
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

TIPIT iytãííc 
f- ^"T-n-—r.7^r=^'- -   »_ 

ARQUIVO NACIONAL 

-í ■ 

A.S/RJ 

SERIE: 
7KT( 

PREMA)’ 
"i' ■>• 

SUBSÉRIE: PEÇAS TEATRAIS 

TÍTULO: 

NOTACA.Q:   

f0 }f) /! 7 
/ lUfyM L 

■ t> /;s'r1 

CERT. N°:    

ANO: 
• .’"T 

(9 

FOLHAS N°: 

f .. , 
A.i-. 

\ > _ ‘ , ■ 
í at ;; 
í: ■ r-í^% 

I 

H-il 

.É 



BRAN,R(0 TN.CPRPTE ./> { 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

MEM.° N.° Ovr ✓ i ^ 
Data 2S/l'-/ 

IÍBIICA3 
Do ^ll SpHVIÇO DE CS: ü 5 Dl VER 0^2 

Para R. Cirsyrj DA TCDP/DR/CB 

Assunto: ■ RC7I"DrOIAC ( C I2ITA) 

Sr. Chefe, 

--•olicrto suas jirovidencías no sentido dé 

_ assist|d? o ensaio geral i peça teatral abaixo 

- a» £ode üer entregue ao inter a 

t° ' ® ^ao» ca:'° a classificação estabelecida por 
r\j.ç° esteja de acordo coa o observado no en- 

âeral# devendo, posteriormente, cer rej o tido o / 
respectivo relate rio. 

Título: TRIS A L 

Autor : J03É CASTRO AYAIA 

Inter.: CRUI0 , A ATRO ‘UIíIV SR ' I 0 

Ender.: RIO DE JA7RIR0//GB 

-11 encio oai:en t e, 





TN.CPR-PTEjlÍz3_P-.l 

TRIBAL 

( Poço em um ato ) 

PERSONAGENS1 

PAPAI TANATHOS 

NATASCHA   

TELONIUS   

TAMARA   

O SER   

60 anos, longas barbas e cabelos 

25 anos 

30 anos 

18 anos 

Qualquer idade 

MONTAGEM; Apoio de cinemaf slides o música. 

PALCO: Total - Inicialmente devera estar completamente vazio e com 
pletamente branco. No final da peça devera estar 7 
" completamente cheio e negro 

- ATO ÚNICO 

PAPAI TANATHOS; O homem não está ao pe da pedra nem da estrela; o 
homem caminha. ( Natascha e Papai Tanathos olham 
uma grande fotografia de homens em luta( enquanto 
escuta-se musica frenetica )• 

NATASCHA í Para a morte dêsse geito. Ainda tem batida na gqr 
rafa ? 

PAPAI TANATHOS: 

<•> 

Sch, sch; o homem sou eu e eu caminho...Você vem? 
... tenho muitas frutas ( pausa, depois falando / 
para seus botoos, diz: ) Muito medo*, muito.-Pau- 
sa - Ontem mesmo estive a ponto de parar, partir, 
voar ( Pausa. Faz gestos estranhos )... Natascha, 
não bebas dessa forma ( Agora levanta a voz ) ... 
Natascha gára, olha. escuta: voce nao entende que 
o homem nao esta ao pe da pedra nem da estrela ? 
( Ao fundo " O Ser " lê um noticiário da Agência 
Nacional )• 

NATASCHA; pára, pára, pára, você parece um louco^com ossa 
enorme capa a regetir a mesma coisa^ nao me inte- 
ressa tua experiencia na terra.Eu so quero comer 
o estar distante.•• distante do tanto sonho e tqn 
ta:luta. 

NATASCHA: ( Som ter ouvido Papai Tanathos )• Ontem mataram 
uma cobra na fabrica. 

PAPAI TANATHOS: Mas minha menina você já está de porre t 

NATASCHA; Sim Papai Tanathos, e assim quero ficar, amar, S£ 
frer, morrer do porre.•• num porre universal, su 
blime, num ... 

\ 
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PAPAI TANATHOS: Nura porre homorico ? 

NATASCHA* 

PAPAI TANATHOS* 

NATASCHA* 

O SER* 

PAPAI TANATHOS* 

NATASCHAl 

PAPAI TANATHOS: 

( S©m#ouví-lo, como so estivesse extasiado e sem 
ninguém na sala )••• Numa violenta ausência onde 
Deus como um enorme urso polar me olhasse desde / 
dontro. ( ao fundo escuta-se uma batucada afro 
exocutada pelo Ser que ate esse momento permane - 
cia fora do palco )* 

Desde dentro ? ( Pogçf a garrafa o observa—a ) Mas 
que diabo de batida e esta ? *** Você me assusta 
( olha-a com ternura e a acaricia )• 

( Continua sem ouví-lo )... Um Deus peludo com lu 
vas douradas ( virando-so para Papai Tanathos »cbrã 
ça-o o continua a falar chorando ) Papai Tanathos 
tenho medo» tenho modo. 

( Dança imitando um enorme urso polar ) 

( Afagando^os cabelos de Natascha fica uns instem 
tes em silencio © depois diz* ) Calma menina» caT 
ma* Tudo vai dar certo* Tudo* ( Fica pensativo a 
olhar para longo )••• Voce recebeu carta de Myr — 
tbes ? ( Natascha nega com a cabeça ). Deixemos a 
agua doscer ( Pausa ) Depois prometo menira que** 

( Pondo a mao na boca do Papai Tanathos^evitando/ 
quo ele continue a falar ) Nao Pgpai» não fales / 
mais* A Agrupaçao se reúne amanha. Eu levarei a 
proposta de Myrthes. ( Toma um enorme gole do ba 
tida e fica olhando para um ponto fixi> no chao) 7 
( Enquanto isso * O Cer * entra no palco» percor- 
re todo o teatro» sussurra coisas inintelegíveis» 
tira roupa^e doita-so na cama* Tudo devera ser/ 
feito ao tritmo do um bongo bem compassado e afro)* 

{^Como se estivesse falando para uma enorme multi, 
doo J.^Se alguém aqui tem pouco pra comer,^so al7 
guem nao le, nao escrevo, se al^uem aqui não vai 
ao cinema nos domingos» se algtjem aqui esta so 
nas avenidas» se alguém aqui não r| mais do que 
chora» se alguem aqui no escuta* não cale agora / 
me diga logo que eu vou nas ruas procurar as solu 
çoes % ( Enquanto isso " O Ser ■ senta—se na cã 
ma, escuta atenta» levanta e braço^ levanta -so 7 
aproxima-se coutelosanente da platéia» encara to- 
dos, volta-se e dirige-se ao Papai Tanathos» bei- 
ja-o e volta a cama» tudo ao fcítmo do bongo. Pa ** 
pai Tanathos viro-se e procura Natascha que agora 
dança algo parecido a um ritual» enquanto entram/ 
Tclonius o Tomara lenta e ritmicamente do maos/ 
dadas o ficam em torno de Natascha* Papai Tanathos 
senta-se e olha a cena como um expectador, tira a 
capa» pega um papel e escreve qualquer coisa.A s£ 
gàir Natascha, Telonius e Tomara fazem os movimejn 
tos de votaçao e colocam os votos nas urnas que 
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PAPAI TANATHOS: formãmum círculo ©m torno do Pagai Tanathos quo/ 
assiste sem entender. Telonius 1© a lei relativa 
sufrágio ... Papai Tanathos começa a rejuvenecer. 

PAPAI TANATHOS: Ja soi ... já sei ( gritando ) JA SEI ! 

TELONIUS: ( Falando como um sacerdote, caricaturizando -o ) 
AMAI-VOS UNS AOS OUTROS ( Enquanto isso, Papai / 
Tanathos que agora aparenta 40 anos menos entra 
entre a platéia dizendo exaltado e frenetico ):Ja 
sei, ja sei, ja sei 2 Eu sou um homem que camirta 
e que ja sabe ... ninguém neste planeta dormira 
tranquilo porque agora eu sei, eu sei, eu sei. 

TAMARA: Tanathos sabe tudo, Tanathos sabe tudo.^í Tomara 
diz isto cantarolando em forma de gozaçao )• 

TELONIUS: Chega. Agora quem quer saber das coisas sou eu • 

TAMARA: ( Adotando a posição de ostátua da Liberdade de 
New York ). Para que afinal? Voce mudara o rumo 
delas? Voce? o rumo? Das coisas? Mudara? ( Proje- 
ção de slides ou cinema com cenas de guerra, Bia- 
fra, Vietnam. ( Natascha dança em torno deles com 
movimentos rítmicos de luta agressiva de Karatê ) 

PAPAI TANATHOS: ( Ja sentado ou d© joelhos dirigindo-s© aos expe©- 
tadores continua feliz a repetir ofusivamente ) 
" Ja soi, ja soi.^ja sei 2 ( começa a gritar em 
crescente exaltaçao ate terminar chorando repetin 
do a mesma coisa: ) Ja sei, ja sei, ja sei 2 

TELONIUS: ( Avançando sobre Papai Tanathos, pega-o, fortemen 
te pela cabeça e diz : ) Então me diz, grita, que 
o que sabes nos envolva a todos como as contas a 
pagar^no fim do mos. Conta^logo Tanathos que a 
reunião sera esta noite. Da-nos tua verdade. 

PAPAI TANATHOS: ( Tanathos recomeça a envelhecer enquanto Natos - 
cha e Tomara sentaras© om semi—círculo em torno 
de Papai Tanathos o Telonius. O Ser assiste a a — 
proxima-se semi nu. Tanathos novamente aparentan- 
do 60 anos poe a enorme capa, levanta-se, passeia 
pelo palco seguido pelos olhares atentos de Telo- 
nius, Tomara e Natascha, e de costas para eles c£ 
meça alfaiar - sorrí tristemente: ) Vocês meus fi 
lhos nao se extendem. 

TELONIUS: Nao se extendem ? Nao entendí. 

TAMARA: Nem ou. 

NATASCHA: Como assim ? 

TELONIUS: Ah Papai, o homem mudou, acredito: não é mais o 
mesmo. Alguma coisa colorida foi arrancada das / 
pessoas• 



(4) 

NATASCHA* 

PAPAI TANATHOS* 

TELONIUS* 

PAPAI TANATHOSl 

NATASCHA* 

PAPAI TANATHOSl 

TAMAR At 

PAPAI TANATHOS* 

TELONIUS* 

PAPAI TANATHOS* 

TAMARA* 

PAPAI TANATHOS* 

TELONIUS* 

TAMARA* 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

TAMARA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

PAPAI TANATHOS* 

Ao homem foi arrancado sua esperança» 

Meus meninos» meus meninos* nada se arranca das 
pessoas» 

E sua terra? e os direitos? o a sonhada paz? e a 
dignidade? 

Meu filho, dignidade e uma palavra muito longa e 
meio eterea» 

E paz ? 

So depois da luta» 

E terra? 

sá depois da paz. 

E direitos ? 

So depois da tecea. 

E dignidade pai? e dignidade ?... 

Eu já lhes disse* " e multo longa e meio eterea 3 

Agora as coisas se complicam. Nao sei mais o que 
fazer para evitar o fim da agrupaçao. 

Tocou a voce o pior período» 

( Para Telonius ) Talvez Myrthes nos do boas notí 
cias. As fábricas do norte sempre estiveram mais 
unidas» 

Não» não e isso» Eu sinto que o homem não confia. 
Os operários receiam desempregos»•• Por dentro sa 
bem ?; por dentro aqui em meu peito eu sinto que 
esse medo da fome os aniquila ( O Ser representa/ 
corporalmente o modo e a fome }. 

A fome nunca á boa, a fome mata» 

Mas então? Agora que e preciso guo se apoiem, se 
diluem, sim, se diluem e isso doi minha gente, is, 
so machuca» 

De nada adianta essa tua angustia nesta hora, de 
nada adianta» Vamos aos fatos» £ preciso discutir 
tudo esta noite. 

