metendo em 

encrenca por causa disso? 

MARCOS – Não. Claro que não! 

MELISSA – Maninho, quer um conselho? Confia em mim. Fala pra mim o que tá 

acontecendo que eu posso te ajudar. 

MARCOS – Eu tava com o Miguel. Pronto! 
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MELISSA – Miguel? O mesmo Miguel da minha turma? Ele fez isso com você? 

MARCOS – Não! Ele me salvou de uns moleques que me pegaram na rua. E 

hoje eu passei a tarde zoando com ele por aí. Pelo menos posso ter um amigo 

sem ter que ficar pedindo autorização pra você? 

MELISSA – O Miguel? 

MARCOS – Aliás, ele é mor ligado em você. Só você não percebeu isso. Nem 

aceitou o cara como amigo nas redes sociais. 

MELISSA – Puxa, eu não tinha percebido... 

MARCOS – E maninha, quer um conselho? Troca de camisa. 

MELISSA – Quê? 

MARCOS – Sua gola... Ficou a mancha do esperma do Arthur nela. O pai não 

vai gostar de ver isso. 

Melissa esconde a gola com a mão. Marcos sai. Melissa fica com cara de 

abobalhada. 

 

CENA 20 – COLÉGIO 

Tiago vê Arthur sorrindo sozinho e vai falar com ele. 

TIAGO – E aí, cara! Tá feliz hoje ou é impressão minha? 

ARTHUR – Tô me sentindo mais alto-astral, sabe? 

TIAGO – Viu o passarinho verde? 

ARTHUR – Uma passarinha chamada Melissa. 

TIAGO – Ah, esses mil amores... 

ARTHUR – Sério, cara! Ela é a melhor pessoa do mundo. 
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CENA 21 (CONEC. À 20) – BECO 

Melissa está no beco, vendo o povo passar e, quando vê Miguel, puxa-o para 

conversarem a sós. 

MELISSA – Miguel, vem cá! 

MIGUEL – Melissa... Que você faz aqui? 

MELISSA – Estava esperando você passar. Preciso falar com você antes da 

gente ir pra aula. 

ARTHUR (voz) – Ela consegue enxergar o lado bom de todo mundo e valorizar 

isso. 

MELISSA – O Marquinho me contou... 

MIGUEL – Contou...? 

MELISSA – Que você ajudou meu irmão a se livrar de uns garotos que estavam 

aborrecendo ele. 

MIGUEL – Olha, Melissa... 

MELISSA (abraçando-o) – Obrigada! 

ARTHUR (voz) – Ela expressa a gratidão por qualquer pequena atitude e está 

sempre incentivando os outros a fazerem o bem. 

MIGUEL – Olha, Mel... Melissa... Mel ou Melissa? 

MELISSA – Acho que a essa altura, não tem por que mantermos a formalidade, 

né? 

MIGUEL – Então, Mel... O que fiz por ele, eu faria por qualquer pessoa. E o fato 

de ele ser seu irmão... No fundo, todos somos irmãos, não? 
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ARTHUR (voz) – Ela se conecta com o próximo e espalha boas energias onde 

quer que esteja. 

Melissa sorri. 

MIGUEL – Mas vamos? Senão a gente se atrasa para a primeira aula. 

Miguel ameaça a caminhar, mas Melissa o segura. 

MELISSA – Miguel... 

ARTHUR (voz) – E acima de tudo é fiel. 

Melissa beija Miguel. 

 

CENA 20-B – COLÉGIO 

Primeiríssimo plano em Arthur. 

ARTHUR – Diz se não tenho a namorada perfeita? 

 

<<FIM>>
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CENA 01 – BECO 

Melissa e Miguel estão se beijando, até os lábios se desconectarem. 

MIGUEL – Uau! Esse beijo foi... 

MELISSA – O último. 

MIGUEL – O quê? 

MELISSA – Miguel, eu sou imensamente grata por você ser amigo do 

Marquinhos e pelo cara gentil que você é. Mas eu tenho namorado. Você precisa 

dar um jeito de me tirar da cabeça... 

MIGUEL – O quê? Tirar você da cabeça? 

MELISSA – Eu sei que você gosta de mim, mas a gente não tem futuro juntos. 

MIGUEL – Espera! O Marquinhos te falou isso? 

MELISSA – Ele comentou que você tinha algum interesse em mim. E essa sua 

tentativa de aproximação... 

MIGUEL – Uooou, vamos com calma... Eu nunca fui a fim de você. 

MELISSA – Não? Como não? 

MIGUEL – Eu tenho interesse em você para sermos amigos. Sei que você tem 

um lado altruísta que eu gostaria de desenvolver em mim. Por isso tento me 

aproximar. Por isso adicionei você nas redes sociais. Por isso gosto de conversar 

com você. 

MELISSA – Ok... Agora, eu não sei nem o que dizer... 

MIGUEL – Não precisa dizer nada... É melhor a gente ir pro colégio pra não se 

atrasar, né... 

MELISSA – Concordo plenamente. Ah, e só mais uma coisa. 
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MIGUEL – O Arthur não vai saber. Nem ele nem ninguém. 

MELISSA – Obrigada. 

Zoom in no rosto de Miguel. 

 

CENA 02 – PRAÇA 

Zoom out do rosto de Miguel. Ele está conversando com Marcos. 

MARCOS (gritando) – A Mel fez o quê? 

MIGUEL – Shh! Quieto que é segredo. Ela pediu para não contar pra ninguém. 

MARCOS – Minha irmã te beija e você não quer que eu fique em choque? 

MIGUEL – Não foi nada de mais. 

MARCOS – Diz isso pro namorado dela. 

MIGUEL – Ele não pode saber. 

MARCOS – Vocês vão manter um caso às escondidas, então? 

MIGUEL – Que caso? Não tem caso nenhum. Teve um causo. Mas só. Nós não 

somos a fim um do outro. 

MARCOS – Então por que ele não pode saber? 

MIGUEL – Porque senão vai surtar. 

MARCOS – Mas ela pode saber que eu sei, não pode? 

MIGUEL – Acho que isso não tem problema. 

Zoom in no rosto de Marcos. 
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CENA 03 – QUARTO 

Zoom out do rosto de Marcos. Ele entra no quarto da irmã sem bater. Arthur está 

com ela. 

MELISSA – Sabia que a gente bate na porta antes de entrar? 

ARTHUR – Marquinhos... Fala aí, bro... Tudo bom? 

MARCOS – Vim falar com a Mel. 

Conversas casadas: em ritmo rápido (clima de briga), talvez com mais de um 

falando ao mesmo tempo – mas tendo cuidado para não interferir no 

entendimento. 

MELISSA – Vixi... Que foi que eu fiz agora? 

MARCOS – O que te deu na cabeça para beijar o Miguel? 

ARTHUR – Beijar quem? 

MELISSA – Como você sabe? 

MARCOS – Ele me contou tudo. Esqueceu que somos amigos? 

ARTHUR – Alguém pode me explicar o que tá acontecendo. 

MELISSA – Não tem com o que se preocupar, Arthur. 

MARCOS – Sua namorada te traiu com seu colega de classe. 

ARTHUR – Você fez o quê?! 

MELISSA – Não foi traição. 

MARCOS – Beijo não é traição? Então por que tentou esconder do Arthur? 

ARTHUR – Você beijou o Miguel? 

MELISSA – Foi uma coisa de momento. Um agradecimento. Só isso. 
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MARCOS (sarcástico) – E você ia adorar que o Arthur saísse beijando todas as 

garotas por quem sente gratidão... 

ARTHUR – Você me traiu... com o Miguel? 

MELISSA – É diferente! 

MARCOS – Quando é com os outros, é sempre diferente. 

ARTHUR – Quando foi isso? Onde? Como? 

MELISSA – Meu Deus, eu não acredito nisso. 

MARCOS – Pergunta pra Melissa. Pede pra ela contar os detalhes. 

ARTHUR – Mel? 

MELISSA – Não quero falar sobre isso. Foi instintivo. Talvez um lance de vidas 

passadas, sei lá. 

MARCOS – Típico da minha irmãzinha jogar a culpa das besteiras que faz em 

cima das supostas vidas passadas. 

ARTHUR – Eu também faço parte do passado então? 

MELISSA – Lógico que não... 

ARTHUR – Olha, quer saber... Eu vou embora. 

MELISSA – Amor, deixa eu te explicar. 

ARTHUR – Não me chama de “amor”. Não enquanto você não souber o que é 

isso. 

Música triste de fundo. Arthur sai do quarto. 

MELISSA – Feliz? 

MARCOS – Eu que pergunto. 
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MELISSA – Por quê, hein?! Por que fez esse escarcéu todo? 

MARCOS – Eu me preocupo com o Arthur. 

MELISSA – Desde quando? Ele tá te pagando para ser espião agora? 

MARCOS – Não viaja. 

MELISSA – Perfeito! Meu namoro estragado pelo cunhadinho intrometido. 

MARCOS – Você estragou seu namoro quando beijou o Miguel. 

MELISSA – Foi só um beijo. 

MARCOS – Um beijo é um beijo. 

Melissa – E o que você sabe sobre beijos, hein?! Você nunca beijou ninguém! É 

só um viadinho que tem medo de se assumir. 

Silêncio total. Lágrimas nos olhos de Marcos. 

MELISSA (arrependida) – Marquinhos, eu não queria. 

O garoto sai do quarto. Melissa joga a cabeça nas mãos espalmadas.  Zoom in 

na mão de Melissa. 

 

CENA 04 – RODOVIÁRIA 

Zoom out da mão de Arthur. Ele está sem violão e sem mochila, apenas chorando 

muito e vagando pela rodoviária. Luísa aparece ao fundo, vê Arthur nessa 

situação e corre até ele (com várias caixas e sacolas). 

LUÍSA – Arthur? Arthur! 

Arthur finge que não ouve. 

LUÍSA – Arthur, o que aconteceu? 

ARTHUR – Hoje não, Luísa. Não tô com cabeça pra discussão. 
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LUÍSA – Eu percebi. Aliás, todo mundo tá percebendo. 

ARTHUR – Quero que todo mundo se dane! 

LUÍSA – Vai me contar o motivo de você estar tão revoltz assim? 

ARTHUR – Não te interessa! 

LUÍSA – Eita, tá bom... Só queria ajudar. 

ARTHUR – Vai embora que você me ajuda mais. 

LUÍSA – Mal-educado! Não sei como sua namoradinha te atura. 

ARTHUR – Não me fala na Melissa, por favor... 

LUÍSA – Ah, já entendi. Teve D.R. Também, nem uma espírita suportaria seu 

espírito de porco por tanto tempo. Pobre garota! 

ARTHUR – Ela me traiu, tá bom? 

LUÍSA – Puxa... Sério? A Melissa? 

ARTHUR – Sim, a garotinha perfeita beijou outro cara. 

LUÍSA – Eita... Que bad! Mas você conhecia o cara? 

ARTHUR – O Miguel. 

LUÍSA – Miguel? O molambento da nossa turma? 

ARTHUR – Esse mesmo. 

LUÍSA – Cara, como essa mina tem mau gosto! 

Uns segundos de silêncio. 

LUÍSA – Eu sei o que pode te animar. 

ARTHUR – Você sumir da minha frente? 

LUÍSA – Quase. Só que melhor. 
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Zoom in no rosto de Luísa. 

 

CENA 05 – ANFITEATRO 

Zoom out do rosto de Luísa. Ela e Laika estão conversando. 

LAIKA – Você quer o quê? 

LUÍSA – Este é o trato: pra que eu faça parte da sua banda, você tem que chamar 

o Arthur pra ser membro também. 

LAIKA – Arthur? Mas quem é Arthur? Nem conheço o garoto. 

LUÍSA – Não conhece, mas precisa conhecer. Ele fica tocando na rodoviária... 

LAIKA – Ah, não! Você tá louca, garota? Quer que eu chame um cantorzinho de 

esquina pra fazer parte desse projeto? 

LUÍSA – Ok, então eu também não preciso fazer parte desse projeto “tão 

magnífico”. 

LAIKA – Você nem vale tanto assim. Posso encontrar milhares de garotas mais 

bonitas que você, que cantam melhor do que você. 

LUÍSA – Então por que foi você que veio atrás de mim? 

LAIKA – Porque eu quis te dar uma oportunidade... 

LUÍSA – Pra uma coisa que nunca pedi. 

LAIKA – Tá bem. Me esquece. Quem sabe eu mesma assumo seu lugar na 

banda. 

Luísa faz cara de indignada e sai. Laika mexe na papelada e no celular. 

LAIKA – Até parece! Cantor de rodoviária. Mas agora preciso mesmo é 

despachar esse outro “buzina de caminhão”... 
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Laika faz uma ligação. Zoom in no celular. 

 

CENA 06 – QUARTO 

Zoom out do celular de Fernando. Ele está tocando. 

FERNANDO – Alô? 

Zoom in no rosto de Fernando. 

 

CENA 07 – ANFITEATRO 

Zoom out do rosto de Fernando. Ele se encontra com Paulo no anfiteatro. 

PAULO – Fernando? Que surpresa... 

FERNANDO – Não esperava que eu voltasse para tirar essa história a limpo, né? 

PAULO – Que história? Do que é que você está falando? 

FERNANDO – Sua amiguinha... 

PAULO – A Laika? 

FERNANDO – Isso, aquela cadela! 

PAULO – Canina... 

FERNANDO – Cadela mesmo! Como vocês têm coragem de fazer isso comigo? 

PAULO – Eu não tô entendendo... 

FERNANDO – A Laika me ligou. 

PAULO – Ah, claro... Você está falando do resultado das audições. 

FERNANDO – Como é que vocês têm a cara de pau de não me selecionar? 
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PAULO – A gente achou que você não tinha o perfil necessário... 

FERNANDO – Perfil? Você sabe que eu tenho o perfil, o traseiro, o tórax e tudo 

mais que quis ver... 

PAULO – Não vamos confundir as coisas... 

FERNANDO – Acho que quem tá fazendo confusão aqui é você. 

PAULO – Você tirou a roupa pra mim porque quis... 

FERNANDO – Porque quis que você me chamasse. Mas, é claro, você é só um 

gayzinho mimado que não sabe retribuir os favores que lhe fazem. 

PAULO – Favor? Agora, sim, faça-me o favor. Eu nunca te pedi nada. 

FERNANDO – E nem vai ter mais a oportunidade de pedir. Ou pensa que eu não 

percebi como você ficou me comendo com o olhar aquele dia? 

PAULO – Chega, Fernando! 

FERNANDO (grita) – Eu digo quando chega. 

Paulo fica em silêncio. 

FERNANDO – Agora, chega! Tô vazando. 

Fernando se retira e Paulo fica se sentindo chateado, iniciando uma crise de 

choro. Zoom in no rosto de Paulo. 

 

CENA 08 – PRAÇA 

Zoom out do rosto de Paulo. Ele está transtornado e faz uma ligação. 

PAULO – Alô! Melissa? Tem como você vir me encontrar? 
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CENA 09 – BECO 

Melissa vê Paulo destruído, sentado na sarjeta, com algumas garrafas vazias por 

perto e corre até ele. 

MELISSA – Paulo... O que foi que aconteceu com você? 

PAULO (bêbado) – Melissa, você tá na banda. 

MELISSA – Oi? Digo... Quê? Quer dizer... Obrigada, eu acho. 

PAULO (bêbado) – A Laika ia te ligar amanhã, mas não tem porque manter 

segredo... 

MELISSA – Então, isso é sério mesmo? Eu faço parte oficialmente do projeto? 

PAULO (bêbado) – Você canta bem, tem carisma... (Olha com firmeza para ela): 

E é muito gata... 

Paulo se aproxima de Melissa, tentando abraçá-la. 

MELISSA – Paulo, você tá bêbado. 

PAULO (bêbado) – Bêbado de tesão! Se é isso que você quer saber... 

Ele continua se aproximando, e ela dá um tapa na cara dele. Ambos se 

imobilizam, um olhando para o outro. Paulo desaba no choro. 

PAULO (bêbado) – Eu não sou assim... 

MELISSA – Eu sei que você não é. Dá pra perceber que você não é nada 

canalha... 

PAULO (bêbado) – Eu não sou de gostar de garotas. 

MELISSA – Oh... Mas isso não é problema, é? 

PAULO (bêbado) – Melissa, me cura? 

MELISSA – Oi? Do que é que você está falando? 
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PAULO (bêbado) – Me beija, me abraça, transa comigo, não sei... 

MELISSA – Paulo, você mal me conhece... Eu mal te conheço! 

PAULO (bêbado) – Eu só preciso de uma garota, só isso. Uma ficada, uma ficada 

e meu mal vai embora. 

MELISSA – Seu mal? Cara, você realmente não tem noção do que tá dizendo. 

Melissa se levanta para ir embora. Paulo se levanta junto e a segura. 

MELISSA – Paulo, me solta, por favor! 

PAULO (bêbado) – Seu cheiro é tão bom... 

MELISSA – E você cheira a álcool. 

PAULO (bêbado) – Sua pele é tão macia. 

MELISSA – E você tá pegajoso. 

PAULO (bêbado) – Desculpa, mas eu preciso disso. 

Paulo beija Melissa a força. 

 

CENA 10 – QUARTO 

Luísa está terminando uma ligação, muito feliz, e Fernando questiona. 

LUÍSA – Você vai atrás dele para escutar a voz? Ai, muito obrigada! Tô certa de 

que você não vai se arrepender. 

Luísa desliga o celular, mas o sorriso é incontrolável. 

FERNANDO – Era o príncipe encantado te chamando pro baile? 

LUÍSA – Melhor! Mas a história é meio longa. 

FERNANDO – Eu não tenho nada melhor pra fazer. 
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LUÍSA – Então... Outro dia eu fui entregar umas encomendas pra uma tal de 

Laika... 

FERNANDO – Peraí! Laika? Aquela cantora fracassada dos anos 1980. 

LUÍSA – Ué, você conhece? Eu nunca tinha ouvido falar dela. 

FERNANDO – Infelizmente, conheço. Mas o que ela tem a ver com essa história 

toda? 

LUÍSA – Ela me viu cantando... E parece que ela está com um projeto para uma 

banda teen. 

FERNANDO – Não vai me dizer que você também caiu nessa roubada? Foi o 

maior trauma da minha vida. 

LUÍSA – Do que você tá falando? Ela quer que eu participe da banda... E me 

ofereceu um dinheiro bem bacana para aceitar. Não vi nenhuma roubada nisso. 

FERNANDO (sério) – Não tô acreditando! 

LUÍSA (reluzente) – Demais, né? 

FERNANDO – Você foi chamada sem fazer teste, e eu... Quer saber? Lembrei 

agora que preciso lavar a louça da janta. 

LUÍSA – Mas espera! Você não queria saber o resto da história? 

FERNANDO – Todo conto de fada tem o mesmo final. 

Fernando sai. Luísa fica decepcionada com a reação do primo. 

LUÍSA – Credo! Quanto mau humor. 

 

CENA 11 – EM FRENTE A UMA CASA 

Miguel está em frente à sua casa e Melissa o abraça em desespero. 
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MELISSA – Miguel, me ajuda... Por favor, me ajuda... 

MIGUEL – O que foi? O que aconteceu, Mel? 

MELISSA – O Paulo... O Paulo... 

MIGUEL – O que tem ele? O que ele fez? 

MELISSA – Ele me agarrou e me beijou a força. 

MIGUEL – Paulo, o mesmo Paulo que eu tô pensando? 

MELISSA – Sim, o empresário da Laika. 

MIGUEL – Eu sempre achei que ele fosse gay. 

MELISSA – Eu já não sei de mais nada. 

MIGUEL – Calma, tá tudo bem. 

Ambos terminam abraçados. 

 

CENA 12-A – ANFITEATRO 

Miguel está gritando com Laika. 

MIGUEL – Não tá tudo bem! 

LAIKA – Mas é meio absurdo o que você tá me contando... 

MIGUEL – Absurdo é você manter um assediador entre a gente. 

LAIKA – A Melissa deve ter entendido errado. 

MIGUEL – É você que não está entendendo, Laika. O Paulo agarrou a Melissa. 

Ele beijou a Melissa. Contra a vontade dela. 

LAIKA – Eu não acredito nisso. 

MIGUEL – E eu não acredito que você não acredite na Melissa. 
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LAIKA – Não, nela eu acredito. Nessa história toda... Eu só não consigo entender 

por que o Paulo... 

MIGUEL – Medo? Desespero? Autorrejeição? 

LAIKA – Eu vou conversar com ele. 

MIGUEL – Conversar não vai ser suficiente. 

LAIKA – O que você tá querendo dizer? 

MIGUEL – Se ele continuar trabalhando com a gente, a Mel não vai se sentir 

segura novamente. E eu ficarei do lado dela. 

LAIKA – Vocês vão abrir mão de tudo? Da arte, da carreira, da fama... Por causa 

de um incidente? 

MIGUEL – O que você faria se o cara que deveria cuidar de você, do seu lado 

profissional, simplesmente avançasse como um monstro tentando te comer viva? 

Laika fica pensativa, como se estivesse lembrando algo do passado. 

 

CENA 13 – CAMARIM (FLASHBACK) 

Laika está no camarim, terminando de se demaquilar quando o empresário entra. 

AFONSO – Laika? 

LAIKA – Oi, Afonso! Já até sei: casa cheia... O show foi um sucesso, não foi? 

AFONSO – Aplaudiram em pé e pediram “bis”. 

LAIKA – As garotas mandam muito bem mesmo. 

AFONSO – Que elas não nos ouçam, mas você é o coração da banda. 

LAIKA – Elas não vão ouvir. O broto de cada uma já passou por aqui e elas foram 

embora com eles. 
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AFONSO – Melhor pra gente. 

LAIKA – Mas eu não sou tudo isso que você diz, não. Sou apenas uma pecinha 

dessa estrutura toda. 

AFONSO (aproximando-se) – A peça mais resistente. Mais bonita. Mais 

excitante. 

LAIKA (assustando-se) – Afonso! Não é pra tanto. 

AFONSO (sussurrando ao ouvido) – Me diz o que essa peça precisa pra se 

encaixar no meu quebra-cabeças. 

LAIKA (afastando-se) – Não tô entendendo aonde você quer chegar. 

AFONSO – Tá. Tá, sim. Eu sei que tá. (Tentando reaproximação): As que se 

fazem de santinhas sempre são as mais sabem usar a boca. 

LAIKA – Para, Afonso! 

AFONSO – Me beija. 

LAIKA – Não, Afonso! Eu não quero... 

AFONSO (agarrando-a) – Me beija, que eu te faço ainda mais estrela. Carreira 

solo talvez, que tal? 

LAIKA – Eu tô feliz n’As Caninas. Todas brilhando juntas. 

AFONSO (em tom ameaçador) – Você sabe que, se eu quiser, você some 

rapidinho dessa banda, né? É só ser desobediente. 

LAIKA – Você não seria capaz... Você mesmo disse que me considera o coração 

da banda. 

AFONSO – O transplante de coração já é possível no Brasil. 
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Laika fecha os olhos, com medo, insegura, enquanto Afonso beija seu cangote. 

Ela aproveita o momento de distração e encontra uma forma de socá-lo, livrando-

se dele. 

AFONSO – Que é isso? Você tá louca? 

LAIKA – Louco está você se acha que vou permitir que abuse de mim em troca 

de um lugar na banda. 

AFONSO – Eu posso acabar com sua carreira num piscar de olhos. 

