OS DESGRAÇADOS
TEXTO E DIREÇÃO
VAGNER DE ALMEIDA
CENA I
Abertura do espetáculo com a musica SILENT NIGHT, HOLY
NIGHT cantada por Maralia Jackson e um ator em cena cantando
o Hino Nacional em lamento.
Uma àrvore de Natal esta caida no palco e com
uma ~nica luz natalina piscando no meio da lixeira que circunda o palco, lugar oqual dará todo desenrolar das cenas.
Os atores entram pelo público seguindo cantando com o ator que já está em cena e se acomodam em seus
lugares cénicos criando os seus cotidianos em uma noite de
Natal em algum lugar do planeta terra. Este lugar poderá ser
qualquer lugar aonde a sociedade não se importa com os descamisados e o ser humano menos privilegiado não existe perante
os olhos dos poderosos e bem sucedidos na vida.
HINO NACIONAL.
Ouviram do Ipiranga às margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante
E o sol da liberdade em raios fúlgidos
Brilhou no céu da Pátria nesse instante
Se o penho dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte
Ó Pátria amada
Idolatrada
Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança, à terra desce
Se em teu formoso céu, risonho e límpido
A imagem de cruzeiro resplandece
Gigante pela própria natureza
És belo, és forte, impávido colosso
E o teu futuro espelha essa grandeza
Terra adorada
Entre outras mil
És tu Brasil
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada Brasil!
Deitado eternamente em berço esplêndido
Ao som do mar e à luz do céu profundo
Fulguras ó Brasil florão da América
Iluminado ao sol do novo mundo
Do que a terra mais garridas
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Teus risonhos lindos campos têm mais flores
Nosso bosque têm mais vida
Nossa vida no teu seio mais amores
Ó Pátria amada
Idolatrada
Salve! Salve!
Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostenta estrelado
E diga o verde-louro desta flámula
Paz no futuro e glória no passado
Mas se ergues da justiça a clava forte
Verás que o filho teu não foge a luta
Nem teme, quem te adora a própria morte
Terra adorada
Entre outras mil, és tu Brasil
Ó Pátria amada!
Dos filhos destes solo és mão

CENA 11
Texto de abertura

intitulado

OS DESGRAÇADOS

Quem são esses seres que perambulam pelas esquinas e
becos do cotidiano?
Vagabundos, marginais e tantos outros
nomes são aclamados por uma sociedade, que vagueia em seus
problemas e egoímos, lutam por seu pedaço de pão nosso de
cada dia e sorrateiramente
se apoderam do pão alheio.
Famintos e sem nenhuma opção de vida digna se amontoam no lixo
concreto criado pela mãe democrática e cristã.
Que molambos ambulantes são estes que em todos os
dias são os mesmos?
Não exitam em dizer que preferem a morte
a esse tipo de martírio que o Senhor Deus os designou a fardar.
Senhor bom Deus,por que voce fez tantas pessoas
pobres e tão poucas ricas?
Não poderia eu ser um dos tão
poucos ricos, claro que não me importaria com tão confortável
situação.
Os miseráveis, desgraçados, malditos, sim, somos
tudo isto e muito mais, somos os que cagam nos parques
públicos que os ricos pagam os impostos, somos os que depredam o visual das lindas cidades faraônicas e os que também
morrem no silêncio e abandono de uma sociedade soberba.
Temos tanto a contar, mas a quem relatar tão
simplória caminhada de seres que não servem para nada.
Assim
nos chamam, meros joios de um trigal semeado em lama.
Gostariamos de viver descentemente como todos vocês que aqui
estão espalhados por esse mundão de Deus, porém nos escapa a
chance da oportunidade.
Quem nos daria um emprego, com esses trajes ou um
voto de confiança para recomeçarmos as nossas vidas?
Quem .•.? Ninguém senhores, ninguém.
Não há oportunidades
para os bem chamados vestidos ou os mendigos bem trajados,
pois nossa sociedade é uma farsa e nada mais.
E tão grotesco
ser pobre que as pessoas se trajam de médios e esperam a
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divina