( Que escuta atentamente ) Foi em”água Mala " que 
eu ví pela primeira vez um homem forte, grande,ge 
neroso, chorar a noite inteira que nem menino ... 
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PAPAI TANATHOS: 

TELONIUS: 

TRIBAL 
£ n, ?. f. (5) 

íiho', foi em " Agua Mala " bem me lembro; erd~~Júlho,e ver^ 
to, e frio; e a mulher morrendo e o caçula morto 7 
TIFUS... Aquela noite a morte estava em festa, Foi 
por isso que fiquei "Papai Tanathos*,-pausa-. Eram/ 
oito filhos. Oito futuras residências da dor e da 
ignorância, ( olhando para todos e sorrindo ). Fi- 
quei com um, capeta, vivo que fazia gosto, e foi / 
crescendo-pausa- chamei-o Myrthes. O danado me dava 
as horas mais felizes, colecionava pedras do rio,me 
contava estórias ... me contava estórias. 

Myrthes voltará Tanathos. Êle vai fazer sua histá - 
ria aqui conosco. Êle vai fazê-la aqui... a nossa 
historia.-pausa-. As vezes penso em começar tudo de 
novo fazendo as coisas de um modo tal que cada um 
entenda o compromisso. 

TAMARAí 

NATASCHAí 

Consigo mesmo, com seu grupo. 

Compromisso nao se entendg? se entende?,Miseria se 
entende? Se entende a ausência? E o salario se en- 
tende?... Se entende nada... E a nada se entende ? 
( Enquanto isso"o Ser " senta-se sobre uma mesa, cç> 
me e depois venda os olhos e deita—se novamente ) , 

TAMARAí ( dirigindo-se a Natascha ) Minha mãe é fecundada , 
eu nasço, cresço, me alimento, cuspo, beijo, sorrio, 
choro, vomito, defeco, entro na escola,aprendo( agç> 
ra em tom mais baixo:) ou desaprendo.- faço compras, 
me apaixono, vou pra cama, fico louca, durmo.- às 
vezes^sonho -, acordo, sinto medo (mais nao digo) , 
e voce Telonius pensa em começar tudo de novo. Pois 
escutem; se fosse a mim dado o poder fazer as coi - 
sas, eu so faria uma: destruiria o homem e suas cin p et mi 
zas levaria para alem desse infinito ( indicando / 
com o dedo um quadro do universo que o "Ser" passeia 
pelo palco ), destruiria o homem com suas maquinas/ 
e cidades verticais, com suas longas avenidas casas, 
belas-lado—a-lado-com-favelas, armas reluzentes, ju 
ros, contas, prestações e tem mais: se eu fosse / 
Deus renegaria minha criaçao. 

O SERs ( Que estava sentado entre a platéia ). Agora Bas - 
ta S ( todos os outros atores ficam extremamente / 
surpreendidos pois e a primeira vez que tomam real- 
conhecimento da presença do Ser que nunca tinha fa- 
lado ). Nao permitirei que assim se fale. Eu prome- 
tí a mim mesma sempre omitir-me. Quis deixar o hõ - 
mem soberano, livre; quis deixar o homem so. Quis 
que ele percebesse sua própria dimensão, que êle ti^ 
vesse decisões próprias, que a cada coisa desse o 
seu real valor correto, que compreendesse sua inume 
ravel respoBsabilidado; quis em fim que convivesse/ 
em harmonia^ em equilíbrio consigo mesmo e com as 
coisas. Ouvi—me então, eu sou o Ser e sempre estive 
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O SER; 

TAMARA* 

NATASCHA: 

TELONIUS: 

TAMARAi 

TELONIUS: 

TAMARAí 

aqui: jamais justifiquem renegando; se o homem erra» 
corrijam o erro» mas repito: nao permitirei jamais 
que se resolvam as coisas renegando-as* Eu estou / 
aqui e sempre estive e se levei uma eternidade para 
acabar com meu silencio foi porque nunca como agora 
os ví assim desesperados* 

( Durante a intervenção do Ser os outros atores escij 
tam extremamente atento e surpresos ). Mas porque eii 
perastos tanto? Por que ? 

Alguma coisa colorida foi arrancada das pessoas (diz 
isto om voz baixa» pensativa) (virando-so para Telo- 
nius) Tolonius» foi voce (sorrí para ele ) Alguma / 
coisa colorida foi arrancada das pessoas. 

( Dirigindo-se ao Ser ) Fique a vontade por favor : 
acomode-se. Hoje a noite havera reunião o gostaria / 
que voce estivesse presente. Queoo dizer» gostaria - 
que todos estivessem presentes. Todos os sores do u- 
niverso e também as coisas» e os lugares;que fosso 
om fim tudo uma ensurdecedora prosença... 

Ensurdecedora presença ? 

Sim Tamara» chega de tanto#silencio; quero ouvir ba 
rulho, barulbo de gente» musica de gente, choro do 
gente, e de gente quero ouvir risadas como as de lr£ 
ne de Caetano» te lembras? historias de gente, coi - 
sas de gente» mentiras» verdades de gente, peidos de 
gente, beijos de gente ( virando—se para o Ser ) — 
Porguo os beijos tem uma musica esquecida. Chega de 
silencio; o silencio faz mal e doi principalmente / 
quando se sofre. Entendestes ? 

Meu poeta» meu Telonius» se com coisas bonitas como 
ossas eu conseguisse esquecer que afinal de contas / 
sou uma pessoa que como todas de noite quando deita» 
nao importa onde trabalhe» como me chamo» nao impor- 
ta quanto fiz e quanto nao fiz» de noite quando dei- 
to nada mais resta do que eu a conversar comigo mes- 
ma» eu com o meu mundo de sonhos e de irrealizaçoes» 
eu com meus medos» eu guardada em mim, fechada em 
mim, trancada em mim. 

O SER: Eu sei, eu entendo ... As coisas nao andam como se 
quer; apenas quero o que afinal todos queremos: har- 
monia, poder uns com os outros conversar, se enten - 
der, enfim, falar menos nas coisas que existem para 
serem feitas, não faladas^ respeitar o homem^aí do 
lado» o quo nos vende o pao» o que dirige o ônibus , 
o quec cultiva a terra» o homem anonimo» assustado : 
o homem desolado. 

PAPAI TANATHOS: Senhores, aproximem-se... Eu ja sou velho e estou 
cansado. 
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TRIBAL 

NATASCHAí Papai» nao diga isso» o senhor o forte e eu o 
muito. 

amo 

PAPAI TANATHOSt ( sorrindo). Eu jã estou velho» cansado» combati — 
do ... Quando eu era pequeno» meu avo Juliano me 

NATASCHA: 

TELONIUS* 

TAMARA» 

O Ser 5 

dizia» " Filho» no meu tempo a gente era mais doce» 
mais contento " - vovô tinha um sítio encantado on 
de passava horas inteiras recostado numa poltrona/ 
enorme, marron escuro, várias vêzes o ví falar so- 
zinho. Eu me escondia e tentava descobrir o que 
dizia. Una tarde depois de guase uma hora de espe- 
ra, fechando fortemente a mao apertando uma enorme 
rosa branca» vovo disse uma coisa que nunca nxns 
saiu dos meus ouvidos» " Tribo crescera o surgirão 
belas colheitas "... Depois morreu. Nao sei ate h<o 
je o que foi que achoi nossas palavras; nao sei se 
foi o som da morte de que foram feitas» se foi g 
odor da tarde nesse inverno, nao sei o que foi» so 
sei que cada voz que lembro novamente, alguma coi- 
sa om mim renasce» volta» surge. 

Eu sempre penso na morto como um lago fundo, trans^ 
parente ... 

Papai Tanathos agora entendo, quero dizer agora on 
tendí quando o senhor falou» " Voces meus filhos ~J 
nao se extendem "... De pronto nesse momento quan- 
do uma lembrança cinquenta anos atras» ejrç 
quanto ouvia, sentí-mo de uma forma estranha depejn 
dente do senhor, do seu avo, da rosa branca, da 
tribo e da colheita^,. quero dizer alguma coisa / 
fundamental em mim e parte gue so existe, enquanto 
existe em tí Tomara» e em tí Matascha, e om tí (di 
rigindo-se ao Ser que passeia pelo palco levando 7 
cartazes e notícias do jornais )» que existe om / 
Myrthes, onquanto existe no senhor, no visinho, no 
homem combatente e combatido... Eu me extendo pai» 
falo do fundo. 
( Longa pausa — todos com os braços em cruz» sor - 
rindo» avançam sobre a platéia levando cada um» um 
cartao com seus respectivos nomes o com a seguinte 
frases " Eu sou um homem, voces também. Sejam bem 
vindos 

( põe uma máscara de lobo, agride um boneco simu - 
lando um homem^ vai no quadro negro, escreve a fra 
se» ■ O homem e o lobo do homom " e depois risca 7 
violentamente a frase, volta—so, encara a platéia— 
e diz» ) Pois sim, pois sim senhores» alto quem vi^ 
ve» alto ou diaparo ( simulando dar uma rajada de 
metralhadora ), em nome da santa liberdade... alto 
ou disparo. 

( Aproximando-se da^platéia» encara todos e diz C£ 
mo se fosse um segredo») Desculpem, nao levem a 
mal» ela tem problemas sabem ( com gestos dar a en 
tender que á louca )« mas e muito boazinha, saboj 

^
 ’d

 T
7

T
F

T
3

1
d

‘H
d

D
'N

l 



* 

o SErt 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

O SER: 

TAMARA* 

.TRIBAL 

cozinhar, costura bom, © além do maid^^.ngu«i»;6omo 
ela para fazer o amor. *D e 

6 verdade, o verdade, ninguém como ela, puxa vida. 

Para fazer o amor ? 

Mac, nada disso; ninguém como ©la para cozinhar • 

Ja é tardo* meia noite. Cadê o Tahathos? 

( Todos procuram por Tanathos que esta escondidoJ 
entre a platéia ) Ah papai, de esconde escondo,nao 
o ? de esconde esconde ? Saia dai, chegue-s© aqui, 
venha meu velho; depois se queixa d© uma dor aqui/ 
e de outra dor aqui, nao e? 

PAPAI TANATHOS: J[ Dando uma risada ) Sentirem minha faltaj não o ? 
oba, oba isso me agrada porque afinal voces sao tu 
do quanto eu tenho; afinal um velho triste, ... 

TAMARA: Velho manhoso, que mania^d© falar dessa maneira;em 
primeiro lugar o senhor e mais triste que o Cha - 
crinha ( todo mundo rí ) e em segundo lugar Myrthes 
voltara, tenho certeza. Conclusão velho querido t 
nao faça essa cara de defundo. 

PAPAI TANATHOS* Esta bom, está bem... Myrthes não gostava que ou fa 
lasse assim.•• Bem, também ele^acha que ainda te_- 
nho vinte^anos. Nunca ví ninguém tao otimista, tao 
alegre, tão ••• 

TAMARA* 

O SER* 

TAMARA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

4>';’ 
■p 

Çf 

Papai coruja tã aí# 

Hoje é 4 de julho de 1776#•• 

Que é isso bela dama 7 Hoje é 3 de Novembro. 

Da no mesmo. 

( que estava deitada, levanta—se ) Hoje e 30 de 
Outubro e eu espero o meu amor - ( leva a mao ao 
rosto e começa a dançar eroticomente; gouco a pou- 
co a musica vai envolvendo todos os atores^que c<> 
meçam a dançar. Somente^o Papai Tanathos nao dança, 
porem assiste com atençao que poder-se—ia dizer / 
faocinaçao )••• 
De pronto escuta-se uma sirene de polícia que vai rjrf 
aumentando gradativamente ato ser insurportável . *- 
Todos param de dançar e ficam om expoctativa/ãto\/^7 

Te Teloniu/, mudando ^Te roupa pó PdlCo vòste ump / 
ida com Tio Sam 

TELOfíIUS: 

oupa ãôr p 
i o\Qz ). 

vim agui aj 
disposto a Si 

e claro, porque 

r 

os a resolver/pro- 
ficar-me um pouco , 
em casa eu te 
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TELONIUS* 

TAMARA* 

NATASCHA: 

O SERí 

TAMARAí 

O SER* 

TOMARA* 

TN.CPR.PTE DM 
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(9) 

nho meus .problemas ( tirp.un^ tal ao  T. 
chequesV^escreve ) Tomem a^qi* nos quer< 
o boa vizinhança ... / ^ 

de. 

mhança 

La* la la la* la la la laaaaaa 

Ontem estive em Lisboa e falei com Dom Pedro. 