LAIKA – Enquanto você pisca, eu vou manter minha luz própria. 

Laika sai do camarim, deixando Afonso irritadíssimo. 

 

CENA 12-B – ANFITEATRO 

Miguel traz Laika de volta à realidade. 

MIGUEL – Acho que não seria muito agradável, não é mesmo? 

LAIKA (sussurrando) – Você tem razão.  

MIGUEL – O quê? 

LAIKA – Vou avisar o Paulo que, a partir de agora, ele não faz mais parte desse 

projeto. 

 

CENA 14 – BANHEIRO 

Paulo está em frente ao espelho, com uma maquininha de corte na mão. 

PAULO – Eu só queria cortar esse mal. 

Paulo vai, aos poucos, cortando o cabelo, derramando lágrimas. A voz de Marcos 

narra a cena, com o seguinte poema de Mario Quintana: 



RevoltZ 

 

  

127 

MARCOS – “... até que um dia, por astúcia ou acaso, depois de quase todos os 

enganos, ele / descobriu a porta do Labirinto. / ... Nada de ir tateando os muros 

como um cego. / Nada de muros. / Seus passos tinham — enfim! — a liberdade 

de traçar seus próprios / labirintos”. 

Corta, no último verso, para a cena seguinte. 

 

CENA 15 – QUADRA 

Marcos está com um livro na mão (“A vaca e o hipogrifo”, de Mario Quintana, ou 

algum que não mostre a capa), lendo em voz alta, junto de algumas amigas. 

AMIGA 1 – Nossa, Mark! Você acertou na escolha. Que poema show! 

AMIGA 2 – “Traçar seus próprios labirintos”... Isso que eu chamo de fechamento, 

hein?! 

AMIGA 3 – Para tudo, né, miga?! Mario Quintana é um dos poetas mais top do 

Brasil. 

AMIGA 1 – Nisso eu concordo. Mark fez bem em escolher um poema dele pro 

sarau. 

MARCOS – Vocês acham mesmo que tá legal? Não vou pagar mico? 

AMIGA 3 – Nosso grupo de poesia já é um mico. 

AMIGA 1 – Ah, não fala assim também, vai. 

AMIGA 2 – É por causa de jovens como a gente que os livros continuam 

existindo. 

MARCOS – É, se não fosse essa ação de manter a literatura viva, acho que os 

novos escritores já teriam desistido da profissão há muito tempo. 

AMIGA 3 – Cês tão certos... A gente salva a arte que nos salva. 
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AMIGA 1 – Ui, quem é a poetisa agora?! 

MARCOS – “Mária Quintana”, então? 

AMIGA 2 – Maria da Quitanda, só se for. 

AMIGA 3 – Rá, rá, rá. 

 

CENA 16 – RODOVIÁRIA 

Arthur está tocando violão e cantando na rodoviária e Laika espia de longe. 

LAIKA – Você deve ser o Arthur Cavalcante de quem a Luísa tanto falou. 

ARTHUR – Luísa? O que ela falou de mim? Mal, aposto. 

LAIKA – Perdeu a aposta. Aliás, prazer... Laika. 

ARTHUR (cumprimentando-a) – Arthur. Mas acho que você já sabe disso. 

LAIKA – Arthur, eu quero você na minha banda. 

ARTHUR – Banda? 

LAIKA – Estou produzindo uma banda juvenil e acho que você tem o perfil ideal... 

ARTHUR – Espera... Você não é a tal da produtora que fez um concurso musical 

na cidade, é? 

LAIKA – Ela mesma. Então você sabia do concurso? 

ARTHUR – Minha namorada... digo, ex-namorada... Ou melhor, não sei ainda... 

Enfim, a Melissa foi fazer a audição... 

LAIKA – A Melissa tá com a gente! Não sabia que vocês se conheciam. 

ARTHUR – É... A gente namorou até que... Enfim, coisas da vida. 

LAIKA – Olha que essa pode ser uma ótima oportunidade pra reaproximação... 
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ARTHUR – Sinto muito, mas vou ter que recusar. 

LAIKA – Você não está raciocinando... 

ARTHUR – Estou sendo o mais racional possível. 

LAIKA – Tem dinheiro na jogada... 

ARTHUR – Nada paga o sofrimento que a Mel me fez sentir. 

LAIKA – Fama, sucesso... 

ARTHUR – Prefiro ser um anônimo feliz. 

LAIKA – Então eu devo dizer para a Luísa que você não aceitou? 

ARTHUR – Que agradeço a atenção, mas não tenho interesse no momento. 

LAIKA – É uma pena. 

Laika dá meia-volta e se retira, deixando Arthur pensativo. 

 

CENA 17 – QUARTO 

Miguel está no quarto de Melissa, aprendendo sobre o reiki. 

MELISSA – Primeiro de tudo você tem que aprender que nós temos sete chakras 

principais. 

MIGUEL – Correção: primeiro de tudo eu tenho que aprender o que são essas 

chácaras aí. 

Melissa ri. 

MELISSA – Não é “chácara”. É chakra. São centros de energia que ficam no 

corpo humano e levam essa energia recebida do universo para os sistemas, 

órgãos, tecidos e células que precisam de reparo. 

MIGUEL – E você faz isso tudo só com a mão? 
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MELISSA – Não é só imposição de mãos. Tem toda uma filosofia por trás. 

Energia cósmica, energia vital, influência espiritual... 

Miguel ri. 

MELISSA – Que foi? 

MIGUEL – É que eu nunca imaginei que um dia estaria no quarto de uma garota 

aprendendo sobre reiki. 

MELISSA – A gente às vezes faz coisas que nem imagina. 

Melissa fica séria. 

MELISSA – Mesmo que às vezes essas coisas sejam erradas. 

MIGUEL – É sobre o Paulo? Você ainda tá pensando nisso? 

MELISSA – Não, não. O susto já passou. 

MIGUEL – E então? 

MELISSA – É o Marquinhos. 

MIGUEL – Tá brava com ele por ele ter contado pro Arthur sobre... você sabe... 

nosso beijo? 

MELISSA – Brava, não. Talvez um pouco chateada. Mas o que me dói mesmo é 

a forma como eu reagi com ele. 

MIGUEL – Você foi muito dura? 

MELISSA – Eu chamei ele de “viadinho”, Miguel... Você tem noção? 

MIGUEL – Você sabe que... 

MELISSA – Eu sei que na escola ele sofre bullying exatamente por isso. Mas foi 

o impulso, sabe? Não pensei nas palavras. 

MIGUEL – As palavras podem machucar. 
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MELISSA – Nem me fale. 

MIGUEL – Mas também são as palavras que podem consertar os erros. 

MELISSA – Do que você tá falando? 

MIGUEL – Vai conversar com ele. Pede desculpa. Explica que você tava 

nervosa. Ele vai entender. 

MELISSA – Eu acho que ele não quer nem ouvir falar de mim ultimamente. 

MIGUEL – E se ele se forçar a se envolver com alguma amiga só por isso? 

MELISSA – O que você tá querendo dizer? 

MIGUEL – O que você falou teve um motivo pra ser dito. 

MELISSA – Eu sou irmã dele. Conheço o Mark há 13 anos. Quase 14. Sei que o 

olho dele brilha e ele sorri diferente quando vê algum menino com quem tem 

afeto. Não sou cega. 

MIGUEL – Então você imagina... Passar o que já está se passando na cabeça 

dele, mais o que ele vem sofrendo na escola, na rua, a rejeição, os julgamentos... 

MELISSA – E chego eu, que deveria servir de amparo, e estrago tudo. Justo eu! 

Que sou espírita. Que aprendi a acolher quem precisa. Que poderia ter dado um 

jeito de acalmá-lo naquele momento e... 

Melissa para. Reflete. 

MIGUEL – Não estamos mais falando sobre o Marcos, né? 

Melissa balança a cabeça em negação. 

 

CENA 18 – ESCRITÓRIO 

Laika está no computador quando Paulo aparece. 
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PAULO (choroso) – Laika? 

LAIKA (mantendo o olhar no computador) – Ah, Paulo! É com você mesmo que 

quero falar. 

Laika olha para o rapaz e se surpreende ao vê-lo careca. Ele se aproxima dela. 

PAULO – Eu fiz uma coisa horrível. 

LAIKA (passando a mão na cabeça dele) – Tô vendo mesmo. 

PAULO – Laika, eu beijei a Melissa! Eu agarrei a coitada e dei um beijo a força. 

Você tem noção do que eu fiz? 

LAIKA – Você é um filho da mãe! 

PAULO – Eu sou. Sou um monstro. Uma criatura pantanosa... 

LAIKA – O que deu na sua cabeça? Você nem gosta de garotas. 

PAULO – Esse é o problema! É muito difícil aceitar isso. Aceitar que eu não sou 

normal... 

Laika dá um tapa no rosto dele. 

LAIKA – Nunca mais repita isso. Não tem nada de anormal em sentir atração por 

alguém do mesmo sexo. 

PAULO – Mas todo mundo sempre olha torto. Eu sei que, pelas costas, eu sou 

uma grande chacota pra maioria. 

LAIKA – A maioria que se dane! Se alguém se mostrar contra quem você é, 

manda chupar uma rola e mostra que você tem autoestima. 

PAULO – Você falar como se fosse fácil. 

LAIKA – Não é fácil, eu sei. Mas você realmente acha que seria mais fácil passar 

com um rolo compressor por cima de tudo e fingir que você não é assim? 
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PAULO – Pelo menos eu não teria que enfrentar o preconceito de ninguém. 

LAIKA – Mas enfrentaria o seu próprio preconceito! E pode acreditar: a 

autorrejeição dói muito mais do que a rejeição de quem não está com os seus 

sentimentos. 

Paulo fica em silêncio. Laika respira fundo. 

LAIKA – Olha o seu cabelo. Descontar a raiva dele mudou quem você é? Ajudou 

em alguma coisa? 

Paulo se mantém em silêncio, de cabeça baixa. 

LAIKA – Hoje é o cabelo, amanhã são os pulsos.  

PAULO – Eu acho que eu não... 

LAIKA – Essas coisas, a gente não acha, Paulo. Elas simplesmente acontecem. 

Mas tem algo que você não precisa nem procurar... Uma amiga. Amiga fiel. 

Amiga leal. Uma amiga que vai estar do seu lado em todos os momentos difíceis 

e vai te lançar numa catapulta quando o mundo tentar te jogar no chão. 

Paulo abraça Laika, que o acolhe como um filho. 

 

CENA 19 – PRAÇA 

Luísa está com os pacotes para entregar e Arthur corre até ela. 

ARTHUR – Luísa! 

LUÍSA – Oi, Arthur. (Sarcástica): Tá esperando alguma entrega? 

ARTHUR – Luísa, por que você foi falar de mim praquela mulher? 

LUÍSA – Mulher? 

ARTHUR – Aquela da banda. 
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LUÍSA – A Laika? Ela foi mesmo te procurar? 

ARTHUR – Por que você acha que eu aceitaria fazer parte de um projeto que já 

recusei quando a Melissa me chamou? 

LUÍSA – Sério que ela já tinha falado com você sobre isso? 

ARTHUR – Eu faltei nas audições. Não estava no clima. 

LUÍSA – Mas o clima muda. Talvez a meteorologia esteja a seu favor neste 

momento. 

ARTHUR – O tempo fechou de vez. Dilúvio. Sem chances de sol. 

LUÍSA – Então dê um mergulho nesse aguaceiro todo. 

ARTHUR – Ah, Luísa... Quer saber? Vai te catar! 

Fernando está próximo e ouve. 

FERNANDO – O que é que tá acontecendo aqui? 

LUÍSA – Nada, não, Nando. 

FERNANDO – Como nada? Ele tá gritando com você. 

ARTHUR – Vou deixar vocês resolverem esse caso de família sozinhos. 

FERNANDO – Olha aqui, ninguém xinga minha prima e sai assim. 

ARTHUR – E você vai fazer o quê. 

LUÍSA – Querem parar os dois! Já! 

FERNANDO – Foi ele que começou, Lu... 

LUÍSA – Não interessa! Isso tem um ponto final aqui. Agora. 
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CENA 20 – ESCRITÓRIO 

Melissa chega ao escritório de Laika e encontra Paulo. 

PAULO – Melissa? 

MELISSA – Paulo? 

LAIKA – Laika! 

Os dois olham para a mulher com cara de reprovação. 

LAIKA – Já até imagino o que você tenha vindo fazer aqui, Mel... Mas eu já 

conversei com o Paulo e ele concordou em ficar fora do projeto da banda. 

MELISSA – Ficar fora? Como assim? 

PAULO – Achamos que é melhor que eu não tenha mais contato com você... 

Diante de tudo que aconteceu. 

LAIKA – Por mais que o Paulo tenha se mostrado arrependido pelo que fez, sei 

que você vai se sentir mais confortável se ele não estiver por perto. 

MELISSA – Não, gente... Tá tudo errado. 

PAULO – Errado? 

LAIKA – Não era isso que eu queria. 

MELISSA – No momento até era. Mas agora não mais. 

LAIKA – Não tô te entendendo... 

MELISSA – O Paulo teve um momento de descontrole. Agiu por impulso. Fez 

algo que não queria porque não imaginou que isso pudesse trazer 

consequências mais graves. 

PAULO – Melissa... Eu te beijei a força. Isso foi grave. 
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MELISSA – E você reconhece a gravidade disso. Tá vendo só? Não era você 

naquele momento. Era algum lado seu que estava sem direção. 

LAIKA – Sem limites! 

MELISSA – Agora que você voltou ao normal, não vejo motivo pra ficar zangada, 

afastada de você. Ao contrário... 

Melissa estende a mão a Paulo. 

MELISSA – Eu tô aqui como sua amiga. Quero que você confie em mim. Quero 

que você possa contar comigo. 

Paulo cumprimenta Melissa, ainda encabulado. 

PAULO – Obrigado, Mel. Você realmente não existe.  

 

CENA 21 – QUARTO 

Fernando e Luísa estão brigando. 

FERNANDO – Você não tinha o direito de falar comigo daquele jeito. 

LUÍSA – Você que não tinha o direito de se meter na minha vida. 

FERNANDO – Eu tava te defendendo. 

LUÍSA – Não preciso de um Power Ranger. 

FERNANDO – Mas aquele monstro estava te atacando. 

LUÍSA – Estávamos conversando, só isso. 

FERNANDO – Conversinha revoltz essa de vocês, hein?! 

LUÍSA – A gente é assim sempre. Joga os leões um no outro, mas depois... 

FERNANDO – Depois o quê? Depois vocês dão uns amassos? 
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LUÍSA – Claro que não! 

FERNANDO – Luísa, você tá gostando desse pela-saco? 

LUÍSA – E se eu tiver? Você tem algo com isso? 

FERNANDO – Ele não é o cara certo pra você. 

LUÍSA – E você é? O priminho perturbado que acha que eu sou um objeto de 

posse? 

FERNANDO – Eu nunca te tratei assim, Luísa... Só tô sendo... 

LUÍSA – Para! Chega de rodeios. Tá na hora de sair desse gerúndio, Fernando! 

Luísa deixa Fernando sozinho. 

 

CENA 22 – QUARTO 

Melissa entra no quarto de Marcos. Ele está mexendo no celular e ouvindo 

música nos fones. Ele simula aumentar o volume. 

MELISSA – Marquinhos...  

Ele ignora. 

MELISSA – Marcos... 

Ela tira os fones dele. 

MARCOS – Que é, garota? Me deixa! 

MELISSA – Eu sei que você tá chateado comigo... Eu tô chateada comigo! Mas 

poxa, a gente é irmão. A gente vai brigar, a gente vai se ofender, mas a gente 

tem que se perdoar, porque a gente se ama. 

MARCOS – Não sei se eu tenho esse sentimento por você, Melissa. 
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MELISSA – “Melissa”... Caramba, acho que nunca ouvi você falar meu nome 

assim. 

MARCOS – Não era nem pra eu estar falando seu nome. 

MELISSA – Tá. Tá bom. Eu volto outra hora. 

Melissa ameaça se retirar, mas Marcos cai no choro. Ela volta. 

MELISSA – Desculpa, Marquinhos, eu não queria que você. 

MARCOS – Puxa vida, Mel! Eu não tô te reconhecendo ultimamente. Eu achei 

que eu podia confiar em você. Esses dias mesmo você me falou isso. 

MELISSA – Eu fui uma tonta, tá? Uma besta que fez uma besteira atrás da outra. 

Sei disso. Reconheço isso. 

MARCOS – Eu também não tinha nada que chegar falando aquilo tudo na frente 

do Arthur. Mas é que eu fiquei surpreso também. 

MELISSA – Foi por causa do Miguel, né? 

MARCOS – Foi por causa de você, Mel... Eu me preocupo com você, cara. E 

você fica fazendo essas coisas sem noção. 

Melissa se estica na cama, ficando ao lado do irmão. 

MELISSA – Conta pra mim. Você gosta do Miguel, né? 

MARCOS – Ele é meu amigo... Eu gosto dele, ué. 

MELISSA – Não tô falando nesse sentido. Você gosta dele, né? 

MARCOS – Ah, Mel, já vai começar com isso de novo? 

MELISSA – Tá bom. Tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Mas promete pra 

mim que, quando você achar que é o momento certo, vai me contar? Vai me 

deixar ajudar você a passar por tudo isso? 
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MARCOS – Quê? Nada a ver o que você tá falando... 

MELISSA (beijando o irmão) – É... Nada a ver mesmo... Mas me fala aí: que 

música é essa que você tanto ouve nesses fones, hein?! 

MARCOS – Pega um aí e ouve junto, ué... 

A câmera vai se distanciando e encerrando com a cena de amizade entre os dois 

irmãos. 

 

<<FIM>>
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CENA 01 – ESCRITÓRIO 

Paulo está resolvendo algumas tarefas no computador, e Melissa entra 

acompanhada de Marcos. 

MELISSA – Boa tarde! 

PAULO – Mel, veio adoçar nossa tarde aqui? 

MELISSA – Vim dar um oi pra você e conversar com a Laika sobre a banda. 

Parece que ela quer apresentar umas coreografias pra mim. 

PAULO – Ela te achou com alma de dançarina. Flui como o mel! 

MELISSA (sarcástica) – Ah, claro! Já nasci dançando. 

PAULO – E esse aí, quem é? 

MELISSA – Olha que louca! Nem apresentei. É meu irmão, Marcos. 

MARCOS (tímido) – Oi... 

MELISSA – Achei que você iria gostar de conhecê-lo. 

PAULO – Já tô conhecendo a família... Esse relacionamento com a banda tá 

ficando sério mesmo. 

MARCOS – A Mel já tá totalmente casada com esse projeto. 

PAULO – Mas e você, me conta, é cantor também? 

MARCOS – Não... Esse dom só pegou um da família. 

MELISSA – Mas ele tem um grupo de teatro. 

PAULO – Ah, então o gene da arte atingiu você também. 

MARCOS – Na verdade é só um grupo de poesia. A gente resolveu se unir para 

um sarau na escola. Nada muito sério. 
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PAULO – Modesto... Assim que é bom. Deve ter muito mais talento escondido aí 

dentro do que você quer revelar. Já diz o ditado: cão que não ladra morde muito 

bem. Ou quase isso. 

Laika entra em cena. 

LAIKA – Escutei me chamarem. 

PAULO (para Marcos) – Essa aí ladra, morde e ainda se finge de morta. 

LAIKA – Não sei do que é que vocês estão falando, mas tô feliz porque tô vendo 

o rostinho empolgado na Mel. 

MELISSA – E tem como não estar? Aula particular com a diva-máster da música 

pop. 

LAIKA – Aposto que logo, logo você vai estar dividindo comigo. 

MELISSA – Vontade pra isso é o que não me falta! (Para os meninos): Bem, 

enquanto vocês conversam, eu vou lá pro salão ensaiar com a Laika. 

LAIKA – Besitos! 

Melissa e Laika se retiram... 

PAULO (falando alto) – Cuidado pra não serem pegas pela carrocinha. 

Marcos ri com Paulo. 

 

CENA 02 – QUARTO 

Arthur está vendo algumas fotos da mãe e começa a conversar com ela. 

ARTHUR – Ah, mãe! Quanta falta você me faz, rainha... Só queria uma 

orientação sua nesse momento. Só você conseguia me ajudar a colocar os 

pensamentos em ordem. É tanta coisa acontecendo: Melissa, Luísa... e agora 
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esse lance do grupo. Você acredita que me querem como músico numa banda 

adolescente? É, acho que você seria bem capaz de apoiar essa loucura, né? 

Sabe que às vezes eu até me pergunto o que aconteceria se eu resolvesse 

superar Melissa, Luísa e tudo mais e dizer “sim” pro convite... Quais as chances 

de isso dar certo? 

Arthur beija a foto da mãe e se aconchega na cama. 

 

CENA 03 – EM FRENTE DE UMA CASA 

Luísa lê a placa “Costureira” e chama o morador para a entrega de uma 

encomenda. 

LUÍSA – Entrega! 

A mulher sai da casa para receber o produto. 

LUÍSA – Dona Adalgisa Ferreira? 

ADALGISA – Até que enfim, hein, garota? Ô entrega demorada essa de vocês... 

LUÍSA – Desculpe, senhora. Eu só recebi seu pacote hoje. 

ADALGISA – Então você precisa dar um toque pros seus colegas da separação 

de pedidos que eles precisam ser mais rápidos. Imagine só! Faz quase três dias 

que não trabalho por falta de tecido. Tô perdendo um monte de cliente! 

Adalgisa começa a abrir o pacote. 

LUÍSA – Senhora, eu preciso pedir pra senhora assinar aqui primeiro, antes de 

abrir o produto... 

ADALGISA – E eu vou assinar um documento sem saber se de fato o que chegou 

foi o que comprei? 

LUÍSA – Desculpa, mas é que são as regras. 
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ADALGISA – Você pode entender das regras da empresa, mas eu entendo dos 

meus direitos. 

Adalgisa continua abrindo o pacote e Luísa fica em silêncio, com cara de 

incomodada. 

ADALGISA – Ah, mas eu sabia que isso ia acontecer... Olha isso! 

LUÍSA – O que foi, senhora? 

ADALGISA – Eu peço 100% algodão e me mandam isso... Sente a fibra! De longe 

que isso tem poliéster no meio. 

LUÍSA – Bom, a senhora pode ligar na empresa e pedir a troca... 

ADALGISA – Que troca, minha filha? Não vai ter troca, porque eu não vou 

receber isso. 

LUÍSA – Mas a senhora já abriu o pacote e tudo. Não posso voltar para a 

empresa com o conteúdo violado assim. 

ADALGISA – E eu me recuso a receber por algo que não comprei. 

LUÍSA – Eu não tenho culpa se... 

ADALGISA – Ah, tem! Você não é a entregadora? Você não confere os pedidos 

antes de levar para os clientes? 

LUÍSA – Na verdade, eles já vêm lacrados para mim. 

ADALGISA – Pois então estão querendo te prejudicar, querida. Faz assim: leva 

isso de volta, resolve essa situação lá com seu patrão e depois você volta. 

Quando estiver com o tecido certinho, eu assino o recebimento com o maior 

prazer. 

LUÍSA – Não é assim que as coisas funcionam. 

ADALGISA – Tenha um bom dia, viu, moça. 
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Adalgisa dá as costas e deixa Luísa sozinha. 

LUÍSA – Senhora... Senhora... Senhora! 

Luísa desiste de insistir. 

