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NARRANTE – No último Jote-Titac, a quadrilha de Naftalina Johnson planejava um grande 

crime... 
NICANOR NEW YORK (andando num carrão) – Atenção Nódulo Chuck! Atenção Nódulo! 
NÓDULO CHUCK (também) – Nódulo Chuck ouvindo perfeitamente! 
NEW YORK – Atenção! Congresso dos traficantes de quadros, ladrões de esculturas e 

plagiadores de livros no morro em frente à Ufos, última casa! Assunto de interesse 
geral e urgente! 

NAFTALINA JOHNSON (já no local...) – Ainda bem que estão todos aqui, porque assunto é de 
extrema importância. 

NEUZINHA BLAU BLAU – Fala logo, Nafta! Fala! Fala! 
NAFTALINA – Vocês vão ficar com água na boca quando virem isso! É o último livro que Dogma 

Zunindo acaba de escrever! 
NEM DE LADO – Mas como você conseguiu isso? 
NAFTALINA – Foi um plano que bolei com muito carinho; palmas para o Sr. Nivaldo Trapaça, 

responsável pela sua execução. 
NIVALDO TRAPAÇA (depois das palmas) – Foi muito fácil. Eu esperei ele dormir e aí, TCHUM! 
BLAU BLAU – Eu quero ver! Ver! Ver!!! 
NAFTALINA – Calma, eu tirei xerox pra todos. Aqui estão. 
NEIDE SAPATINHO – Vocês têm consciência do que temos nas mãos? Isso é uma porcaria, mas 

os críticos e intelectuais babam! 
TRAPAÇA – E o resgate é todo nosso! Iiiiça! 
CHUCK – Neide, quanto podemos ganhar com isso? 
NEIDE – Deixa eu ver... poderíamos pedir a soma das vendagens dos três primeiros livros, isso ia 

dar... uns 15 milhões de reais novos. 
NEW YORK – Como está estipulado em nossas leis, os senhores Johnson e Trapaça, autores do 

seqüestro, ficarão com 20% do lucro total, cada um. Os 60% restantes serão 
divididos entre nós seis. 

NESTOR MIRONGA – Só uma coisa. E se ele se recusar a pagar? 
NEW YORK – Aí roubamos toda a grana dele, o apagamos e lançamos o livro com a autorização 

do autor cedendo todos os direitos autorais. 
DE LADO – Mas isso vai dar uma fortuna! 
NEIDE – Nafta, esse plano é muito bom. Você é terrível! 
NAFTALINA – Tem razão, minha querida. Quando a arte e o crime se juntam, qualquer coisa pode 

acontecer, até mesmo uma pintura impressionista! Vamos ao trabalho. (...) 
DOGMA (ao ser contactado) – Sou eu mesmo. Em que posso ajudá-los? 
MIRONGA – Não fale nada, ou estouraremos seus miolos! Nós temos o seu último texto em 

cativeiro! 
DOGMA – Aquele que escrevi ontem? Ia jogar no lixo. 
MIRONGA (bate-lhe na cara) – Nunca mais despreze assim uma obra de arte, canalha! 
DOGMA – O que vocês querem? 
TRAPAÇA – Toda a grana da vendagem dos seus 4 livros. 
DOGMA – São só 3. O meu lucro com eles foi de 75 reais. 
BLAU BLAU – É pouco! É pouco! Ai ai ai! É pouco! 
DOGMA – Também acho, mas foi o que ganhei, na época. Lembro que deu pra pagar minhas 

contas no London, no Tip Tim e no bar do teatro. 
MIRONGA (dá-lhe um tapa) – O London mudou de nome, imbecil! Agora é Rodolfus! 



TRAPAÇA – Não importa. Fica com essa mixaria aí, nós vamos lançar esse livro e ganhar uma 
nota preta, sacou? E não vamos dar um centavo pra editora. 

