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Algumas instruções: 

O texto que não esta em negrito deve ser lido por 1 homem 

O texto em negrito é imprescindível que seja lido por 1 mulher 

Os textos sublinhados devem ser lidos por vozes diferentes(homens e mulheres) 



Viro de um lado para outro...hesito.  

Silêncio ....Agora. 

Viro de um lado para outro,meu olho tá ardendo. 

Você  sentado do meu lado,gosto da tua barba 

Incompleto. QUERO. Não posso. 

Seja homem! 

Mas eu não quero trepar com você, é só um elogio. 

Sentimentos        CONFUSOS  

Os meus!NÃO. Quem disse? 

Uma gota de suor em meu rosto, corro perigo! 

Tantos anos pra se construir uma imagem, em frações de segundos, tudo por água 

abaixo. 

Pau duro em meio a tantos outros paus 

Fixação 

Vestiário, uma gota de suor, corro perigo. 

Faz 28 anos. 

Tantas coisas que não são ditas ,como é preenchido o espaço das coisas  não ditas. 

Seguir o primeiro impulso. 

 



Viro de um lado para outro...hesito. 

ESTRANHO. 

Sentimentos estranhos, a pele transpirando,hesitação.Quero.Mas ...   NÃO 

POSSO 

NÃO 

Cara de cavalo. Cavalos de todas as raças.Correndo pelo espaço aberto.Livres.Um 

campo onde podia presenciar todas as tonalidades do verde.Bastava um olhar 

preciso.Cara de cavalo.Sempre foi dito.Estrutura forte.Maxilar proeminente.A 

comparação se fazia presente em quase todos os momentos. A natureza , os 

cavalos, a grama verde. Uma musculatura trabalhada. Sensualidade não era uma 

escolha. Os cavalos corriam numa velocidade quase destrutiva. Para onde eles 

estavam indo. Algo o fascinava, olhar em transe. Cara de cavalo. Sempre foi dito. 

Estrutura forte. Maxilar proeminente. Pele macia. Brilho. Manga larga. Liberdade 

desavisada,era assim que via, que sentia. Não se pensava de outra forma. Ao sentir 

o cheiro da pele diferente da sua se punha a sorrir, mostrava os dentes cara de 

cavalo. Músculos precisos. Sentia a pressão. Estrutura rígida a alavancar-lhe os 

flancos. Ele não hesitava. Entrelaçados viam o céu claro, sentiam o cheiro da grama. 

Agora a comparação não se fazia presente, mas haviam conexões visíveis e 

invisíveis.Pelagem de várias cores em meio a salivas trocadas.Trajetos instintivos.Só 

queria sentir, tocar,perceber texturas.  

 

 



 O que você está falando? eu não entendo nada do que você diz...... 

Mas entendia antes. Disponiblidade. Quantas vezes falamos sobre isso? 

No teatro, nos cafés, nos bares,inúmeras vezes. 

Vamos contar  mentalmente até 20, mas fica me olhando.Vou chorar,meu olho tá  

ardendo. Ainda gosto de você,não quero sair .Cápsulas. Plástico que não é digerido 

pelo meu estômago.O cabelo, o cheiro forte, um talho profundo.Não tive controle, é 

instintivo. 

Faz 28 anos 

Grito, estrondo, tá tudo deslizando. Você sempre esteve ali, por que eu fingia que 

não.Hoje é segunda, passa das seis, tá escuro, me dá o remédio, me tira deste 

lugar.Eu não quero sair. Estamos.Talho profundo, ficando um só, logo,logo, a 

transformação total.Minha coluna, está se entortando, aos poucos.Sinto vários tipos 

de cheiros,meu paladar , o espaço ao meu redor.A banheira  transbordando, água 

quente.Este sangue não sai.  

Play ,por favor... 

Qual vai ser hoje? 

suíte nº 2 de Bach,deixa pianinho.Podemos começar, incisão do lado 

direito,emoções, um pouco mais profundo,isso 4,3.2,1....dormindo.Anestesiado. 

Desconectado, impreciso. 

Ouço vozes 10,9..... 

 



Natureza                                  grama                                verde 

(Som de cavalos galopando) 

Muda de canal, cadê o controle?Achei! 

Surtoestável,SuperávitdeSupermercadosfocanossaságuas 

DiagnósticoclínicoQueimaçãoprecisandoCoragempopulaçãoAlvomecanismo 

quemonitorameuDeus 

TocanessaportaeAbre 

Correndo pelos pastos verdes, cara de cavalo,cara 

decavalo,caradecavalocaradecavalo.Para! (pausa) você nunca me ouviu.Olha pra 

mim!Desliga esta televisão!Porra!Desliga, to caindo num poço sem fundo. 