La» la la la» la la la laaaaaa 

( Cantarolando ) E que te disse Dom Pedro ? 

Me disse que o Brasil é um país tropical. 

A HP 0 
Voce nao esta atualizada; quem disse isso foi o... 

£ verdade» é verdade» desculpem. 

Além do mais ... 

Vocês sabem, ultimamente eu tenho andado muito o* 
cupada com congressos o reuniões de paz, assinatu 
ra de acordos para nao proliferação de armas ^nij 
doares, festivais de musica e cinema» renovaçao- 
do contratos, enfim, essas coisas humanas que vâg 
fazendo a "historia" ... ah ia me esquecendo, tqm 
bem tenho«estudado a montagem da fabrica da " va» 
rinha da felicidade "... 

O que ? 

" Varinha da felicidade ? " 

E depois sou eu quem está por fora, não é?» pois 
fiquem sabendo que se trata da coisa mais fantas- 
tica jamais concebida pelo homem, bem quero dizer 
pela mulher, e claro. 

( Falando em tom de segredo para os outros o a / 
platéia ) Nao e por nada nao, mais eu acho que vo 
cês nao deveriam prestar muita atençao as coisas7 
que ela diz* afinal de contas ela chegou de uma 
forma meio esquisita... eu pelo menos nao sei on 
de nasceu, se paga INPS, se e vacinada» casada , 
quantos filhos ... nao sei sequer se e subversiva. 

( Adotando uma postura majestosa, porém ridícula/ 
como se fosse dizer um longo discurso 2 Sabe — se 
que devido ao elevado índice de poluição de ar, a 
dificuldade de viajar sentado nos ônibus, ao inten 
so barulho da cidade, a incapacidade de alimentar- 
se bom ... 

Minha bela e apreciada senhora* permita-me infor - 
iflar-lho com todo respeito que dado o avançado do 

Co/ifL 



dia ( olha para o relógio ), quero 

T R I B A L (10) 

O SERí 

NATASCHAt 

O SERí 

TELOMIUSi 

O SERí 

TELüfJIUSl 

O SERí 

TELONIUSt 

retiro-me aos meus aposentos considerando- ms uma 
chatice enorme o seu super sonoro comunicado. 
nho dito ( faz uma "venia* para todos e retira-se 
para fora do palco )• 

( indignada ) Mas isto © o fim do mundo; então ou 
resolvo participar ... 

Dar palpites quer dizer. Lamento muito, mais tar- 
de talvez, agora^não e possível. Agora nao e pos- 
sível nada que nao seja esperar. Os fatos tem vi_ 
da própria, como eu, como voce ... Brasil Tri—Cam 
poao ..• ( ai do palco ) 

Será que ou pequei o bonde errado ? ( olhando pa 
ra a platóia ) Queiram desculpar a minha falta de 
elegânciaj com certeza fica mal um Ser agora humçi 
no perder o charme numa hora destas. Aceitem nú 
nhas desculpas por favor. Eu^ja andei por esse £ 
niverso todo e juro, nunca vi um bicho como este 
( anda no palco a procura de "algum" ). 

ék 0 
Senhora, saiba que eu estou disposto a escuta-la,^ 
mas ó preciso primeiro que lhe explique algumas / 
coisas. 

Ah estas aí, pensei guo a terra os tivesse enguli^ 
do. Tenho a impressão de que alguma coisa nao mc 
foi dita. 

Senhora, sente—se ( ela se senta e Telonius anda 
pelo palco, pensa, reflete, coloca um disco de / 
Caetano Voloso, escuta alguns segundos }... A tr£ 
ze de Maio de 1525 fui eleito presidente do grupo 
do fabricantes de arcabuzos e foi-me^concedido o 
poder máximo nas decisões da agrupaçao... 

Isto e, um Sindicato de fabricantes de arcabuzes. 

Sindicato ? Nao sei do que está falando. Eu disse 
agrupaçao de fabricantes de arcabuzos. Bem, como 
eu ia dizendo me foi concedido o poder máximo nas 
docisões do grupo. A princípio ia tudo muito bem, 
a produção na nossa pequena fundição ( embora po 
quena ) era das melhores do vale, os nossos arca- 
buzos eram roalmente os melhores da regiãos resi£ 
tiam fantasticamente á deformação do cano ao aquo 
cer—se em cada disparo, tinham um maior alcance — 
dopois soubemos que na batalha do Carabobo atin — 
giu ten temido general a nada mais nada menos^ que 
duzentos © cincoenta metros d© distancia A nao e 
fantástico ? - enfim, a nossa bela arma nao tinha 
igualI ostavamos orgulhosos ... 0 I WWW 9 

Um dia chegou Myrthos. Vinha de longe, de "Agua— 
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TELONIUS: 

O SER: 

TRIBAL 

Mala "• Conhecí—o no Bar dos Pescado* 
mos SchopPi conversamos muito* Me co .<•>*» coisas 
fantásticas, disse que la, de onde^vinha» as 
pessoas escolhiam sua forma de governo, tomavam 
caldo de cana a beira de praias repletas de co 
queiros que de tão altos fornicavam anjosjdisse 
também que n*alguns dias todo mundo se reunia / 
em lugares enormes em torno de outras pessoas t 
era segundo ole a coiso mais gostosa de se ver, 
todo mundo alegro, gritando, colorido ... 

Estranho 
nisto. 

estive em Roma e ninguém me falou/ 

TELONIUS: Desde aquele dia todas as coisas 
fazer sentido. 

começaram 

O SER: 

TELONIUS: 

D SER: 

TELONIUS: 

O SER: 

PAPAI TAflATHOS: 

Myrthes ? 

Sim, sim, Myrthes me trouxe, quero dizerj nos / 
trouxe g noção oxata das coisas, dos fenomenos» 
Ato então, para mim tudo era parado como as pe 
dras; tudo era inevitavelmente defenido e imuta 
vol, tudo ora triste, limitado ••• depois eu vi 
que nos fabricavamos arcabuzes. 

( Levanta-se e troca de roupa no palco,#colocan 
do uma batina de monge com um longo rosário e 
tombem uma enorme cruzj#aproximo-se de Telonius 
ejsste ajoelha-se ) Estás na presença de Deus, 
não deves jamais provocar sua ira. 

( Violonta e agrossivamonte, levanta—se e arran^ 
ca a cruz do pescoço do Ser ) Que se dane. 
•teu^DoW ", que va íj^merda caríi sua ira. J 

to cômodcKser Db^s,/vá dize^^he que^dosj 
que subaJ oU que oo mexa comq\os» va 
quo venha trabalhar^-qito horas por dj 
diz que estou aqui/e que sou eu quem tom direi- 
to à ira, sou eu, ouviste ? 

( ReíTrõ-so cabisbaixo, envergonhado) 

( Assistiu tudo entre a platéia, sentado^M le- 
vanto-se e aproxima-se de Telonius que nao per- 
cebe a aproiimaçao, toca—o no ombro e Telonius/ 
assusta-se ) • 

TELONIUS: 

PAPAI TANATHOS: 

TELONIUS: 

Ah, e voce. 

Filho, fôáte duro com a dama ( Com um gesto in- 
dica o lugar por onde desapareceu o Ser). 

Sim, ó verdade: Fui grosseiro ... creio quo eu 
ja nao sou mais eu. A espera de Myrthes ... 
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T RI B A L 

PAPAI TANATHOS; A espero do Myrthes; e pensos que eu tambérr 
o espero 7 c pensas que eu tombem noo sofro ? 

È diferente» em mim o esperam quatrocentos homens; 
preciso falar-lhe antes da reunião ... O tempo pag 
sa ( olha o relógio), já falta pouco* 

nao lembras gue mesmo aqui jamais pude encontra - 
lo#? Então nao sabes que renunciei ao meu filho » 
a unica coisa viva que me resta» sim porque nem 
eu mesmo estou vivo a muito tempo; que renunciei/ 

too meu filho» ao^direito de tê-lo comigo» sentado 
na minha mesa» sobre o mesmo teto*.* e falas em 
justiça» e falas em sofrimento •••<t>eu nen sei se 
vivo ainda» se esta num valo» eu nao sei nada» eu 
nao SOU nada* 

( Pondg a#mão no ombro do Papai Tanathos, diz; ) 
Esta nao e hora de falarmos nisto •*• outra hora 
talvez *•* voco precisa descansar; durma um poucos 
eu vou sair» preciso caminhar* ( Sai ) • 

(^Após longa pausa em que repetidas vezes tira e 
çoe a ccpa )• Pronto» começou tudo de novo... bem» 
e^o geito* Sempre chega a hora om que todos se / 
vgo; sempre chega a hora em que todos partem» e 
nao importa o destino» nem mesmo o caminho, o que 
importa e isto; todos inevitavelmente partem com 
parte de nos^mesmos *•• As vozes nos deixam quase 
a zeromm•• Nao gosto de ver as pessoas gelas cos- 
tas, nao gosto mesmo .** mas e assim» tem que ser 
assim, o necessário. O que e que e necessário? Eu 
repito este momento à sessenta anos ... Engraça - 
do» com que facilidade eu digo sessenta anos» as 
sim como se fosse um dia, como se fosse nada ••• 
como se nao fosse. Tem milhares de lugares no meu 
peito cheios de lembranças tao bonitas» ( olhando 
suas maos ) aqui também, quantos seios e tremores 
ainda guardam,levando as maos aos olhos ) E 
aaui o olhar tao doce da minha amada, a boca.a vi 

te» tu também ... inevSavelmente ... Vovo Juliano 
( fala como um alucinado, como se o vovo estives- 
se no palco ), vovo Juliano ( Corre do palco) ve- 
nha ver, venha ver, eu tenho aqui a rosa branca , 
a^enorme* lembra ? aqui esta a poltrona. Myrthes/ 
nao volta vovo. Diga alguma coisa, diga o que eu 
faço. Diga vovô ... Se lembra da arvore de manga» 

PAPAI TANATHOS; ( Irritado ) Mas eu sou o pai, eu sofro mais. 

TELONIUS; Desculpe pai» mas o senhor está sendo injusto ... 

PAPAI TANATHOS; Injusto ? E tons coragem do falar-me assim ? Que- 
res falar-me^om justiça nesta hora. Então nao sa 
bes qu© eu nao o vejo a mais de um ano ? Então# 7 
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TRIBAL 

PAPAI TANATHOS* 

TELONIUS* 

PAPAI TANATHOS* 

TELONIUS* 

PAPAI TANATHOS: 

TELONIUSj 

PAPAI TANATHOS* 

da' aquela enorme, frondosa» a que ficava per 
riacho ? morreu vovo; o o cavalo negro» aqu© 
que o senhor me deu quando fiz meus oito anos ? 
morreu vovo* so lembra da chuva de Janeiro com / 
granizo?^morreu vovo; e a velha Etelvina ( lembra 
dos pasteis de queijo ? ) morreu vovo ... lembra 
do meu uniforme de general,de guerra? morreu vovo, 
também morreu. Se lembra da vovo? também morreu / 
vovo, so foi som avisar, sem despedir-se como o 
senhor. Se foi, ficou de costas ... tudo morreu , 
tudo partiu, tudo sumiu ...Vovo, onde esta Myrthes ? 
onde esta ? onde esta ? O senhor deve saber, sem- 
pre soube tudo; sabia da civilização grega e da 
romana, sabia da formula da agua, sabia contar es 
tporias, sabia que têm o homem e têm a liberdado7 
escrita om dicionários.•• o senhor sabia vovo, mo 
diga agora* onde está Myrthes? onde está meu fi — 
lho ? ( longa pausa - Papai Tanathos deita-se no 
chao, onquanto escuta-se uma missa do Bach e to 
dos os outros personagens entram com rougas des 
Vikings e sentam<*se em semi—circulo em torno de 
Pgpai Tanathos, em posição de conselho ^ - m Quem 
soo vocos ? o que desejam ? mo deixem so, nao to 
nho nada que possa interessar-lhes. Alom do mai«T 
estou ocupado conversando com vovo. 