DOGMA – Então é assim? Eu faço o trabalho sujo e vocês faturam? 
NEIDE – Ele tem razão, ele é o artista. 
CHUCK – Tá bem, fique com 10%. 
DOGMA – Vinte. 
CHUCK – Quinze e tá acabado. E lembre-se: esse livro é um marco, sacasse? UM MARCO! 
DOGMA – Tá legal, boa sorte! Como tem gente iludida nesse mundo... 
NARRANTE – E agora, para a apresentação dos membros da gangue de Naftalina Johnson. 

Nódulo Chuck, o rebelde solitário: sua vida se divide entre pequenos roubos de obras 
de arte e sua mãe, uma simpática velhinha. Nicanor New York, vigarista e golpista, 
um gringo que na verdade nasceu em Chicago, no Illinois, é o mais elegante e 
menos temperamental; sua calma lembra a dos quadros de Guto Bouer, os quais já 
furtou quatorze. Neuzinha Blau Blau, a mulher que roubou o Bofe Áspero, de 
Leonardo dá Vinte, saiu do manicômio direto para o mundo do crime. A prostituta 
Neide Sapatinho dedica-se ao crime para vingar a morte de seu pai, um ex-diretor do 
grupo Kontra Senha. Nivaldo Trapaça, marginal absolutamente sem escrúpulos e 
tarado sexual por mulheres que estão lendo o “Conde de Monte Cristo”. Nestor 
Mironga, o braço negro do crime, sempre pronto para golpear impiedosamente 
qualquer um que queira publicar um poema pelas vias da lei. Nem de Lado, 
cheirador safado, tem esse nome porque gosta de comer papinha com cebola. Seu 
maior feito foi ter violado um cemitério de naturezas mortas. E Naftalina Johnson, o 
intelectual da corrupção autoral, expert em estupro da inspiração e em seqüestro do 
talento alheio. E agora, sim, a continuação da história. 

DOGMA – Já são quatro da manhã, daqui a pouco eu preciso ir pra rua e não posso ficar aqui 
escrevendo essa peça. Se desse dinheiro eu até terminava. Agora me dêem licença. 

NARRANTE – Já que o autor não está em condições, aí vai a continuação da peça de qualquer 
maneira. 

UM GRITO VINDO DAS COXIAS – Que história é essa de não querer terminar a peça? Todo 
mundo aqui trabalha, só intelectual é que não? 

CHUCK (entrando com os outros) – Chefe, você não vai acreditar, mas esse Dogma Zunindo é 
um niilista, um pessimista! Chega a ser perigoso! 

NARRANTE – Quem comenta sobre a personalidade do autor são os psicanalistas Doutor Jacó e 
Doutor Jacú. 

DR. JACÓ – O senhor Zunindo não passa de um rebelde sem causa. É isso o que ele é. Ele não 
dá valor ao que tem. Ele não merece viver. Ele é um estorvo. 

DR. JACÚ – Não seja tão duro com ele, ele sofre também, sabia? 
DR. JACÓ – Sofre nada, ele gosta é de nos fazer de palhaços. Ele tira sarro o tempo todo. 
DR. JACÚ – Eu acho que ele não tem culpa. Ele é assim mesmo. 
NARRANTE –  Já que a ciência não se decide, vamos ver se o esoterismo ajuda. Com a palavra, 

o famoso guru Josh Palha. 
JOSH PALHA – Só sei de uma coisa: enquanto houver um sopro de vida, haverá em Dogma 

Zunindo o desejo de se renovar, dia após dia. Ai, tenho de ligar para o Walter 
Mercado! 

NARRANTE – Será nosso autor ressarcido pelos danos causados pela malévola gangue de 
Naftalina Johnson? Conseguirá realizar seu sonho de fazer uma novela para o toni 
ramos, o francisco cuoco e o tarcísio meira chamada “Zero”? Não percam no próximo 
Jote! Continuem com a gente! 

 
 

Nota do autor: Trabalho Sujo parte de uma trama policial folhetinesca para descambar numa análise 
irônica sobre o papel da arte na vida das pessoas comuns e dos próprios artistas. O formato telessérie 
funciona mais como uma metáfora do antigo Jote-Titac, como fica claro no início e no fim da peça. 


