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KARA TCHAI 

 

 

Ato 1  

 

(Sob a ponte Hercílio Luz. Uma aurora esverdeada. Quatro mendigos. Rosinha observa o mar com o 

violino na mão. Espeto esquenta as mãos nas brasas da fogueira quase apagada. Demóstenes recolhe 

garrafas de plástico. Tamerlan dorme.) 

ESPETO – Por que é que esse velho recolhe tanta garrafa assim? 

(Rosinha toca uma melodia triste no seu violino.) 

ESPETO – E só garrafa verde! 

(Demóstenes fecha o saco com as garrafas e atira o saco no mar.) 

ESPETO – Plof. Lá se vai a bagagem do turco. Vocês já viram quanta coisa ele leva naquela 

sacola dele? Pra quê? Ronca feito um porco. E fede. 

DEMÓSTENES – Ele é um mendigo. Tem que feder. 

ESPETO (cheirando sua própria axila.) – Eu não tenho fedor. (Para Rosinha.) O  velho vai acabar 

acordando com esse teu gemido. 

ROSINHA (tocando de olhos fechados.) – Ou vai continuar sonhando. Sonhando com a terra 

dele... 

ESPETO – Vem cá, é longe essa Turquia? 

ROSINHA (sorrindo de olhos fechados.) – Muito longe... 

DEMÓSTENES – Vam´se mandar daqui, já tá dia claro, os polícia não vão gostar de ver um 

bando de mendigo bem embaixo do cartão postal da ilha. 

ESPETO (nervoso) – Pára com essa música, cara! 

ROSINHA (pára com a música) – Te incomoda? 

ESPETO – Não ouviu o chefe dizendo pra gente se mandar daqui? Alguém tem que acordar o 

turco. 

DEMÓSTENES – Ele não acorda fácil. Tem que chutar ele. 

(Rosinha e Espeto olham estupefatos para Demóstenes.) 
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DEMÓSTENES – Ou então a gente deixa ele aí sonhando com a filha dele, isso se ele não cair 

rolando e afundar nesse mar todo. 

(Demóstenes percebe a gafe. Rosinha mareja os olhos com lágrimas.) 

ROSINHA – Pra que isso? Cadê a solidariedade. A gente não é um grupo? (sai chorando.) 

ESPETO – O que é que deu nele? Agora sim que os policial vão vim aí. 

DEMÓSTENES – Agora azar. É que tu não sabe da história dele, não tinha dado tempo pra te 

contar. Nem vontade. História chata. 

ESPETO – Qual que é ? 

DEMÓSTENES – Ele tem ... (olha para Espeto.) ah, deixa pra lá, tu não vai entender mesmo. 

ESPETO – Agora fiquei curioso. 

DEMÓSTENES – Ele tem amnésia. Sabe o que é isso? 

ESPETO – Aqueles negócio de esquecer as coisa, não é isso? 

DEMÓSTENES – É. 

(Demóstenes apaga a fogueira com os pés.) 

ESPETO – Tá, e aí? 

DEMÓSTENES – Daí que ele sempre fica assim choraminguento quando tá tocando o violino 

dele. É que ele se lembra da mulher e da filha que morreram afogadas nesse mar aí na tua 

frente. 

ESPETO – Aqui? Bem aqui? 

DEMÓSTENES – Aqui na ilha. Em alguma praia dessas. 

(Espeto reflete.) 

ESPETO – Mas o senhor não disse que ele se esqueceu das coisa? 

DEMÓSTENES – Mas disso ele se lembra. 

ESPETO – Estranho, né? 

DEMÓSTENES – Muito estranho. E tu? 

ESPETO – O que que tem? 

DEMÓSTENES – Tá conosco por quê? 

ESPETO – Eu...não tenho pra onde ir. 
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DEMÓSTENES – Não sou trouxa, rapaz. Esconde bem esses teus pacotinhos que eu não quero 

confusão pro meu lado, senão tu vai cair fora. 

ESPETO – O que é isso, seu Demo. Eu só vendo agulha. Pra costura. 

DEMÓSTENES – Não é só o Rosinha que tem um pé preso no passado. Todo mundo tem. 

ESPETO (alterado.) – Mas eu não tenho não. Eu vendo minhas agulha assim como o senhor 

vende as suas vassoura. Sou do bem. 

DEMÓSTENES – Calma, magrela. Não tô te condenando, só tô mandando tomar cuidado. 

