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ATO I

CENA 1

TIÃO [PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÂĂŞ}INTOPREAMBLE]

(num grande desabafo) - Medo, está bem Maria,

medo!... Eu tive medo sempre!... A história do cinema

é mentira! Eu disse porque eu quero sê alguma coisa,

eu preciso sê alguma coisa!... Não queria ficá aqui

sempre, tá me entendendo? Tá me entendendo? A greve

me metia medo. Um medo diferente! Não medo da greve!

Medo de sê operário! Medo de não saí nunca mais

daqui! Fazê greve é sê mais operário ainda!... Maria,

minha dengosa, não chore mais! Eu sei, tá errado, eu

entendo, mas tu também tem que me entendê! Tu tem que

sabê por que eu fiz! Mas para de chorá! Se você quisé

eu grito pra todo mundo... que eu sou um safado!

(Gritando para a rua) Eu sou um safado!... Eu traí...

Por que eu tenho medo... Por que eu quero bem! Por

que eu quero viver! E viver não é isso que se faz

aqui!

ROSA -

(Entrando na sala, estranha e mística) Será verdade,

meu Deus?! A dona Lazinha falou tanta coisa estranha!

Será que eu entendi direito? Ela disse que conversou

com o meu Messias. Ela até mudou de voz. Pegou no

lençol e começou a gemer. (Luz apaga) Uia, será que

queimou o fusível? Deve ser. Mas eu não troco ele,

não. Pode dar choque. Quando o Messias voltar, ele

troca: é serviço de homem mesmo. (Dirigindo-se para a

janela) Ui, que escuridão! ... e a Lazinha disse que

ela vai voltar logo... no começo meu coração quase

arrebentou de tanta emoção. (Abre a janela e vai

surgindo uma lua cinzento-nublada) Virgem, parece que

a lua vai ficar prateada de novo. Deve ser aviso do

Messias, dizendo que vai voltar! Nun entendi tudo o

que a Lazinha falou. Parecia uma voz de velha

caipira...