comídia iniciar.
Estamos cansados de subviver nos viadutos, nas
calçadas, nas encostas da marginal idade , somos cidadãos das
ruas brasileiras.
Vivemos com uma crueldade jamais vista na
história desse país, abençoado por Deus, nós mostramos nosso
rosto em um painel triste e deprimente.
Decidimos por hunanimidade não acusar nem citar
nomes de governamentais,
prefirimos arcar com o silêncio e o
descaso dos poderosos manipuladores das marionetes brasileiras, pois é isto que todos somos.
Terminando o texto todos os atores cantam as tres primeiras
estrofes do Hino Nacional.
ouviram do
De um povo
E o sol da
Brilhou no

rpiranga às margens plácidas
heróico o brado retumbante
liberdade em raios fúlgidos
céu da Pátria nesse instante

CENA rrr
Texto

intitulado

A VELHA.

Mulher que vive nas ruas desde seus 5 anos de idade
e isto já se passaram 50 anos.
Espantalho é o que me chamam pelas ruas, ou como de
prache, pessoas como são denominadas de loucas, tresloucadas
e muitos outros substantivos, mas isto não me incomoda mais,
pois já vivo nas ruas há mais de 50 anos. Fui deixada aqui
aos meus 5 anos tendo como pais outros mendigos como eu. Nem
sei mesmo quantos pais, máes e avós eu já tive, mas isto faz
parte da vida da sarjeta ... Gozado que mesmo entre tantos
disabores nós criamos um afeto, uma raiz e quando um de nós
desaparece, os outros que ficam, sentem um membro que nós
denominamos de família fazer falta.
Sou mendiga, mas não sou
burra, leio jorais, os quais me servem de cobertores em meio
de tantas notícias e de ocorrências mundiais, esse corpo já
tão velho e massacrado se esponja para poder revitalizar-se
para o o próximo amanhá.
Temos um grande problema e ele não
é só nosso os infortunados, mas de todos vocês também, que
olham com esses olhos arregalados como se a minha presença
causasse asco.
A minha sujeira, essa falta de higiene que
possuo, eu sei que causa nôjo, porém, não é a minha pessoa,
mas sim é um problema brasileiro, que há muito tempo ultrapassa a fronteira do que se pode aceitar como o custo de um
processo de desenvolvimento
conturbado.
O Brasil, que se
orgulha de estar entre as oito maiores economias do mundo é
um país miséravel.
Esse país deitado em berço explendido
carrega a chaga de ter uma multidão de 60 milhões de brasileiros vivendo na linha da miséria, mal alimentadas, mal
vestidas, e mal abrigadas.
Muitos como eu não estão sequer
abrigados.
Vivemos ao Deus dará.
Na terra em que Deus é
brasileiro, encontram-se pessoas vivendo debaixo de viadutos,
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com uma carteira de trabalho no bolso.
Saem pela manhã,
deixando a~mulheres e filhos, vão em busca de trabalho e
voltam à noite para o que acabam chamando de casa, com a
frustração da marginal idade e o estômago vazio.
Basta abrir
os olhos em qualquer metrópole brasileira para percebermos a
extensão do problema.
O país jamais teve tanta miséria
explícita.
Não se trata de um subproduto da atual onda de
recessão, mesmo porque já haviam adultos e crianças vivendo
pelas calçadas em tempos melhores, até mesmo em tempo de
relativa prosperidade.
O exército de desgraçados resulta de
uma recessão, sem dúvida, mas de uma recessão crônica que o
país experimenta em seu desenvolvimento há muito tempo.
Há
um desafio e um alerta nessa situação.
O Brasil jamais dará
bem estar ao seu povo se não se desenvolver, mas nunca se
desenvolverá
sem agregar essa massa de infelizes descamisados.
Não apenas os que não tem teto, mas algum tipo de vida
descente, que não envergonhe cada um dos habitantes do pedaço
mais feliz da nação.
Falo por muitos de vocês, que me olham
catando lixo ou vendendo meu sangue para poder beber a minha
cachaça, mas meu coração, digo a todos vocês, eu na verdade
não sou esse fantasma que pareço ser.
Eu gostaria que me
dessem a oportunidade de 60 milhões de brasileiro estão
esperando e eu não seria o fantasma espalafatoso que pareço
ser.
Tenho vergonha de ser o que sou, mas sou, e tenho mais
vergonha ainda de olhar a incapacidade dos nossos governantes
e falando mais do descaso dos mesmos.
Tenho que ir, como se
alguma coisa me esperasse, mas vivo sempre tendo que ir de um
lado para o outro, sem eira nem beira ... podem me chamar de
louca, não me importo, só digo que, louco é aquele que perdeu
tudo, porém menos a razão.
Viver nas ruas é uma experiência
arrasadora, é um mundo assustador, deprimente e corrosivo
para a sua auto estima.
Quem quizer conhecer a àltima novidade brasileira não precisa consultar estatistas nem tratados
de urbanismo.
Basta prestar atenção à paisagemdas grandes
cidades do país e verá que as cores há muito tempo não são as
mesmas.
Estou cansada meus amigos, muito cansada, muito cansada ... (senta em cena e adormece no frio de sua existência)
CENA IV
TRÊS MULHERES,
crianças
dias.