Nos viomos do Kerynskii e precisamos falar-lhe / 
( Papai Tanathos continua sem olho-los );As gea - 
das cobriram toda a cidade e todo mundo está emi- 
grando. 

( Ainda som olha—los ) E o que e que eu tenho com 
isso ? 

Senhor Tanathos, nos soubemos que nesta região / 
existe um homem que tom poder suficiente para ro 
solvor o nosso problema de dasabrigados. 

Mous filhos, desculpem, mas se existe alguém dosa 
brigado, osso alguém sou eu ... ( As outras perso 
nagens olham-so som éntender )) Minhg alma está 7 
ao ar livre^ sem abrigo* meu filho nao volta ... 
existe alguém mais nu do que um pai sem o filho , 
do que um macho som a fomea, do que um homem sem 
amor? 

Senhor Tanathos, nos disseram também que perguntas 
semos aqui no Vale pelo senhor, para informar-nos 
o paradeiro de Myrthes, 

( Levanta a cabeça bruscamente e com onorme inquie 
tude diz* ) Myrthes ? vocês disseram Myrthes? (Os* 
outros concordam com a cabeça ), Quem os mandou ? 

J 

NATASCHA* O velho Puskas da montanha. 
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i * 
» « 

PAPAI TANATHOSl 

TELONIUSl 

PAPAI TANATHOSl 

TELONIUSl 

Sim, sim* O velho Puskos • •* 

Então, podemos saber onde encontra-lo ? 

£l© saiu ja faz um ano.** foi atras de um sonho , 
de um ideal; como so fosse possível ir atras de 
um ideal como se vai atras de umç| pessoa, ou de 
um taxi, ou mesmo de um rio*.* ja faz um ano, um 
ano * * * 

■>0 

Mas • • • onde esta elo ? 

PAPAI TANATHOSl ( Sorrindo amargamente ) Por aí, colecionando p* 
dras do rio, acreditando ainda teimosamente,como 
sempre, que as pessoas querem viver melhor, que- 
rendo dar-se, hum, hum^ construindo, inventando, 
para no dia seguinte ver essas pessoas destruin- 
do, omitindo-se.•• ( Virando-s© para Telonius | 
onde osta Myrthos ? Êle esta em todo lugar onde 
os outros o precisem), nunca no lugar onde eu o 
necessito. ( Papai Tanathos sai do palco )( to- 
dos os outros personagens que estão vestido com/ 
roupas de Vikings começam a danjar ao ritmo de 
• Jimi Hendrix Experience ■ e vao colocando tel£ 
visões, tdbfones, rádios, microfonès , todos V£ 
lhos - quanto mais velhos melhor -T depois, di^ 
tribuom.se assim: Telonius e Natascha num círcu- 
lo e Tomara o o Ser em outro ) 

TELONIUSl Que horas soo ? 

NATASCHA: ( Olhando o relógio ) Onze e vinte • 

TELONIUSl 

# 

NATASCHAl 

£sso maldito tempo que não para, que não espera.* 
esso maldito tempo implacável, frio, ponteagudo. 
Onze e vinte e nada, melhor ditof onze e vinte e 
vinte e dois segundos; tudo anda com sua dbstina 
da direção definida, tudo vai na nossa frente,tii 
do muda**, as vezes, principalmente nos domingos 
ã tarde, o tempo poe sua fantasia sinistra e me 
catuca com seu sadismo amarelo..* Algum dia nao 
serei mais teu escravo, algum dia maldito ... .Ah 
se eu pudesse controlar-te como a um televisor , 
parar-tO| ligar-te, mudar-teu-canal J[ Tornando a 
voz fronetica ) OESLIGAR-TE... mas nao, nao pos- 
so, estou contido em tí, SUFOCADO* 

O que vais fazer Telonius ? Os homens não podem/ 
©sperar mais tempo para^tornar sua nova posição^; 
O socretario da agrupaçao ja confirmou a reunião 
para amanha gs nove da manha. Deves pensar na / 
pior das hipóteses. 

V, 

f.. 

TELONIUS: A ausência de Myrthes ? 

, 
B

ld
'id

d
O

‘N
i 



» « 

NATASCHAí 

TELONIÜSí 

NATASCHAí 

TELONIÜSí 

NATASCHAí 

T R I B A L 
» 

Sim, e duro, mas a esta altura receio 
nao chegara a tempo. 

Em algum lugar do mundo deve existir pelo menos 
um homem neste momento solidário comigo. 

Eu estou com você Telonius, sem condições ( Telç> 
nius sorrí ). 

•p 

( Dirigindo-se a Tomara e ao Ser que estão um / 
pouco distantes no outro círculo ) — E vocês ? 
£ assentem com a cabeça )••• Muito bem,•• Como 
e horrível decidir, como é horrível ... se eu / 
disseri pintemos a lua de uma cor mais forte, e£ 
ta çerto, se eu disser façamos um teatro claro ^ 
esta bem, um teatro que atinja £odo mundo, esta 
certo, porque afinal de contas e minha obrigaçaoi 
não sou eu fruto do meu autor? êle nao quer is- 
so?. .. Pois a merda com tudo isso,westou cagando 
para voce, voce nao previu isso, nao e ? nao pr£ 
viu que eu me libertasse, fosse eu independente, 
dono dos meus atosí agora sou eu quem decide, e 
vou dizer e fazer as coisas da minha própria o 
pessoal maneira. Eu sou, entendeu Senhor autor ? 
Eu sou eu, lamento muito mas agora vou pensar / 
primeiro em mim e nao quero saber se estou son- 
do claro, so sou justo ... eu me libertei Sr. atj 
tor... porque essa mania de pensar que sempre sç[ 
roi teu fruto, porque se ate os filhos, um dia 
deixam de ser moramente frutos. Agora sou eu / 
quem comanda essa partida, e somente quero.•« 

Mas Telonius ... 

TELONIÜSí Nada, nao me digam nada, nao me ensinem nada( l£ 
dicondo com o dedo aos outros atores e a cada um 
doseelementos da platéia ), vocês aí com seus / 
vestidos do tecido sintotico^o seus diplomas de 
engenheiros e advogados,^vocês aí ( Tornando a 
voz majestosa, porom ridícula ) Senhores do jurçj 
do, vocês aí engravatados,^com firma reconhecida 
em cartório da cidade, vocês aí ( Começa a dimi- 
nuir o tom da voz ate tornar-se profundamente / 
triste, desesperada ) ... Vocês aí ... ( Agora - 
levanta a cabeça e com gestos lentos procura lo- 
calizar o autor ) ... Você aí Sr. autor, eu sou 
livre, eu mo comando, eu decido, eu vou para a 
cama a acaricio, minha própria libecdqde ( Agorq, C$ 

\tn? % sarmiiwi confessional TTMQfrdo^lhov^ yb~\ 

(tfei£, ^mo-a téom ^ória,ypenetr6^g!/7T7~ Sr. autor , 
ncro^TTquo^trTste, perdoe-me se o desaponto, nun- 
ca e possível conhecer-se plenamonte o homem. •• 
ele tem alguma coisa fugidia, êle têm a VIDA, e 



* 

TELONIUS: 

NATASCHA: 

NATASCHAI 

TRIBAL 

também tem uma coisa: o homem muda a 300.oooKm/ 
seg ... ( Começa a rir, primeiro em voz baixa , 
calma e gradualmente aumenta até parecer uma 
gargalhada de um desvairado ) O homem muda Snr. 
autor vertiginosamente, muda tão 
rápido que vai deixando para atrás a sua própria 
realidade, o homem sofre Sr* autor, de tal for» 
ma sofre o coitadinho que se acomoda, se resicpa 

Sr.#autor, seu teatro acabou, eu ganhei uma 
vida gropria, independente minha, meus interes- 
ses sao outros, quero satisfazer a única coisa/ 
que o minha: minha individualidade* A merda com 
os outros ( quase chorando ) o homem, nao enter^ 
de quase nada* 

( Açroxima-se do Telonius, abraça—o e tenta con 
sola—lo ) ( Começa a ouvir-se musica "Soul" Bee 
Goes, Jim Hendrix, etc — todos começam a dançar 
começando pelo exercício de expressaorcorporal/ 
correspondente a imitaçao de uma demente nascen 
do ) 

Que entre o próximo candidato* 

TAMARA: 

NATASCHA: 

TAMARA: 

NATASCHA: 

TAMARAl 

( Simulando uma operária ) Bom dia S 

Nome ? 

Cassimioea Gonçalvez 

Idade ? 

Treze anos. 

NATASCHA: 

TAMARA: 

NATASCHA: 

TAMARA: 

NATASCHA: 

TAMARA: 

NATASCHA: 

TELONIUS: 

Dependentes ? 

Meu pai e sete irmãos. 

Instrução ? 

Moça outive que parar no segundo ano primário • 

Nao serve.^Infelizmento nos exigimos no mínimo o 
curso primário •*, 

Mas moça ••* 

Bom dia, passe bem. " Que entre o próximo candi- 
dato *. 

Bom dia ( Bem vestido, elegante, distinto ) 

NATASCHA: Bom dia. Nome ? 

TELONIUS{ José Roberto Prado Sousa. 
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NATASCHA* 

TEL0M4US: 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

TRIBAL 

Idade 7 

28 anos. 

Dependentes ? 

Nonhum* 

Instrução ? 

Superior. 

Profissão ? 

Economista. 

Salário pretendido ? 

Cr$ 2.500. 

Sua ficha será encaminhada. O Snr. será avisado 
por telefone. 3om dia I 

Bom dia, obrigado ( Sai do palco ) 

Aqui poderá haver una pausa durante a qual os atores ficgrao senta 
dos entre a platéia. Apás a pausa, todos os atores deverão, deitar 
se para relaxar museularmento e depois sentados em círculo^ de 7 
mãos dadas farão um exercício de empatia. Feito isto poderá conti- 
noar a poça. Antes da pausa, logo que^Telonius sai do palco todos/ 
os atores fazem exercícios de expressão corporal na seguinte ordem* 
( simultaneamente ) 

NATASCHA 

TAMARA — 

0 SER _ 

TELONIUS 

Representação 

Representação 

m» 
Representação 

Representação 

corporal 

corporal 

corporal 

corporal 

do frio, 

da fome, 

da dôr . 

do medo • 

PAPAI TANATHOS __( Entra no palco representando a morte, ) 

Com a mesma musica com que houve essa representação corporal antes 
da pausa, deverá ser reiniciada a peça. 

TELONIUS* " Mangaratiba 
manga leva 
para longe 
esta cançao 
de inverno. 
Mangaratiba 
moça altiva 
Mangaratiba 
carrega 
meu terceiro 
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TELONIUSl 

* 

NATASCHA: 

TELONIUSl 

NATASCHA| 

T AM AR Al 

T R I C A L 

sentimento 
meu 
Território 
seminal 
absurdo, 
meus dígitos 
anêmicos, 
meus domingos 
singulares 
e meus 
primos 
habitabeis 
como conchas. 
Mangaratiba, 
definitiva 
coordenada 
do meu 
sonho, 
Mangaratiba 
deixa comigo 
teu cristal» 
teu pranto» 
Mangaratiba—amigo 
eu te conheço 
célula por célula ? 

Uma e dez ... 

( Irritado ) Eu sei» depois» não perguntei. 