8,7,6,5,4,3.....inspire . 

Vou chorar, meu olho tá  ardendo. Ainda gosto de você, não quero sair. Meu cabelo 

tá caindo. O rabo, o cheiro forte. Tudo já estava ali impregnado em mim.Segunda 

natureza, pelo de um cinza esbranquiçado. Macio, enfio os dedos. Sinto cada 

passo.Eu tive de fazê-lo, resposta condicionada, reflexo condicionado.Aprendi a 

mexer o rabo, ser sorrateiro.Você e eu somos um só.Eu sempre sentia sua presença 

a me espreitar,mas fazia de conta que não havia nada ali. 

 ....pronto! incisão do lado direito,emoções, um pouco mais profundo,isso 

4,3.2,1....dormindo.Anestesiado. 

(Som de cavalos galopando sobrepondo a suíte nº2 de Bach,pianíssimo) 

 



 Meus olhos estão pesados.Guloso.Mais.Vidagulosomais.Dormir,o meu corpo 

pede,não quero perder um segundo sequer da minha existência.Minha.Meus olhos 

estão pesados.Abro a porta,deixo você entrar. 

Ontem ouvi um barulho estranho no carro,estava dirigindo. 

Meus olhos estão pesados. 

Tá cansado? 

Minhas mãos sobre sua pele. 

Paguei  

a aula de canto, o telefone,o inglês 

Ô, vem cá. Inglês. 

Aqui não se fala assim,se diz GRINGO. 

Vem cá gringo do caralho. 

Ontem eu ouvi um barulho estranho no carro. 

Deve ser a caixa de direção,o barulho era quando eu dirigia,sinto você, meu ouvido 

desenvolveu esta sensibilidade. Caralho!Gringo,é tudo isso! não acredito,só 

pegando pra  sentir que a direção tava endurecida. Não tenho tempo pra estas 

coisas.Tinha fascínio pelas coisas estrangeiras,o olhar estrangeiro, o beijo 

estrangeiro 

O cú estrangeiro, a porra que te pariu estrangeira 

Não dá pra falar sério 



DÁ.Não fala.Sério! 

Muito frio estou com não sei quantas roupas, preciso me aquecer. 

Enfio sem lubrificante, tudo de uma vez,pronto. 

A dor. 

Passou, tudo passa, é como se não tivesse acontecido,se não fosse a... 

Anestesiado. 

Passa tua língua no meu corpo todo,me limpa,lava minha memória.Lava! 

Você lamenta tanto,olha pra mim!Estamos juntos,sente minha pulsação.,pode pegar, 

duro.Eu sempre desejei ..... 

sorvetes,cafés, saladas 

Preciso de um abraço,do seu abraço,sinto tua respiração,são 18e30,mas..... 

Que horas? 

18 e30 

Meia hora já se passou. Horas. Agora. 

18 e 30 

18 e ...... 

Já sei 30, você repete o tempo todo. 

Houve  prova, a caixa de direção. 

Foi pura sorte, não acontece duas vezes. 



Assim, língua, eu gosto quando você enfia a língua 

O seu corpo pesando contra o meu.... 

Para! Não gosto de MPB, nunca gostei. 

Viajávamos pra Berlim, hoje voltei, os lugares pareciam secos, em vida. 

Eu não tava lá. 

Beijos na boca,abraço forte, abraço bem forte. 

Sinto sua musculatura 

Já sei  

É 

Falta 10 para ás.... 

Uma prova concreta, será que ouviram algum barulho 

Meu olho tá pesado,ardendo. 

Chorava ,cara de cavalo.maxilar proeminente.Nunca estive tão inteiro,podíamos ficar 

ali.Sorriso largo.i...um...im...pul.......so. 

Um soco no rosto 

Obrigado! Eu precisava disso, to me sentindo inteiro, isso é real,assim que eu sinto 

quando estamos juntos 

Não agüentava mais(pausa) 

Fizemos o certo,não houve sofrimento. 



Cuidei ,fiquei atento. 

Agora vamos ficar aqui em silêncio, Olha pra mim.Eu tenho medo de te perder. 

Você tá fantasiando 

Te perder 

Não foi você,eu sei(sorri) foi pura sorte, e agora você fantasia. 

Quero voltar pra Berlim , éramos felizes. 

Você vive do passado, não devia ter voltado.Quando te vi Fersehturm,a vista da 

cidade, o rio Spree tudo voltou, eu tinha limpado minha memória,vi você. 