TRÊS VIDAS,

TRêS DENÚNCIAS.

Há três mulheres em cena, representando três
que foram e são estrupadas por seus pais todos os

Um ator ou uma atriz pode fazer o personagem

narrador.

Narrador - Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolecente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e
comunitária, além de colocá-Ia a salvo de toda forma de
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negligência,
e opressão.

discriminação,

exploração,

violência,

crueldade

MENDIGO - Polícia prende pai que estrupou a filha. Na delegacia pai confessa o delito e diz filha é propriedade dele e
quando solto continuará a agir da mesma forma.
CENA DAS FILHAS
MULHERES

EM CORO DIZEM:

Lá vem papai!
Vem brincar comigo papai!
O que é isto papai?
Não quero brincar com isto nãao

papai.
Não papai ...
Socorro mamãe ... (é sufocada)
(PERSONAGEM

PAI FALA PARA O PÚBLICO)

PAI - Se falar alguma
pior, ouviu?

coisa com a sua mãe ou alguém

será

NARRADOR - Elas nada dizem e contínuam sendo violentadas até
acharem o caminho da rua, pois isto é o que acontece com
a maioria desas crianças que são desrespeitadas a cada minuto
em nossa tão amada pátria gentil.
ATRIZ I - Fui violentada pelo meu pai aos 5 anos e hoje aos
15 anos, já provoquei 3 abortos dele.
Minha mãe diz que eu
invento toda esta história porque eu não gosto dele e na
verdade eu não gosto mesmo.
Eu o odeio, mas a quem recorrer,
a quem suplicar?
Já estou nas ruas há bastante tempo.
Aqui
é bem melhor que lá em casa, aqui é bem melhor, bem melhor ...
Pelo menos neste mundo de Deus sou violentada por estranhos e
isto não me faz tanto mal.
NARRADOR - Relato de uma menina branca que verdadeiramente
disse preferir a rua à sua casa. Esta menina perambula pelas
ruas do Rio de Janeiro em 1991 e diz que do futuro só espera
o pior.
ATRIZ 11 - Capa ele, esse filho da puta, capa ele ... (gritando aos berros).
Quero denunciar um drama familiar que
estarrecerá a opinião pública.
Acuso meu pai de 42 anos por
estrupar a mim e as minhas 3 irmãs menores.
Em nossa frente,
depois de o termos servido, esse despodorado mantem relação
sexual com a nossa cachorrinha, nos obrigando a presenciar o
sofrimento do animal e nos chamando de cadelas vadias.
Peço
.aos moradores dessa comunidade que capem esse monstro e nos
livre dessa perseguição.
Estamos com infecções genitais.
Somos torturadas.
Ele bota um pano em nossos olhos e a mão
em nossa boca para que os vizinhos nãao ouçam nossos gemidos
de dores e humilhações, principalmente quando nos origa a
praticar coito anal.
Minhas irmãs menores, não choram e
nemfalam mais, estão secas e mudas para a vida.
Tudo acon-
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tece quando mamãe sai para o trabalho,
instrumentos de sua vontade ...

dali para frente

somos

NARRADOR - Mais um dos tantos fatos ocorridos em nossa
sociedade.
Pense nos tantos outros casos que não chegam aos
ouvidos oficiais.
Denuciem, acusem, livrem essa crianças da
bestialidade humana.
Denuncie, não se omitam ...
AS TRES ATRIZES

JUNTAS

EM CORO.

