
A PEDIDOS  por  Velho da Horta 
 

(Ao entrar na platéia o público encontra  no palco um músico com seu violão, Ele está ao fundo na 
direita sentado sobre uma simples banqueta tocando e cantando a música TERRA, de Caetano 
Veloso. Numa mesa mais deslocada, a direita baixa, sob um foco de luz, estão sentados Luciano e 
Francisco. Observam o músico até o final da música. Os dois estão em silêncio entorpecidos mas 
NÃO estão embriagados, ora fumando, ora bebendo. Aliás, fumam muito.) 
Músico  - A pedidos. (Começa a dedilhar a próxima música: CÁLICE, de Chico Buarque de 
Hollanda.) 
Francisco - A Pedidos!? Porque ele falou isso? 
Luciano - Porque alguém pediu. 
Francisco - Foste tu? 
Luciano - Fui eu. 
Francisco - Tu és um merda mesmo! Essa música se chama Cálice. 
Luciano - Foda-se. 
Francisco - Cálice. 
Luciano - Tá. E esse Festival? 
Francisco - JOTE TITAC? Jogos ! Jogos! 
Luciano - Jogos. Certo...o que acontece? É um tipo RPG? 
Francisco - Tu parece criança poxa! Trata-se de um concurso cênico de cunho cultural onde 
grupos e autores participam. Os grupos com seus elencos e técnicos e os autores por sua vez com 
seus textos...tendeu? 
Luciano - Putz! Tá parecendo Telecurso segundo grau explicando uma soma de quadrados. 
Francisco - Então faz o seguinte, o seu merda. 
Luciano - Faz o que? 
Músico - Um minuto de intervalo e voltamos já. 
Francisco - Caraiu...na horinha né? Vai meu filho vai...vai lá... 
Luciano - Porra cara! Tú não ías falar de uma peça de teatro que tu ías escrever? 
Francisco  - Vou falar...calma. 
Luciano - Tô calmo. 
Francisco  - Então. 
Luciano - Vamu lá... 
Francisco - NuTE. 
Luciano - Hã???? Que é isso? 
Francisco - Aí não vai dar...Tu és muito ignorante porra! 
Luciano - Fala aí cacete! Eu sou bom em entender as coisas. 
Francisco - Entende nada. De Cultura tú não entendes nada. 
Garçon - (Aparecendo de repente. Trata-se do músico disfarçado) Mais alguma coisa? 
Luciano - Hã???? Deixa eu ver...péraí... Tu saberias me dizer, por um acaso do destino, o que 
significa a palavra NuTE? 
Garçon  - Pois não: O Núcleo de Teatro e Escola fundado Núcleo de Teatro Experimental por 
Alexandre Venera dos Santos em 1984 tendo muitos e importantes colaboradores durante vários 
anos em que atuou na Sociedade Dramático Músical Teatro Carlos Gomes de Blumenau, é, foi e 
continua sendo uma das maiores correntes artísticas legítimas do sul do Brasil... 
Luciano - Hã? 
Garçon - É servido com molho Madeira, batata frita e salada. Mais alguma coisa? 
Francisco  - Deixa ele. O lance é o seguinte Luciano... 
Luciano - Fala aí Francisco... 
Francisco - Decorou  o nome né? 
Luciano - Fala da tua peça caralho. 
Francisco - Então...vamos supor o seguinte: Aí o negócio consiste em vc escrever um texto. E eu 
escreví um.  
Luciano - Sim...adiante... 
Francisco - É assim ó. (Black-out) Hummmmmm, acabou a luz. (O cenário muda de lugar em 90 
graus. A luz volta. O músico volta.) 
Músico - Desculpem a falha técnica. Com vcs uma música da nossa querida Juliana Muller. 



Francisco - Nossa ! Sou tarado nessa mulher. 
Luciano - Se concentra porra! 
Francisco - Mas ela é gostosa. 
Luciano - Pensa no Tadeu. 
Francisco - Aí tu forças a amizade. Tu sabes que o véio Tadeu é gênio... 
Luciano - Dizem que o Tadeu é um Bruxo. 
Francisco -  Parece que bebe. Mas tá. Lá vai... É assim ó: O cara é um detetive que vai narrando 
os acontecimentos num gravador, como se descrevesse uma cena. 
Luciano  - Como seria? 
Francisco - Fique atento... A luz se apaga...ele está com uma lanterna. Respira 
ofegante...(Enquanto vai falando a luz muda e ele assume a personagem do detetive. Existe muita 
fumaça no ambiente agora. Ele carrega uma arma com uma das mãos e com a outra empunha 
uma lanterna.) Vejo um caminho por aqui. Vou seguir em frente. Está bem nublado. Aqui termina a 
trilha... estou ouvindo um ruído, acho que é um riacho. Há uma pequena represa aqui. Está bem 
escorregadio. mas está relativamente fácil de...Tem alguém aí? Tem alguém aí? Escutei sons de 
passos mais adiante...Parado! Parado eu já disse! Parado ou eu atiro! Ele está fugindo... (Anda por 
entre a platéia lentamente com a arma e a lanterna...a fumaça em abundância continua. Logo se 
pode ver três lanternas em meio a escuridão, sendo duas na platéia, de lados opostos e outra no 
palco. Francisco fala para a segunda lanterna na platéia.) Quem é vc? Fique parado! Bote sua 
arma no chão junto com a lanterna. Agora!!!!! 
Luciano, que agora é outro  - Calma! Sou amigo. Não atire. Calma, por favor calma. 
Francisco - Quem é vc? 
Luciano - Um amigo. 
Francisco - O que vc fazia na casa de Elizabeth? 
Luciano - Elizabeth? Eu fui avisa-la... alguém está tentando matar Elizabeth. (Ouve-se um tiro. A 
terceira lanterna sai correndo em disparada. Luciano cai no chão.) 
Francisco - Nããão. 
Luciano - Eu amava Elisabeth...jamais faria mal a ela. 
Francisco - Quem a queria morta? Diga o nome. 
Luciano - Lorival. 
Francisco - Nãããããooooooo. (Novo Black-out. Ao voltar a luz o cenário está totalmente invertido. 
Músico em sua banqueta e os dois amigos sentados a mesa. Música: Águas de março, de Tom 
Jobim). 
Luciano - E aí? Acabou? Ele morre e o bandido foge? 
Francisco - A arte imita a vida meu amigo. 
Luciano - Tu estas mentindo. Tu nunca dirias uma besteira dessas. 
Francisco - Tens razão. Mas somos artistas. Vivemos em mundos onde tudo é possível, posto que 
é feito de idéias, de imaginação, sons e imagens. Cores e formas. 
Músico - E poesia. Átomos. Núcleos! 
Francisco - Isso mesmo. E poesia, porque trata-se de uma homenagem ao belo, ao fundamental 
nas nossas vidas. Pra alimentar nossos espíritos. Já tão sofridos. 
Luciano - E como será o título? 
Francisco - Eu não faço a menor idéia. (Ficam os dois em silêncio contemplativo.) 
Músico - A pedidos. (With Or Without You, do U2. Os dois se olham interrompendo o fluxo de 
cigarros. A luz vai saindo em Fade Out. O cenário gira e agora todos estão de costas com uma luz 
contra muito tênue. Os dois continuam gesticulando na mesa como se conversassem. O músico 
continua.) 
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elenco.). FIM.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