Berlim é o nosso lugar, as pessoas tem os seus lugares, outro ritmo, outra 

pulsação,saudades 

Da cidade? 

Não! dos dois lá, passamos o tempo todo tentando preencher um vazio,vai chupa 

meu pau,tá limpo, me faz sentir , eu preciso sentir. 

As palavras estão gastas, queria te demonstrar o que eu sinto sem palavras, com 

meu corpo,com a minha língua,com meu pau ,sentir você. 

- 

- 

- 

- 

- 



Foi uma pausa boa,não foi? 

Necessária.  

Faz 28 anos. 

Uma gota de suor,fecho os olhos conto mentalmente até 20, preencher o vazio das 

coisas  DITAS Sinto que fomos felizes,nãos sei mais que porra é esta,desliga esta 

televisão,não são os meus desejos, de quem é? Viro para o lado hesito, quem são 

estas pessoas? 

 QUEM? 

 queria perder a consciência total,vozes,café,Bach 

Corria pela manhã,um dia ensolarado,calor,meu corpo quente,sentia o cheiro da 

grama,parecia real, você comigo,aquele instante já é outro,outro e outro,quero 

aquele... 

IMPOSSÍVEL. 

Não entendo o que você diz, você..... 

VOCÊ. Sofre demais,vive o presente.ESTOU.Estamos 

Estão olhando,ESQUECE,passou                                

Tenho vergonha. 

ESQUECE. (pausa) filhodaputadesgraçado. Aquele dia .....(pausa) gostaria de 

poder prever (pausa) se eu soubesse. 

 



28 anos 

aproveita ,é como se estivéssemos num outro tempo.Aproveita e me diz o que 

você tem vontade. Fala com toda sinceridade,esquece ele por alguns 

segundos e me diz por quê? 

Bom dia! Como foi hoje no Trabalho? 

Você quer mesmo saber? 

Na verdade não. 

Admitir já é um começo. 

Não tenho vontade de você. 

 DESEJO. 

Caralho,Buceta,caralho,buceta,caralho,buceta,vem quero você pra mim, quero 

você inteiro.Ainda gosto de você.O que foi deixou de ser, por que não 

conseguimos,.Eu ainda gosto do cheiro da sua pele, gosto da sua mão me 

segurando a nuca.Sua barba por fazer(pausa)  

Fecho meus olhos e conto mentalmente até 1000 

 Nunca ficou tanto. 

o que se passa na cabeça dele. 

Vou ter de falar alguma coisa. 

 Tempo. 



Podia simplesmente levantar  e ir embora,por quê não o faço.Quanto tempo de olhos 

fechados.10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0. 

Nós já não somos mais os mesmos, corro na grama verde  

Não consigo te alcançar. 

Agora eu fecho meus olhos.De quem são estas vozes, sentimentos confusos, de 

quem é a porra desta voz.Impessoalidade.Desejo que não é meu,cavalos 

galopando, toca nessa porta e abre,me olha,instante que não é mais, já é outro e 

outro,foi tão rápido. 

 Passa tua língua no meu corpo todo,me limpa,lava minha memória.Lava! 

(Som de cavalos galopando sobrepondo a suíte nº2 de Bach,pianíssimo ) 

Surtoestável, QueimaçãoprecisandoCoragemAlvomeuDeus 

TocanessaportaeAbreCavalos de todas as raças.Correndo pelo espaço aberto Grito,  

estrondo, tá tudo deslizando Play ,por favor... incisão do lado direito,emoções, um  

pouco mais profundo,isso 4,3.2,1....dormindo.Anestesiado 

Houve  prova, a caixa de direção. 

Foi pura sorte, não acontece duas vezes. 

língua, eu gosto quando você enfia a língua  

 

 



Abro os olhos,viro de um lado para outro,hesito,seguir o primeiro impulso 

conto mentalmente até vinte, como preencher o espaço das coisas não 

ditas,viro de um lado para outro,hesito,preciso coragem.(pausa) Levanto e vou 

até você 

DESLIGA ESSA PORRA DE TELEVISÃO 

Olha pra mim! 

 

FIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O acervo disponível para consulta neste site é composto de obras desenvolvidas pelos 
alunos do Núcleo de Dramaturgia do SESI/PR, e foram disponibilizadas tão somente 
para fins educacionais. Desta forma, é vedado ao usuário ou qualquer outra pessoa que 
tenha acesso ao conteúdo deste site, copiar, modificar, transferir, sublicenciar, vender, 
ou de qualquer forma, colocar à disposição de terceiros, sem autorização do detentor 
dos direitos autorais. 

  

Contato do autor: Adriano Carvalhaes 

Email:adricar1@ig.com.br 
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