LUÍSA (para si) – Velha filha de uma égua! 

 

CENA 04 – ESCRITÓRIO 

Arthur entra no escritório e vê Paulo. 

PAULO – Pois não... Posso ajudar? 

ARTHUR – Ah, oi... É aqui que trabalha um tal de... Laika, eu acho. 

PAULO – Sim, a Laika é uma das cantoras que eu agencio. Senta aí. 

Arthur se senta. 

PAULO – Será que eu posso saber o que você quer com ela? 

ARTHUR – Então, ela veio atrás de mim esses dias me falando sobre o projeto 

de uma banda teen. 

PAULO – Ah, você deve ser o Arthur Cavalcante... Ela comentou mesmo de você. 

ARTHUR – Pois é. Sou eu mesmo. 

PAULO – Mas ela disse que você não tinha aceitado a proposta. 

ARTHUR – Realmente eu tinha dito não no início... 

PAULO – Mas pensou melhor e resolveu vir procurar a gente. Sei bem como é 

isso. Também já tive sonhos. 

ARTHUR – E será que eu posso falar com ela. 
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PAULO – Ela está terminando um ensaio, acho que vem. Se você puder esperar 

um pouquinho. 

ARTHUR – Claro! 

Marcos entra na sala. 

MARCOS – Paulo, vocês têm até sabonete líquido com aroma de ameixa no 

banheiro... (Vendo Arthur): Arthur? O que você tá fazendo aqui? 

ARTHUR – Eu vim... Espera... A Melissa tá aqui também? 

Melissa e Laika voltam à sala. 

MELISSA – Arthur? 

ARTHUR – Melissa. 

LAIKA (animada) – Laika! 

Todos olham pra Laika com reprovação. 

LAIKA (para si) – Poxa, essa piada nunca funciona como imagino. 

Laika se senta e assiste a discussão do jovem casal. 

ARTHUR – Eu não sabia que ia te encontrar aqui. 

MELISSA – Pois é... Eu vim para um ensaio de coreografia. 

ARTHUR – Então você realmente se entregou pra banda, né? 

MELISSA – Acho que é a única coisa boa que me aconteceu desde... bem... 

ARTHUR – Entendo... Eu também tô sem novidades boas na vida. 

PAULO (intrometendo-se) – Estava, né?! (Para Laika) – Laika, você acredita que 

ele aceitou o convite para entrar pra banda também? 

Melissa sorri. 
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MELISSA – Sério que você mudou de ideia, Arthur? 

ARTHUR – É. Mudei. Mas tô pensando em mudar de novo. 

LAIKA – Não, senhor! A gente quer você aqui. 

MELISSA – Se for por mim, Arthur... Fica tranquilo. Prometo que não vou cruzar 

seu caminho. Vamos ter só um relacionamento profissional, nada mais. 

MARCOS (com compaixão) – Mel... 

MELISSA – Acho melhor a gente ir embora, né, Marquinhos? Tchau, Paulo. 

Tchau Laika. 

Melissa e Arthur se confrontam com o olhar. 

MELISSA – Tchau, Arthur. 

MARCOS – Tchau. Tchau. 

LAIKA / PAULO – Tchau. 

Melissa e Marcos se retiram. 

LAIKA – Puxa, que climão! 

PAULO (repreendendo a amiga) – Laika! 

ARTHUR – Tá tudo bem. Acho que, aos poucos, a gente supera isso. O 

importante agora é saber: sua proposta continua em pé? 

LAIKA – Em pezíssima! 

PAULO (interferindo-se) – A Laika adora inventar palavras. 

ARTHUR – Tá. Tá certo. Eu tô dentro, então. 

LAIKA – Só que a gente precisa falar sobre uma questão um pouco delicada. 

ARTHUR – Se for a Melissa, de boa, eu tô disposto a passar por cima disso. 
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LAIKA – Ah, não... Isso não me preocupa. Vocês são jovens. Vão saber como 

agir. 

PAULO (interferindo-se) – A Laika acha que tudo é simples. 

LAIKA – Mas é. A vida é simples. A gente é que complica. 

ARTHUR – Qual seria sua preocupação então. 

LAIKA – Eu tinha comentado sobre um valor... em dinheiro... Certo? 

ARTHUR – Nem tô preocupado com isso, sabe? Acho que só quero ocupar 

minha cabeça com algo que eu realmente gosto, que é a música. 

LAIKA respira aliviada. Paulo sorri. 

LAIKA – Ufa! Que bom. Porque, você sabe, com essa crise econômica... 

PAULO – A gente tá duro! 

LAIKA (sussurrando para Paulo) – Tô percebendo o que é que tá duro em você... 

PAULO (entre os dentes) – Laika! 

Os dois sorriem. Arthur retribui o sorriso. 

 

CENA 05 – QUARTO 

Música triste. Melissa está mexendo no WhatsApp e abre a foto de Arthur. 

Desliza os dedos sobre ela, volta para a janela de conversa e começa a escrever 

e apagar. 

MELISSA: Boa noite! 

Apaga. 

MELISSA: Arthur... 
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Apaga. 

MELISSA: Desculpa  

Apaga. 

MELISSA: Te amo! <3 

Posiciona o dedo sobre o “enviar”, mas apaga novamente. Fecha a tela e derruba 

uma lágrima. 

 

CENA 06 – QUARTO 

Marcos está ouvindo música quando percebe que chegou uma mensagem nova. 

MIGUEL: Fala Mark! Bora se ver amanhã? Tô com uns games novos pra te 

mostrar. 

MARCOS: Claro. Na sua casa mesmo? 

MIGUEL: Na sua. Melhor. Passo aí depois da aula. 

MARCOS: Beleza. Depois do grupo de poesia, venho direto pra cá. Abraço! 

Marcos fecha a tela. Sorri. 

 

CENA 07 – QUARTO 

Fernando está sem camisa se olhando para o espelho. 

VOZ OFF – Tá engordando. 

FERNANDO (entre os dentes) – Não tô engordando! 

VOZ OFF – Olha os pneuzinhos. 

FERNANDO (entre os dentes) – Cala a boca! 
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VOZ OFF – Se não enxugar direito, vai juntar mosquito da dengue. 

Fernando se senta na cama, tapa os ouvidos com as mãos, fecha os olhos e 

entre lágrimas se martiriza. 

FERNANDO – Sai daqui! Vai embora!  

O surto passa. Ele se acalma. Abre os olhos. Vê Luísa no quarto. 

LUÍSA – Nando... Tá tudo bem? 

Fernando se retira sem responder. Luísa dá de ombros. 

 

CENA 08 – ESCRITÓRIO 

Laika chega ao escritório. 

LAIKA – Bom dia, flor do dia! 

PAULO – Ué, caiu da cama? 

LAIKA – E você dormiu aqui, né? 

PAULO – Cheguei agora pouco. Acordei animado. 

LAIKA – E eu nem dormi. Ensaiar com a Mel ontem foi tão revigorante. Eu me 

senti viva, sabe? Tô muito ansiosa pra gente marcar o primeiro ensaio. 

PAULO – E por que não marca? 

LAIKA – Será? Não é muito cedo ainda? 

PAULO – A gente já tem os quatro membros, não tem? Melissa, Miguel, Arthur e 

Luísa. Não tem mais por que esperar. 

LAIKA – Verdade, né? 

PAULO – Se quiser eu ligo pra eles e peço para virem aqui amanhã à tarde. 
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LAIKA – Ai, deu até um tremelique no coração agora. Vai ser lindo isso. 

PAULO – Posso ligar, então? 

LAIKA – Pode, mas pede para irem ao anfiteatro. Aqui é muito apertado pra ficar 

todo mundo, os instrumentos... Lá é melhor. 

PAULO – Vou mandar uma mensagem agora que eles vêm antes mesmo de 

entrar pra aula. 

Paulo pega o celular. Laika exala alegria. 

 

CENA 09 – ESCOLA 

Fernando vê Miguel passando e vai falar com ele. 

FERNANDO – Miguel... 

MIGUEL – Fala, Fer! Tudo de boa? 

FERNANDO – Você tem um tempo? 

MIGUEL – Opa, claro! Tá cedo ainda... Pode falar. 

FERNANDO – Cara, eu vi que você tem andando com a Melissa... 

MIGUEL – A gente não tá ficando, se é o que você quer saber. 

FERNANDO – Não, não é isso. É que eu queria saber se você tá que nem ela. 

MIGUEL – Que nem ela? 

FERNANDO – É, lidando com esse lance de espiritualidade e tal. 

MIGUEL – Ah, isso! Então, ela tem me ensinado algumas coisas sobre 

acolhimento fraterno e reiki, mas sinto que ainda tô bem longe de qualquer 

doutrina oficialmente. 
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FERNANDO – Sabe o que é... Não sei direito como dizer... Promete guardar 

segredo? 

MIGUEL – Cara, eu até tenho uma faminha de fofoqueiro... Mas juro que tô 

controlando isso também. Tô aprendendo a ouvir e aconselhar, sem espalhar. 

FERNANDO – Então... Não sei, cara... 

MIGUEL – Pode confiar. O que tá acontecendo? 

FERNANDO – Eu ando... ouvindo... coisas. 

MIGUEL – Que tipo de coisas? 

FERNANDO – Não sei... É tipo uma voz... 

MIGUEL – Tipo... de gente morta? 

FERNANDO – Não, não é isso. Pelo menos eu acho que não seja. 

MIGUEL – Então seria que tipo de voz? 

FERNANDO – Uma que me manda fazer coisas, que me julga, que me 

condena... que vêm da minha cabeça. 

MIGUEL – Não sei se tô conseguindo entender. 

FERNANDO – Eu já li muito sobre lances de esquizofrenia, sabe? Mas eu não 

sei se é isso que eu tenho... Tipo... Eu sei o que tô fazendo, muitas vezes não 

quero fazer o que tô fazendo... Mas parece que tem alguma coisa errada, 

sempre. 

MIGUEL – Errada com quem você é? Com a sociedade? Com algo a seu redor? 

FERNANDO – Com o meu corpo, cara. 

MIGUEL – Não te conheço direito, mas nunca notei nada de errado em você. Só 

que você é vaidoso. Bem vaidoso! 
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FERNANDO – Aí que tá. Parece que ninguém nota. Mas é só eu olhar pro 

espelho e tá lá. Gordura a mais, músculos a menos, um lado maior que o outro, 

manchas piorando tudo... E a voz me apontando isso tudo. 

MIGUEL – Cara, não é melhor você procurar um médico, sei lá? 

FERNANDO – Eu não sei o que é melhor... Eu tô te contando isso porque... Não 

sei... Você é o mais próximo de terapeuta que eu conheço... 

MIGUEL – Você não quer que eu veja com a Melissa se ela indica alguma coisa? 

Às vezes o reiki dela pode ajudar. 

FERNANDO – Não! Por favor, não fala nada. Ainda mais pra ela. 

MIGUEL – Ela é de boa. Vai entender. 

FERNANDO – Ela é mulher, cara. 

MIGUEL – E o que isso tem a ver? 

FERNANDO – Mano... Imagina eu falando algo assim pra uma garota... O que 

ela vai pensar de mim? 

MIGUEL – Não tem nada a ver isso, Fer... 

FERNANDO – Por favor, Miguel. Deixa só entre a gente, tá? 

MIGUEL – Claro. Prometo que vou tentar te ajudar, de todas as formas que eu 

puder. 

FERNANDO – Valeu! 

 

CENA 10 – ESCOLA 

Melissa vê Arthur comendo uma maçã e se aproxima. 

MELISSA – Olha só quem largou o miojo e resolveu comer algo mais saudável. 
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ARTHUR (seco) – Essa já vem pronta. Não precisa esperar 3 minutos. 

MELISSA – Pelo menos já é um avanço. 

Silêncio. 

MELISSA – Tem ensaio amanhã à tarde, você viu? 

ARTHUR – Melissa, por que você tá puxando papo? 

MELISSA – Eu me preocupo com você, Arthur. A gente namorou por muito 

tempo, cara. 

ARTHUR – Mas agora você não tem mais nada comigo, tá? Segue a vida. 

Arthur deixa Melissa sozinha, que se chateia. 

 

CENA 11-A – QUARTO 

Marcos está arrumando o quarto, à espera de Miguel. 

 

CENA 12-A – BIBLIOTECA 

Miguel está procurando no computador por assuntos como “preocupação 

excessiva com o corpo”, “imperfeições no espelho”, “medo da feiura”. 

MIGUEL – Vamos lá, tia internet, fala pra mim qual é o problema do Fernando. 

 

CENA 11-B – QUARTO 

Marcos está olhando para o celular. 

MARCOS – Nenhuma mensagem dizendo que tá vindo. 

Ele digita uma mensagem. 
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MARCOS – Recebe, mas não visualiza. Droga! 

 

CENA 12-B – QUARTO 

Miguel abre uma página sobre dismorfofobia. 

MIGUEL (lendo pausadamente) – DIS-MOR-FO-FO-BIA. 

Ele lê um trecho do que está escrito. 

MIGUEL (baixinho) – Dismorfofobia é um transtorno capaz de distorcer a imagem 

que se tem do próprio corpo... Bingo! 

 

CENA 11-C – QUARTO 

Marcos fica chateado com a demora. 

MARCOS – Desisto. Ele não vem. 

Ele tira a camiseta e se deita, como se fosse tirar um cochilo. 

 

CENA 13 – QUARTO 

Fernando está mexendo na unha com um alicate. Luísa vê a cena. 

LUÍSA – Cuidado pra não se machucar. 

FERNANDO – Tem uma pelinha aqui... 

LUÍSA – Quer que eu tire pra você? 

FERNANDO – Não precisa, não. 

LUÍSA – Dá a mão aqui. É rapidinho. 

Luísa pega as mãos dele para agir como manicure. 
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LUÍSA – Não tem nada aí. Até a cutícula você já tirou. 

Fernando volta a mexer nos dedos. 

FERNANDO – Tem aqui, sim. Eu tô sentindo. 

LUÍSA – Para com isso... 

FERNANDO (gritando) – Para você! 

Luísa fica quieta. 

LUÍSA – Tá bom. Não tá mais aqui quem falou. 

Fernando se corta. 

FERNANDO – Ai! 

LUÍSA – Falei que você ia acabar se machucando. Deixa eu ver. 

FERNANDO – Não. Não foi nada. 

LUÍSA – Nando do céu! Você não arrancou um bife. Arrancou logo a churrascaria 

inteira! Tenta estancar esse sangue que eu vou buscar um curativo pra você. 

Fernando chupa o dedo, com cara de dor. 

 

CENA 14 – QUARTO 

Marcos acorda com o celular vibrando. Ele olha a tela. 

MARCOS – Agora, Miguel? 

Atende. 

MARCOS – Fala... Não, tá tudo bem... Serião mesmo... Acabei dormindo. 

Acordei agora... É, dormir é sempre bom... Até amanhã... Abraço. 
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Desliga. Começa a vasculhar os contatos e vê o de Paulo. Manda uma 

mensagem: 

MARCOS: Oi... Acordado ainda? 

PAULO: Durmo tarde. Tudo bem aí? 

MARCOS: Tudo, e aí? Fazendo o que de bom? 

PAULO: Nada... Só nos nudes da vida. 

MARCOS: (Emojis: macaquinho com os olhos tapados / gatinho rindo) 

PAULO: Putz, foi mal... Esqueço que você só tem 13 anos. 

MARCOS: De boa. Já conversei coisas piores com minhas amigas. 

PAULO: Imagino. Adolescente é tudo safado mesmo. 

MARCOS: Olha quem fala. 

PAULO: Enfim, vou voltar pros contatinhos aqui. 

MARCOS: Vai lá... Só cuidado pra não mandar foto pra pessoa errada. 

PAULO: Nunca aconteceu... kkk! Boa noite! 

Marcos larga o celular. 

 

CENA 15 – ESCRITÓRIO 

O celular de Laika vibra desesperadamente. 

LAIKA (para o celular) – Eita! Calma senão vai ter terremoto! 

Ela pega o aparelho. 

LAIKA – 15 mensagens do Paulo... Que é que essa bicha quer agora? 

Ela lê. 
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LAIKA – Um vídeo... E 14 mensagens pedindo “não abre”, “foi engano”, “não vê”, 

“é vírus”, “deleta”... Ah, é agora que preciso mesmo ver o que é isso! 

Close na reação de Laika arregalando os olhos com o vídeo e se surpreendendo, 

por alguns segundos. 

LAIKA – Gente! Paulinho, na verdade, é Paulão. 

 

CENA 16 – QUARTO 

Miguel está conversando com Fernando. 

FERNANDO – Valeu por ter vindo a essa hora. 

MIGUEL – Sempre que precisar, cara. Tamo junto! Mas diz aí o que aconteceu. 

FERNANDO (mostrando o dedo) – Olha isso. 

MIGUEL – Tá. Você se cortou acidentalmente ou...? 

FERNANDO – Eu arranquei um pedaço do dedo com o alicate porque cismei que 

a unha estava com uma pelinha a mais. Dá pra acreditar, cara? 

MIGUEL – Mas pelo menos você tem ciência do que faz. 

FERNANDO – Só não tenho o controle. Quando vi, já fiz. O problema é que a 

Luísa já tá percebendo esses surtos. 

MIGUEL – Por falar nisso, cadê ela? 

FERNANDO – Acho que tá no banho. 

MIGUEL – Então eu posso falar sem medo de ela ouvir. Cara, acho que encontrei 

o nome disso aí que tá acontecendo com você. 

FERNANDO – Eu sou louco, né? 
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MIGUEL – Não. Você só tá com um transtorno que te faz ver defeitos no corpo, 

imperfeições que não existem. 

FERNANDO – Ou seja, eu sou louco. 

MIGUEL – Para com isso. É uma síndrome chamada dismorfofobia. Ou dismorfia 

corporal. O fato é que você vê deformidades no corpo. 

FERNANDO – Não sei se fico aliviado por saber o que é e poder tratar. Ou se 

mais aflito por saber que realmente tenho algo. 

MIGUEL – Calma que eu tô aqui e vou te ajudar a superar essa. 

Miguel aperta a mão de Fernando em sinal de companheirismo. 

 

CENA 17 – QUARTO 

Arthur está mexendo nas coisas da mãe novamente e encontra um cheque. 

ARTHUR – Um cheque? Um cheque gordo! Mãe, eu não acredito que você...  

Ele fica perplexo. 

 

CENA 18 – QUARTO 

Fernando e Miguel estão vendo matérias na internet, e Luísa entra enrolada 

numa toalha. 

LUÍSA – Nando, você viu minha camisola... Miguel? Ai, desculpa. Não vi que 

você tava aqui. 

MIGUEL (virando o rosto e fechando os olhos) – Tá tudo bem. Eu não vi nada. 

Não tô vendo nada. 

Luísa sai do quarto. 
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Miguel (para Fernando) – Que prima, hein?! 

 

CENA 19 – ANFITEATRO 

Os jovens se encontram no anfiteatro para um ensaio da banda. 

LAIKA – Galera, esse vai ser nosso primeiro ensaio oficial. Mas eu quero já fazer 

algo sério, então... Tem música autoral! Vamos tentar? 

Os quatro membros ensaiam. 

 

CENA 20 – SALA DE ESPERA 

Fernando vê Miguel e Luísa saindo juntos. 

LUÍSA – Nando... Não sabia que você vinha aqui. 

FERNANDO – Minha mãe mandou uma mensagem e pediu pra vir te trazer uma 

blusa. Segundo ela, pode esfriar. 

Fernando entrega a blusa para Luísa. 

MIGUEL – Esfriar? Mas tá uns 30 graus, brincando. 

LUÍSA – Você não conhece minha tia. Exagerada que só. Mas obrigada, Nando. 

FERNANDO – E você pretendia voltar com o Miguel? 

MIGUEL – Não, cara. A gente só estava comentando do ensaio. Pode levar. 

LUÍSA – Nossa, tô me sentindo como uma das peças de roupa que eu entrego. 

FERNANDO – Quem é a exagerada agora? 

Miguel se despede. 

MIGUEL – Bom, eu vou nessa, então. 
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LUÍSA – Vai lá. E valeu pelo toque da afinação. 

MIGUEL (com beijo de despedida) – Que é isso. Foi só uma dica. (Com 

cumprimento de despedida para Fernando) – Falou, parça! Depois a gente 

conversa sobre mais umas coisas que ando lendo. 

FERNANDO – Falou! 

Miguel sai. 

LUÍSA – Hum... Vocês estão bem amiguinhos, hein?! 

FERNANDO (ciumento) – Vocês também, né? 

Luísa balança a cabeça, com ares de quem diz “mas é bobo” com o olhar. 

 

CENA 21 – BALCÃO DE ATENDIMENTO 

Arthur vai até uma agência bancária (ou lotérica, ou correio, ou um simples 

balcão comercial) tentar sacar o cheque deixado por Fátima. 

ARTHUR – Oi... Eu achei esse cheque da minha mãe... Mas nem sei direito como 

sacar o dinheiro. 

ATENDENTE – Posso ver? 

Arthur entrega o cheque. 

ATENDENTE – Não tá nominal, nem cruzado. Posso liberar para você aqui no 

caixa mesmo. 

ARTHUR – Eu agradeceria muito. 

ATENDENTE – Você já tem 18 anos? 

ARTHUR – Por quê? 
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ATENDENTE – Para efetuar essa transação financeira, preciso de um 

documento que comprove sua maioridade. 

ARTHUR – Ah, é que eu estou sem nenhum documento aqui... Não tem como? 

ATENDENTE – Infelizmente são as regras da agência. Mas se você conseguir 

voltar ainda hoje, é só vir direto aqui que eu já resolvo. 

A atendente devolve o cheque. 

ARTHUR – Obrigado. 

Arthur se retira. 

 

CENA 22 – QUARTO 

Melissa vê Marcos passando e o chama. 

MELISSA – Marquinhos, vem aqui... 

MARCOS – Que foi, Mel? 

MELISSA – Senta aí. 

Marcos divide a cama com Melissa. 

MELISSA – Me fala, se você namorasse... 

MARCOS – Lá vem... 

MELISSA – Não, é só uma suposição, prometo. 

MARCOS – Tá bom, vai. 

MELISSA – Se você namorasse uma pessoa que ama muito, que considera 

muito, que não quer perder de jeito nenhum... Mas num desentendimento beijou 

outra pessoa, que não tinha nada a ver com a história e que não significou nada... 

O que você faria pra corrigir esse erro? 
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MARCOS – Sério que você tá pedindo conselho amoroso pra mim? 

MELISSA – Ah, você é menino. Deve entender um pouco mais a cabeça do 

Arthur do que eu. E tem esse lance com as poesias. Talvez já tenha lido algo 

parecido de algum poeta. 

MARCOS – Olha, Mel... Se você ama mesmo o Arthur, vai falar com ele. Não 

comigo. 

MELISSA – Ele me ignora toda vez que eu chego perto. 

MARCOS – Pensa que a indiferença não é tão ruim quando o ódio. Acho que 

você tem como reverter isso com o tempo. 

MELISSA – Será? 

MARCOS – Não imagino o Arthur ficando com outra garota sem antes resolver 

esse conflito com você. 

Melissa ri. 

MARCOS – Que foi? 

MELISSA – Tá vendo por que gosto tanto de você? Consegue me entender até 

mais do que eu mesma. 

MARCOS – Acho que faz parte da função de irmão. Aliás, o Miguel não falou 

nada com você? 

MELISSA – Miguel não tem falado nada com ninguém. Tá num mistério com o 

Fernando ultimamente. 