Está bem, está bem» não falo mais. ( Pausa )••* 
"Eu te conheço célula por célula "; como gosta - 
ria de conhecer as pessoas dessa forma: " célu- 
la por célula " ( Enquanto isso ag outras perso 
nagens estão simulando a construção de um enor- 
me muro ^ Desde a microscópica molecltla apres- 
sada, ate as^formas definidas dos seus olhos» / 
desde a região mais nárdica da alma, ate os mais 
azuis trápicos dos seus medos ... Como quisera» 
ah» como guisera. Assim, saberia de que forma/ 
exata ©sta ... 

Myrthes ? ( Natascha concorda com a cabeça ) ... 
Semana passada» quando entrei ng fabricado am - 
biente ainda era pesado; na seçao do deposito / 
achavam-se ainda os detritos da enchente da t©£ 
ça, quarta» guinta e sexta: sucata de ferro ve 
lho, mato, lodo, pedras... e uma criança morta 
( sorrí ) Sentí uma vontade enorme de sair cor- 
rendo, ausentar-me, apagar se fôsse possível a 
recente imagem| arrancar do tempo, o tempo que 
levei em guarda-la, e depois ... depois veio o 
riso» um riso plástico, maçiso, um riso literal, 
nocivo ... foi nascendo aos poucos» lentamen|e , 
irreversívoj. ( começa a rir ), nao podia para - 
lo# controla-lo ( agora ri desesperadamente ) t 
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TAMARA: 

O SER* 

TELONIUS* 

NATASCHAx 

TAMARA* 

TELONIUS: 

PAPAI TANATHOS* 

TRIBAL 

lodo, ferro, pedras, uma criança morta, ( Asoau 
mm* • •* 

tras personagens nao dao a mínima atençao a Ta— 

mara que procura chamar a atenção de cada uma 
delas em vao Uma criança morta uma / 
criança morta ( o seu riso se faz um lanento),» 
uma criança morta com os olhos de um morto, a 
boca de uni morto, a ausência do um morto, a i— 
norcia wde um morto, a irreverencia do um morto, 
a negaçao de um morto ••• uma criança morta , 
com toda a^sua profundo aparência mortal ( Nin- 
guém lhe da atençao ), uma criança morta ( Diz 
isto para cada uma das personagens ), mórbida — 
mente morta { Começa a rir novamento Una 
criança com a morto nela, carregando com toda / 
sua inocência uma austera bacanal de mortes ••• 
uma criança morta, nao teve nem sequer o tempo / 
necessário para sabor se valia a gena a própria/ 
morte ou ••• a própria vida lodo, ferro ve — 
lho, pedras e no meio ( rí novamente ), no meio, 
reluzindo, manifestando sua condição terrível s 
uma criança morta,,, para sompre morta, definiti^ 
vamento morta ( as outras personagens com gestos* 
simulam o progresso na construção do muro e con- 
tinuam som prestar atenção a Tomara) • 

Neste passo terminaremos nosso muro ã tompo(Afas 
ta-se^do"muro", observa—o e diz para Teloniusi T 
Elo tem um ar majestoso ( referindo—se ao muro ) 
•*• Tolonius, naquole lado o tijolo não esta ni 
velado ... cuidado vai cair 2 

( Rindo ) Pode deixar, este muro têm muita perso 
nalidade e depois tem a garantia das coisas in£ 
vitaveis. 

Inevitável coisa nenhuma* Êste muro não me chei- 
ra bem e para dizer a verdade nao gosto nada do_ 
1 o • 

( Continua dizendo coisas em voz baixa, enquanto 
observa as outras personagens em cena ) Lodo,fer 
ro velho, pedras, uma criança morta. 

Pronto, o nenêm está crescidinho. Que beleza 2 / 
Que ar de independencia, hein ? Finalmente levo 
ate o fim alguma coisa ( olha cuidadosamente pa- 
ra o muro ) 

m 
E^entao? Alguma coisa nova ? Alguma nova sensa - 
çao (diz isso como gozação ) Snr, Telonius? Al- 
gum inesperado prazersinho particular Snr. Presi^ 
dente da Agrupaçao de Fabricantes de Arcabuzes 7* 
oh, desculpem* ( faz um gesto de reverência ) , 
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TRIBAL 

NATASCHA* 

O SERl 

TELONIUS* 

TAMARAl 

TELONIUS* 

PAPAI TANATHOS* 

TELONIUS* 

NATASCHA í 

TELONIUS* 

PAPAI TANATHOS* 

TELONIUS* 

Bo Myrthes estivesse aqui 

Chega de falar em Myrthes, £le nao esta e prori 
to, Sempro vivendo de " se " sempre lamentando 
ausências; isso^no» vai adiantar nada* ele nao 
esta e^pronto, e um fato consumado* ele nao ejs 
ta e nao e por isso que as coisas deixarao de 
fluir, de acontecer, Natascha você esta sendo 
infantil ••• Por que não aceitar o fato ? Por 
que ? Tom milhares de coisas para fazer, para 
voce fazer e ademais ele nao esta morto, apenas 
nao " esta ", 

Senhoras e senhores, acho que os ânimos estão/ 
exaltadog e por isso peço-lhes alguns minutos 
de atençao! 

( Continua andando pelo teatro como uma louca) 
LOGO? FERRO VELHO? PEDRAS? E UMA CRIANÇA MOR - 
TA? 

Sempre tive uma vontade enorme de construir / 
um muro como este com pessoas como voces e num 
lugar como este •«• 

Ah, então e isto* { Vira-se para as outras pe£ 
sonagens e também para a plgteia } O Snr. Telo 
nius, Presidente da Agrupaçao do Fabricantes 7 
de Arcabuzes sempre teve vontade de construir- 
um enorme muro, sim, sim, entendo, e simples t 
o Snr. Tolonius construiu o * seu muro ", 

Snr. Tanathosj Snrs. tenham a bondade de#pres- 
tar^atençaof Este belo exemplar de muro á ine- 
vitável, 

Muito bem, muito bem! Mas, por que é inevi_ 
tãvel ? 

Ora, e inevitável porque ••• porque e inevitá- 
vel, ora bolas ! ( £ importante frisar que a 
medida que a peço evolui deve ir-se aumentando 
gradativamente o numero de telefones, microfo 
nes, rádios, televisões, todos velhos e deterio 
rados no palco do forma que no final da peça , 
mal caibam os personagens no mesmo Y7~ 

mm mm 
Snr, Telonius, sua explicação nao nos satisfaz; 
esperamos ansiosamente uma outra, 

Tá aí. e isso mesmo, esse e que é o problema • 
Voces se preocupam demais com as explicações e 
definições, com os ados e babados. Solten>~se/ 
Snrs. libertem-seA nao se prendam tanto a tan- 
ta coisa* definições, explicações, chutem para 
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TELONIUSl 

TAMARA* 

TELONIUSl 

O SERt 

TELONIUSj 

NATASCHAs 

o.alto ( virando—se para o muro o indicando-o) 
Olhem para#ole, tranquilo, talvez nocn mesmo / 
saiba que e um muro © convenhamos*^um belo mu- 
ro ! Mas ele é o pronto, Sle com toda a força. 

Lodo, Ferro Velho, Podras e uma Crionça morta. 

( fazendo gestos do quem ostá ouvindo alguma / 
coisa ) Engraçado^ tive a improssao^de ouvir— 
um lamento ( até osse momento ninguém percebeu 
se da presença de Tomara )* 

Bem, ja brincamos bastante de construtores ci- 
vis ... 

£ isso mesmo! Brincar, amanhocer bricando e 
continuar brincando o dia inteiro. 

( Zombando ) EU SOU O • HOMO LIJDICUS -. 

TELONIUSl 

TAMARA» 

( Sorrindo para ela ) Exatamente, acertastes/ 
©m cheio minha princesa ! ( Novament© parece— 
ter ouvido um lamento ) 

L$do, ferco velho, pedras o uma criança morta! 

TELONIUSl Snrs., nosso muro dividira o nosso mundo, a / 
nossa realidade em duas partes diamotralmento- 
opostas, de tal maneira que ele proprio sera a 
síntese. Garanto que a brincadeira sera diver- 
tida e talvez muito proveitosa ( outra vez es> 

cuta o lamento )• 

PAPAI TANATMOS: Telonius, são às quatro da manha. Ja brincamos 
bgstanto © adiamos até o limite a hora da deci^ 
sao..• 

TAMARA; Lodo, ferro velho, pedras o uma criança morta! 

TELONIUSl 

O SERt 

( Sorrindo ) Calma, prometo que o nosso joqui- 
nho será rápido, prometo. 

Papai Tanathos tem retzao Tolonius, nao adianta 
adiar esse momento: e inexorável ! 

TELONIUSl ( Correndo o pulando por todo o teatro com ar 
de festa e gritando ) A morto também e, o tem- 
po também é, um dia^dopois do outro também e , 
eu também sou , voçe também e, e nos ^tombem s<> 
mos, a dor também é, o meu muro tombem e ( vai 
em torno do muro e repete varias vezes ) e o 
meu muro $ambcm e, tambom s ( as outras perso- 
nagens começam a ouvir a lanara que repete a 
mesma coisa )• 
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T R I B A L 

TAMARA: Lodo, feroo velho, pedras e uma criança morta. 

PAPAI TANATHOS* 

TELONIUS* 

NATASCHAt 

TELONIUS* 

NATASCHA: 

TELONIUS* 

ras nada com lucidez ( o numero de televisores, 
microfones( rádios e telefones continua a au • 
mentar pois Tamara continua colocando—os no / 
palco )• 

Nao, nao se preocupem, depois da brincadeira — 
terei toda a lucidez deste mundo, todo o equi- 
líbrio ... 

Lodo, ferro velho, pedras o uma criança morta! 

Meu filho, nada^nem ninguém, nem mesmo Myrthes 
poderia desta vez dar orientação gara esses / 
quatrocentos homens a nao ser voce mesmo. Para 
eles e importante tua palavra daqui a uma ho — 
rasj tua palavra entendestes ? tua presença pa 
ra eles representa ... um prêmio, um apoio ..T 
um símbolo. 

( Perdendo um douco a alegria e euforia ) ... 

longada formula de imagens: um símbolo, a re- 
presentação formal de alguém que eles esperam 
que eu seja, que eles precisam que eu seja ... 
que eles pensam que eu seja ... um símbolo ... 
de que ? Do uma unidade ? De um interesse co- 
mum ? De um çunhado de^angustias coletivas? Um 
símbolo do símbolo ? Nao Papai Tanathos, desta 
vez me recuso a representar um papel no qual/ 
nunca me sentí completamente a vontade ... 

Voce está é com medo Telonius ... 

ék ék m 
Com modo nao, com medo nao, quero dizer nao / 
com esse medo, nao mesmo ! 

Por que êsse medo de ter modo? Por que? Que / 
mal ha em^que sintas medo? Que mal há meu Deus? 
Que mal ha se o medo nasceu nojnesmo dia em que 
nasceram os homens? Eu tenho medo sim, um medo 
visceral, profundo, é isso, tenho medo das coi- 
sas que vamos fazendo e principalmente das que 
deixamos do fazer. Tenho modo Telonius^ por vo- 
ce, por mim, por todos. Tenho medo e nao inte - 

,ressa a natureza do meu medo •.. 

( Virando—se gara o muro ) Nao interessa nada / 
princesa, voce precisa " distanciar-se" ( ten — 
tando ser jovial, alegre ) nao se deixe absorver 
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TELONIUS* 

TAMARA* 

PAPAI TANATHOSt 

TAMARA* 

TELONIUS* 

NATASCMA: 

TELONIUS* 

NATASCMA: 

TELONIUS* 

completomento pela personagem, seja você ( fa 
zendo muita mímica para explicar ) e preciso— 
que voce so desmembre de voce mesma, como se 
fosse Natascha superpondo-se em Natasbba! L 
preciso que o cada momento voce seja simulta- 
neamente sujeito e objeto^ observadora e oteer 
voda, gromessa e^real^zaçao; vida e morte; ã 
firmaçao^e negaçao. Nao esqueça disto, ouviu? 
E condição • sine qua " <|o nosso^joguinho; 
alem do mais tem a platéia, e necessário fomen 
tar nela um espírito crítico ( agora om voz 7 
alta, quase gritando ) SATISFEITO SNR. DIRE - 
TOR ? 