Lá vem papai!
Vem brincar comigo papai!
Que é isto papai?
Não quero brincar com isto não papai.
CENA V
A PROCISSÃO
(um ator nu corno Cristo ou também podendo ser urna mulher
represetado a mesma imagem de Cristo e os demais do elenco
beijando o sexo do mesmo.)
ATOR - Senhor,
poucas ricas?
CORO - Tantas
ATOR

por que você fez tantas pessoas
pessoas

- Eu não poderia

pobres

pobres

e tão

e tão poucas ricas ...

ser urna delas?

Por que não?

CORO - Por que não?
ATOR - Vejo nos jornais
pessoas pobres.

tão poucas pessoas

ricas e tantas

CORO - Eu também.
(Cristo se manifesta

comum a expressão

de desagrado)

CRISTO - Me deixemem paz, eu já não aguento mais.
vêm aqui para se lamentarem.
Que cena deprimete!
ATOR - Nossa

senhora,

ele falou ...

CORO - Milagre!
ATOR - (rezando

o Hino Nacional)

Ouviram do
De um povo
E o sol da
Brilhou no
CORO - Amém!

Ipiranga às margens plácidas
heróico o brado retumbante
liberdade, em raios fulgidos
céu da pátr~a neste instante.

Só vocês
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CENA VI
DEITADA

ETERNAMENTE

EM BERÇO EXPLENDIDO

Já não existo mais, sou uma sombra de tantas outras
que perambulam por ai, nas rua, nos becos ...
Me chamavam de Magnum ou pistola Calibre 42, todas
as meninas da Febem gostavam de mim e depositavam seus futuros em minhas mãos, acreditavam mesmo ...
Três meses antes do meu suícidio, aos 19 anos, no
dia 9 de agosto de 1982, me joguei de um viaduto em São
Paulo.
Deixei claro a minha posição perante a vida de menina
tranformada em rapaz, querida pelas garotas da noite em São
Paulo.
Não fora facil, ao contrário; assumir a condição
masculina era uma coisa que provocava ainda espanto e perplexidade nas pessoas que ao me verem invariávelmente se
esqueciam, mesmo que soubessem da minha história anterior,
marcada a ferro e fogo, tortura, chicotadas, e agressões em
uma unidade de internamento para meninas da Febem em São
Paulo.
Eu tentei não me vergar ao peso da discriminação, mas
não consegui.
Por isso me matei, no silêncio e na solidão de
uma morna madrugada paulista.
Eu nasci com o nome de Maria Aparecida do Nascimento.
Aos 2 anos, meus pais faleceram, meus tios me adotaram. A partir dos 6 anos, embora gostasse profundamente
deles, a convivência se tornou difícil, acidentada, cercada
de pribições e agressõoes. Apanhava do meu tio bêbado e
frequentemente
fugia.
Não gostava do comportamento da mãe
adotiva e me revoltava com o que eu via todos os dias.
Aos 9 anos fugi de casa, depois do eu pai adotivo
forçar-me ter sexo com ele.
Fugi para Santos com um grupo de
garotos da rua.
Fui presa pela polícia quando me pegaram
fumando maconha e com a cabeça rodopiando de tanto beber.
Trancafiaram-me
em uma cela imunda e da polícia apanhei muito
de cassetete.
Sofri, gritei, achava que alguém pudesse vir
me socorrer.
Nada.
Ninguém apareceu.
Começava aí uma trajetória de revolta contra tudo e contra todos.
Convivi com a
rua, com a marginalidade,
com o abandono.
Aprendi amar sob
viadutos e as luzes do bairro Bela vista em São Paulo me
marcavam a alma.
A vontade era tamanha de poder morar e
andar com dignidade por aquelas ruas de ricos e pessoas educadas e bem vestidas.
A alegria espóradicas e as angústias
permanentes:
juntei-me a bandos de garotos e garotas que
curtiam as ruas e as madrugadas.
Aos 15 anos tentei retornar
a casa de meus tios adotivos.
Tida como desobediente, fui
encaminhada ao que lhes parecia a solução de meu caso, interaram-me em uma unidade da Febem.
Fui enaminhada à Unidade Maria Auxiliadora, na Vila
Maria.
Ao chegar fui recebida a tapas e pontapés dados pela
direção da casa.
Logo comecei uma das tantas famílias de meninas
menores existentes na casa.
A partir dai eu entrei para o
grande esquea de homossexualismo
incentivado, tão comum
naquele local.