MARCOS – Fernando? 

MELISSA – Um garoto da nossa sala. 

MARCOS – Ah, ele fez um novo amigo. 
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MELISSA – Na verdade, eu acho que não é bem amizade. É mais uma relação 

de negócios ali. 

MARCOS – Negócios? 

MELISSA – Eles não têm nada a ver um com o outro. Certeza que o Fernando 

deve estar precisando de ajuda para alguma coisa e o Miguel decidiu estender a 

mão. 

MARCOS – Tipo você faz com todo mundo? 

MELISSA – Mais ou menos isso. Acho que tenho um bom aluno. 

MARCOS – Dizem que o aluno é reflexo do professor. 

MELISSA – Vixi... Espero que ele não esteja amando o Arthur também. 

Ambos riem. 

 

CENA 23 – RODOVIÁRIA 

Anoitecendo, Luísa vê Arthur encostado num canto da rodoviária, sem mochila, 

nem violão, e se aproxima. 

LUÍSA – Algo que me diz que tem coisa errada aí. 

Ela se senta ao lado dele. 

ARTHUR – Quer mesmo saber? 

LUÍSA – Ué, agora, além de colega de classe, a gente é parceiro de banda. Conta 

aí. 

ARTHUR – Achei isso nas coisas da minha mãe. 

Ele mostra o cheque. 

LUÍSA – Menino, que babado! 
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ARTHUR – O problema é que não posso sacar esse dinheiro. 

LUÍSA – Ué, por que não? Não tem fundos? 

ARTHUR – Fundos, tem. Não tenho é idade mesmo. 

LUÍSA – Hum, saquei... O lance dos 18 anos. 

ARTHUR – Exatamente. 

LUÍSA – Ah, mas isso é fácil de resolver. É só achar alguém maior de idade pra 

fazer isso por você... O Paulo pode fazer isso, a Laika, até minha tia! 

ARTHUR – Mas não é só isso, sabe. Tudo é uma droga quando não se tem 18 

anos ainda e tem que viver sozinho. 

LUÍSA – Você não precisa viver sozinho. 

ARTHUR – Como não? Até minha namorada já me largou! 

LUÍSA – Mas você tem amigos. Ei, não se esqueça disso. A gente vai estar 

sempre do seu lado, ajudando no que precisar. 

ARTHUR – Puxa, falando assim, você faz parecer que realmente se importa 

comigo. 

Trilha com música romântica. 

LUÍSA – Sabe, Arthur, você já assistiu Tom e Jerry? 

ARTHUR – Quem nunca? 

LUÍSA – Então, eles vivem brigando, né? 

ARTHUR – Tipo a gente. 

LUÍSA – Mas e quando aparece um terceiro elemento que pode prejudicar um 

ou outro? Tipo um exterminador de ratos ou um novo gato na casa? 

ARTHUR – O que acontece? 
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LUÍSA – Eles se unem. Sabe por quê? 

ARTHUR – Porque eles precisam um do outro pra viver? 

Lábios próximos. 

LUÍSA – Porque eles realmente se importam um com o outro. 

ARTHUR – Quer saber com o que é que tô me importando agora? 

LUÍSA – O que é que importa?! 

Ambos se beijam, com importância. 

 

CENA 24-A – QUARTO 

Amanhecendo. Marcos está dormindo e sonhando. Flashback com a cena da 

cachoeira. Trilha romântica para o momento em que Miguel se despe. 

 

CENA 24-B – QUARTO 

Marcos acorda num súbito. Sente que está molhado e olha por baixo do edredom. 

MARCOS – Porra! 

 

CENA 25 – BANHEIRO 

Miguel está no banheiro da escola e Fernando entra. 

MIGUEL – Fala, Fer! Chegou mais cedo hoje também? 

FERNANDO – Eu queria falar com você. 

MIGUEL – Ah, claro... Olha, não tive muito tempo de ver mais vídeos sobre a 

dismorfofobia, mas... 
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FERNANDO – Sai de perto da Luísa. 

MIGUEL – Quê? 

FERNANDO – Para de dar em cima da minha prima. 

MIGUEL – Eu não tô dando em cima dela, cara. A gente só tá na mesma banda. 

FERNANDO – E você doido pra tocar o pandeiro dela. 

MIGUEL – Cê tá viajando, irmão. 

FERNANDO (falando alto) – Eu não sou teu irmão! 

Fernando voa para cima de Miguel e começa a enforcá-lo. 
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CENA 01 – BANHEIRO 

Fernando está estrangulando Miguel. 

MIGUEL – Fernando... Me solta... Fer... 

FERNANDO – Minha avó matava galinha torcendo o pescoço... Tem um último 

cocoricó, Miguel? 

MIGUEL – Esse não é você... 

FERNANDO (gritando) – Quem é você pra dizer quem eu sou? 

MIGUEL – Por... favor... para... 

Luísa entra no banheiro. 

LUÍSA – O que é que tá acontecen... (grita ao ver a cena). 

FERNANDO – Sai daqui, Luísa. 

LUÍSA – Calma, Nando... Solta ele... 

FERNANDO – Esse cara nunca mais vai amolar a sua vida. 

LUÍSA – Ele nunca me amolou... Solta ele, Nando... Eu tô te pedindo. 

FERNANDO – Ele vai deixar de ser um peso pro mundo. 

LUÍSA (falando alto) – Mas vai ser um peso pra sua consciência. 

FERNANDO – Pode falar alto, Luísa... Sua voz não cala a minha. 

Miguel já está desfalecendo com falta de ar. Luísa entra em desespero e começa 

a cantar, com a voz chorosa. 

LUÍSA (em ritmo infantil) – Lá vem a dupla que mobiliza: / São os primos 

Fernando e Luísa. / Essa duplinha vive aprontando: / São os primos Luísa e 

Fernando. 

Fernando solta vagarosamente o pescoço de Miguel, que se apoia na pia.  
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LUÍSA – Lembra quando a vó cantava isso pra gente? 

Fernando balança a cabeça, dizendo que sim. 

LUÍSA – A gente não tinha nem 5 anos e bagunçava geral na casa dela. 

FERNANDO – Você sempre foi a preferida da vovó. 

LUÍSA – Ela falava isso pra todos os netos. 

Fernando enxuga as lágrimas. 

FERNANDO – Me ajuda, Luísa. 

LUÍSA – Então me ajuda a te ajudar. 

Fernando olha para Miguel estirado no chão. Olha para a prima desconsolada. 

FERNANDO (entre lágrimas) – Não posso. 

Fernando sai do banheiro. Luísa ameaça ir atrás, mas vê que Miguel precisa de 

mais ajuda no momento. O pescoço do garoto está arroxeado. 

LUÍSA – Meu Deus, seu pescoço... 

MIGUEL (recuperando o fôlego) – Você... 

LUÍSA – Calma, já passou... Vai ficar tudo bem... 

MIGUEL (ofegante) – Você não devia estar no banheiro dos meninos. 

Miguel ri. Luísa se acalma e ajuda o garoto a se levantar. Corte. 

 

CENA 02 – CHUVEIRO 

Arthur chora no chuveiro ao se lembrar do que tem vivido. Flashbacks: Arthur 

prometendo à mãe que iriam para o Santuário de Aparecida. Arthur recebendo a 

notícia da morte da mãe. Arthur descobrindo que Melissa o traiu. 
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CENA 03 – ANFITEATRO 

Laika está andando sozinha pelo anfiteatro e tem uma lembrança do passado. 

Paulo chega e interrompe o sonho de Laika. 

PAULO – Viajando pelas estrelas? 

LAIKA – Revivendo meu passado de cão. 

PAULO – Dá saudade, né? Quer dizer, eu nem peguei a fase da fama d’As 

Caninas, mas imagino como tenha sido especial para você. 

LAIKA – Mas agora eu quero mesmo é focar no futuro. Olha pra esse palco... Diz 

se você já não consegue imaginar nossa banda tocando nele. 

Paulo traz Laika de volta para a realidade. 

PAULO – Vamos voltar pra Terra? Nosso foguete não vai decolar sozinho. 

Temos que trabalhar, amiga. 

LAIKA – Sabe por que o foguete é melhor veículo de transporte? 

PAULO – Tenho até medo de perguntar... 

LAIKA – É o que mais tem fogo no rabo. 

Paulo cai na risada. 

PAULO – Você não tem jeito mesmo... 

 

CENA 04 – COLÉGIO 

Luísa vê Fernando encostado no portão da escola e vai falar com ele. 

LUÍSA – Nando... 

FERNANDO – Agora, não, Lu... Não é o momento. 
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LUÍSA – Nunca vai ser o momento pra esse tipo de conversa. 

FERNANDO – Você viu aquilo no banheiro... Eu sou um monstro! Eu sou... 

LUÍSA – Você não é um monstro! O monstro simplesmente entrou no seu 

cérebro, de alguma forma, e a gente precisa dar um jeito de arrancá-lo daí. 

FERNANDO – Ele fala comigo, Lu... Ele me dá ordens. E eu não consigo ficar 

sem obedecer. 

LUÍSA – Eu posso imaginar como é difícil... Mas se você me deixar eu te ajudar... 

FERNANDO – Você viu o que eu fiz com o Miguel. Ele tava me ajudando. Ele 

tava fazendo pesquisas pra gente descobrir que problema é esse, como 

controlar... 

LUÍSA – Fazendo pesquisas? Nando, você não precisa de uma tese de 

doutorado. Você precisa de um médico! 

FERNANDO – Médico é pra gente fraca. 

LUÍSA – Você tá falando igual ao seu pai. 

FERNANDO – Ele tinha razão. 

LUÍSA – Tinha razão e agora está debaixo da terra, porque não cuidou direito da 

saúde. 

Fernando fica calado. 

LUÍSA – Foi mal... Eu não devia ter falado assim dele. 

FERNANDO – Você tá certa! Ele era cabeça dura em alguns pontos mesmo. 

LUÍSA – E você tá fazendo igualzinho a ele. 

FERNANDO – Vamos fazer assim? Eu vou tentar controlar, mais uma vez. Se a 

gente perceber que não dá certo, eu prometo que deixo você me levar no médico. 
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LUÍSA – Promete? 

FERNANDO – Palavra de primo. 

LUÍSA – Não sei se isso vale de muita coisa, mas aceito. 

Eles se abraçam. 

 

CENA 05 – QUARTO 

Melissa arruma sua bolsa e lê uma passagem do Evangelho (cap. VII):: “Bem-

aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus”. Guarda o 

livro. 

 

CENA 06 – SALA DE AULA 

Miguel aparece com um cachecol e Fernando vai falar com ele. 

FERNANDO – Eu sei que não tem perdão o que eu fiz. 

MIGUEL – Quem sou eu para julgar o que tem e o que não tem perdão? 

FERNANDO – Cara, eu quase te matei... Eu... Eu não sei o que me aconteceu. 

MIGUEL – A gente sabe. E precisa avançar nisso. 

FERNANDO – Você não vai parar de me ajudar? 

MIGUEL – Cara, você precisa de ajuda e já reconheceu isso. Eu entrei nessa 

com você e vou até o fim. 

FERNANDO – Caramba! Não esperava por essa. 

MIGUEL – Mas e a Luísa... O que ela achou de tudo o que aconteceu? 

FERNANDO – Ela também tá disposta a ajudar. 
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MIGUEL – Então, somos todos por um. 

Fernando sorri e ameaça voltar para o lugar, mas para. 

FERNANDO – Aliás, valeu por não ter falado nada pro diretor sobre... 

MIGUEL – Relaxa! Eu fico bem de cachecol até no calor. 

 

CENA 07 – SALA DE AULA 

Tiago entra na sala e vai falar com Arthur. 

TIAGO – Como é que anda esse meu galã preferido? 

ARTHUR – Eu que pergunto. Você sumiu. 

TIAGO – Esqueceu que eu tava em São Paulo? 

ARTHUR – Verdade! Me conta aí como foi lá na casa dos seus parentes... 

TIAGO – Conto. Mas antes quero saber das novidades por aqui. Que história é 

essa de que você e a Mel terminaram? 

ARTHUR – Ah, já ficou sabendo, é? 

A professora entra na sala. 

PROFESSORA – Bom dia, turma! 

CLASSE (falando cada um no seu tempo) – Bom dia. 

PROFESSORA – Desculpem a demora, mas é que eu não encontrava o material 

na sala dos professores. 

MIGUEL – Ah, então ele é que é o sujeito da oração. 

PROFESSORA – Como assim? 

MIGUEL – Tava oculto. 
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Risos. 

PROFESSORA – Que trocadilho mais chinfrim, hein, Miguel? Só pra diminuir 

ainda mais o pouco tempo que nos restou. 

LUÍSA – Ih, dona! Mas fica suave que a gente tem duas aulas com você hoje. 

PROFESSORA – É mesmo! Só queria saber porque foi que colocaram nossa 

dobradinha justo com um intervalo no meio. 

TIAGO – Pra gente digerir melhor a gramática. 

Risos. 

PROFESSORA – Só porque você tá contra a gramática, vamos de Literatura 

hoje. Abram no livro na parte sobre Simbolismo... 

 

CENA 08 – ANFITEATRO 

Laika e Paulo estão organizando o anfiteatro. 

PAULO (ajustando o microfone) – Não é curioso isso? 

LAIKA – Paulo, isso é um microfone. Não um vibrador. 

PAULO – Não, sua louca! Não é disso que tô falando... 

LAIKA – Ah, sei lá... Vai saber o que se passa nessa sua cabeça. 

PAULO – Mas tô falando de outra coisa... Da galera da banda. 

LAIKA – O que tem eles? 

PAULO – Não é muita coincidência que eles sejam todos do mesmo colégio? 

Parece até que aquelas séries adolescentes em que o roteirista força a barra 

para usar o mesmo grupinho de atores em todas as cenas. 
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LAIKA – Ué, eu iria estranhar se eles fossem de colégios diferentes. Vamos 

combinar que aqui no interior quase nem tem escola. Um fato assim nem deveria 

ser chamado de coincidência, vai... 

 

CENA 09-A – SALA DE AULA 

Continuação da aula de literatura. 

PROFESSORA – Alphonsus de Guimaraens, que vocês já viram no ano 

passado, tem uma poesia muito marcada pela religiosidade. 

MELISSA – Hum, poeta gospel. 

MIGUEL – Profe, se ele vivesse hoje, ele seria um desses padres que cantam 

sertanejo, não seria, não? 

Risos. 

PROFESSORA – Olha, o poema que a gente vai analisar não é música sertaneja, 

mas tá lado a lado com a sofrência, viu? 

ARTHUR – E qual é o nome? 

PROFESSORA – “Ismália”. 

LUÍSA (assustada) – Putz! 

PROFESSORA – Que foi, Luísa? 

LUÍSA – É que eu entendi “Simaria”... Aquela da dupla com a Simone... 

PROFESSORA – Então aproveita que você tá com a corda toda... do violão, eu 

acho!... (A turma ri)... E lê o poema pra gente. 

Luísa começa a leitura do poema e Fernando começa a se identificar com os 

versos. 
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CENA 10 – QUARTO ESCURO 

Fernando está dramatizando o poema, enquanto a voz de Luísa narra a cena. 

LUÍSA – “Quando Ismália enlouqueceu, / Pôs-se na torre a sonhar... / Viu uma 

lua no céu, / Viu outra lua no mar. // No sonho em que se perdeu, / Banhou-se 

toda em luar... / Queria subir ao céu, / Queria descer ao mar... // E, no desvario 

seu, / Na torre pôs-se a cantar... / Estava perto do céu, / Estava longe do mar... 

// E como um anjo pendeu / As asas para voar... / Queria a lua do céu, / Queria 

a lua do mar... // As asas que Deus lhe deu / Ruflaram de par em par... / Sua 

alma subiu ao céu, / Seu corpo desceu ao mar... 

Fernando joga seu corpo para a frente. Corte. 

 

CENA 09-B – INT./DIA – SALA DE AULA 

Luísa termina a leitura. Fernando derruba uma carteira. 

PROFESSORA (assustada) – Fernando! 

Fernando sai correndo da sala. 

LUÍSA (aflita) – Profe, eu vou ver se ele tá bem, tá? 

A professora consente. Luísa sai atrás do primo. 

 

CENA 11 – COLÉGIO 

Fernando está sentado em um banco do pátio. 

LUÍSA – Nando... Que foi que aconteceu lá dentro? 

FERNANDO – Aquele poema, Luísa... Ele fala de suicídio! 
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LUÍSA – E o que tem? Você não gostou? 

FERNANDO – Luísa, você lendo aquilo... Era como se você estivesse narrando 

a minha morte. 

Luísa tenta disfarçar o susto. 

 

CENA 12 – SALA DE AULA 

A sala está em burburinho. Melissa vai falar com o Miguel. 

MELISSA – Miguel... Você que tem andado com o Fernando... Ele não tá bem, 

né? 

MIGUEL – Nem um pouco, Mel. Mas prometi pra ele que não iria contar. 

MELISSA – Olha, depois do show que ele deu aqui, vai ser difícil ele esconder 

isso de mais alguém. 

MIGUEL – Tá bem. Ele tem dismorfofobia. 

MELISSA – Espera. Já li isso em algum lugar. 

MIGUEL – É uma síndrome que faz você enxergar defeitos no próprio corpo. 

Defeitos onde não tem. 

MELISSA – Ah, é isso mesmo. Já apliquei reiki numa garota que passa por isso. 

Mas não sabia que chegava a esse estado. 

MIGUEL – Geralmente não é tão intenso assim. É uma doença calada. Mas no 

caso dele, ele chega a ouvir vozes que o perturbam, que o convencem de que 

ele não está bem. 

MELISSA – Meu, é quase uma esquizofrenia então. 



RevoltZ 

 

  

183 

MIGUEL – Quase lá. Só que normalmente ele está consciente do que ouve e do 

problema que tem, exceto... 

MELISSA – Exceto o quê? 

Miguel desenrola um pouco o cachecol e mostra o pescoço para Melissa. 

MELISSA – Gente, mas o que é que é isso? 

MIGUEL – Foi hoje mais cedo. Ele perdeu o controle e avançou em mim. Mas a 

Luísa percebeu e chegou a tempo para acalmá-lo. 

MELISSA – Eu preciso dar um jeito de ajudar! 

MIGUEL – Eu tô bem, sério. 

MELISSA – Não ajudar você. Ajudar o Fer! Às vezes tem alguma energia 

desalinhada ali, sei lá... 

 

CENA 13 – SALA DE AULA 

Arthur e Tiago observam a aproximação de Melissa e Miguel. 

ARTHUR – Entendeu agora? 

Tiago consente. 

 

CENA 14 – SALA DE AULA 

Melissa, Luísa e Fernando estão em uma sala de aula vazia. 

FERNANDO – Eu falei pro Miguel que não era pra ele contar. 

LUÍSA – Mas foi pra Melissa. E isso vai ser bom pra você. 

MELISSA – Depois dessa sessão de reiki, você vai se sentir bem melhor, pode 

acreditar. 
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FERNANDO – Eu respeito você, sua crença e tal... Mas eu não acredito em nada 

disso, não. Não acho que você colocar as mãos sobre mim vai ajudar de alguma 

forma. 

LUÍSA – Nando, você prometeu que aceitaria ajuda. E não custa nada tentar. 

MELISSA – Mal não vai fazer. 

FERNANDO – Só é meio estranho fazer um tratamento médico assim... Numa 

sala de aula. 

MELISSA – Eu não sou médica. E o reiki é uma terapia alternativa. Ele auxilia na 

cura, mas não faz o trabalho todo sozinho. E pode ser aplicado em qualquer 

lugar, sim. Desde que seja calmo e eu tenha preparado o ambiente antes. 

LUÍSA – Então eu vou para o intervalo que não quero atrapalhar vocês com as 

minhas energias, tá? 

MELISSA – Vai lá, Lu... 

FERNANDO – Beijo. 

LUÍSA – Qualquer coisa, me chama, tá? Beijo. 

Luísa sai. Fernando se senta numa cadeira. 

MELISSA – Pode fechar os olhos e procura relaxar. 

Música calma. Melissa posiciona-se, em pé, na frente de Fernando e começa a 

imposição de mãos pela cabeça (chakra coronário). 

 

CENA 15 – COLÉGIO 

Em outro colégio, Ramon conversa com Henrique e Renato. 

RENATO – Você não vai mesmo deixar aquele garoto em paz? 
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HENRIQUE – Eu acho que aquela surra no beco já foi suficiente pra ele, Ramon. 

RAMON – Você não tem que achar nada. Não foi você que ficou sendo espiado 

enquanto tava no banheiro. 

HENRIQUE – Mas, cara, isso já passou. Você não perdeu nada por causa disso. 

RAMON – Qual é, Henrique? Vai bancar o bundão agora? Se não quiser fazer 

parte do plano, cai fora. 

Henrique acena e sai. 

RAMON – Você também, Renato? Também acha que é besteira continuar com 

minha ideia? 

RENATO – Lógico que não! Não sou bichinha igual esse aí. 

RAMON – Beleza, então. Dá um jeito de arrumar bexiga. 

RENATO – Bexiga? 

RAMON – É, bexiga, balão... Dessas de ar. A tinta e a purpurina, eu já peguei da 

aula de Artes. 

RENATO – Não vai me dizer que... 

RAMON – A gente vai jogar uma bombinha de tinta rosa com glitter naquele 

desmunhecado. 

 

CENA 16 – SALA DE AULA 

Melissa está terminando o reiki de Fernando (conclui a imposição de mãos na 

região dos pés), e Miguel abre a porta da sala. 

MIGUEL – Atrapalho? 

MELISSA – Não. A gente já terminou. 
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MIGUEL – E você, Fer, como tá? 

FERNANDO (bocejando) – Quase dormi aqui. 

MELISSA – Ah, isso é bom... Sinal de que você estava tranquilo para receber as 

energias. 

FERNANDO – Valeu mesmo, Melissa. Parece que, de fato, tô mais leve. 

MIGUEL – Mais leve e com cara de sono. 

MELISSA – Vai lá lavar esse rosto, que ainda temos mais umas três aulas pela 

frente. 

FERNANDO (bocejando) – Tô indo já. 

Fernando sai. 

MIGUEL – E então, sentiu alguma coisa? 

MELISSA – Senti. 

MIGUEL – Ah, é? O quê? O Fernando tá muito carregado? 

MELISSA – Senti que você é uma ótima pessoa. 

Miguel ri. 

MIGUEL – Ah, mas isso você já sabia. 

MELISSA – E a cada dia confirmo ainda mais essa sua benevolência. 

Os dois vivem um momento de ternura. Arthur espia pela janela (ou fresta da 

porta) e fica enciumado. 
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CENA 17 – QUADRA 

A turma de Marcos (ele, Cristina, as amigas do teatro, Henrique) está na quadra. 

Ramon e Renato estão preparando o balão-bomba. 

RENATO – Cuidado, Ramon. Você tá jogando mais no meu dedo do que dentro 

da bexiga. 

RAMON – Mas ô bexiguinha sem-vergonha essa que você arrumou, hein?! 

RENATO – Era a única que tinha no Fund. 1. 

RAMON – Ah, tá bom já de tinta. Falta o glitter. 

Cristina se machuca e o professor vai verificar o que aconteceu. Marcos vai junto. 

CRISTINA – Acho que torci o tornozelo. 

PROFESSOR – Deixa eu ver. 

O professor se agacha. Ramon termina de dar o nó no balão. 