Lodo, ferro velho, pedras e uma criança morta 
(Tomara continua a colocar aparelhos de comu- 
nicação no palco }, 

Juraria que ouví um lamento. 

Lodo, ferro velho e uma criança morta I 

Muito bem, começamos por você Natascha. 

Nada disso, nunca gostei de jogos, sao muito 
chatos. 

Nao princesa, êste e diferente o depois o no_s 
so muro esta ansioso esperando; vem, sera di- 
vertido, vem bobinha. 

Ja te disse que nunca gostei de jogos e alem 
do mais nao gosto nada dêsse muro, parece mui 
to confiante e autosuficionte, me do a impress 
sao de ser um promotor publico. 

( Seguro-a suavemente pelo braço e levo-a ato 
o muro, porem ela resisto* Telonius insiste / 
ate tgrnar-se agressivo*) Hoje.^ó o dia das 
decisões, nao^e ? Nao foram voces que o detejr 
minaram ? Estão loucos para saber de que for 
ma tragica eu, Telonius acharei uma saída"ees[ 
peitavel " com os homens, nao e? Pois bem, e? 
ta aborto o jogo, façam suas apostas, o espe- 
táculo vai começar; com ou sem distintas pla- 
téias o circo soltara seus trapezistas e pa — 
lhaços, seus malabaristas e suas feras, o unjL 
vdrso manterá porém seu conhecido equilibrio*” 
com suas galaxias e suas luas, suas sexta-foi^ 
ras minguantocj suas primaveras o suas flores; 
a terra mantera sua obstinada rotaçao de piao 
o o homem, ah o homem i ah, o homem ... Façam/ 
suas apostas senhores S Como primeiro número 



TRIBAL 

* 

TELONIUS: 

NATASCHA: 

TELONIUS: 

NATASCHA* 

uma mulher senhores* uma bela mulher que ama 
loucamente mantera durante alguns minutos^um 
dialogo^com ele que e conhecido por gerações 
e gerações como " o grande Muro "! Com voces: 
Natascha* a mulher de Myrthes. ( Aqui devera 
ouvir-se musica Flamenga-espanhola— num mar- 
cado crescendum ). 

Telonius,eu . 

( Fazendo entender para elawque não o escuta) 
( Natascha esta numa situaçao visivelmente / 
incomoda dando a impressão de desejar profun 
damonte sumir dentro de sí mesma) Venha prirT 
cesa, sirvamos um bom "vinho" às coisas ver- 
dadeiras (Natascha recusa-se e Telonius ir> 
siste fisicamente ). Vamos ao encontro dgT 
nossas próprias origens* vamos princesa* nao 
tema nada* façamos de conta gue hoje tudo é 
valido e possível* que sao validos os homens 
e os muros* com todas suas bagagens ilustra- 
das: façamos de conta que voce e voce mesma* 
e que teu amor e teu mesmo..* 

Telonius* eu ... 

TAMARA: v LODO, FERRO VELHO, PEDRA5 E UMA CRIANÇA MORTA. 

TELONIUS: ( Telonius continua a falar movimentando -se 
muito* enquanto Natascha aparentemente dimi- 
nuo de tamanho, tal o desespero. Ate então * 
as outras personagens estão como que pasma — 
das demoaatrando pelos gestos muita intran- 
quilidade. Durante tôda^esta cena devera oij 
vir-se musica para violao-flamengo)• 
Nao os faça esperar * referindo-se a platéia) 
quando estão em grupo sao profundamente agres 
sivos e impacientes. ( leva Natascha ate o 
muro e diz: ) Para começar e necessário que 
voce esteja relaxada e a vontade: agora exa- 
mine-o pormenorizadamente e local ize-rlhe a 
alma ( Natascha toca levemente o muro com / 
extremo cuidado e temor ) Nao* eu disse a al 
ma princesa, por enquanto deixe-lhe o Sexo 7 
descansado.(Natascha continua "reconhecendo" 
com as maos o muro parecendo cada vez mais * 
menos intranquíla ) Veja* esta sorrindo, o 
muro esta sorrindo..• Continue princesa* coin 
tinue; daqui a pouco serão íntimos amigos T 
talvez amantes ( Natascha olha-o e sorrí)... 
E agora* como te sentes ? ( Natascha com um 
gesto responde que bem ) Ótimo* sempre disse 
que Myrthes nao podia ter escolhido melhor : 
bela e corajosa.... Muito bem* muito bem. Ah! 
nao te esqueças da distancia, guarda sempre/ 
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TELONIUS* 

TAMARAj 

PAPAI T ANA nos* Tomara* •• ( Os outros aproximam-se dela ten — 
tando reconforta-la ) 

00 00 ap 
TAMARA* Nao, nao se aproximem, nao me toquem* ( enca- 

ra todos agora com um misto de desespero, dor 
e raiva ) Eu ví o tempo rolando no canal jun- 
to com pedras, lodo, ferro velho e uma crian- 
ça morta ••• 

PAPAI TANATH05* ( Dirigindo-se a Telonius, Natascha, o Ser e 
a platéia ) Ela nao come, nem dorme há três / 
dias. 

TELONIUS* Ela nao vive há muito tempo{ Agora Tomara que 

continua colocando aparelhos velhos de comun^ 
caçao no teatro, pega um microfone o diz rep«s 
tidas vezes* " EU VI O TEMPO ROLANDO NO CANAL" 

TAMARA* Eu ví o inverno vestido de negro vomitar em / 
cima do canal do tempo, lodo, lôdo, lodo, pe- 
dras, pedras, pedras, ferro velho e dois pos, 
dois pesinhos parecidos com duas luas desan — 
dando o funeral do tempo ( as outras persona- 
gens tentam novamente aproximar-se #de Tomara) 
Nao se aproximem ( gritando ), já á tarde de 
mais ( pega novamente o microfone e diz*) Alo, 
alo Universo, aqui fala Tamara da Via Láctea, 
sistema solar, terra, tenho 4*950 milhões de 
anos, sofro do fígado, estou neste palco des- 
de o quartenario, têm fosseis, algas, bacte - 
rias, protozoários, atividade organica, fane- 
rogamas, insetos sociais e tem o homem aqui , 
o que e que eu digo? o que e que eu digo? câm 
bio ( com gestos da a entender que esta rece^ 
bendo instruções, enquanto as outras persona- 
gens estão entre assustadas e perplexas ) Sim, 
bípede, mamífero, dois olhos e pernas e mãos, 
vivo om sociedade, está angustiado, sofre^ / 
cambio ( novamente dor a entender que esta / 
recebendo instruções ) ( os outros aproximam- 
se outra vez o Tamara retrocede e diz*) são 

T R I B A L 

tua distancia ( Agora em voz altas ) TMa£tL>cer 
to Snr. Diretor? AAt^sim, e também* fomenta 7 
o espirito crítico, é necessário* ( Natascha- 
agora parece_começar a sentir um certo prazer 
com a situaçao )**. 

* 
Lodo, ferro velho, pedras e uma criança morta 
( Todas as outras personagens demonstram pela 
primeira vez terem ouvido nitidamente a voz 
do Tamara ) ( Tamara anda pelo teatro fora de 
si ) Eu ví, a madrugada com as pedras, a ma 
drugada coro os ferros, a madrugada com o lodo, 
a madrugada com ••• ( começa a chorar ) 
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TAMARA: 

TELONIUS: 

NATASCHA: 

TELONIUS: 

NATASCHA: 

TELONIUS: 

NATASCHA: 

TELONIUS: 

NATASCHA: 

TELONIUS: 

NATASCHA: 

TELONIUS: 

PAPAI TANATHOS S 

TRIBAL V«£) 
—————— M y 

agressivos principalmente quando estão com 
medo ... EU VI O TEMPO ROLANDO NO CANAL, EU 
vf O INVERNO VESTIDO DC NEGRO VOMITAR EM Cl 
MA DO CANAL OO TEMPO... 

(^Tentando parecer tranquilo e controlado ) 
Noo se preocupem ( dirigindo-se aos outros}, 
ela esta cansada, com fome e preocupada;ama 
nha tudo estará bem ( Tomara continua cor - 
rendo pelo teatro repetindo: Eu ví dois pe- 
zinhos parecidos com duas luas ... *) ( Ado 
tando^novamente o ar de " apresentador de 7 
espetáculos diz: ) Senhores) saímos do ar 
devido a uma falha técnica nos nossos trens 
missores: o espetáculo contínua ( Segura 7 
Natascha pelo braço e ao ritmo do violão / 
flamengo leva-a novamente ate o muro ) En- 
too minha princesa ? Continuamos ?( Natas - 
cha noo diz nem sim, nem noo ) Pois bem ( á 
platéia ) esta#mulher ( referindo-se a Na 
tascha } ficara nua, completamente nua com 
o muro ... 

( Assustada ) Noo. 

Sim princesa. 

Não, eu tenho medo. 

Ficarás nua e não sentirás mêdo. 

Nao, eu tenho frio. 

Ficarás nua e não sentirás frio. 

Não Telonius, não posso. 

Por que princesa ? £ tão fácil, basta querer 
e peonto a nudez nos toma, nos possui. 

Eu nunca fiquei nua ( diz isto enquanto aca- 
ricia o muro ) 

( Rindo exageradamente) Ha, ha,ha. Nunca fi- 
caste nua, nao e Tqueres me dizer que as / 
tuas longas noites de violência amorosa fo- 
ram sempre cobertas com fazendas estampadas. 
Coloridas? Ha, ha, ha, sim pringesa: nunca/ 
ficaste nua, nunca, ha, ha, ha. 

( Querendo contornar a situação desagradável 
para Natascha ) Telonius. 

TELONIUS: ( Com gesto violento e decidido manda Papai 
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TRIBAL 

TELONIUSt 

NATASCHA* 

TELONIUSt 

NATASCHAJ 

Tonathos ficar calado) Vamos princesa, 
reee teu "santuario", vamos, anda... 

Nao, nao posso ( chorando ) eu nunca fiquei 
nua. 

( cinicamente ) Nao ha de ser por isso,,sem 
pre há uma primeira vez, e lembra, o própiC 
M^rthes o diziat " A primeira vez e mais di 
ficil ... e a melhor, ao menos para mgtar 7 
(Natascha aumenta cs>soluçoe ) Nao, nao fui 
ou, foi ele mesmo quem mo disset * a prime 
ra vez Telonius, a primeira vez que matei , 
alguma coisa em mim morreu também. •• de - 
pois foi fácil,,veio o segundo, o terceiro, 
depois veio o numero, a quantidade, depois 
comecei a descobrir a quantidade infinita 
de argumentos que nos da a morte, para a 
própria morte-. 

Mas ele tinha que matar, a causa era justa. 

TELONIUSt 

NATASCHA* 

TELONIUSt 

TAMARA* 

TELONIUSt 

(Rindo) Isso mesmo a causa justa, a causa / 
justa.•• Mas, nao vem ao caso, ó preciso ,/ 
brincar e o nosso muro esta esçerando, alem 
do mais a distinta platéia esta ansiosa pa- 
ra ver as feras, o espetáculo. 

( Inspecionando detidamente o muro ) E o / 
que acontece se eu me recuso ? 

( Zombando ) Cairá sobre tí e os teus ate 
a décima geraçao toda a ira dos deuses de/ 

olímpo, ■todas as pragas do Oriente Medio e 
morreras com o corpo cheio de formigas. 

