
 “Que cheiro é esse?!?”                                       PSEUDÔNIMO: “Não fui eu...” 

A e B entram em cena, se debatem um pouco com a luz no rosto e dirigem-se ao público. 

A – Bem......, olá......, tudo bem?  Nós viemo hoje aqui para falar sobre esse...  NuTE, né.... 

B – Isso, sobre esse tal de NuTE... 

A – Na verdade eu nem sacava desse NuTE, mas tô, aí, representando um....um cara que 

teve, aí..., digamos assim... uma, breve, passagem por esse NuTE, aí,  e que disse... vai lá, 

fala com o pessoal, fala das coisas que rolaram lá,  tu é o cara...... .(para B) Não é? 

B – Isso aí. Ele falou que tu, é o cara.... 

A – Bem. É isso.... . Aí eu trouxe esse meu chapa aqui..... pra não falar sozinho, entendeu? 

B – Ooooopa, tamo junto nessa parada... toca aqui ó........cê é, meu parceiro, cê é meu mano... 

A – Aí o cara me falou: tu dá uma sacada no blog, antes de ir até lá, que tá tudo lááááá, cara.... 

B – Ele falou: olha no blog, é isso aí, mano.... 

A – Aí eu disse: blog cara??? Que porra é essa????? 

B – É. Que porra é essa??? 

A – Ele falou: Internet cara, tu é burro hein?!? Eu disse: burro não, pega leve, um pouco 

desinformado, até pode ser, né, ôôô cara..... 

B – Que burro o quê..... 

A – Bom, eu sei que daí ele abriu lá pra gente aquele tal de blog, a gente viu umas coisa lá e 

tamo aqui, nessa parada, pra trocá umas idéia, aí... 

B – É, a gente viemos, né.... 

A – Pô, uma coisa legal que eu vi, cara , é que tinha um boteco lá e a turma mandava ver... 

B – Pô, legal... . Papo furado, cigarro, cerveja  e salgadinho....... é? 

A – Isso aí. Outra parada eram os barracos. De vez em quando tinha nego montando um baita 

dum barraco no meio deles...  

B – Era tudo barraqueiro? 

A – Não, tudo não, mas parece que tinha uns cara especializado nessa parada, meu.... 

B – Cara, isso era mó zona, então, Mermão?...... 

A – Sei lá, né....  mas diz que os caras ameçavam se jogar dos prédios, ivadiam prédio 

abandonado, toda hora batia polícia......  um outro passava de carro nos pontos de ônibus, 

baixava as calças e mostrava a bunda pra galera.....  pô meu, os cara só faziam merda....  

B – Tá loco.... 

A – Pra tu vê como os cara eram manés, meu: eles enterravam livro zero bala.... ele podiam 

vender, fazer uma grana.... mas eles enterravam, assim, sem plástico, sem nada, cara.... 



B – Orra, meu, papelzinho bom pra enrolar um bagulho......enfiado no barro, cara? 

A – Então.... . Outra parada é que tinha um cara que chegava no ouvido dos outros e dizia que 

entregava a rosquinha..... 

B – O quuuuuuê? 

A – É. Dizia: qué comê minha rosquinha? Na cara dura. Tudo bem.... ele vendia, quer dizer... 

cobrava, mas pô meu.... um negócio assim só em pensar já dói, né..... 

B – Tá doido, meu..... . Mas ele não dava de verdade, né? 

A – Sei lá? Né?... Tinha um outro que jogava bombinha falhada num lixeiro... e, nada. E tinha 

gente, mais maluca ainda, que achava isso o máximo.... tem tapado pra tudo, mesmo,né...... 

B – Pô meu bombinha é pra estourar, é pra fazer o escarcéu, é pra fazer festa..... 

A – Um outro pendurou uma cadeira e deram um prêmio não sei de quê, pro cara... 

B – Tá me gozando? 

A – Sério. Aliás, diz que pra ganhar prêmio a turma fazia o diabo..... enchiam o scorno de 

jurado com cerveja...    diz que tinha um que pra tentar ganhar um prêmio ficava trepado em 

cima de uma roda por mais de uma hora....... 

B – Era doido????? 

A – Sei lá....mas o cara ficava.... 

B – Deviam mandar ele pro pinel.... 

A – Por falar nisso, cara, tinha uma turma inteira.... cara, eram uns quinze, tudo misturado, 

cara, era homem, mulher, novo, velho, tudo junto.... que corriam, pelados, no meio da noite... 

pelo mato, pelos campos de futebol, pelas cachoeiras... assim, peladões, meeeeeismo.... 

B – Na boa??? 

A – Na maior! Diz que era até feio de ver.... . Mas, cara, nunca ví.... eles gostavam de ficar 

pelados.....Era no mato, na praia, no apartamento, no palco.......  Era tudo pirado, cara.... 

B – Não era à toa que batia a polícia..... 

A – Ahhh.... e tinha um tal de um metido a escritor que não escrevia coisa com coisa.... 

B – Como assim? 

A – Só falava de papo de bêbado, de chuva, de briguinhas daqueles barraqueiros.... 

B – Ei, mas não foi esse cara que disse pra tu não falar isso dele aqui... que ele ia te deletar 

deste texto? 

A – Falou. Mas o chapa que me mandou aqui,  disse que não tem essa. Depois que a coisa tá 

impressa ninguém mais deleta porra nenhuma. Fica frio.... 

B – Ahhh... então, tá. Mas, por via das dúvidas, eu vou dar no pé.... (sai) 

A – É cara, acho que falamo muita merda em pouco tempo, vombora.... (sai também)          FIM  