ROSINHA (voltando) – Que gritaria é essa, assim a polícia aparece mesmo. 

ESPETO (para Rosinha) – E tu vai te fuder com esse teu passado! (sai.) 

(Rosinha olha para seu Demo sem entender a situação.) 

DEMÓSTENES – Esse aí vai acabar nos enredando. Isso se não nos passar doença. Tu já viu os 

braços dele? Cheio de furo. 

ROSINHA – Ele teme a polícia. 

DEMÓSTENES – Teme? 

ROSINHA – Já viu como ele fica agressivo toda vez que a polícia é citada? 

DEMÓSTENES – Tu não devia estar aqui na rua. O teu jeito de falar não tem a ver com 

vagabundagem de mendigo. Teu lugar é outro. 

ROSINHA – Mas eu não sei qual é o meu lugar. 

DEMÓSTENES – Tu devia procurar a tua família, eles devem estar atrás de ti. 

ROSINHA (grave) – A minha família morreu, Demóstenes. 

DEMÓSTENES – O resto dela, teus irmãos, teus pais, ah, sei lá, nem tenho nada a ver com 

isso mesmo. Acorda ele. 

ROSINHA – Eu queria ir embora daqui. Me mandar. Ir prum lugar onde eu não precisasse 

ouvir esse ribombar das ondas quando estouram na praia. 

DEMÓSTENES – E o que te impede? Eu não obrigo ninguém a ficar no meu grupo. 

ROSINHA (sem jeito) – Eu tenho medo de água. 

DEMÓSTENES – Medo de água? 

ROSINHA – Eu menti quando falei a história da gangue das rosas no continente. Não tem 

nenhuma gangue. Rosas são rosas. Apenas isso. 
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DEMÓSTENES – Só pra não ter que atravessar a ponte? 

(Rosinha confirma com a cabeça.) 

DEMÓSTENES – Incrível. 

ROSINHA – Eu não tenho coragem nem de cruzar a ponte nem de andar de barco. Tô preso. 

(Curto silêncio.) 

DEMÓSTENES (sussurra.) – Eu tenho a solução. 

(Rosinha encara Demóstenes com curiosidade.) 

DEMÓSTENES – O turco. 

ROSINHA – Quer que eu acorde ele? 

DEMÓSTENES – Ele é a tua salvação. 

ROSINHA – Tamerlan? 

DEMÓSTENES – O próprio. Ele me contou uma história há um tempo atrás duma passagem 

de avião... 

(Rosinha se aproxima de Demóstenes.)  

DEMÓSTENES – Ele me disse que se não encontrasse a filha dele em breve, ele ia voltar pra 

terra dele. 

ROSINHA – Pra Turquia. 

DEMÓSTENES – Pra Turquia. 

ROSINHA – Que filha é essa. 

DEMÓSTENES – Uma tal de Leila. 

ROSINHA (pronunciando com deleite.) – Leila. 

DEMÓSTENES – Ele tá esperando reencontrar essa filha faz tempo, mas até agora nada. Eu 

até acho que ela não existe.  

(Tamerlan acorda e se espreguiça em voz alta. Espeto volta e tropeça no galão de chá. Espeto sacode 

Tamerlan.) 

ESPETO – Seu turco desgraçado, é sacola, é garrafa, é essa merda dessa lata de metal... 

(Rosinha afasta Espeto de Tamerlan.) 

ROSINHA – Tu não vê que ele tem idade pra ser teu pai, hein? 
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(Espeto chuta o galão de chá. Rosinha empurra Espeto que cai perto de Tamerlan. Tamerlan segura os 

dois braços de Espeto.) 

TAMERLAN – No meio da plantação de chá, lenço marrom na cabeça, olhava pra mim e 

sorria, de longe, bem de longe, eu em cima da montanha, o vento soprava vindo do mar, 

aquele cheiro de kara tchai me deixando tonto, eram muitas, elas se moviam dentro daquela 

plantação e pareciam estar dançando, deslizando... 

(Espeto se solta e se levanta assustado.) 

TAMERLAN – Não era vento, era brisa, porque o vento é sempre muito forte e o rosto dela é 

suave, ela gritava pra mim, mas a brisa levava as palavras dela embora, de volta pro mar. De 

repente eu fiquei com sede, com muita sede...cadê meu galão... 

(Rosinha busca o galão.) 

TAMERLAN - Meu galão de kara tchai não tá mais aqui... 