( Pegando um microfone dizt ) " O jardim / 
Zoologico adquiriu tres novas onças que nas 
ceram cm julho, mas so agora podem ser vis» 
tas - J[Pausa) * O príncipe da Ordem^de Mal- 
ta esteve ontem cuidando da decoraçao de 
su£ nova casa.- (Pausa) "Do total de 810 mi 
lhoes do analfabetos, 50 milhões sao latino 
americanos* Os^gattos anuais em armamento&7 
voo a 180 bilhões de dólares* Os da educa - 
çao a 143 milhões. £stes dados foram revela 
dos no dia internacional da alfabetizaçao , 
comemorado na localidade indígena de Patz- 
cuaro» México» ( C.M. 18—IX—70 ) 

( Referindo-se a Tamara ) Que menina sadia, 
ato no sofrimento e construtiva, fártil.(A- 
gora dirigindo-se a Natascha ) E entoo ? 

Nua ? NATASCHA* 
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TELONIUSt 

NATASCHAt 

TELONIUSt 

NATASCHAt 

TELONIUSt 

NATASCHAt 

TELONIUSt 

NATASCHAt 

TELONIUSt 

NATASCHAt 

TELONIUSt 

NATASCHAt 

TELONIUSt 

NATASCHAt 

TELONIUSt 

NATASCHAt 

Está bom, façamos um acordot ou fico nua por 
fora © voco Telonius, fica nu por dentro. De 
acordo ? 

( Perdendo o ar de autoconfiança ) Por dontro? 

Aha, por dentro ( Natascha assume agora o con 
trole ), 

Mas ... 

Mas nada; estou começando a achar a brincadei- 
ra muito^interessante.Nos dois nus* eu por fo- 
ra e voce por dentro, hum interessante, inte - 
ressante. 

Mas isso nao é possível. 

i. possível claro, e muito possível. 

Eu ... 

Eu nada meu querido, eu nada, vamos brincar de 
nudismo, so que desta vez sera um nudismo diga- 
mos assim, " transcendental 

Natascha você sabe ... 

m 
Eu nao sei nada, quer dizer, apenas sei que eu 
Natascha e voce Telonius vamos brincar de nudis 
flrtO • e • 

Natascha, eu ... 

Ou se voce prefere, vamos ter uma * experiência" 
com um nudismo digamos assim nudismo—verdade,is 
so mesmo t nudismo-verdade. 

Que nudismo é esse ? Qual verdade ? 

Ora, meu caro, é elementar, a tua verdade, a mi 
nha verdade. 

Mas verdade sobre o que ? 

Sobre tudo, sobre tua vida, sobre o teu traba — 
lho, sobre a tua saude ... 

Minha vida^esta boa, meu trabalho vai bem, mi 
nha saude e excelente. 

Fantástico ( dirigindo-se à platéia ) Eis aqui/ 
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um raro especime meus senhores; com ele 
vai bem, nada o#amola, tudo funciona,nada o 
preocupa. Parabéns ( dirigindo-se ao diretor 
em qualquer ponto do teatro ) Snr. Diretor,/ 
o Snr. conseguiu maravilhas com este ator : 
que veracidade, que espírito persuasivo (diz 
tudo isto em tom de gozaçao ), que segurança 
cênica ... ou cínica ? 

( Ainda demonstrando incomodidade com a si • 
tuaçaot ) Voce esta levando muito a sério a 
brincadeira, eu apenas queria ... 

brincar ? 

TELONIUSí 

NATASCHA | 

TELONIUSí 

NATASCHA I 

( Esboçando um sorriso de esperançai ) Sim , 
isso mesmo, brincar, apenas isso. 

Pois bem, tudo é ^ apenas ■ uma brincadeira, 
vamos, o muro esta esperando. 

( Fazendo um esforço enorme para aparentar / 
que esta a vontade ) Tens razao, vamos, é 
apenas uma brincadeira. Como começar ? 

Boa perguntai como começar ? 

TELONIUS* Claro, como começar. 

NATASCHAl 

TELONIUSí 

NATASCHAl 

TELONIUSí 

NATASCHAl 

TELONIUSí 

Pois bem, antes de mais nada é necessário sa 
ber que a brincadeira somente ganhara senti- 
do na medida em que atinjamos a nudez compl<» 
ta, de acordo ? 

Logico, nudez completa. Mas quem ganhará a 
brincadeira ? 

Interrompendo—o ) Proponho que elevemos a / 
brincadeira à categoria de jôgo. 

Por que ? 

Pelas regras querido, pelas regras. 

( Com ar cínico ) Por que princesa, você pre 
cisa delas ? 

NATASCHAl Talvez,Amas eu preciso delas prineipalmente/ 
por voce querido, 

TELONIUSí Ah, vejo que a princesa não confia neste / 
servidor ( diz isto acompanhado de gestos de 
reverencia, zombando } Mas ... fique calnnu a 
brincadeira esta elevada ã categoria de jogot 
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NATASCHA: 

TELONIUSs 

NATASCHA| 

TELONIUS: 

NATASCHA: 

TELONIUS: 

TAMARA: 

reiro ) 

Magnífico. 

A sous p©3 princesa: estou esperando. 

Vamos ontao as regras. 

" QUE VENGAN LAS REGLAS " 

la. e única regra: ■ NAO HAVErX REGRAS 

Fantástico, quanta liberdade ( à platéia )es 
ta princesa deve ser de outro planeta, ou d~ u 
uma dinastia em decadência. 

( Que continua a andar pelo teatro como numa 
outra realidade, pega um microfone e diz:)"No 
va York viu ser inaugurada esta semana, a prT 
meira loja de Charles Jourdan nos Estados Uni 
dos, na esquina da quinta avenida com a rua 
55 • - Pausa - • Dois homens, um moreno baixo 
com^cara de nortista e um louro, alto, forte/ 

ede oculos escuros— foram os responsáveis, on- 
tem pelo mau humor do 250 pessoas em sSo Pau- 
lo. Ambos roubaram 81500^cruzeiros-dinheiro / 
do pagamento dos funcionários da^Vidraçaria / 
Anchieta, no bairro da Vila Carreio— e também, 
o carro do contador que transportava o dinhei 
ro -Pausa— Os preços no Mercado de Valores 7 
de Nova York baixaram, ontem, numa sessão re— 
lativamento calma. Uma analista comentou que— 
a consolidação dos lucros era normal, do£ois/ 
das altas das duas semanas anteriores, nao ha 
vendo muito incentivo de compra por causa da 
possibilidade de yreve na indústria automobi- 
lística e ferroviária e dos sequestros de a — 
vioes * ( JB—21/9/70 ) (CM-I1/9/70 ) ( í im - 
portante frisar que cada vez aumenta mais o 

numero de aparelhos velhos de comunicação co- 
locados no teatro por Tamara ). 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Cada vez que Tamara lS as notícias, to - 
das as outras personagens ficam estáti - 
cas na mesma posição em que estavam quan 
do ela ( Tamara ) começa a lo—las ( as 7 
noticias )| assim que Tamara termina, t£ 
dos reiniciam seus movimentos. 

NATASCHA: Quer dizer, nao e bem isso. 

% 

Ue, você foi bem clara: 
Como é afinal 7 

Nao haverá regras' TELONIUS: • • 
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NATASCHA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

TRIBAL D 

Quero dizer, nenhum dos dois poderei ditar / 
qualquer negra para o outro. Cada um de nos 
jogara com suas práppias regras. 

Mas assim vai ser uma anarquia, vai virar zo 
na • •• 

m m m m # 
Nao, nao, nao, supoe-se que havera uma certa 

" ordem " na nossa escolha particular... 

Das regras ? 

Claro das regras. Assim entre outras coisas/ 
testaremos a possibilidade de sermos coeren- 
tes ... 

Sim ... mas sem um referencial, sem ... 

Referencial? Haverá. 

E ... qual será ? 

( Indicando o^muro com a mao ) "Snrs. nosso 
mundo dividira o nosso mundo, a nossa reali- 
dade em duas partes^diametralmente opostas , 
de tal maneira que ele proprio sera a sínte- 
se. " 

( Andando pelo palco como um trapezista apr£ 
seotando-se ao gublico ). Muito bem, temos o 
jogo, as condiçoes, o"referencial" ( viran - 
do—se para Natascha ) Mas ... quem ganhara o 
jogo ? 

Quem conseguir ser mais completo em sua nu - 
dez, 

( Batendo palmas ) Ótimo princesa, fantástico» 
maravilhoso, hojw estás racioginando em blo- 
co ( diz isto om tom de gozagao }j o juízo / 
límpido, o raciocínio " dialético ", magnifi 
co, palmas para elo que ela merece, Terezi - 
nhaoaaaa ... 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

TELONIUS* 

NATASCHA* 

Podemos começar ? 

Última pergunta ... 

Sim ? 

Finalidade do jogo. 

Brincar de sermos nús com a verdade. 
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( Brincando e satirizando )#Ah, 9im, oh! vor 
dado como te amo; os teus lábios dos meus 7 
beijos, oh!verdade, ah# verdade, ah! verdade 
com teu sexo onde guardo a realidade dos me- 
us sonhos, dos meus frios; oh! verdade pren- 
da minha, tu bem sabes tiomo soam meus silên- 
cios . verdade,,/quanto orgasmo 
a/fronte desgastada dXteu soh? vo 

obre 

■ Oepois de longo o calmo sono hibernai de 
sois meses voltou a agitar-se a sede das Na- 
ções Unidas. Ura caminhao dorrubou com uma/ 
trombada uma das suas colunas. O conserto jã 
foi providenciado - Pausa - O Secretário Ge- 
ral das Naçoos Unidas, U Than, afirmou ontem 
que os esforços de paz para o Oriente Medio/ 
sofreram^violentos golpes, mas que mesmo as- 
sim, esta confiante no restabelecimento das 
iniciativas que condizirao^a uma solução ga- 
cxfica do conflito. -Pausa— A Administração/ 
Nixon concordou cm vender 18 cacas supersoni 
cas F—4 Phantom ao governo de Israel cumprirT 
do sou compromisso de manter o equilíbrio do 
poderio Militar no Oriente Medio, informaram 
fon£os de Washington. Apesar do silêncio dos 
orgaos oficiais do governo norte—americano , 
as notígias divulgadas ontem confirmam as es 
peculaçoes da imprensa internacional de que 
a entrega dos^aparelhos será iniciada atá o 
final deste mes e que continuará ate o fim 
do ano, a um ritmo de 4 ou 5 Phantons cada / 
30 dias. -Pausa- •Moda"t Para a noite, st. / 
Lauront sugere túnicas de mandarim com borda 
dos, ou misterando tons violentos. Acompa — 
nham-nas os Knickers de veludo brilhante,usa 
dos com sapatos de cetim de salto alto ( unia 
moda um tanto quonto tropicalia mas não vai 
faltar quem c use. ) 
Ainda de St. Laurent, os maravilhosos Kilts/ 
de desenhos geométricos e os vestidos de es- 
tamparia liberty, usados com capa — Pausa — 
O Papa Paulo VI implorou ontem aos cientis - 
tas que protestem energicamente contra o cor» 
sumo de drogas, um dos flagelos mois penosos 
dd nossa época, unica forma de contribuir pa 
ra o melhoramento da saude das gerações joZT 
vens, em que ostao depositadas os esperanças 
do um futuro melhor paro todo g sociodade - 
Pausa — O casamento unissex deveria ser lega 
lizado —^quem o declarou em alto e bom som , 
para escandalo dos sous interlocutores,foi a 
Srta, Rita Hausor, nada mais nada menos do / 
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NATASCHAI 

TELONIUSí 
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que a representante norteamoricana na 
sao dos Direitos Humanos junto a ONU, a propo 
sito da proibição recente de um casamento en- 
tre duas mulheres nos Estados Unidos - Pau 
sa - ( JB-21/8/70-Pág.3 Cador.B; CM-II/9/ 70- 
Pag.14; CM-Il/9/70*^Pag. 14; JB-Cador.B.pág. 3- 
7/9/70; JB—Pag*I - 7/9/70; JB-Cader.B-pág.3 - 
7/9/70 ). 

Quem começa ? 