Eu passei a ser filho de Claúdia, meu novo
meninas
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pai.
Depois ganhei a fama dentro da unidade de internamento.
Virei pai de outras meninas com quem mantinha relação sexuais
diárias.
A parti daí, fui tio, avó, bisavó. àtingi o ponto
mais alto na hierarquia familiar entre as meninas da Unidade
da Febem.
Aos poucos fui observando pêlos crescerem pelo meu
corpo e consequente diminuição de minhas funções femininas.
Fiquei preocupada e tentei um trataento específico.
Falei
com a direçãao da casa e a psicóloga.
Sabe o que me disseram?
Me bateram e me trancafiaram numa solitária para
tornar juizo, segundo eles.
Neste período já me transformará em Magnum ou
pistola Calibre 42, dado em homenagem a um antigo namorado
meu morto em um acidente de carro em Santos. Tentei fuga da
unidade várias vezes, sofri torturas.
Era sempre mantida
junto com outras meninas no chamado paredão, nós ficavamos em
filas levando socos e pontapés de diretores e inspetores.
Outras vezes, fui obrigada, sob um frio de 2 graus, a permanecer nua no pátio da unidade gritando: " Peru, peru, quantas
pregas tem teu cú!", ou cantando "Eu sou rebelde", até
desfalecer.
Tentei duas vezes o suícidio, cortando-me totalmente
com cacos de vidro.
Quando me recuperava ouvia do diretor da
Unidade, conhecido corno torturador: "E bom você ficar boa e
viva, porque assim eu tenho em quem descontar minha raiva."
Em urna espetacular fuga da Unidade, certa vez liderei um bando de meninas.
Foi urna caçada na madrugada: policiais, cães amestrados procurando por nós. Fornos presas em
meio ao fogo colocado pela policia num matagal, com a finalidade de cercar-nos e prender-nos.
Castigos, dias e dias sem
comer.
Quatro anos se passaram até que, graças ao Movimento
em Defesa do Menor de São Paulo, fui tirada de lá por um
deputado realmente humanista e entregue aos cuidados de urna
equipe médica.
Meu corpo então era coberto de cabelos e
pêlos e eu me transformará no Calibre 42, assumindo a minha
identidade masculina.
Minha história é apenas a história de urna pessoa que
sofreu.
Nada mais.
Queria amar, queria me casar, se
possível, terfilhos, queria enfim, viver ao lado da mulher
que amo.
Nada mais que isso.
Trabalhei durante um ano corno auxiliar na Assembléia
Legislativa de São Paulo, no gabinete do deputado, que me deu
total apoio.
Em 82 tive que prestar concurso.
Estava esperançosa de passar e ser efetivada no cargo. Antes me disseram ..• "Estou acabando meu livro, e quero fazer contigo urna
peça de teatro sobre a sua história."
Começava a trabalhar
juntos objetivado a peça teatral.
Não foi possível termina-Ia.
Ao prestar o concurso para a Assembléia, os inspetores se espantaram ao ver um rapaz, em vez de urna menina, ao
chamar-me Maria Aparecida pistola Calibre 42. Discriminada,
os inspetores veteram minha aprovação.
Desesperada gritei: "Por que nãao me deixam levar
urna vida descente, por que meu Deus?"
Dirigi-me a um bar da boca do lixo de São Paulo,
onde algumas das minhas melhores amigas da noite.
Bebi,
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bebi, bebi.
Depois dirigi-me ao viaduto Maria Paula, no centro de São Paulo.
Eram duas horas da madrugada de 9 de agosto de 1982.
Dois carros que passavam embaixo do viaduto não se espantaram
ao ver um corpo caindo, terno xadrez e gravata preta.
Eu
havia morrido ao passo da atrocidade que me haviam sido impigida na Unidade de Febem de São Paulo.
Assinalo que não quero esconder de ninguém minha
transformação
porque quero que isto sirva de alerta para que
ninguém sofra o mesmo, embora hoje me assuma inteiramente
como homem.
Quanto aos meus pais adotivos que me internaram na
Febem por desobediência eu prefiro perdoá-los do fundo do meu
coração.
CENA VII
CATADORES