ROSINHA – Calma, (olhando para Espeto com ar de repreensão) ele caiu e saiu rolando. 

(Espeto arranca o galão de Rosinha.) 

TAMERLAN – Mói maltchik. 

ESPETO – O senhor fala russo. 

TAMERLAN – Me traz o meu galão aqui, meu menino. 

(Espeto olha para Demóstenes e Rosinha e entrega o galão para Tamerlan. Tamerlan abraça o galão e 

deita-o ao lado dele.) 

TAMERLAN – Eu falo a língua dos homens sensíveis. 

ESPETO – A minha vó...ela era russa. 

TAMERLAN (preocupado) – Ela morreu? 

ESPETO – Não. (Envergonhado) Ela ...agora ela tá bem. 

DEMÓSTENES – Então foi ela que se entregou no teu lugar? 

ESPETO – Foi. 

TAMERLAN – Ela é muito especial. 

DEMÓSTENES – Vai dizer que conhece a vó do rapaz. 

(Tamerlan tira da sacola um saquinho plástico com tampas de garrafa. Ele vai soltando a parte de baixo e 

experimentando no dedo como se fossem anéis.) 
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TAMERLAN – Eu conheço o mundo todo, Demóstenes. 

ESPETO – O senhor conheceu a minha vó? 

TAMERLAN – É só ter paciência que um dia ela volta pra te buscar. Todos eles vão voltar. 

ROSINHA – Que bom seria se tu tivesse o poder de trazê-los de volta. 

(Tamerlan sorri.) 

TAMERLAN – Obrigado por ter me livrado daquelas garrafas, Demo. 

(Rosinha e Demóstenes se olham.) 

ROSINHA – Na religião de vocês existe um céu também, Tamerlan? 

TAMERLAN – Existe, e é lá que todos nós queremos chegar um dia. 

DEMÓSTENES – Já tá bom, turco, já conseguiu deixar a tua platéia de boca aberta, agora 

levanta esses teus cem quilos e pega a tua traquitanga que a gente tá partindo daqui. 

TAMERLAN – Maomé diz... 

DEMÓSTENES (irritado.) – Chega desse papo de religião, o sol já tá alto e eu não quero ir em 

cana, não é pra isso que eu virei um indigente nessa ilha. 

ROSINHA – Mas é tão interessante ouvir... 

(Demóstenes põe repentinamente a mão no peito e começa a ter falta de ar.) 

ROSINHA – Água, busca água, Espeto. 

TAMERLAN (servindo chá do galão num copo de plástico) – É só dar um pouco do meu chá pra 

ele. O Demo sempre fica bom tomando kara tchai. 

(Espeto alcança o chá para Rosinha. Rosinha faz Demóstenes beber chá.) 

TAMERLAN (abrindo a tampa do galão) – Olha aqui dentro, filho, pra ver se tá vazio. 

(Espeto olha para dentro do galão com curiosidade. Rosinha senta Demóstenes.) 

TAMERLAN – Tá? 

ESPETO – Hu-hum. 

TAMERLAN – Amanhã é sexta. E hoje eu não tenho vontade de ir buscar mais chá. Melhorou? 

DEMÓSTENES – Eu ainda vou morrer por causa de vocês, por causa da incomodação que 

vocês me dão. Nem sei por que vocês continuam no meu grupo. Por que eu deixo vocês 

ficarem. 
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(Demóstenes se levanta e começa a se afastar. Espeto vai logo atrás. Tamerlan levanta e Rosinha se 

apressa em apoiá-lo.) 

TAMERLAN – Devagar, Rosinha, devagar. Cego levanta. Cego só não enxerga. 

(Tamerlan sorri. Rosinha pendura a sacola e o galão de chá em Tamerlan.) 

TAMERLAN – Devia ganhar dinheiro tocando violino em vez de ficar vendendo rosas. As 

mulheres preferem a música. As flores murcham. A música não. 

(Rosinha conduz Tamerlan na direção dos outros dois.) 

 

Ato 2 

 

(Na beira de um mar esverdeado. Sol tórrido de meio de tarde. Rosinha, olhando para todos os lados e 

suando, revista a sacola de Tamerlan, que dorme. Demóstenes se aproxima ao longe. Rosinha larga a 

sacola e procura algo para fazer. Demóstenes chega. Rosinha tira as vassouras das costas de 

Demóstenes.) 

