
O DE PRETO, O DE BRANCO E OS DE CORES ou um, despretensioso, questionamento...  

Pseudônimo: Colourmixman  (Wilfried Krambeck) 

A peça começa com o ambiente totalmente escuro e em silêncio, duas luzes de ponto são 

acesas, repentinamente, no palco, sobre dois atores. Uma peça qualquer, que está sendo 

encenada, encerra-se, naquele momento. Os dois atores, em cena, agradecem, recebem os 

aplausos, caso os haja, e fecham-se as cortinas. Na sequência, uma luz geral é acesa, a 

cortina é reaberta e os atores que vão aparecendo agem como se o auditório estivesse vazio. 

O de Preto – (saindo das coxias, para o público) – Até que enfim, acabou esta bosta.... 

O de Branco – (chegando pelo outro lado) – O que é isso? Isso é forma de falar??? 

O de Preto – É.... É que eu estou de saco cheio. São ensaios pra caramba, cursos, workshops, 

palestras, leitura de livros, análise de textos, o diabo, e taí ó.... uma merreca de público... 

O de Branco – Tudo bem, mas não é só isso. O teatro ganha notoriedade, aparece, faz história. 

E todos, tem vantagens com o processo. O ganho é, também, individual. Você se aprimora, 

você evolui como ator, como artista, como pessoa e se prepara para outras situações da vida... 

O de Preto – Pra mim foi uma perda de tempo, cara. Eu podia ter feito tanta coisa útil nesse 

período todo, ao invés de ter ficado aqui tentando fazer não sei o quê nessa porra.... é foda..... 

O de Rosa – (chegando) – Gente, tou nas nuvens, tou encantado, tou extasiado.... 

O de Preto – Que é isso, cara? Tá viajando??? (para o de Branco) Parece viado.... 

O de Branco – (para o de Preto) Psssiiiiiiuuuu, ele estava com a gente..... é dos nossos.... 

O de Rosa – Tou feliz, é só isso. Acabou, mas para mim foi demais!!!... Pude declamar minhas 

poesias, pude dançar, cantar, bailar... criar figurinos maravilhosos, caracterizações, coisas mil... 

O de Preto – (para o de Branco) – Cara, é coisa de boiola mesmo, hein. Quem diria... 

O de Branco – (para o de Preto) Deixa de ser chato. Ele gostou, aproveitou.. ótimo para ele...... 

O de Rosa – (para o de Preto) É isso aí, me realizei. Tá legal? Tudo que se faz com prazer, dá 

resultado, traz satisfação. Mas é só para aquele que se empenha, OK? Aliás, preto te deixa 

insosso, deprê.. se eu fosse você, botaria um figurino mais alegre, uma cor quente, sei lá.. (sai) 

O de Preto – Puta que o pariu, tem cada um.... olha a do cara, meu...... 

O de Branco – É,... acho que você é incapaz de notar. Mas existem diferentes percepções... 

O de Verde – (chegando) Pô, gente, aprendi coisas pra caramba por aqui. (o de Preto balança 

a cabeça e se afasta um pouco, indignado) Quando cheguei, eu não sabia nada dessa parada 

do teatro, pensei que era só viagem. Mas não é não, cara... os bom da bola, aí, botaram a 

gente pra raciocinar, pra discutir, pra sacar os babados,... aí eu fui nessa, eu lí alguns livros aí, 

de uns caras da pesada, foi demais... entrei numa peça aí, schow de bola, mas aí tive que sair, 

cara, não deu mais.... É que com essa parada aí, me motivei, cara... Voltei pra escola, cara, 1º 

Grau, noturno, aí já peguei um trampo legal de dia, na moral cara, na moral.... Mas valeu cara, 

muuuuiiiito bacana meeeesssssmo, só posso dar o maior plá, de coração, cara.... Valeu... (sai) 

O de Branco – Viu é o que eu acabei de falar, o teatro mudou a vida dele.. e para melhor.... 