DE LIXO E CRIADORES

DE ILUSÃO.

(Sãao caracteres de loucos, prostitutas,
ais, ladrões, bêbados e doentes.)
(Há uma mendiga
MENDIGA

intelectual

atrizes,

que dá a introdução

homossexu-

na cena.)

- Oh, grande Camões com seus Lusiadas.
Oh, Thomas More com sua Utopia.
Oh, Gregorio de Mattos Guerra com a sua boca do

inferno.
Oh, dicionário

Aurélio

com sua riqueza

do pala-

vriar.
Oh, nossa Constituição

com seus capítulos,

seções

e

artigos.
(Entra a louca cortando
LOUCA

a mendiga

declamadora.)

- Oh, que ceu tão estrelado ...
Oh, que cú arreganhado ...

ATRIZ - Educação, artigo 205. A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
(TODOS OS OUTROS MENDIGOS GARGALHAM GARGALHAM E JOGAM LIXO
NELA E UM ATOR OU ATRIZ CANTA A PRIMEIRA ESTROFE DO HINO.)
ATOR

(A) - Ouviram do
De um povo
E o sol da
Brilhou no

Ipiranga às margens plàcidas
heróico o brado retumbante
liberdade em raios fúlgidos
céú da Pátria neste instante.

A

(UM CORO DE TRES MULHERES

CANTAM UMA MODINHA.)
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MULHERES

-

Talquinhos
Talquinhos
Não deixam

era-era
era-era
os pente lhos enrolar.

Talquinhos
Talquinhos
Não deixam

cre-cre
cre-cre
os pente lhos em pé

Talquinhos
Talquinhos
Não deixam

cri-cri
cri-crios pente lhos cairem

Talquinhos
Talquinhos
Não deixam

cro-cro
cro-cro
os pente lhos darem nó

Talquinhos cru-cru
Talquinhos cru-cru
Alizam os pente lhos do cú.
(UM MENDIGO

BÉBADO

ENTRA NO MEIO DO CORO.)

BÉBADO - Viva o Brasil, meu coração é verde, amarelo, azul e
branco.
Viva esta merda!
Bosta de ri~o deve ser verde, amarela, azul, e
branca e não fede.
E perfumada.
(ENTRA A MENDIGA

INTELECTUAL.)

ATRIZ - Cultura, Artigo 215. O Estado garantirá a todos o
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações
culturais.
(UM CORO CORTA A DECLAMADORA

COM A ESTROFE

DO HINO NACIONAL.)

CORO - Terra adorada
Entre
outras mil,
,.
Es tu Brasil
O Pátria amada!
CENA VIII
O HINO DOS CÃES.
(CENA PARALELA COM O TEXTO DE UMA ATRIZ OU ATOR COM O HINO
NACIONAL SENDO CANTADO PELO RESTANTE DO ELENCO E INTERCALADO
PELOS LATIDOS DOS CÃES.
ATRIZ - Pedimos um minuto de silêncio para todas as crianças
que são assassinadas, violentadas, estraçalhadas por nossa
sociedade.
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CORO - Ouviram do Ipiranga às margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante
E sol da liberdade em raios fúlgidos
Brilhou no ceú da pátria neste instante.
(UM CORO DE CÃES UIVAM TRES VEZES OU LATEM.)