RAMON (gritando para Marcos) – Ô Marquinhos! 

Marquinhos vira-se a tempo de ver a bexiga indo em sua direção. O professor se 

levanta. A bexiga acerta o professor, que fica todo rosado e com purpurina. 

 

CENA 18 – SALA DE AULA 

Melissa retorna à sala de aula, sorrindo, junto de Miguel. A sala ainda está vazia. 

Ela para de andar assim que olha para sua carteira. A reação muda. Planos 

detalhe registram o Evangelho rasgado e o caderno rabiscado com frases como 

“Macumbeira!”, “As bruxas devem queimar!”, “Você vai para o inferno!”, “Mulher 

do capeta!”. 

MIGUEL (preocupado) – Melissa... 
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Melissa está com os olhos marejados. 

MELISSA – Por quê?! 

Os outros alunos chegam à sala, exceto Fernando. 

ARTHUR – Melissa... O que aconteceu... 

MELISSA – Rasgaram meu Evangelho, Arthur. 

Melissa larga Miguel e abraça Arthur. 

LUÍSA – Gente, isso é muita falta de caráter! 

TIAGO – Será que foi o Fernando? 

LUÍSA – Que Fernando? Você acha que realmente meu primo faria isso? 

MIGUEL – A gente sabe que ele faria coisa pior, Luísa. 

PROFESSORA – Que confusão é essa aqui? 

ARTHUR – Professora, olha as coisas da Melissa. 

A professora vai até a carteira. 

PROFESSORA – Mas... Quem fez isso? Hein?! Quem fez esse tipo de 

brincadeira? 

Fernando entra na sala. Todos dirigem o olhar a ele, exceto Luísa, que baixa a 

cabeça. 

 

CENA 19 – DIRETORIA 

O professor repreende Ramon. 

PROFESSOR – Ramon, você não tem limites mesmo, né? 

RAMON – A bexiga não era pra você... 
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PROFESSOR – Não interessa. Era para alguém. E da mesma forma que me 

atingiu, poderia ter atingido qualquer um dos seus colegas. 

RAMON – Mas professor... 

PROFESSOR – “Mas” nada, Ramon! Felizmente o diretor dessa escola dá 

autonomia para os professores aplicarem a punição que acharem viável. Então, 

você só entra na escola amanhã, se sua mãe vier falar comigo. 

RAMON – Minha mãe, não, professor... 

PROFESSOR – Prefere o quê? Que eu acione o Conselho Tutelar? Porque isso 

que você fez... Agressão ao próximo... Isso é crime, sabia? 

RAMON – Desculpa... 

PROFESSOR – Amanhã, sua mãe traz você. Ou a situação vai ficar pior pro seu 

lado. 

O professor se retira. Renato se aproxima. 

RENATO – Cara, valeu por não me entregar... Você é amigão mesmo, hein?! 

RAMON – Que “amigão”, Renato?! Eu preciso de você para o plano B. 

RENATO – Eu não acredito que você ainda não desistiu da ideia... 

RAMON – Tô com uma ideia nova. Sem chance de dar errado. 

RENATO – Olha lá, Ramon! Se me encrencar também... Minha mãe, você sabe 

como é. Não tem esse negócio de “Lei da Palmada” pra ela, não. Ela já mete o 

loko na voadora mesmo. 

RAMON – Fica sussa que só vai dar zica se você der mole. 

RENATO – Tá, fala aí... Qual é o plano? 

RAMON – Hoje é dia que o enrustidinho fica pro grupo de poesia. 
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RENATO – Tá, e você pretende pegar ele lá? 

RAMON – Antes. Quando ele for pro banho. 

RENATO – Como é que você sabe que ele toma banho aqui na escola? 

RAMON – A gente teve Educação Física. Você acha mesmo que ele vai ficar 

suado e melequento até o fim do dia? Justo ele, que é todo dengoso... 

RENATO – Ah, você pensou em tudo mesmo... Mas e aí? A gente joga tinta na 

água do chuveiro? 

RAMON – Esquece a tinta. O que tenho em mente é algo muito melhor. 

Ramon faz cara de malvado. 

 

CENA 20 – SALA DE AULA 

A aula de português continua. Melissa está com sua carteira colada à de Arthur, 

que a mantém sob os braços. Fernando está sentado, isolado, sendo evitado 

pelos demais. 

PROFESSORA – Vocês têm noção da gravidade que é a intolerância religiosa? 

Das guerras que se iniciam por causa disso, de não saber respeitar a crença do 

próximo? 

TIAGO – Esse tema caiu até no Enem de 2016, não foi? 

PROFESSORA – Exatamente, Tiago! Aliás, você me deu uma ótima ideia. Chega 

de aula de Literatura por hoje. Vamos para Redação. 

A turma lamenta. 

PROFESSORA – Ué, vocês não têm opinião própria pra registrar em forma de 

texto? 
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MIGUEL – Olha, dona... É mais fácil fazer textão nas redes sociais... 

PROFESSORA – Pois então finjam que a folha de papel é a tela do celular. 30 

linhas sobre “Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”, até 

o fim da aula. 

Corte. 

 

CENA 21 – RUA 

Luísa e Arthur estão caminhando com as encomendas que precisam ser 

entregues. 

LUÍSA – Valeu por ajudar, Arthur. Fazer essas entregas com companhia faz o 

tempo passar bem mais rápido. 

ARTHUR – Imagina. Amigo é pra essas coisas. 

Eles sorriem. Silêncio. 

ARTHUR – Viu... Mor chato o tema da redação de hoje, né? 

LUÍSA – Chato foi o que fizeram com a Melissa. 

ARTHUR – Ah, nem fale... Você também acha que pode ter sido seu primo? 

LUÍSA – Não sei... O Nando tem andado muito estranho... Fico preocupada com 

certas atitudes dele. 

ARTHUR – Pois é... A Mel tava malzona... Depois de ter perdido o intervalo 

aplicando reiki nele. 

LUÍSA – Mas sabe que eu não consigo mensurar a bondade da Melissa? 

ARTHUR – Ah, é? Por quê? 
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LUÍSA – Porque mesmo depois de tudo que aconteceu, ela foi conversar com o 

Nando e sugeriu de ele frequentar um grupo de apoio terapêutico que eles têm 

lá no centro espírita que ela frequenta. Você acredita? 

ARTHUR – Sério? E ele topou? 

LUÍSA – O Miguel topou de ir junto com ele. Acho que vai ser bom pros dois. 

 

CENA 22 – RUA 

Fernando e Miguel vão ao grupo de apoio terapêutico. 

FERNANDO – Valeu por você me acompanhar, depois de tudo que aconteceu 

hoje. 

MIGUEL – Foi um pedido da Mel. Não tinha como recusar. 

FERNANDO – Tá todo mundo bolado pelo livro da Melissa, né? 

MIGUEL – Ah, todo mundo acha que foi você... 

FERNANDO – Mas como poderia ter sido eu? Eu fui o último a entrar na sala. 

MIGUEL – Por isso mesmo. Ninguém engoliu que você ficou o tempo todo no 

banheiro. 

FERNANDO – Eu não tenho culpa se o reiki da Melissa mexeu com meu 

intestino. 

MIGUEL – Tá bem. O que importa é que a Mel perdoou quem quer que tenha 

feito aquilo que fez. 

Fernando fica aborrecido. 

MIGUEL – Que foi? Não queria que ela perdoasse? 

FERNANDO – Tô realmente chateado que até você suspeita que tenha sido eu. 
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MIGUEL – Vamos fazer assim: ninguém mais toca nesse assunto. Já passou. Se 

a Mel já superou, a gente também supera, né? 

Fernando fica em silêncio. 

MIGUEL – Quem cala consente. 

 

CENA 23 – ESCRITÓRIO 

Laika e Paulo terminam a arrumação. 

PAULO – Tudo pronto! 

LAIKA – Tudo pronto pra amanhã ou você remarcou de novo? Ai, Paulo! Eu não 

me aguento de ansiedade. 

PAULO – Mas não foi culpa minha, Laika! A Luísa tinha o trabalho dela e não 

conseguiu dispensa. Então o Arthur ficou de ajudar, para ela já adiantar as 

entregas de amanhã e poder folgar. 

LAIKA – Tá bom. Mas é que eu não me aguento mais... 

PAULO – Ah, eu sei bem como é isso... Esqueceu que sou empresário? 

LAIKA – Por falar nisso, e seus outros agenciados? Você não se esqueceu deles 

não, né? 

PAULO – Mulher, se você, que é popular, não consegue show nem aparição na 

mídia, que dirá a galera que estacionou nos anos 60. 

LAIKA – Ai, não fala assim dos brotos! 

PAULO – Brotos? Árvores centenárias, você quer dizer, né? 

LAIKA – Deixa eu ficar sabendo que você me chama assim que você vai do que 

essa árvore aqui é capaz. 
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PAULO – Relaxa que eu jamais foi falar mal da minha melhor cliente. 

Laika faz cara de quem gostou de ser bajulada. 

 

CENA 24 – VESTIÁRIO 

Marcos está tomando banho no vestiário do colégio. Renato entra sorrateiro, 

pega a mochila do garoto e deixa no lugar um conjunto de roupas femininas (top, 

saia e calcinha). Sai do vestiário. Marcos termina o banho e, ao sair do chuveiro, 

percebe que as roupas foram roubadas. 

MARCOS – Ah, não! 

Ele anda pelo vestiário, à procura das roupas, mas não encontra nada. 

MARCOS (entristecido) – Não acredito nisso. 

 

CENA 25 – PORTÃO DO COLÉGIO 

Marcos sai correndo do colégio. Alguns alunos (Henrique, Renato, Ramon, etc.) 

riem. O garoto é parado por Cris. 

CRISTINA – Mark, onde você vai? 

MARCOS (chorando) – Vou embora desse colégio. Não quero mais ficar aqui.  

CRISTINA – E essas roupas? São pro sarau? 

MARCOS (em prantos) – Acorda, Cris! Os moleques aprontaram comigo de 

novo. Roubaram minha roupa no vestiário e deixaram essa no lugar. 

Ramon e seus amigos passam pelos dois. 

RAMON – Tá bem ventilado aí embaixo das pernas? 

CRISTINA – Ramon, você é um ogro mesmo! Larga do pé do menino! 
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RAMON (para Marcos) – Não é macho suficiente e tem que ser defendido pela 

amiguinha? Ui-ui-ui... 

Marcos sai correndo. 

 

CENA 26 – ANFITEATRO 

Laika está arrumando as coisas para sair. 

LAIKA – Paulo, vou levar essas coisas pro carro. Te espero lá, tá? 

PAULO – Beleza! Só vou desligar as luzes aqui e já vou. 

Laika sai. Paulo desliga tudo, caminha pelo palco e pensa alto. 

PAULO – Em pensar que um dia eu achei que conseguiria estar sobre os 

palcos... 

O holofote acende sobre Paulo. Ele canta. Ao terminar, Laika aplaude e acende 

as luzes. 

PAULO – Laika... Você não ia esperar no carro? 

LAIKA – E como é que eu ia entrar no carro sem as chaves? Voltei para buscar, 

vi você no palco e resolvi assistir um espetáculo particular. 

PAULO – Que vergonha! 

LAIKA – Você chama isso de vergonha? E eu aqui achando que você queria ser 

o quinto. 

PAULO – O quinto dos infernos? 

LAIKA – O quinto elemento da banda! 

PAULO – Oi? Como assim? Nem adolescente, eu sou mais. 



João Paulo Hergesel 

 

  

196 

LAIKA – Com essa carinha de bebê? As mina pira! Pena que você é que não pira 

nelas. 

PAULO (rindo) – Tonta. 

 

 

CENA 27 – QUARTO 

Miguel está conversando com Melissa. 

MELISSA – Me conta como foi lá no grupo de apoio. 

MIGUEL – Olha, o Fer ficou com medo de entrar quando leu o nome “Centro 

Espírita” na porta, mas depois relaxou. 

MELISSA – Acho que é normal as pessoas se sentirem assim na primeira vez. 

Mas me fala como foi o papo. 

MIGUEL – Então... 

Marcos passa correndo pelo corredor, e os dois observam que ele está vestido 

de forma diferente e chorando muito. 

MIGUEL – Mel... 

MELISSA – Eu vou falar com ele. 

MIGUEL – Não. Deixa que eu vou. 

Miguel se retira. 

 

CENA 28 – EM FRENTE À CASA DE ARTHUR 

Luísa e Arthur estão chegando à casa dele. E decidem conversar no portão. 
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LUÍSA – Obrigada! Obrigada! Obrigada... E eu já agradeci? Obrigada! 

ARTHUR – Calma. Pra que tudo isso? 

LUÍSA – Cara, a gente fez um trabalho de dois dias em menos da metade do 

expediente. É para eu ficar feliz com sua ajuda, não? 

Uma assistente social chega perto deles. 

SANDRA – Boa tarde... Vocês sabem me dizer se é aqui que mora... (Lê na 

prancheta)... Arthur Cavalcante? 

ARTHUR – Bem, sou eu mesmo... 

SANDRA – Eu sou Sandra, da assistência social. 

ARTHUR – Eu fiz alguma coisa errada? 

SANDRA – A gente recebeu uma denúncia de que você está morando sozinho, 

mesmo sendo menor de idade. Essa informação... confere? 

Arthur, aflito, olha para Luísa, que também está aflita. 

 

<<FIM>>
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CENA 01-A – SALA 

Arthur está em uma sala, sozinho, olhando pela janela, contemplativo. Relembra 

um momento de sua infância. 

 

CENA 02 – QUARTO 

Arthur (criança) e sua mãe estão brincando juntos, enquanto Arthur canta uma 

cantiga infantil. 

ARTHUR (criança) – “A canoa virou, por deixar ela virar. Foi por causa da 

mamãe, que não soube remar”. 

FÁTIMA – Olha que maldade... Eu sei remar muito bem, viu, Arthur... 

ARTHUR (criança) – Calma, mãe, que não terminou. 

FÁTIMA – Então tá bom. Quero ver. 

ARTHUR (criança) – “Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tirava a mamãe 

do fundo do mar”. 

FÁTIMA – Ah, salvou a vida da mamãe! Meu herói! 

ARTHUR (criança) – Herói tipo o Super-Homem? 

FÁTIMA – Tipo ele. 

Arthur (criança) simula um voo pelo quarto, arrancando risos da mãe. 

 

CENA 01-B – SALA 

A assistente social traz a atenção de Arthur de volta para ela.  

SANDRA – Arthur, você precisa entender que não é o Super-Homem. 

ARTHUR – Quê? 



João Paulo Hergesel 

 

  

202 

SANDRA – Você só tem 17 anos. Não podemos deixar que você fique morando 

sem um responsável legal. 

ARTHUR – Mas eu sei me cuidar muito bem sozinho. 

SANDRA – Isso é o que você pensa. Mas eu pergunto: quem traz a renda pra 

casa? Quem responde pelos seus atos na escola? Quem faz o seu almoço? 

ARTHUR – Eu me viro como posso. 

SANDRA – Coloca na sua cabeça que a vida não é assim, não é ficar dando 

jeitinho em tudo. 

ARTHUR (engrossando) – Por que em vez de ficar se preocupando comigo, você 

não vai atrás de crianças passando fome por aí? Garanto que seu serviço seria 

muito mais útil pra sociedade. 

SANDRA (descontente) – Acabamos. Você fica recluso com a gente até 

completar 18 anos ou até algum familiar se responsabilizar pela sua guarda. 

ARTHUR (violento) – Isso não é justo! 

SANDRA (sarcástica) – Reclama pra assistência social. 

Sandra sai. Arthur, irritado, soca a mesa. 

 

CENA 03 – CASA DE AURORA 

Luísa chega nervosa e encontra Aurora à sua espera. 

AURORA – Tá tudo bem? Você parece um pouco agitada. 

LUÍSA – Não é nada, não, tia Aurora. Um amigo... Um colega da escola que tá 

passando por uns problemas e eu acabo ficando com isso na cabeça também. 

AURORA – Hum. 



RevoltZ 

 

  

203 

LUÍSA – “Hum” o quê? 

AURORA – Acho curioso você se preocupar com colegas que conheceu faz 

pouco tempo e não se preocupa com o que acontece dentro da própria casa. 

LUÍSA – Do que você tá falando, tia? 

AURORA – Cheguei em casa e encontrei o Fernando totalmente transtornado, 

rasgando lençóis, jogando roupa no chão... derrubando o quarto, literalmente. 

LUÍSA – O Nando? Ele surtou de novo? Vou ver como ele tá. 

Luísa ameaça ir para o quarto, mas a tia interrompe. 

AURORA – Já dei um comprimidinho pra ele e ele dormiu. Melhor não incomodar. 

LUÍSA – Eu não imaginei que ele pudesse estar assim... Ele tinha até ido pra um 

grupo de apoio... 

AURORA – Pois é, né, Luísa? Parece que você realmente sabia de tudo e não 

fez nada para ajudar... 

LUÍSA – Como assim, tia? Eu tenho conversado com ele... 

AURORA – Mas não conversou comigo. Que sou a mãe! 

LUÍSA – É que ele me pediu segredo. 

AURORA – Luísa, vocês são primos, têm todo direito de ficar com segredinhos... 

Mas não sobre algo tão sério! 

LUÍSA – Foi mal, tia. 

AURORA – Foi mal, não. Foi péssimo! Foi o cúmulo! 

LUÍSA – Realmente não pensei por esse lado... 

AURORA – Não sei por qual lado você tem pensado, Luísa... A gente abre as 

portas para você com toda boa vontade... Eu arrumo um emprego pra você... 
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LUÍSA – Nossa, tia. Falando assim, parece que eu tenho culpa sobre o que vem 

acontecendo com o Nando. 

AURORA – E não tem? 

LUÍSA – Tenho? 

AURORA – Ele era um menino supersaudável antes de você aparecer, Luísa. 

Ele sempre teve um amor platônico por você, mas como você estava longe, 

nunca alimentou isso de verdade. Com você aqui em casa, ele achou que poderia 

fazer de tudo para chamar sua atenção. 

LUÍSA – Comigo aqui? Não, tia, você não tá entendendo... Ele tem uma 

síndrome, uma doença, algo que precisa ser tratado. 

AURORA – Quem não tá entendendo é você, Luísa. Sua presença aqui só tá 

piorando as coisas com o meu filho. 

LUÍSA – O que você quer que eu faça? Que eu vá embora? Que eu volte pra 

casa, é isso? 

Aurora se mantém em silêncio, com a expressão estática. 

LUÍSA – Eu não tô acreditando, dona Aurora. 

AURORA – A Bela Adormecida aqui acordou, Luísa. E não tem mais espaço no 

reino para a fada que veio visitar. 

Luísa mostra-se decepcionada e vai para o quarto. Aurora mantém a expressão 

séria. 

 

CENA 04 – QUARTO 

Miguel vai ao quarto de Marcos, para conversar. 

MIGUEL (batendo à porta) – Mark... 
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MARCOS – Me deixa em paz! 

MIGUEL (abrindo a porta) – Então, eu preciso entrar pra entender que guerra é 

essa que tá acontecendo com você. 

Marcos fica em silêncio. Miguel entra e se senta. 

MIGUEL – Me explica, vai... O que foi que aconteceu agora? 

MARCOS – Não ficou óbvio pela forma como cheguei? 

MIGUEL – É... Eu vi você de saia, mas sei lá... Pode ser que você seja escocês... 

MARCOS (sarcástico) – Rá. Rá. Rá. Nossa. Muito engraçado. 

MIGUEL – Desculpa. Não teve graça mesmo. 

MARCOS – Foi o Ramon. 

MIGUEL – Ramon? Quem? Aquele do outro dia, lá no beco? 

MARCOS – Ele mesmo. 

MIGUEL – Eu não sabia que ele continuava implicando com você. 

MARCOS – Das formas mais criativas possíveis. 

MIGUEL – Criativas para o mal. 

MARCOS – Pois é. 

MIGUEL – Mas como ele te fez vestir aquelas roupas? Ele te chantageou ou algo 

assim? 

MARCOS – Foi no banho, cara. Eu fiquei até depois da aula, por causa do grupo 

de poesia. E quando saí do chuveiro, minhas roupas tinham desaparecido. 

MIGUEL – Saquei. Mas pensa pelo lado positivo. 

MARCOS (sarcástico) – Ah, claro! Porque isso tem um lado positivo. 
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MIGUEL – Ele poderia ter deixado você sem roupa nenhuma. 

MARCOS – Acho que era melhor ter saído do vestiário enrolado na toalha. 

MIGUEL – Que dramático. 

MARCOS – Ele me deixou uma calcinha, mano! Você tem noção. 

MIGUEL – Fio dental? 

Marcos faz cara de bravo. 

MIGUEL – Desculpa. Sem graça, de novo. 

MARCOS – Só sei que eu não volto mais praquela escola. 

MIGUEL – Ué, como assim? Vai pedir transferência pra onde? 

MARCOS – Pro seu colégio, sei lá. Só sei que não piso mais no meu. A galera 

vai ficar me tirando até o fim da vida. 

MIGUEL – Sabe que isso me deu uma ideia. 

MARCOS – Que ideia? 

MIGUEL – Amanhã eu vou te levar pra escola. 

MARCOS – Fala sério! Não preciso de acompanhante. Preciso é sair de lá. 

MIGUEL – Confia em mim. A gente vai revolucionar aquilo lá amanhã. E sua irmã 

vai ajudar. 

Miguel faz cara de empolgado. Marcos mantém a expressão preocupada. 

 

CENA 05 – QUARTO 

Melissa está no celular, tentando concluir uma ligação. 

MELISSA – Atende, Arthur... Que droga! 
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Ela joga o celular na cama. 

MELISSA – Deve ter dormido cedo. 

 

CENA 06 – ESCRITÓRIO 

Laika chega ao escritório e é recebida por Paulo. 

LAIKA – Adivinha quem cheguei! 

PAULO – Laika, preciso te dar uma péssima notícia. 

LAIKA – Credo! Xô pra lá, avestruz! Tô exausta de notícia ruim. Eu, hein... 

PAULO – Mas é sério. É sobre a banda. 

LAIKA – Ah, não vai dizer que você desmarcou de novo o ensaio... Eu não gosto 

disso... I don’t like... I don’t Laika. 

PAULO – Na verdade, não. Mas será preciso. 

LAIKA – Quem é que não vem agora? 

PAULO – O Arthur. 

LAIKA – Por quê? Ele já tem show agendado na rodoviária? (Devaneando): 

Gozado... “Rodoviária”... Por que será que é “rodoviária”, e não “vassoura-

viária”? 

PAULO (estalando o dedo) – Laika... aqui! 

LAIKA – Ah, sim... O que houve com o Arthur? 

PAULO – Ele foi recolhido pela assistência social. 

LAIKA – Quê? Como assim? Ele foi confundido com morador de rua? Eu sabia 

que não era uma boa ele ficar tocando que nem um mendigo... 
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PAULO – Não é isso! 

LAIKA – Então fala logo o que é, criatura! 

PAULO – Ele estava morando sozinho. 

LAIKA – Ué, eu também moro sozinha e nunca apareceu ninguém para me 

recolher. Nem o centro de zoonoses! 

PAULO – Mas você não é menor de idade! 

LAIKA – Quê? O nosso Arthur ainda não tem 18? 

PAULO – Parece que faltam alguns meses pra completar. 

LAIKA – Faz sentido. Todo mundo ali tem 17... Mas e os pais, hein?! Aliás, a 

gente também precisa falar com eles... 