O de Preto – Ohhhhhhh... fiquei impressionado com a cultura do cara!!!...  O cara é BABACA.... 



O de Dourado – (chegando) – Aí rapazes, tudo bem.... (dá a mão para ambos) Eu comecei por 

aqui, agora que terminou mesmo, vou sentir saudades.  Fizemos uns trabalhos com muita 

pesquisa por aqui, coisas de primeiro mundo. Tivemos professores e diretores muito bons. 

Fomos para festivais, recebemos ótimas críticas, ganhamos premios, reconhecimento. Eu  

devo muito a esse pessoal que lutou por aqui. Companheiros, amigos, gente determinada.  

Hoje estou na Globo e estou trabalhando em montagens no eixo Rio - São Paulo, com 

diretores consagrados. A base veio daqui. É uma pena o projeto ter acabado, pena mesmo...... 

(sai) 

O de Branco – E agora, o que você me diz?  

O de Preto – Vou falar o quê? O cara tá na Globo, tá se achando.. acontece que eu, não tô, né. 

O de Branco – Mas, me diga uma coisa: é possível que alguém fique por anos, à fio, num 

projeto, tenha trabalhado, se dedicado, participado, e não tenha levado nada de bom durante 

todo este período? Isso não seria uma forma de masoquismo? Você, por acaso, se odeia? 

O de Preto – Ahhhh, com a decepção que eu tô sentindo, aqui no peito, me odeio, sim....... 

O de Branco – Então, você é o único. Porque ninguém aqui deu um depoimento que não fosse 

favorável. Estão todos felizes: o de Rosa, o de Verde, o de Dourado, você ouviu..... 

O de Preto – Grandes merdas, se alguns desses viajões, aí, estão felizes...  

O de Branco – Lá vem você com palavrão de novo..... 

O de Preto – Merda! Taí uma coisa que aprendi no teatro... merda pra você, merda pra você.... 

O de Branco – Tá, esquece o palavrão. Mas eu gostaria de saber, exatamente, o que foi que te 

desagradou... (entra o de Roxo assobiando, com uma vassoura, espanador, sacos de lixo, 

balde, aspirador e o de Branco, interrompendo a conversa com o de Preto, dirige-se para 

ele).....e.... você aí, de Roxo, o que achou desse movimento teatral? Pode nos dizer, por favor? 

O de Roxo –– Olha, gente, eu... não acho nada, de movimento algum. Agora vocês me dão 

licença, pessoal . Vou ter que dar uma geral aqui. Vou ter que limpar o ambiente, tá legal? 

O de Branco – Tá, tudo bem, desculpe. Eu pensei que você fosse... deixa para lá. Mas... a 

gente pode ficar aqui? Só para concluir uma conversinha, uma desavença de opiniões, que.... 

O de Roxo – Poder, pode. Só que a coisa tá suja, por aqui. Eu vou ter que pegar no pesado, já. 

Senão sobra pro meu lado e quem dança sou eu, tá legal? (se vira e prepara os equipamentos) 

O de Branco – Então, me diga só um dos motivos, pelo menos um, para que eu possa 

entender essa tua mágoa.... Me faz esse favor?.... 

O de Preto – Você quer, realmente, saber? Então deixa eu te dizer.... (aqui o de Roxo liga o 

aspirador – som muito alto – e começa a trabalhar, o de Preto fala, grita, para o de Branco, 

tentando se explicar, mas este não consegue entender nada por mais que se esforce, sem 

comunicação saem, um para cada lado, e o de Roxo, sem dar atenção, continua aspirando) 

Fim 

DISPARADORES PARA A MONTAGEM: 

Preto = ausência de luz = a crítica destrutiva = descompromissada = derrotista                  

Branco = a soma de todas as cores = o ideal coletivo = o sonho = o lado positivo                

Cada cor = uma visão peculiar = um iteresse específico = ponto-de-vista = uma interpretação 