3 VEZES

SOMENTE.

Se o penho dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte
Em teu seio, õ liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte
O Pátria amada
Idolatrada
Salve! Salve!
(O CORO DOS CÃES NOVAMENTE

COM SEUS TRES LATIDOS.)

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança, à terra desge
Se em teu formoso céú, risonho e límpido
A imagem do cruzeiro resplandece
Gigante pela própria natureza
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza
Terra adorada
Entre
outras mil,
,
Es tu Brasil,
O Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!
A

(CORO DOS CÃES NOVAMENTE,
(ENTRA A ATRIZ

LATINDO TRES VEZES.)

OU O ATOR COM MAIS UMA PARTE DO TEXTO.)

ATOR - Pedimos um minuto de silêncio para todas as pessoas
velhas que não servem para mais nada dentro dessa sociedade,
depois de anos a fio trabalhando de sol a sol.
CORO - Deitado eternamente em berço explêndido
Ao som do mar e à luz do ceú profundo
Fulguras, õ Brasil, florão da America
Iluminado ao sol do Novo Mundo!
Do que a terra mais garrida
Teu risonhos,lindos
campos tem mais flores;
Nossos bosques têm mais vida
Nossa vida no teu seio mais amores.
O Pátria

amada!
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Idolatrada,
Salve, Salve!
(UM ATOR OU UMA ATRIZ

CONTINUA

COM O TEXTO.)

ATOR - Pedimos um minuto de silêncio para todas as mulheres
oprimidas, escurraçadas pelo preconceito e racismo desvairado
desse nosso país.
CORO - Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostenta estrelado
E diga o verde-louro dessa flâmula
Paz no futuro e glória no passado
Mas, se ergues da justiça a clava forte
Verás que um filho teu não foge à luta
Nem teme, quem te adora, a própria morte.
Terra adorada
Entre
outras. mil,
,
Es tu, Brasll,
Ó Pátria amada!
(CORO DOS CÃES NOVAMENTE

~

LATEM TRES VEZES.)

CORO - Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil.
(CORO DOS CÃES NOVAMENTE,

PORÉM AGORA SÓ LATEM UMA VEZ.)

(ATRIZ ENTRA COM O FINAL DO TEXTO.)
ATRIZ - Pedimos um minuto de silêncio para todos nós brasileiros, que mesmo assim amamos esta terra, deitada em braços
explendidos.
Este minuto de atenção é dedicado a todos que não
expoliam um povo tão massacrado e derrotado como o nosso.
Não é a quantidade de vida que vivemos que vale, mas
é a qualidade que nossos governantes possam nos oferecer.
Não se trata de viver muito, mas trata-se de se viver condignamente como seres humanos sem fome, sede e privação.
(ENTRA UM PESONAGEM
LOUCO

~

LOUCO NA BOCA DE CENA E CONCLUI.)

- E Natal novamente!
Mais um ano de ruas, viadutos, sarjetas e praças ...
Quantos espaços geográficos ocupei no passar dessesanos todo.
Não é mais pobre brigando para se tornar remediado.
Agora é pobre brigando contra pobre.
Me defino como cidadã classe zero nas estatisticas
oficiais.
Não tenho onde morar, então como me contar?
E Natal e de presente para o Brasil, Papai Noel trará
um número maior de desgraçdos para as ruas desse imenso
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mundão

onde o diabo perdeu

as botas e eu sento para cagar.

(TODOS RUIDOSAMENTE
E COM MUITA IRA CANTAM O HINO NACIONAL
SUPERANDO A MUSICA DE NATAL SILENT NIGHT, HOLY NIGHT CANTADA
POR BARBARA STREISAND.)
(AS LUZES VÃO DIMINUINDO E QUANDO TERMINAM DE CANTAR
PASSO PARA DIFERENTES DIREÇÓES E CONGELAM.)
FIM DE UM FRAGMENTO

DÃO UM

QUE SÓ ESTÁ COMEÇANDO!

•••