PAULO – A mãe morreu não faz nem um mês... E o pai foi no fim do ano passado. 

LAIKA – Credo, que tragédia grega a vida desse menino! 

PAULO – Pois é... E agora, o que a gente faz? 

LAIKA – “O que a gente faz?”... Sei lá! Você não veio com o problema? Venha 

agora com a solução. 

Paulo coça a cabeça. 

 

CENA 07 – QUARTO 

Fernando acorda e vê que Luísa está dormindo num colchão ao lado de sua 

cama. 

FERNANDO – Luísa... 

LUÍSA (acordando) – Ah, Nando... Já acordou... Eu tava preocupada com você... 

Você tá bem? 
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FERNANDO – Nossa, dormi profundo. Desculpa não ter deixado a cama pra 

você. 

LUÍSA – Imagina. O colchão é bem mais empolgante. Lembra acampamento! 

FERNANDO – Falando em acampamento... A gente não tá atrasado pra escola, 

não? 

LUÍSA – Ainda é cedo... Mas eu não vou hoje. Aliás, eu vou mais tarde pra pegar 

a transferência. 

FERNANDO – O quê? Como assim? 

LUÍSA – Eu tô voltando pra casa, Nando. 

FERNANDO – Tá doida, Luísa? Essa aqui é sua casa. 

LUÍSA – Tô falando da casa dos meus pais, no Rio de Janeiro. 

FERNANDO – Ué, mas por que isso agora? 

LUÍSA – Ah, ontem eu tive uma conversa com a sua mãe e achamos que seria 

melhor... 

FERNANDO – O que foi que ela te falou, Luísa? 

LUÍSA – Nada, não, Nando... Relaxa... 

FERNANDO – Agora, eu quero saber. Ou posso até surtar! 

LUÍSA – Não, não precisa... Eu conto... Ela acha que eu sou a responsável pela 

sua saúde estar assim... 

FERNANDO – Você? Mas como assim? Não faz sentido! 

LUÍSA – Olha, eu também não concordo. Só que é melhor você falar isso direto 

com ela. 

FERNANDO – Ah, mas é isso mesmo que eu vou fazer. 
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Fernando se levanta, revoltado. 

 

CENA 08 – PORTÃO DO COLÉGIO 

Marcos está chegando ao colégio acompanhado de Miguel. Deixar a imagem de 

Miguel oculta, para dar clima de surpresa. 

MARCOS – Tem certeza que isso vai dar certo? 

MIGUEL – Se não der, vai ser um mico maior que o seu de ontem. 

As amigas de Marcos começam a chegar e vão parando, olhando surpresas para 

Miguel. Cristina chega, com uma echarpe cor-de-rosa. 

CRISTINA – Mark... Quem é seu... amigo? 

Miguel está feliz, usando um vestido de Melissa. 

MARCOS – Esse é o Miguel. Amigo meu e da minha irmã. 

CRISTINA – E por que ele tá usando roupa feminina? 

MIGUEL – Ué, e desde quando roupa tem sexo? 

Os pré-adolescentes ficam em dúvida. 

MIGUEL – A gente precisa superar esse tabu da sociedade. Não é porque uma 

mulher decide usar gravata que isso faz dela menos mulher. Da mesma forma, 

não é porque um homem está usando vestido que ele deixa de ser homem. 

AMIGA – Olha, gente, se for pensar bem... A gente que é mulher não podia usar 

calça jeans ou shorts no passado. E hoje são peças obrigatórias nos nossos 

guarda-roupas. 

MARCOS – Sem falar que o que vale é a gente se sentir bem com aquilo que tá 

vestindo. 
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CRISTINA – Ah, então eu também quero ajudar nessa manifestação! 

Ela tira a echarpe. 

CRISTINA – Tchau, querida! 

MIGUEL – Eu tenho algumas peças na mochila, se vocês quiserem incrementar 

o visual hoje. 

A galera começa a ver as peças. Meninas colocam gravata. Meninos colocam 

meiões. Etc. Ramon chega. 

RAMON – Mas que palhaçada é essa que tá acontecendo aqui. 

CRISTINA – A revolução da moda. 

RENATO – Ué, cara, você não tinha que vir com sua mãe hoje? 

MIGUEL (aproveitando a deixa) – O quê? Você ainda vem com a mamãe pra 

escola? 

 A galera ri. Ramon torce o nariz e entra. 

 

CENA 09 – COLÉGIO 

Melissa está no colégio, andando para lá e para cá, mas não encontra Arthur. Vê 

Tiago e vai falar com ele. 

MELISSA – Oi, Ti! 

TIAGO – Tudo bom, Mel? 

MELISSA – Viu o Arthur por aí? 

TIAGO – Não vi, não. Também estou achando estranho ele não ter chegado 

ainda. 

Arthur aparece com a assistente social do lado. 
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ARTHUR – Oi, gente. 

SANDRA – Esses são seus amigos? 

TIAGO – Eu sou o Tiago. 

MELISSA – Melissa. 

SANDRA – Prazer. Sandra. Sou a tutora do Arthur. 

Melissa e Tiago olham com estranhamento. Arthur se encolhe. 

 

CENA 10 – RECEPÇÃO 

Aurora está chegando à recepção da empresa, onde Fernando a espera. 

AURORA – Fernando? 

FERNANDO – Ufa! Até que enfim! Que demora pra descer. 

AURORA – Eu tô trabalhando, filho. Não posso desligar o telefone na cara das 

pessoas pra vir te atender. Aliás, por que o senhorito não tá na escola? 

FERNANDO – Porque eu tenho um assunto mais importante pra resolver com 

você. 

AURORA – Nossa, onde é que é o incêndio? 

FERNANDO – Em casa. 

AURORA – Como assim? Você tá me assustando. 

FERNANDO – Que história é essa de você mandar a Luísa embora, hein?! 

AURORA – Ela já foi dar com a língua nos dentes... Ô menininha, viu! 

FERNANDO – Eu não admito que a Luísa saia de casa. 
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AURORA – Quando você for dono da sua própria casa, você decide quem fica e 

quem sai. Enquanto a casa for minha, eu tomo as decisões. 

FERNANDO – Você não pode fazer isso com a Luísa. 

AURORA – Já fiz. 

FERNANDO – Ela tem um emprego aqui... 

AURORA – O contrato já foi rescindido. 

FERNANDO – Quê? Como assim? 

AURORA – Entrei em contato com o RH e eles já fizeram a documentação. Só 

falta ela passar aqui pra assinar. 

FERNANDO – Mãe, não tô te reconhecendo... Cadê a Aurora compreensiva que 

sempre senta e conversa antes de agir igual a uma tirana? 

AURORA – A Aurora? A “aurora” amanheceu! Percebi que tá na hora de eu me 

preocupar mais com meu filho do que com as pessoas de fora. 

FERNANDO – Luísa é da família! 

AURORA – Olha, a gente conversa depois que eu chegar em casa, tá bom? 

Agora vai pro colégio que dá tempo de entrar pra segunda aula. 

FERNANDO – Mãe... 

AURORA (retirando-se) – Beijo. 

Aurora sai. 

FERNANDO (grita) – Mãe! 

Aurora não volta. 
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CENA 11 – ESCRITÓRIO 

Paulo, com um copo de água, se aproxima de onde Laika está sentada. Ela 

suspeita de novidade. 

LAIKA – Ih, que foi? 

PAULO – Tá sentada? 

LAIKA – Não. Tô botando ovo aqui... 

PAULO – É que vem mais bomba. 

LAIKA – Ai, Jesus! Que foi agora. 

PAULO – Pega essa água primeiro. 

LAIKA – Ela tá benzida? Por que, pelo jeito, tô precisando é de água benta. 

PAULO – Ah, e tá mesmo! 

LAIKA – Não vai me dizer que envolve o Arthur de novo? 

PAULO – Pior. A Luísa. 

LAIKA – Ela foi pega pelo conselho tutelar também? Já sei: tava roubando as 

encomendas da empresa. Sabia! Ela tem mesmo uma cara de ladra safada. 

PAULO – Não é nada disso. 

LAIKA – E então? 

PAULO – Ela vai voltar para o Rio de Janeiro. Para a capital. 

LAIKA – Ué, mas ela era de lá? Eu nem sabia. 

PAULO – Parece que ela veio pro interior pra trabalhar e ficou morando na casa 

da tia. Mas houve um desentendimento, eu não sei direito. 

LAIKA – E agora? 
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PAULO – Agora que a gente não pode mais contar com ela. 

LAIKA – Paulo, não me traz mais água benta, não... 

PAULO – Não? 

LAIKA – Não! Traz logo um vampiro, que é pra sugar meu sangue e me impedir 

de ter que ouvir esses desastres. 

 

CENA 12-A – COLÉGIO 

Arthur e Melissa estão conversando. 

MELISSA – Me conta como foi isso da assistente social. 

ARTHUR – Ela apareceu em casa. Parece que alguém denunciou que eu moro 

sozinho e sou menor de idade. 

MELISSA – Por isso que você não atendeu o celular quando te liguei ontem. 

ARTHUR – Eles confiscaram tudo, Mel. Até o celular. 

 

CENA 13 – COLÉGIO 

Miguel e Tiago assistem à conversa de Arthur com Melissa. 

MIGUEL – Legal isso, né? 

TIAGO – Isso, o quê? 

MIGUEL – Que a Melissa e o Arthur estão se reaproximando. 

TIAGO – Ué, mas você não é a fim dela? 

MIGUEL – Não. A gente é só amigo. Ela é apaixonada pelo Arthur. Sempre foi. 

TIAGO – Pois é... O Arthur também não consegue esquecer essa garota. 
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CENA 12-B – COLÉGIO 

Arthur e Melissa continuam conversando. 

MELISSA – E essa mulher vai ficar na sua cola até aqui? 

ARTHUR – Parece que ela veio só hoje para conversar com o diretor. Mas eu 

vou ter que ficar no abrigo. É caminho fixo: abrigo/escola, escola/abrigo. 

MELISSA – Nossa, eu não sabia que eles seriam tão rígidos assim, senão... 

ARTHUR – Senão o quê? Você tem algo a ver com isso? 

MELISSA – Arthur, não fica bravo. 

ARTHUR – Eu não acredito. Foi você que ligou pra eles?! 

MELISSA – Lógico, eu tava preocupada com você! 

ARTHUR – Você queria me afastar pra poder ficar à vontade com o Miguel, não 

é mesmo? Pois saiba que não precisava fazer isso! Eu quero que seu 

relacionamento com ele se exploda! 

MELISSA – Eu não tenho nada com o Miguel! Fiz o que fiz pensando em você. 

Você estava se alimentando mal, praticamente sem dinheiro. 

ARTHUR – Eu tinha um cheque que minha mãe deixou. 

MELISSA – Que acabaria num segundo e você teria que viver das esmolas que 

ganha na rua. 

Melissa fala e se arrepende. 

ARTHUR – Esmola? Até você tá me chamando de mendigo? 

MELISSA – Foi modo de dizer, Arthur. 
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ARTHUR – Quer saber a novidade? Não tem mais rodoviária. Acabou tudo. 

Minha vida acabou. Por causa de você. 

Arthur se afasta. 

MELISSA – Arthur... 

Ele não responde ao chamado. 

 

CENA 14 – QUARTO 

Luísa está arrumando as malas e Fernando chega de fininho. 

LUÍSA – Nossa, que susto! 

FERNANDO – Achou que fosse um fantasma? 

LUÍSA – Sei lá. Você entrou sem fazer barulho. 

FERNANDO – Eu fui falar com minha mãe. 

LUÍSA – Não precisava. Eu não tô mais no clima de ficar aqui contra a vontade 

dela. 

FERNANDO – Seria contra mesmo, porque ela tá irredutível. Desculpa. 

Luísa fecha o zíper da mala e vai acariciar Fernando. 

LUÍSA – Não tem por que se desculpar, Nando. A gente sabe que não é culpa 

sua. 

FERNANDO (retribuindo a carícia) – Então a gente continua de bem? 

LUÍSA – Claro! Primos gêmeos sempre. 

Eles sorriem, ainda bem próximos. 
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CENA 15 – ESCRITÓRIO  

Laika se aproxima de Paulo. 

PAULO – Tá passando mal? 

LAIKA – Não. Ao contrário. Tô preparada. Vai. 

PAULO – Vou pra onde? 

LAIKA – Fala mais uma notícia ruim. Dá mais um soco no estômago. 

PAULO – Exagerada... Mas não tem nada, por enquanto, não. 

LAIKA – Nada com a Melissa? Nem com o Miguel? 

PAULO – Que eu saiba, não. 

LAIKA – E a gente confirma o ensaio pra hoje à tarde, então? 

PAULO – Só com os dois? 

LAIKA – Os dois e você. 

PAULO – Vai ser um ensaio incompleto, mas é você que manda. 

 

CENA 16 – COLÉGIO 

Ramon está com Renato, que agora usa a echarpe de Cristina. 

RENATO – Ainda não entendo como você conseguiu entrar hoje sem sua mãe. 

RAMON – Escrevi um bilhete em nome dela dizendo que não poderia vir. 

RENATO – E o pamonha do diretor acreditou? 

RAMON – Eu forjei a assinatura. Ficou perfeita. 

RENATO – Ramon, você é do mal mesmo. 
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RAMON – E você tá parecendo um pavão com essa echarpe. 

RENATO – Ah, fala a verdade: o Mark deu a volta por cima, depois de tudo que 

a gente aprontou com ele ontem, é? 

RAMON – “Mark”? Tá amiguinho dele agora, é? 

RENATO – É só jeito de falar. Todo mundo chama ele assim. 

RAMON – Nós não somos todo mundo. Nós temos um objetivo, e ele só aumenta 

a cada saída que aquele viadinho encontra. 

RENATO – Você vai aprontar com ele de novo? 

RAMON – De uma forma que ele nunca vai esquecer. 

 

CENA 17 – QUARTO 

Fernando continua abraçado a Luísa. 

FERNANDO – Tá bom ficar assim, abraçadinho? 

LUÍSA (incomodada) – Na verdade, você tá me apertando um pouco demais. 

FERNANDO – É pra você sentir a pegada. 

LUÍSA (incomodada) – Nando... Para... 

FERNANDO – Qual é, Luísa? A gente tá sozinho aqui em casa. Você tá indo 

embora. Não custa nada. 

LUÍSA – Nando, a gente é primo. 

FERNANDO – Mas primos também podem sentir tesão um pelo outro, não 

podem. 

LUÍSA (tentando se soltar) – Nando, me solta! 

FERNANDO – Só depois que você me deixar experimentar... 
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LUÍSA (assustada) – Nando, esse não é você! Esse é seu lado mau! 

FERNANDO – Meu “mau” te ama. 

Fernando tenta beijar Luísa a força. Ela morde o lábio dele, e ele se afasta de 

dor. 

FERNANDO – Você tá louca, Luísa? Sua canibal! 

LUÍSA – Louco tá você, Fernando! Sua mãe tinha razão. Não posso mais 

continuar aqui. 

Luísa pega as malas e sai. 

 

CENA 18 – RODOVIÁRIA 

Arthur está assustado, tentando se esconder pela rodoviária. Ele vê Luísa 

chegando, transtornada, com as malas. 

ARTHUR (a distância, para si) – Luísa? 

 

CENA 19 – ANFITEATRO 

Miguel, Melissa, Paulo e Laika estão conversando, no palco. 

LAIKA – Fico muito contente que pelo menos com vocês dois eu posso contar. 

MELISSA – Olha, de coração, Laika... Eu não tô no clima pra nada hoje. 

LAIKA – Foi pelo que rolou com seu namorado, né? Ou ex-namorado... Não sei 

o que vocês são. 

MELISSA – Nem eu sei, Laika. Nem eu sei. 

MIGUEL – A Melissa tentou ajudar, mas parece que o Arthur não entendeu bem 

o ponto. 
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PAULO – Espera! Foi a Melissa que dedurou o Arthur? 

LAIKA (repreendendo) – Paulo! Isso não é pergunta que se faça... Mas já que 

fez... Foi você, Mel? 

MELISSA – Ele estava vivendo a base de miojo e água. Comia uns salgados 

velhos na rodoviária de vez em quando. Mas ele ia acabar passando mal 

qualquer hora. 

MIGUEL – Ela fez o que qualquer um deveria ter feito. 

LAIKA – Entendo... Entendo porque eu também fiz o que qualquer uma deveria 

ter feito. 

PAULO – O que você fez? 

LAIKA – Coloquei você na banda, criatura! 

MELISSA – Espera! O Paulo vai entrar na banda? 

MIGUEL – Eu também não tava sabendo dessa. 

PAULO – Acreditem, nem eu esperava. 

LAIKA – Meninos, vocês precisam ouvi-lo cantar. Vai ser show incluir ele como o 

quinto elemento. 

PAULO – Ou terceiro, né? 

MELISSA – Não, gente... O Arthur, a gente consegue convencer a assistente 

social a deixar ele continuar... 

PAULO – Tá, mas e a Luísa? 

MELISSA – O que tem a Luísa? 

MIGUEL – Eu também não tô sabendo. Nossa, tô tão por fora! 

LAIKA – Ela voltou pro Rio de Janeiro. 
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MIGUEL – Quê? 

MELISSA – Como assim, gente? 

LAIKA – É, eu tive a mesma reação que vocês... 

PAULO – Parece que a tia colocou ela pra fora de casa, algo assim... 

 

CENA 20 – RODOVIÁRIA 

Arthur e Luísa estão conversando. 

ARTHUR – Ela te expulsou de casa? 

LUÍSA – Bem dizer, fez o convite pra eu me retirar. Mas e você? Achei que você 

estaria com a assistente social uma hora dessas. 

ARTHUR – Eu fugi. 

LUÍSA – Quê? 

ARTHUR – Na saída da colégio... Eu pulei o portão dos fundos. 

LUÍSA – Cara, como assim? Isso vai complicar pro seu lado. 

ARTHUR – Mais complicado do que já tô, impossível. 

LUÍSA – E você pretende fazer o quê? Ficar se escondendo na rodoviária pra 

sempre? 

ARTHUR – Não sei ainda... 

LUÍSA – Eu sei que ainda preciso comprar a passagem de volta pro Rio... 

ARTHUR – É isso! 

LUÍSA – Isso o quê? 

ARTHUR – Deixa eu ir com você. 
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LUÍSA – O quê? Tá ficando louco? 

ARTHUR – Pensa bem: na capital, eles jamais vão me encontrar. E eu poderia 

conseguir um trabalho... Lá o cabide de empregos é bem maior... 

LUÍSA – Arthur, eu não posso deixar você dormir em casa. 

ARTHUR – Eu fico num hostel... 

LUÍSA – Você sabe que precisa pagar pra ficar em hostel, né? 

ARTHUR – O cheque! 

LUÍSA – Quê? 

ARTHUR – Eu dou um jeito de sacar esse cheque... Finjo que perdi documento, 

qualquer coisa assim... Lá no Rio, eles não devem criar tanto caso. 

LUÍSA – Tá, mas e daí? 

ARTHUR – Daí eu consigo pagar um quarto compartilhado, coisa simples, só pra 

dormir mesmo. 

LUÍSA – Arthur, eu não tô gostando dessa ideia. 

ARTHUR – Falta pouco pra eu completar 18, Luísa! Mais algumas semanas, e 

eu sou um escravo livre. 

LUÍSA – Cara, o colégio Princesa Isabel realmente não te fez bem. 

ARTHUR – Vai, me diz... Posso ir com você? 

LUÍSA – Não sou sua sinhazinha. Se você acha que vai se dar bem, vambora! 

Tem grana ou eu pago seu bilhete? 

ARTHUR – Relaxa que as moedas que consegui tocando aqui ainda me valem 

de alguma coisa. Mas a gente vai de comercial, né? 

LUÍSA – E eu lá sou rica pra pagar executivo? 



João Paulo Hergesel 

 

  

224 

ARTHUR – Menos mal... Até porque nesses não pedem documento. 

Arthur e Luísa se dirigem à cabine de vendas. 

 

CENA 21 – ANFITEATRO 

O trio Miguel, Melissa e Paulo está improvisando uma apresentação. Terminam. 

LAIKA – Muito bom, vocês três... Olha, tá tri! Trilegal! 

PAULO – Baixou a gaúcha, então? 

LAIKA – Capaz...! 

Eles riem. O celular de Melissa toca. 

MELISSA (indo pra um canto) – Alô? 

Os outros três continuam a conversa. 

MIGUEL – É tão interessante essa inversão de papéis, não é, não? 

LAIKA – Que inversão? 

MIGUEL – Ah, primeiro o Paulo era seu empresário. Agora você é que é a 

produtora dele. Algo meio troca-troca. 

PAULO – Curte um troca-troca, é? 

MIGUEL (rindo) – Não foi isso que eu quis dizer... 

Os três riem. Melissa chega aflita. 

MELISSA – Pessoal! 

LAIKA – Ai, não! Conheço essa cara. Lá vem bomba. 

MELISSA (desesperada) – Explosão nuclear. 

PAULO – Que foi, garota? Pra que esse desespero todo? 



RevoltZ 

 

  

225 

MELISSA – A tal Sandra, da assistência social, acabou de me ligar. 

MIGUEL – O Arthur deu alguma dor de cabeça? Porque você não é namorada 

mais dele, não tem obrigação... 

MELISSA – O Arthur fugiu! 

Os três ficam com expressão de “quê?”. 

 

CENA 22 – ÔNIBUS 

Luísa e Arthur estão de fato a caminho do Rio de Janeiro. 

LUÍSA – Você não acha bom avisar alguém? 

ARTHUR – A assistente social? “Alô, tô fugindo de você. Não venha ao meu 

encontro!”? 

LUÍSA – Não, bobo! Mas a Melissa pode ficar preocupada. 

ARTHUR – A gente não tem mais nada, você sabe... 

LUÍSA – Eu sei, mas ela é do tipo que continua se preocupando. E tem seus 

outros amigos... O Tiago, por exemplo. 

ARTHUR – A gente já tá longe da cidade? 

LUÍSA – Umas duas horas de distância. 

ARTHUR – Então me empresta o celular. 

 

CENA 23 – CARRO 

Laika, Paulo, Melissa e Miguel estão fazendo uma ronda na cidade, em busca de 

Arthur. 

PAULO – A gente já passou nessa rua. Não passou, não? 
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MIGUEL – Pede pro GPS ir marcando o caminho... 

MELISSA – Nossa, Laika! Obrigada mesmo por ter se oferecido pra ajudar na 

procura pelo Arthur. 

LAIKA – Imagina. É o mínimo que eu poderia fazer. Agora nós somos 

praticamente uma família. 

MIGUEL – Mel, será que ele não tá na rodoviária? Ele tá sempre lá! 

MELISSA – Foi o primeiro lugar que a Sandra procurou. Mas seria óbvio demais, 

não? 

O celular de Melissa dá um toque. 

LAIKA – Olha o zap-zap apitando. 

MELISSA (vendo o celular) – Gente, é o Arthur! 

PAULO – Quê? Onde é que ele tá? 

MELISSA – Ele foi pro Rio. 

MIGUEL – Quê? 

LAIKA – Como assim? 

MELISSA – Ele disse que vai começar uma nova vida lá e pediu para não ir atrás 

dele. 

PAULO – Ele foi de ônibus, certo? 

MELISSA – Acredito que sim. 