-O nosso respeitado Presidente da Agrupaçao / 
de Fabricantes de Arcabuzes. 

Nao, nao posso permitir, as damas em primeiro 
lugar. 

Está bem, eu começo ( tira uma peça de roupa) 
... Agora, voce. 

Eu sou um homem ••• £ tua vez• 

( Tira outra roupa (peça) ). 

( Olhando para o corpo de Natascha ) Agora / 
compreendo. 

â tua vez, não tentes mudar de conversa. 

( Aproximando-se de Natascha observa-a com 
prazer ) t simples ... 

0 que ? 

1 claro ... 

O quo ? 

Nao de mexa princesa ... 

Que foi que deu em você ? 

mm mm mm 
Nao, nao se mexa, nao se mexa ... 

( Com ar de quem não dá muita gtenção a Telo - 
nius ) Vamos • Presidente ", nao desconverse i 
e a sua vez. 

( Maravilhado ) £ simples, e claro, ostá tudo 
fli ... 

Como^á Snr. Presidente, vai fugir agora ao no£ 
so jogo ? 

NATASCHAI 
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NATASCHAI 
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NATASCHAI 

TELONIUSi 

NATASCHAI 

TELONIUSI 

NATASCHAI 

p 

ê formidável •»• 

Sabia Snr. Presidente que nem sempre o possuí 
vel fugir as coisas, as situações ? 

Tudo está aí ( contemplando o corpo de Natas, 
cha ) ... Tudo esta aqui ( olhando para seu 
corpo )• 

Snr, Presidente, falta uma hora ••• 

Toda a possibilidade de existência nestas / 
fronteiras ( indicando seu corpo e o dela ) 

(Nervosa) Telonius, falta uma hora, os homens 
esperam . • • 

Medo, fome, prazer, riso, dor, raiva, inveja, 
tristeza, canções, alegria. 

TElonius, falta pouco ( mais nervosa ainda ) 

( Extasiado, sem ouví-la, como so tivesse^fei^ 
to uma grande descoberta ) vômitos, docisçesT 
cápulas, câncer, artrites, reumatismo ••• 

( Visivelmente mais nervosa ) Telonius, tons/ 
que decidir ... £o (z%~£~ 

Violaçoes, crimes 
çoes, frêmitos •• 

sedes, nega — 

Telonius ( Quase desesperada ) não e justo / 
que te martirizes assim ... 

TELONIUSi 

NATASCHAI 

TELONIUS: 

NATASCHAI 

TELONIUSI 

NATASCHAI 

Liberdade, democracia, comunismo ... 

Muitissimo nervosa )^Nao á justo com êles ; 
eles esperam tua decisão: tens que tomá- la.. 

Ansiedade, piadas, açúcar, café, bocas, seios, 
arco-iris, riachos, crianças, cachaças, meios 
termos •«« 

( Quase chorando ) Eu sei que sofres,mas eles 
sofrem mais; sao quatrocentos Telonius 

Pipocas, ruas transversais, águas de cocro,con 
diçoos, alturas ,,, 

( Desesperada,^chorando ) Sao quatrocentos Te- 
lonius, voce^nao tem o direito de se desospe — 
rar agorai SAO QUATROCENTOS . 
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(35) 

TÔDA A POSSIBILIDADE DE 
FRONTEIRAS ( Olhando novamente para seu cor- 
po )• 

( Chorando ) TELONIUS. 

Sufrágios, cócegas, palavrões, queijos de Mi 
nas. poesias de Caetano, imagens, beijos... 

( O número de aparelhos de comunicação velhos 
no palco aumenta consideravelmente; desta / 
vez enquanto Tamara lê as notícias, todos os 
atores pre&tam atençao e se movimentam nor - 
malmente e fazem representação corporal na / 
seguinte ordem: 
Natascha     frio 
O Sr         dor 
Telonius       Medo 
Papai Tanathos       Morte 
Tamara     

OBSERVAÇAQ» Esta ropresontaçao corporal deve 
ra#ser feita ao ritmo de música (soul) bem 
erótico • 

" O jornal de New York Times qualificou on - 
tem o assassinato do General Pedro Eugênio / 
Aramburu como um dos atos mais repugnantes e 
desconcertantes na atual epidemia de terro - 
rismo que atinge a America Latina " (JB-Pag. 
8. IB Cador.; 20/7/70 )- Pausa ú Washington» 
O Senado negou-se a efetuar uma redução sis- 
temático de 7% do orçamento de defesa, mas a 
votaçao de ontem evidenciou à vontade cres - 
cento de desviar os créditos militares para 
programas sociais” ( A Noticia, pag.8 de 29/ 
8/70 )- Pausa - " Nova York» Um homem aparen 

tando 30 anos de idade ateou fogo em si mes- 
mo ontem, depois de derramar gasolina sobre 
as vestes, em plena Times Square, o morreu / 
dizendo que"estou cheio". As pessoas que pre 
senciaram a cena nao puderam fazer nada. / 
(^JB.IBCader.pag.2;19/7/70) Pauda- " Quem / 
têm aquecedor a gas em casa precisa saber que 
corre o risco de vida sempre que toma banho- 
quente. Os aauecedoros expelem monoxido de 
carbono, resíduo da combustão incompleta do 
gas de rua ou engarrafado, sem cheiro. sem 
sabor, nem cor, mas com poder letal de gran- 
de violência. (2B.póg.I; 14/9/70^) - Pausa - 
* Bastantettumultuadas, as eleições do Conse 
Iho Superior das Escolas de Samba terminarem 
sem que fossem preenchidas as duas cadeiras- 
vagasi após o primeiro escrutinio, em que ne 
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TAMARAS nhum dos cinco candidatos alcançou a miorria 
exigida» vários se retiraram» deixando o ple 
nario som quorum para nova votaçao. (JB»X< / 
cador.pág.20:14/9/70 ) Pausa - " Os torro m- 
ristas palestinos explodiram ontem os avioe6 
das emprosas TWA ( Boeing*707 ), Swissair / 
(008) e BOAC (VOIO)* depois de desembarca- 
rem todos os passageiros e tripulantes. A fu 
maça das oxplosoos ocorridas no campo do / 
Dawson foi vista na^capital da Jordonia,a 70 
quilômetros de distancia. (JB^pág.I-14/9/70) 
Pausa - " As autoridades britaniças determi*" 
naram ontem o racionamento do oçúcar no País 
do Galos» om consequoncia da greve em todos/ 
os portos da Gra—Bretanha, ao mesmo tempo om 
que examinavam a possxbilidado do utilizar / 
36 mil soldados no desembarque do goneros pe 
recíveis. ' ( JB.pág.I;20/7/70 )Pausa- O Go- 
verno^ italiano poderá decretar o ostado de 
emergencia da cidade de Rogio Calabria, sw 
continuarem os distúrbios pela escolha da vi 
zinho localidade da Catanzaro para capital / 
da nova região administrativa da Çalabria» e 
enviou tropas para reforçar os tros mil sol- 
dados que lutam nas ruas tomadas por manijes 
tantos. ( JB.gág.I;20/7/70) Pausa-^"Chicago* 
Em uma oporaçao de grandes proporçoos, a po- 
lícia de Chicago prendeu ontem sidney Bennot, 
de 18 anos» um dos suspeitos de ter assassi- 
nado a tiros os patrulheiros Anthony Rizza- 
to o James Severinw As autoridades estão no 
encalço do mais tros livre—atiradores que / 
participaram do atentado ocorrido num bairro 
da zona norte. " (JB.I«cader.pag.2;20/7/70) 
Pausa - Bogotá: " O Senador oposicionista / 
Ignácio Viwes Echevarria foi ferido ontem o 

tiros» quando desconhecidos o alvejaram de um 
carro em movimento, no bairro Norte da Cogi- 
tai colombiana. O parlamentar prometera^ha / 
dias apresentar ao Congresso uma acusaçao / 
contra o Presidento Lloras Restropo (jB.ie - 
cader.gág.9;19/7/70) Pausa - Washington: A 
comissão Bancaria da Camara de Represontan - 
tosados Estados Unidos divulgou ontem um re- 
latório no gual afirmo que ” os gastos mili- 
tares na America Latina sao uma fonte perma- 
nente do preocupações para as autoridados / 
norte-americanas"(JB,Iecador.pág.9;19/7/70) 
Pausa - "Paris* O Vietnam do Norte apelou / 
ontem aos trabalhadores do mundo inteiro / 
para que boicotem a produção do material be 
lico destinado ao conflito da Indochina e 
recusem-se a transportar qualquer carrega - 
mento dessa natureza."(JB,I9cader.pag.14 j 
19/7/70) Pausa - "Saigon o Bancos* O coman— 
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do militar da Taiíandia desmentiu formalmonte 
quo seus aviões de borbardeio tenham ataeado/ 
a região dos históricos templos de Angkor, no 
Camboja, A notícia sobre os ataques tinha si» 
do divulgada por oficiais cambojanos. O port£ 
voz tailandes as segurou^qu* os aparelhos de 
seu país limitam-se a voos de reconhecimento/ 
sobre a região fronteiriça, para descobrir os 
guerrilheiros comunistas que tentam se infil- 
trar na tailândia. " (JB,1« Cad.pág.14;19/7/ 
70 )♦ Pausa - * A escalada Militar da União/ 
Soviética no Oriente Medio alarma o mundo. E 
a tensão nervosa quo ora predomina nos gran - 
des centros internacionais de decisão políti- 
ca s© diminuirá quando os estrategistas tive- 
rem estabelecido acima de quaisquer duvidas / 
razoáveis quais os verdadeiros objetivos do 
Kremlitn nessa cartada de tanto perigo, " JO • 
19 Cad.pág.16;19/7/70) Pausa - * Jerusalém * 

Ontem foi unx dia relativamente bom para os / 
egípcios. As suas baterias de mísseis conse - 
guiram derrubar mais um aviao israelense. O 
aparelho israelense foi posto abaixo durante/ 
uma açao contra o grupo de baterias da Sem- 2 
o 3 instaladas recontemcnte nas proximidades/ 
do canal. A força Aerea Israolenso dispôs— se 
a destruí-las - o^vital para Israel preservar 
a superioridade aerea na região de Suez, para 
evitar o cruzamento do canal pelas tropas ini 
migas. *>(JB,lsCad.pág, 16; 19/7/70) Pausa-'* 
Mercado Comum Europeu—Alemanha Ocidobtal, Bel^ 
gica. França, Holanda, Itália o Luxemburgo e 
atualmente a terceira força economica mun$Ji-«i. 
squ Produto Nacional Bruto, de 437,9 bilhões/ 
do dólares sá é inforior^ao dos Cstados Uni - 
dos £ 932,1 bilhões de dólares ) o ao da União 
Sovietica^f 600 bilhões de dólares A Adnis 
sao da Gra-Bretanha e dos outros tres postu - 
1antes elevaria o Produto Nacional Bruto do 
MCE a 560,2 bilhoos de dólares, quase igualan 
do ao da URSS. "(JB.IQcad.pág.18;19/7/70 ). “ 
( Pausa mais longa ) Foi encontrodo morto na 
madrugada do ontom o Snr. Myrthes Thanatos do 
Puento Piodra, líder do conselho internacio - 
nal de Altos Estudos de Distribuição da Rique^ 
za. (Papai Tanathos ao escutar esta ultima no 
tícia, morre ; Tomara continua a falar, porém 
agora repetindo coisas inintelegíveis, a músji 
ca aumenta de volume, depois pára^e todos se 
aproximam de Papai Tanathos no chao e fazem / 
um ritual semelhante a uma missa, todos em cJr 
culo ao ritmo da música; " MI VIEJO • cantada 
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T R I B A L (38) 

por Jose Pioro do suo autoria. Somente Tomara 
na© participa do ritual» pois anda como louca 
por todo o teatro repetindo* - EU VÍ O HOMEM 
ROLANDO NO CANAL DO TEMPO". ( Apagam-se as lu 
zoo; silencio e escuridão absoluta )• 
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