PAULO – Então vamos pra lá! De carro a gente chega antes dele e pega o 

foragido assim que ele encostar na rodoviária. 

LAIKA – Falou como o verdadeiro Rin-Tin-Tin... Isso é, se o Rin-Tin-Tin falasse. 

Mas gostei de ver! 
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CENA 24 – ÔNIBUS 

Luísa está adormecendo no ombro de Arthur. 

LUÍSA (sonolenta) – O balanço do ônibus... (Boceja)... me dá tanto sono. 

ARTHUR – Aproveita pra dormir que eu tô elétrico. Ansioso mesmo, sabe? 

LUÍSA – Se eu babar, promete que me acorda? 

ARTHUR (olhando para frente e franzindo a testa) – Luísa, que é que tá 

acontecendo ali na frente? 

LUÍSA (assustada) – Ai meu Deus! 

 

CENA 25 – CARRO 

Laika, Paulo, Melissa e Miguel estão parados no tráfego. Miguel está com fones 

no ouvido. 

LAIKA – Ô trânsito do inferno! (Gritando pra quem está do lado de fora): A mãe 

de vocês não lhes ensinou a dirigir? Babacas! 

PAULO – Horário de pico, Laika. Sempre tem trânsito. 

MELISSA – Assim a gente não vai chegar antes dele. Assim, a gente não vai 

pegar ele na rodoviária e ele vai sumir naquela imensidão de Rio. 

LAIKA – Não se preocupa, Mel, que minha bruxaria é forte. A gente chega antes, 

nem que pra isso o ônibus tenha que quebrar no caminho. 

MELISSA (observando Miguel) – E que música é essa que você tanto ouve, hein, 

Miguel? 
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MIGUEL – Tô tentando achar uma rádio com noticiário, pra saber se falam do 

trânsito e se dão uma dica de via descongestionada. 

PAULO – Põe no alto-falante aí então! 

MIGUEL – Achei! 

Miguel põe o celular no alto-falante. 

RÁDIO – “Radar Móvel FM. A rádio 24 horas ligada no trânsito do Estado do Rio 

de Janeiro”. 

LAIKA – “Radar Móvel”? Nome bem a caráter mesmo, hein?! 

MELISSA – Shh! Escuta... 

RÁDIO – “Rodovias que ligam o interior sentido Rio continuam congestionadas...” 

LAIKA – Ah, vá! Nem tinha percebido. 

MELISSA (estressada) – Cala a boca, Laika! 

LAIKA (para si) – Eita... nervosinha. 

RÁDIO – “Faixas com 50 quilômetros de tráfego, segundo o helicóptero do 

jornalismo. Sem vias de acesso livres”. 

MELISSA – Ai, ferrou! 

MIGUEL – Calma! Se a gente tá parado no trânsito, o ônibus também tá. 

RÁDIO – “Notícia de última hora! Atentado a ônibus assusta moradores da região 

de Cachoeiras de Macacu”. 

MELISSA – Ai, meu Deus! Meu Deus! Meus Deus! 

MIGUEL – Calma, Mel! Tem centenas de ônibus passando nessa região. A gente 

nem sabe o que aconteceu.  

PAULO – Aumenta isso aí. 
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RÁDIO – “Ônibus vindo do interior do Estado, rumo a capital, é invadido na RJ-

116. Meliantes atearam fogo antes de todos os passageiros desembarcarem. Até 

as últimas informações, não se sabe o estado das vítimas”. 

Paulo e Laika entram em choque. Melissa desmaia. 

MIGUEL (socorrendo Melissa) – Mel! Mel! 

 

<<FIM>>
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CENA 01 – ANFITEATRO 

Laika está com o olhar estatelado em direção ao palco. Paulo chega. 

LAIKA – O sonho da banda acabou. 

PAULO – Como assim, Laika? Do que é que você tá falando? 

LAIKA – Arthur e Luísa. Não tem como continuar o projeto sem eles. Seria 

desrespeito. 

PAULO – O mundo não pode parar por causa de um acontecimento, Laika. 

LAIKA – Um acontecimento trágico, você diz, né? 

PAULO – Pensa que a Melissa e o Miguel... 

LAIKA – Eles estão muito abalados. Não quero falar de banda com eles. 

PAULO – Eles precisam da arte pra sair desse momento. 

LAIKA – Acho que nem a arte é capaz de ajudar. 

PAULO – Então, a gente dá mais um tempo. Depois volta com a banda. 

LAIKA – Não sei, não... 

PAULO – Melissa estará aqui. Miguel estará aqui. Eu estarei aqui. 

LAIKA – A gente não conseguiu fazer nenhum ensaio decente até agora.  

PAULO – Temos tempo... 

LAIKA – Tempo é dinheiro! 

PAULO – Você nunca se preocupou com dinheiro, Laika. 

LAIKA – Até perder o último centavo investindo nisso tudo. 

PAULO – Como assim? 
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LAIKA – Eu tô falida de vez, Paulo. Sem grana pro aluguel desse lugar. 

PAULO – A gente ensaia em outro ponto. 

LAIKA – Sinto muito fazer isso com você, querido. 

PAULO – Fazer isso o quê? 

LAIKA – Colocar um sonho em suas mãos e arrancá-lo antes mesmo de você 

curtir. 

PAULO – Laika, eu já superei várias decepções nessa vida. 

LAIKA – E agora vai ter mais essa. 

PAULO – Pensa melhor... 

LAIKA – Não tem o que pensar mais. 

PAULO – Então é isso? Você simplesmente vai entregar o jogo? 

LAIKA – Você sabia que a Laika morreu no espaço? Com fome. Com frio. 

Sozinha. No espaço. Pobre cachorrinha. Por que é que fui escolher esse nome 

artístico, hein?! 

PAULO – Por que você tá mudando de assunto? 

LAIKA – A gente não pode mais prolongar o que chegou ao fim. 

Paulo se mantém em silêncio. 

LAIKA – Eu vou dar um pulo na casa da dona Aurora, tia da Luísa, depois, tá? 

PAULO – Ah, eu vou junto, então. 

LAIKA – Isso. Vai ser bom pra Luísa ver que a gente continua amigo dela. 

Ambos sorriem compassivos. 
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CENA 02 – CASA DE AURORA 

Aurora está no sofá, com o olhar aflito, quando Fernando entra empurrando 

Luísa. A garota está em uma cadeira de rodas, com as duas pernas enfaixadas. 

AURORA – Luísa! 

LUÍSA (séria) – Oi, tia. 

AURORA – Luísa, me desculpe! Se eu soubesse que isso ia acontecer. 

LUÍSA – Não tinha como você saber. Ninguém pode prever esse tipo de 

fatalidade. 

AURORA – Me corta o coração ver você em uma cadeira de rodas. 

LUÍSA – É passageiro, tia. Até a perna se recuperar. 

AURORA – Foi queimadura de 3.º grau, Luísa! Você correu o risco de ter que 

amputar... Ai, não quero nem pensar nisso! 

LUÍSA – Talvez fosse melhor ter arrancado logo essas duas pernas fora do que 

ficar com as cicatrizes que elas vão deixar. 

FERNANDO – Chega, Luísa! Eu fiquei quieto o tempo todo na ambulância, mas 

agora eu vou falar. 

LUÍSA – Cala a boca, Fernando! 

FERNANDO – Cala a boca você! 

AURORA – Você não tá vendo que ela tá sofrendo? 

FERNANDO – Luísa, você foi praticamente queimada viva. Ficou duas semanas 

na UTI, em coma induzido, enquanto eles tratavam das suas pernas. Agora, você 

está em casa, viva, cheia de saúde e vai ficar se incomodando com algumas 

cicatrizes? 

LUÍSA – Agora vai dizer que você não se importa com cicatrizes? 
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FERNANDO – Quer saber? Não! Hoje, não! Nessas últimas semanas, eu criei 

coragem e fui ao psiquiatra. 

LUÍSA – Sério? Você não me contou nada... 

FERNANDO – Eu não ia te incomodar com você nesse estado. 

LUÍSA – Tá... Mas como é que você tá? 

FERNANDO – A gente tá trabalhando em tudo que eu tenho passado. Eu tô 

medicado. 

AURORA – Ainda acho que você não é louco pra ficar tomando remédio 

controlado. 

FERNANDO – Mãe, você não vai aprender nunca, né? Eu não sou louco. Eu 

tenho um pequeno distúrbio que já está sendo curado. E não tomo os 

medicamentos porque quero. Por acaso você toma seus remédios pra pressão 

porque quer? 

AURORA – É diferente. Minha pressão sobre. O cardiologista diagnosticou. 

FERNANDO – Ué, mas a pressão também faz meu cérebro desandar. O 

psiquiatra diagnosticou. Qual é a diferença? 

LUÍSA – Tia, o que importa é que ele tá bem. 

FERNANDO – Muito bem! Não tive nenhum surto desde que comecei o 

tratamento. 

LUÍSA – Mas você tá tratando com um psicólogo também? 

FERNANDO – Tenho terapia toda terça. E o grupo de apoio no centro que a 

Melissa frequenta toda semana. 

AURORA – Também não gosto dessa ideia de você se metendo com espírito. 
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FERNANDO – A senhora que devia ir, sabia? Quem sabe reforma esse seu 

coração?! 

Aurora faz o sinal da cruz. 

LUÍSA – Eu. 

FERNANDO – Você o que, Luísa? 

LUÍSA – Eu quero ir. 

AURORA – Você também? Não prefere ir na igreja comigo? 

LUÍSA – Qualquer lugar que me acolha, sabe? Acho que vai ser útil pra me ajudar 

a entender que, bem... Que eu vou ficar com as pernas disformes. 

FERNANDO – Você continuará linda, pode ter certeza. 

LUÍSA – Valeu. Eu acho. 

AURORA – Por falar em “acho”, acho que seu amigo vai para o quarto normal 

hoje, né? 

LUÍSA – O Arthur? Ele ficou muito machucado? Com esse transtorno todo na 

minha cabeça, nem me lembrei de perguntar como ele tá. 

FERNANDO – Ele tá melhor que você. Quer dizer, talvez ele fique receoso de 

andar sem camisa, mas não vai se preocupar com as pernas. 

AURORA – Ele queimou o abdome. 

LUÍSA – Gente, isso deve doer. 

AURORA – Parece que correu o risco de perder alguns órgãos. Por isso ficou 

em coma induzido por mais tempo. Mas já teve o risco de morte descartado. 
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CENA 03 – QUARTO DE HOSPITAL 

Melissa está no quarto, observando uma enfermeira ouvindo o coração de Arthur. 

Ele está com o tórax e o abdome enfaixados. 

MELISSA – Ele parece que tá dormindo. 

ENFERMEIRA – E realmente tá. Já saiu do coma. Agora é só questão de tempo 

até o efeito do sedativo acabar. Mas veja pelo lado bom: nem da ajuda dos 

aparelhos ele precisa mais. 

MELISSA – Foram tantas preces e tantos reikis direcionados a esse garoto, que 

você não faz ideia. 

ENFERMEIRA – Ter o pensamento positivo sempre ajuda! 

A enfermeira guarda o estetoscópio. 

ENFERMEIRA – Bem, tenho outros pacientes pra verificar. Qualquer coisa, é só 

me chamar pelo botão. 

MELISSA – Sem problemas. Bom trabalho. 

ENFERMEIRA – Obrigada. 

A enfermeira sai. Melissa se aproxima de Arthur. 

MELISSA – Nunca mais me assusta desse jeito, tá? Se você soubesse quantas 

noites precisei enganar os médicos pra poder ficar segurando sua mão... 

Arthur se move vagarosamente. 

MELISSA – Ai, você tá acordando... 

Arthur abre vagarosamente os olhos. Melissa sorri. 

MELISSA – Bom dia, dorminhoco. 

Arthur tenta falar, mas demonstra dificuldade. 
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MELISSA – Shh! Fica quietinho. Não faz esforço, não. Quer que eu pegue um 

pouco de água pra você? 

ARTHUR – Mmm... Mmm... 

MELISSA – Melissa... Sim... Sou a Melissa... 

ARTHUR – Mãe... 

MELISSA (assustada) – “Mãe”? 

 

CENA 04 – FRENTE DO COLÉGIO 

Miguel está acompanhando Marcos até a escola. 

MARCOS – Já disse que você não precisa ficar me trazendo. O Ramon parou de 

pegar no meu pé. Tô de boa. 

MIGUEL – Ah, eu só tô fazendo minha caminhada matinal. Não tenho culpa que 

seu colégio fica no caminho. 

MARCOS – Nesse caso... Valeu pela companhia! 

Marcos cumprimenta Miguel. Miguel tem um flash. 

MIGUEL – Ih, rapaz! Peraí... É hoje, não é? 

MARCOS (disfarçando o riso) – Hoje o quê? 

MIGUEL – É hoje, sim... E você não me fala nada. 

MARCOS (sorrindo) – Não sei do que você tá falando. 

MIGUEL – Parabéns, bro! 14 anos, né? 

MARCOS – Ah, achei que você fosse esquecer. 

MIGUEL – Eu tava quase. 



João Paulo Hergesel 

 

  

240 

MARCOS – Ah, alguma rede social ia te avisar depois. 

MIGUEL – Mas depois seria tarde demais. 

MARCOS – Antes tarde do que nunca. 

MIGUEL – Vamos combinar de comer uma, dar um rolê, sei lá...? 

MARCOS – Demorô! 

MIGUEL – Então faz assim... Vou pensar num passei maneiro, só nós dois, e daí 

te dou um toque pra gente se encontrar, falou? 

MARCOS – Fechado. Só não vale ser no banheiro do shopping, onde a gente se 

conheceu. Não tô a fim de passar o níver ouvindo descargas. 

Miguel ri. Ramon está de olho, distante. 

 

CENA 05 – ESCRITÓRIO 

Laika está arrumando algumas pastas quando Paulo entra com notícias. 

PAULO – Good news! 

LAIKA – Hum... Internacionalizou...  

PAULO – É sobre a Luísa. Ela já está na casa dela. 

LAIKA – Ah, então a gente já vai já fazer a visita! 

PAULO – Calma que tem mais. 

LAIKA – O quê? Não vai me dizer que você tá grávido? 

PAULO – Ah, lógico que não... É o Arthur! 

LAIKA – Ele tá grávido? 

PAULO – Ele tá acordado. 
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LAIKA – Ufa! Menos mal. 

PAULO – A gente dá um pulo no hospital depois ou espera ele voltar pra casa. 

LAIKA – Melhor esperar. Não gosto de hospitais. Aquele cheiro de éter me dá 

ânsia. 

PAULO – Ué, tá grávida? 

LAIKA (sarcástica) – Rá. Rá. Rá. 

 

CENA 06 – QUARTO 

Fernando está acomodando Luísa na cama. 

LUÍSA – Valeu, Nando! 

FERNANDO – Valeu por você ter escolhido voltar pra cá. 

LUÍSA – Não tive escolha. Era mais perto do hospital. 

FERNANDO – Falando assim, parece que você nem queria ficar mais com a 

gente. 

LUÍSA – Desculpa. Ainda tô desnorteada, sem saber usar as palavras direito. 

FERNANDO – Eu entendo. Aliás... A gente precisa conversar... 

LUÍSA – Sobre...? 

FERNANDO – A maneira como você saiu... Aquele dia, antes do acidente... 

LUÍSA – Hum... Que tem? 

FERNANDO – Preciso te pedir desculpa. Aliás, eu te peço perdão. Perdão é mais 

que desculpa, né? 
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LUÍSA – Eu sei que não era você ali, Nando... Quer dizer, era você, mas não era 

você. 

FERNANDO – Sei lá o que me aconteceu... Parecia que eu tava possuído, sabe? 

LUÍSA – Me deu um pouco de medo. 

FERNANDO – Cheguei até a comentar isso lá com a galera do centro espírita da 

Melissa, sabia? 

LUÍSA – Sério? 

FERNANDO – É... Mas eles me falaram que nem tudo é influência espiritual. Meu 

caso mesmo, era físico. E a gente comprovou com a consulta ao psiquiatra. 

LUÍSA – Fico feliz por você, tipo, muito mesmo. Feliz por você estar se cuidando, 

melhorando, voltando a ser o primo fofo que eu sempre tive. 

FERNANDO – E seu primo fofo vai estar sempre do seu lado, tá? Seja dia, seja 

noite, vou te ajudar com tudo, tá? 

LUÍSA – Você sabe que sua mãe disse que vai contratar uma cuidadora pra me 

ajudar, né? Pelo menos nesse início, até eu me adaptar. 

FERNANDO – E você vai mesmo confiar numa cuidadora desconhecida pra, por 

exemplo, te dar banho? Se eu fosse você, iria preferir o priminho que já te 

conhece há 17 anos... 

LUÍSA (séria) – Preciso responder? 

FERNANDO – Só tô brincando... Nada além disso. Também prometo. 

LUÍSA – Nossa, é tanta promessa que daqui a pouco você vai começar a subir 

escada de joelho... 

FERNANDO – Perde o viço, mas não perde o bom humor. 

LUÍSA (com biquinho “francês”) – Jamais, mon amour! 
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CENA 07 – QUARTO DE HOSPITAL 

Arthur e Melissa conversam. 

MELISSA – Então você “sonhou” com sua mãe todo esse tempo? 

ARTHUR – Era como se ela estivesse ao meu lado o tempo todo. 

MELISSA – Mas você sabia que estava... em coma? 

ARTHUR – Foi estranho. Era como se eu estivesse num ambiente meio cheio de 

névoa, sabe? 

MELISSA – Algo como um outro plano? 

ARTHUR – Isso, uma realidade paralela. Um lance meio Stranger Things. 

MELISSA – Acho que você é a primeira pessoa com quem converso que me 

conta de uma experiência do tipo. 

ARTHUR – Você acha que pode ter algum lance espiritual? 

MELISSA – Olha, pode ter sido só sua mente reagindo devido ao tanto de 

medicamentos que te deram. Você ficou quase três semanas dopado. 

ARTHUR – Mas... 

MELISSA – Mas pode ter sido o que a gente chama de “experiência de quase 

morte”. 

ARTHUR – Eu morri e ressuscitei? 

MELISSA – Não. Não é isso. Seu espírito se desprendeu do corpo, mas não era 

sua hora de desencarnar. Então, enquanto seu corpo ficou sendo cuidado pelos 
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médicos daqui, seu espírito ficou sendo cuidado pelos médicos de lá. Isso 

explicaria a presença constante da sua mãe, inclusive. 

ARTHUR – Então, na prática, eu tava vivo, mas tava morto? Ou quase morto? 

Um morto vivo? 

MELISSA – Em outras palavras, isso. 

ARTHUR (brincalhão) – Tipo um zumbi? 

MELISSA (rindo) – Para de ser bobo! 

Arthur começa a rir, mas se contorce de dor. 

ARTHUR – Rir é doloroso. 

MELISSA – Posso imaginar. Você perdeu parte do fígado e do intestino. 

ARTHUR – Isso quer dizer que eu não vou sair tão cedo daqui, né? 

MELISSA – Acho que fica mais alguns dias de molho. 

ARTHUR – Beleza! 

MELISSA – “Beleza”?  

ARTHUR – Bom, você disse que eu já tô aqui há três semanas, certo? 

MELISSA – Praticamente isso. 

ARTHUR – Se eu ficar mais umas três, sabe o que isso significa? 

MELISSA – Que você vai ficar seis semanas? 

ARTHUR – Além disso, rainha da matemática... Que eu completarei 18 anos aqui 

no hospital! 

MELISSA – E desde quando fazer aniversário em hospital é uma coisa divertida? 
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ARTHUR – Desde quando você se torna maior de idade e não precisa voltar para 

o abrigo de menores. 

MELISSA – Que maioral! Bom raciocínio... Sinal de que sua mente tem 

funcionado bem. 

ARTHUR – Tanto tempo em descanso, deu tempo de ela se fortalecer. 

MELISSA – Aliás, sobre esse lance com a assistência social... Eu não imaginei... 

ARTHUR – Você não tem culpa! Você tava pensando em fazer o melhor. 

MELISSA – No fundo, eu tenho culpa, sim. Se eu não tivesse ligado pra eles... 

Se eles não tivessem recolhido você... Se você não tivesse fugido... Bem, você 

não estaria aqui hoje. 

ARTHUR – Não é você que me ensinou a lei da Causa e Efeito? 

MELISSA – E o que isso tem a ver? 

ARTHUR – Tudo que a gente faz volta pra gente. Eu fui tão idiota com você todo 

esse tempo... Agora, tô aqui e você tá do meu lado. Esse incidente que houve... 

Talvez eu precisasse desse choque de realidade para aprender a te dar valor. 

MELISSA (emocionada) – Puxa, Arthur, eu não imaginava... 

ARTHUR – Amigos? 

Melissa se frustra. 

MELISSA (sem graça) – Claro. Amigos! 

 

CENA 08 – QUADRA 

Marcos está na quadra, com as amigas do grupo de poesia, quando Cristina 

aparece com um envelope (de carta). 
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MARCOS – Até que enfim, Cris! Foi buscar uma trova no tempo da Idade Média? 

As meninas riem. 

CRISTINA – Engraçadinho! Não é porque é seu aniversário que você tem direito 

de fazer piadinha comigo, tá? 

MARCOS – Ah, vai bancar a ofendida, agora? 

CRISTINA – Me respeita senão não te entrego esse envelope. 

AMIGA 1 – Uh, mistério! 

MARCOS – Ué, que é isso? 

CRISTINA – Sei lá. O tiozinho da cantina disse que um rapaz deixou lá, com seu 

nome, e perguntou se eu te conhecia. 

AMIGA 2 – Olha... Admiradora secreta, será? 

AMIGA 1 – Não ouviu ela dizer que um “rapaz” deixou? 

AMIGA 2 – Ah, pode ter sido o BFF da admiradora, ué... 

MARCOS – Dá aqui que a gente já descobre. 

Marcos pega a carta da mão de Cristina e abre. No papel está escrito “Me 

encontre na cachoeira”. 

CRISTINA – E aí?  

MARCOS – Deve ser do Miguel. 

AMIGA 1 – Aquele bofe tudo de bom que você vem com ele? 

AMIGA 2 – Ai, amigo, apresenta ele pra gente. 

CRISTINA – Ué, mas se é do seu amigo... Por que ele não mandou mensagem 

no celular. 
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MARCOS – Você não conhece o Miguel. Ele é cheio das brincadeiras. 

AMIGA 1 – Viu, mas por que ele iria querer te encontrar na cachoeira? 

AMIGA 2 – Ai, será que é uma festa surpresa? Você vai chegar lá e vai estar sua 

família inteira pronta pra sair de trás das pedras e gritar “Surpresa”? 

CRISTINA – Não viaja, garota! 

MARCOS – Acho que é porque é um lugar especial pra ele. Já fui uma vez com 

ele pra lá. 

CRISTINA – Lugar especial aquele fim de mundo? Ninguém vai lá! 

MARCOS – Por isso mesmo. É solitário, calmo... 

AMIGA 1 – Tem quem goste de cachoeira e tem quem goste de poesia, ué. 

CRISTINA – Cada um com suas manias, né... 

 

CENA 09 – QUARTO DE HOSPITAL 

Melissa está de mãos dadas com Arthur, e Miguel aparece para a visita. 

MELISSA – Miguel... Que bom que você veio. 

MIGUEL – Cheguei já faz uns 40 minutos. Mas não me deixaram subir porque 

não era o horário de visitas ainda. 

MELISSA – Eu sei... Só tô aqui porque, você sabe, ter lábia com os médicos tem 

seus privilégios. 

MIGUEL – Se não deixassem você ficar, acho que você se vestia de enfermeira 

ou dava um jeito de quebrar um braço só para poder subir aqui. 

MELISSA – Bem isso... 

ARTHUR – Mel... 
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MELISSA – Oi, Arthur... 

ARTHUR – Ele é amigo seu? 

MIGUEL – Amigo. Falou bem, companheiro. Fica sussa que a gente não tem 

nada. 

ARTHUR – E por que teriam? Vocês se conhecem faz tempo? 

MIGUEL – Como assim? 

ARTHUR – Mel, por que você nunca me falou desse seu amigo? 

MELISSA – Como assim, Arthur? É o Miguel. 

ARTHUR – Miguel? É do seu centro espírita? 

MELISSA – Miguel, da nossa escola! 

MIGUEL – Para de brincadeira, Arthur. A gente tá na mesma sala. 

ARTHUR – Eu não me lembro de nenhum Miguel. 

MELISSA – Arthur, essa zoeira não tem graça. 

ARTHUR – Não tô zoando, Mel... Eu deveria saber quem ele é? 

Melissa e Miguel se entreolham, preocupados. 

 

CENA 10 – QUARTO 

Luísa está na cama, lendo um livro, quando Laika entra. 

LAIKA – Tô entrando, que eu nem preciso ser anunciada. 

LUÍSA – Você já é um verdadeiro anúncio de outdoor, né, Laika? 
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LAIKA – Mulher, me falaram que você tinha sofrido um acidente. Mas você tá 

mais bonita que eu... Tá, talvez um pouco menos... Você é a segunda mais bonita 

deste quarto! 

LUÍSA – Ah. Claro. Você é uma gata, Laika. 

LAIKA – Miau, miau! ... Gente, como é estranho se fingir de felina. Não gostei. 

LUÍSA (rindo) – Meu, você é uma figura! Ou melhor: você é um álbum completo! 

LAIKA – Tá, deixando a diversão de lado... Me fala... Que parada foi essa de um 

bando de assaltante meter fogo justo no ônibus que você tava. 

LUÍSA – Ah, eles anunciaram o assalto. A galera começou a dar a grana que 

tinha. Mas eles ouviram uma viatura, ficaram com medo e deram no pé. 

LAIKA – Mas jogaram um coquetel molotov antes, né? 

LUÍSA – Se fosse um, tava bom! Parecia uma guerrilha em espaço fechado. 

Cena horrível! Quero nem lembrar. 

LAIKA – Você faz bem em tentar esquecer. 

LUÍSA – Acho difícil esquecer completamente porque as marcas na perna ficarão 

para sempre. 

LAIKA – Querida, mulher que é mulher de verdade tem estria, celulite e marca 

de catapora. Você só vai ser mais guerreira, viu! 

LUÍSA – Bem, pelo menos não atingiu o rosto... Nem as cordas vocais, né? 

LAIKA – Você perder essa voz linda... Ai, bate na madeira! 

LUÍSA – Pelo menos eu continuo na banda, né? 

LAIKA – Banda? Então, não vai mais ter banda. 

LUÍSA – Quê? O que aconteceu nesse tempo em que estive apagada? 
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LAIKA – Eu apaguei financeiramente. Tô uma vira-lata de pobre! 

LUÍSA – Bem que eu suspeitei que aqueles 250 mil não existiam. 

LAIKA – Hoje, nem 250 centavos existem.  

LUÍSA – Mas você não vai desistir desse projeto só por isso, vai? 

LAIKA – E você quer que a gente faça o quê? Uma megaprodução com 

orçamento zerado? 

LUÍSA – Você vai achar uma resposta. Você é a Laika! 

Laika sorri. 

 

CENA 11 – QUARTO DE HOSPITAL 

A enfermeira olhando os olhos de Arthur. 

MELISSA – Então é normal isso? 

ENFERMEIRA – Amnésia pós-trauma? Mais comum do que você imagina. 

MELISSA – Mas ele vai voltar ao normal? Digo... Vai se lembrar de tudo? 

ENFERMEIRA – Com o tempo, provavelmente, sim. 

MIGUEL – Mas por que é que ele não se lembra só de mim? Tipo, ele se lembra 

de quase todo o resto. 

ENFERMEIRA – A mente humana é engraçada, não é? Os medicamentos 

decidiram agir só na zona da memória em que você estava, pelo jeito. 

ARTHUR – Meu cérebro é que é uma zona mesmo! 

ENFERMEIRA – Descanse, que você vai se recuperar rapidinho. 

MELISSA (para a enfermeira) – Obrigada. 
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A enfermeira se retira. 

MIGUEL – Ainda acho muito estranho ele ter se esquecido só de mim. 

MELISSA – Na verdade, acho que você não foi o único. 

MIGUEL – Por quê? 

MELISSA (para Arthur) – Arthur... Me fala... Com quem você estava no ônibus 

quando tudo aconteceu? 

ARTHUR – Sei lá, Mel... Tinha umas 50 pessoas ali... 

MELISSA – Não, mas eu digo... Tinha alguém conhecido? Um parente, amigo? 

Arthur faz esforço para pensar. 

ARTHUR – Eu tava indo pro Rio... 

MIGUEL – Com quem? 

ARTHUR – Sozinho... eu acho. Não era? 

Miguel e Melissa se entreolham, mais uma vez. 

 

CENA 12 – QUARTO 

Laika está mexendo nas coisas de Luísa. 

LUÍSA – Laika... 

LAIKA – Oi... 

LUÍSA – Escuta. E o Paulo? Achei que ele viesse também. 

LAIKA – Ele veio. 

LUÍSA – E tá com um manto de invisibilidade? 
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LAIKA – Tá no carro mesmo. Ele ficou com medo de descer e começar a chorar 

ao te ver mal. 

LUÍSA – Era só o que faltava! 

 

CENA 13 – CARRO (LADO DE FORA) 

Paulo está encostado na lataria do carro quando Fernando aparece. 

FERNANDO – E aí... 

Paulo fica em silêncio. 

FERNANDO – Sei que você ainda tá grilado comigo. Eu acho que peguei pesado 

da última vez que a gente se viu... 

PAULO – Pesado? Você jogou uma baleia em cima de mim. E ela tinha acabado 

de comer um elefante. 

FERNANDO – Tecnicamente, as baleias só comem peixes e algas... Seria 

impossível que um elefante... 

Paulo olha torto. 

FERNANDO – Tá. Eu sei. Eu errei. Errei muito nos últimos tempos. Mas agora 

eu tô me esforçando pra melhorar. O médico tem me acompanhado... 

PAULO – Médico? 

FERNANDO – Eu tenho em transtorno que me faz enxergar o corpo de maneira 

distorcida... E avançou a ponto de eu criar vozes dentro da minha cabeça, sabe? 

PAULO – Putz, cara... Que tenso, hein?! 

FERNANDO – Tá mais light agora. 

Ambos se silenciam por um tempo. 
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FERNANDO – Bem, era mais isso mesmo. Eu queria pedir desculpa por tudo. 

PAULO – Valeu. 

Fernando se retira. 

PAULO – Ei, Fernando! 

FERNANDO – Me chama só de Fer... Ou de Nando. 

PAULO – Fer... Nando... Quer sair qualquer hora, tomar um drink, sei lá. 

FERNANDO – Se for sem álcool, até topo. 

Ambos sorriem. 

 

CENA 14 – PORTÃO DO COLÉGIO 

Marcos está saindo empolgado, e Cris o interrompe. 

CRISTINA – Eita que esse encontro vai ser bom mesmo, hein?! 

MARCOS – Encontro? Que encontro? Não tem encontro nenhum... 

CRISTINA – Ué, você não vai encontrar seu amigo lá na cachoeira? 

MARCOS – Ah, isso... É que não é um encontro... 

CRISTINA – É modo de dizer. Você entendeu. 

MARCOS – Saquei. 

CRISTINA – Mas e aí... Quer que eu vá junto ou vai curtir a festa surpresa 

sozinho? 

MARCOS – Se eu soubesse que realmente é uma festa, eu levava você. Mas, 

sabe como é, acho que vai ser um dia de rapazes... 
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CRISTINA – Tipo despedida de solteiro... Mas acho que no seu caso, despedida 

de BV, né? 

MARCOS – Larga mão de ser tonta, Cris. 

CRISTINA – Enfim. Divirta-se lá! 

Cristina sai. 

 

CENA 15 – CARRO 

Laika e Paulo estão conversando. 

LAIKA – Sabe que a Luísa me deu até uma animada? 

PAULO – Animada...? 

LAIKA – Pra continuar com a banda. 

PAULO – Ué, você não deixou eu nem tocar mais no assunto, hoje de manhã. 

LAIKA – Eu sei... Mas é diferente... Ela, mesmo no estado em que tá, com cadeira 

de rodas, precisando de ajuda até pra ir ao banheiro.... Ela não desistiu. Agora 

fico me sentindo estranha, sabe... 

PAULO – Como se estivesse se rendendo ao fracasso? 

LAIKA – Mais ou menos isso. 

PAULO – Você tem duas opções: se entregar a esse sentimento ou... 

LAIKA (direta) – Paulo, vamos recriar a banda!  

Paulo sorri, satisfeito. Laika também. 

 

CENA 16 – QUARTO DE HOSPITAL 
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Miguel está fazendo companhia à Melissa. Arthur está dormindo. 

MIGUEL – Mel, tem certeza de que você não quer ir pra casa? Tomar um banho, 

descansar? 

MELISSA – Eu tô bem. 

MIGUEL – Você pode sair por um tempo, sabe? O Arthur tá dormindo. Eu fico 

aqui com ele. Aproveita que o horário de visitas tá acabando... 

MELISSA – Eu tô bem mesmo, Miguel. Obrigada. 

Miguel tem um insight. 

MIGUEL – Mel, que horas são, por falar nisso? 

MELISSA – Quase cinco da tarde. Por quê? 

MIGUEL – Caraca! Eu fiquei de mandar uma mensagem pro seu irmão, 

marcando de se encontrar. Não queria que o aniversário dele passasse em 

branco. 

MELISSA – Pois é... Dei um beijinho rápido nele hoje de manhã, antes de sair. 

Talvez à noite, nossos pais resolvam encomendar uma pizza. Cola lá em casa. 

MIGUEL – Valeu... Mas eu acho que seria bom dar um alô pra ele... Só que eu 

deixei meu celular em casa. 

MELISSA – Que desapegado você! 

MIGUEL – Desapego, nada. Ele tava quase sem bateria. Deixei carregando. Mas 

sinto que falta um pedaço de mim, sabe? 

MELISSA – Sei como é... Mas olha aqui... Usa o meu. 

Melissa oferece o celular dela. 

MIGUEL – Valeu. 
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Miguel pega. 

 

CENA 17-A – CACHOEIRA 

Marcos chega sozinho à cachoeira. Não há ninguém por perto. 

MARCOS – Acho que cheguei antes dele. 

Ele joga encontra um lugar para se sentir. Deixa a mochila num canto. Tira os 

sapatos. Realmente, se instala no local, aguardando alguém chegar. O celular 

toca. 

MARCOS – Alô, Mel! Ah... Miguel... Cadê você? 

 

CENA 16-B – QUARTO DE HOSPITAL 

Usar cena como contraplano. 

MIGUEL – Pô, Mark... Foi mal... Eu fiquei distraído aqui com o Arthur e nem tive 

tempo de mandar uma mensagem. 

Pausa. 

MIGUEL – Como assim você recebeu um bilhete? 

Melissa mostra-se preocupada. 

MIGUEL – Eu não mandei bilhete nenhum. 

Melissa entra em prece. 

 

CENA 17-B – CACHOEIRA 

Marcos está no telefone. 
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MARCOS – Não tô entendo, Miguel... Se não foi você que deixou o recado... 

Ramon aparece, detrás das árvores. Marcos o vê e deixa o celular cair. 

 

CENA 16-C – QUARTO DE HOSPITAL 

Miguel desliga o telefone. Está aflito. 

MIGUEL – Eu preciso correr, Mel. Acho que o Mark tá numa emboscada. 

MELISSA – Eu vou com você. 

Ela olha para Arthur dormindo. 

MIGUEL – Deixa que eu resolvo isso, tá, Mel? É melhor. 

MELISSA – Tá. Mas me mantém informada, tá? 

MIGUEL – Assim que eu chegar lá, peço pro Mark te mandar uma mensagem. 

Beijo. 

MELISSA – Beijo. 

Miguel sai. Melissa fica em desespero, entre orações. 

 

CENA 18 – ESCRITÓRIO 

Laika está saltitante. 

PAULO – O que aconteceu, maluca? 

LAIKA – Consegui um investidor. 

PAULO – Não brinca! Quem? 

LAIKA – O homem mais rico da cidade! 

PAULO – O prefeito? 
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LAIKA – O bicheiro. 

PAULO – O velhote que faz jogo do bicho? Como assim? 

LAIKA – A gente fez uma troca: ele patrocina a banda, e eu... 

PAULO – E você? Não vai me dizer que... 

LAIKA – E eu não denuncio ele para as autoridades. Credo, como você pensa 

mal de mim. 

PAULO – Por que será, né? 

Eles riem. 

 

CENA 19 – CACHOEIRA 

Ramon se aproxima de Marcos. 

RAMON – Marquinhos, Marquinhos... É de Mark que a galera lá te chama, né? 

Marcos tenta correr. Ramon o segura. 

MARCOS – Me deixa em paz, Ramon. 

RAMON – Não fica com medo de mim, não, cara. A gente é da mesma turma. 

Tem que se dar bem. 

Ramon desliza os dedos pelo pescoço de Marcos. 

RAMON – Não concorda? 

Marcos dá um jeito de pegar o celular. Mexe disfarçadamente. 

 

CENA 20 – QUARTO DE HOSPITAL 

Melissa está em prece. Arthur acorda com um grito e quase a derruba da cadeira. 
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MELISSA – Senhor Jesus, Mestre Todo-Poderoso! O que foi isso, Arthur? 

ARTHUR – Eu lembrei, Mel. Eu lembrei de tudo. Do Miguel, do ônibus, tudo... 

MELISSA – Calma, Arthur... 

ARTHUR – A Luísa... 

MELISSA – Você se lembra da Luísa? 

ARTHUR – Como a Luísa tá, Mel? Ela tá bem? 

Melissa está perplexa com tanta informação. 

 

CENA 21 – CACHOEIRA 

Marcos está no chão, encurralado pelas mãos de Ramon. Ele se debate, para 

tentar se soltar. 

RAMON – Calma, amigo. A gente tem que conversar primeiro. 

MARCOS – Eu não quero papo com você, Ramon... (Grita): Socorro! 

RAMON – Não adianta berrar. Esse lugar é mais deserto que o Saara. 

MARCOS – O que você quer de mim, Ramon? 

RAMON – Você sabe o que eu quero... E sabe que você também quer. 

MARCOS – Eu não quero nada com você. 

RAMON – Qual é... É só ficar quietinho. Prometo que nem vai doer. 

MARCOS (gritando) – Socorro! 

RAMON – Desde aquele dia no banheiro... Eu te dei as dicas... Você nunca me 

correspondeu... Menino mau você, hein?! 

MARCOS – Ramon... Se você não me largar agora... 
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RAMON – Vai fazer o quê? Chorar? 

MIGUEL – Ele não. Mas você vai. 

Miguel aparecer por trás de Ramon com um galho de árvore e fere o garoto. 

Ramon solta Marcos, que corre para perto de Miguel. Ramon percebe que está 

com o braço cortado e o comprime, sentindo dor. 

MIGUEL – Cai fora, Ramon. É sua única chance. 

Ramon sai correndo, todo covarde. Marcos abraça Miguel, muito assustado. 

MIGUEL – Você tá bem? 

MARCOS – Foi horrível... Foi... Foi... 

MIGUEL – Eu imagino. Vou te levar pra sua casa. 

MARCOS – Espera. 

Marcos mexe no celular. 

MARCOS – Eu deixei gravando. 

MIGUEL – Ótimo. Agora temos uma prova pra fazer o Ramon ficar bem distante 

de você. 

Marcos consente com a cabeça. 

 

~~ALGUM TEMPO DEPOIS~~ 

 

CENA 22 – ANFITEATRO 

A galera está reunida para o primeiro ensaio oficial da banda. Conversas 

paralelas. 
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22.1 – Arthur e Luísa 

ARTHUR – Luísa, como é que você tá? 

LUÍSA – Ainda sinto um pouco de dor de vez em quando, sabe? A pele fica 

repuxando. Mas já consigo ficar em pé. Isso é um avanço. E você? 

ARTHUR – Meio zoado por causa da alimentação, totalmente equilibrada. Não 

vejo a hora de comer um x-búrguer daqueles bem cheios de queijo, com fatias 

de bacon, ovo frito... 

LUÍSA – Aí você vai ficar com problema de colesterol. 

ARTHUR – Pode parecer até clichê de televisão, mas o que aconteceu com a 

gente me fez perceber como a vida é passageira. 

LUÍSA – Nem fale! Quando eu vi aquela galera entrando no ônibus... Nossa, eu 

achei que meus dias tinham acabado ali, no ápice dos 17 anos. 

ARTHUR – Então, Luísa, você concorda comigo que a gente tem que aproveitar 

cada segundo? 

LUÍSA – Concordo, curto e compartilho. 

ARTHUR – E não é muito melhor quando a gente faz isso ao lado de quem se 

gosta? 

LUÍSA – Com certeza. 

ARTHUR – Então, isso é um sim. 

LUÍSA – Um sim para o quê? 

ARTHUR – Para o que pode nascer entre a gente... 

LUÍSA – Arthur... Você realmente gosta de mim? 
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ARTHUR – Eu acho que gosto, ué... A gente se divertiu bastante fazendo as 

entregas juntos e tal. 

LUÍSA – Vou refazer a pergunta... Você realmente acha que nós seríamos o tipo 

de casal que se entregaria de corpo e alma, que apoiaria o outro nos momentos 

felizes e consolaria nos momentos tristes, tipo cena de casamento? 

ARTHUR – Nossa, pra que ser tão profundo assim, já falando de alma gêmea. 

LUÍSA – Porque você já achou a sua, Arthur. 

Ambos olham para Melissa, que está afinando algum instrumento. 

ARTHUR – A Mel... Eu não tenho coragem de voltar com ela. 

LUÍSA – Você acha que ela vai te trair de novo? Ela te ama, cara! 

ARTHUR – Esse é o problema. Ela é boa demais pra mim. Eu fiz algo horrível 

com ela e nunca tive nem coragem de contar. 

LUÍSA – Nunca é tarde para reparar os erros, Arthur. 

Arthur sorri. Retira-se para ir falar com Melissa. 

 

22.2 – Marcos e Miguel 

MIGUEL – Legal você ter vindo assistir ao ensaio... Sua irmã vai ficar feliz. 

MARCOS – Ah, não vim só por ela... (Pausa): Vim pela banda, num geral. 

MIGUEL – E você tá mais tranquilo agora? 

MARCOS – Depois que o Ramon foi expulso, até os mini-capangas dele ficaram 

meus amigos. 

MIGUEL – Puxa, isso é bacana. Sinal de que tô ficando só “mais um” na sua 

vida. 
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MARCOS – Você sabe que tem um lugar que nenhum outro cara pode assumir. 

Miguel fica sem jeito. E tenta encontrar as palavras certas. 

MIGUEL – Mark, cê sabe que eu te considero muito, né, cara?! 

MARCOS – Deu pra perceber. Você quase que meu anjo da guarda. 

MIGUEL – Então, cara... A gente é tipo irmão. Você é como se fosse o irmão 

mais novo que eu nunca tive. 

MARCOS – Eu até diria que você é o irmão mais velho que eu nunca tive, mas 

acho que a Mel ficaria enciumada. 

MIGUEL – O que tô tentando dizer é... 

MARCOS – Eu entendi, Miguel.  

MIGUEL – Você ainda é novo... Vai se descobrir com o tempo... E com gente que 

vai valer a pena, você vai ver. 

MARCOS – Na verdade... Meio que já tá rolando algo... 

MIGUEL – Oi? Como é que é? 

MARCOS – Sou novo, mas sou um feto. 

MIGUEL – Depois eu quero saber direitinho essa história aí, hein?! 

Miguel bagunça o cabelo de Marcos. 

 

22.3 – Arthur e Melissa 

ARTHUR – Mel... 

MELISSA – Vê se tá afinado. 

Melissa toca o instrumento. 
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ARTHUR – O instrumento tá. Já você... 

MELISSA – É, acho que é melhor eu ficar só na voz mesmo. 

ARTHUR – Você na voz, eu no violão... A gente faz uma boa equipe. 

MELISSA – Equipe de dois... Dupla... 

ARTHUR – Casal. 

Melissa olha fixamente para Arthur. 

MELISSA – Você tá tentando me dizer... 

ARTHUR – Na verdade, antes de a gente continuar essa conversa, eu preciso te 

contar... que eu sei quem fez aquilo com você... com seu caderno, com seu 

evangelho... aquele dia na sala de aula. 

MELISSA – Sabe? Como você descobriu? 

ARTHUR – Então... Você e o Miguel estavam tão próximos... Na sala de aula, no 

pátio, na sala com o Fernando... 

MELISSA – A gente é só amigo, Arthur. Eu te falei isso milhares de vezes. 

ARTHUR – Pois é... Mas na hora, sei lá, não pensei muito nisso. Agi pelo impulso. 

E, bem... Você imagina. 

MELISSA – Foi você? Você rasgou o meu evangelho? Você rabiscou o meu 

caderno? Você escreveu aquelas frases horríveis de mim? 

ARTHUR – Eu não sei onde eu tava com a cabeça! 

MELISSA – Arthur, você teve um ataque de ciúmes? 

ARTHUR – É... Acho que foi isso. 

Melissa cai no riso. 
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ARTHUR – Você não tá brava? Não vai me xingar, me bater, parar de falar 

comigo? 

MELISSA – Lógico que não! Livro, caderno... É tudo papel. Já comprei outros, 

inclusive... É claro que aquilo me machucou emocionalmente e tal... Mas, diante 

do contexto, só me resta rir. 

ARTHUR – Então você me vê como um bobo agora? 

MELISSA – Um bobo, mas um bobo fofo. 

ARTHUR – Eu senti sua falta. 

MELISSA – Me beija logo, ciumento! 

Arthur sorri e ambos se beijam. 

 

22.4 – Paulo e Laika 

PAULO – Laika... 

LAIKA – Diga. 

PAULO – Olhando pra essa molecada aí... Você nunca teve vontade de ser mãe, 

não? 

LAIKA – Eu acho que já ganhei um filho. 

Ela envolve Paulo com um braço. 

 

CENA 23 – ANFITEATRO 

A banda se prepara para o ensaio oficial. 

LAIKA – Gente, enquanto vocês se apresentam, eu vou filmar esse momento, 

tá? 
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LUÍSA – Filmar? Precisa mesmo? 

LAIKA – Vai ser o primeiro ensaio com a formação original. Tenho que registrar 

isso. 

ARTHUR – Tá bom, Laika... A gente cede os direitos de imagem. 

LAIKA – Eu só preciso achar uma tomada... (Ela procura): Ah, achei! 

TODOS – Não!!! 

As luzes se apagam. Blecaute geral. 

PAULO – Essa é 220 volts. Deu curto. 

LAIKA – Não... Deu série! 

 

<<FIM>> 
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