DEMÓSTENES – Não precisava. Gentil feito um príncipe. 

ROSINHA – Estou apenas ajudando. 

DEMÓSTENES – É uma pena que tu não consiga te lembrar do teu passado, deve ter muita 

coisa interessante escondida atrás dele. 

ROSINHA (largando as vassouras desanimado) – Eu queria não ter que me lembrar do meu 

passado. 

DEMÓSTENES – Desculpa. 

ROSINHA – Tudo bem. 

DEMÓSTENES – Fui eu que decidi vir pra cá. Esse mar todo não deve te fazer muito bem. 

ROSINHA – Não faz. 

DEMÓSTENES – Tu chega a estar suando. 

ROSINHA (nervoso.) – Estou mesmo? 

DEMÓSTENES – Fui obrigado a ir buscar as vassouras. O cara do depósito fica enfezado se eu 

demoro a voltar. 

ROSINHA – Tenho que dar um jeito nas minhas rosas. Essas vieram tão cheias de espinhos. 

DEMÓSTENES (apontando com a cabeça) – E o turco? 
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ROSINHA – Eu...recém tinha chegado. Parece que só dorme. 

DEMÓSTENES – Vida boa. 

ROSINHA – Deve estar sonhando com a filha dele. 

(pausa curta.) 

DEMÓSTENES – Incrível ninguém ter vindo nos enxotar daqui ainda. Uma praia tão chique 

como essa aqui. 

ROSINHA – Nessa ilha tudo parece ser elegante. 

DEMÓSTENES – Menos um bando de esfarrapados sem destino certo feito vermes. 

ROSINHA (sem jeito) – Aquela história da passagem... 

DEMÓSTENES – Sabe aqueles bichinhos que se grudam numa coisa e começam a subir uns 

em cima dos outros? 

(Rosinha assente com a cabeça.) 

DEMÓSTENES (após uma pausa) – Essa maldita miséria, esse sem-ter-pra-onde-ir. 

ROSINHA – Pelo menos a gente tem trabalho. 

DEMÓSTENES (encarando Rosinha) – Isso é trabalho pra ti? Vender piaçava debaixo desse sol 

escaldante em plena sexta-feira. Em Florianópolis? 

ROSINHA – Tanta pobreza e um mar tão imenso...e tão verde...Demo...a passagem do turco... 

DEMÓSTENES – Não adianta me dizer que a gente ta aqui por que a gente quer, é porque 

não tem outra opção. Quem vai querer empregar um velho como eu, ou um gordo cego feito 

esse aí, que nem português direito consegue falar? Tu não consegue te lembrar de nada, ia ter 

pouca serventia, e o espeto, aquele lá é um desgraçado, consumido pela droga, sem 

perspectiva mesmo. E tu acha que alguém tá disposto a nos ajudar?  

ROSINHA – Aquele padre que veio conversar com a gente aquele dia... 

DEMÓSTENES (alterado) – Que padre, que nada, um farsante, um hipócrita vestido de negro 

tentando salvar a alma podre dele. Malditos emissários em nome da religião. 

(Tamerlan acorda aos poucos. Rosinha fica estupefato com o ódio de Demóstenes.) 

DEMÓSTENES (para Rosinha) – O que foi ? Pra que essa cara. É tudo verdade. 

(Espeto chega apressado e inquieto. Tamerlan se senta.) 

ESPETO – Os cara tão rondando. Daqui a pouco vão nos mandar embora. 
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TAMERLAN – Alguém pode me levar pra beira da praia? 

DEMÓSTENES (puxando Tamerlan e enganchando o braço no dele)– Vem, eu preciso me refrescar 

um pouco também. A temperatura tá muito alta pro meu gosto. 

(Demóstenes e Tamerlan saem.) 

ESPETO (inquieto) – Esse troço daí, pra que que o velho usa isso? Quer dizer, ele só põe chá aí? 

Fica vazio assim por quanto tempo? 

ROSINHA (estranhando o interesse de Espeto) – Todo dia ele costuma buscar chá, mas hoje é 

sexta-feira, é o dia sagrado da religião dele, e como os caras só enchem durante a semana ele 

tem que esperar até segunda pra ir buscar mais kara tchai. 

(Rosinha se vira para cortar os espinhos das rosas.) 

ESPETO – Kara o quê? 

ROSINHA – Kara tchai. Chá preto em turco. 

ESPETO – Hum. 

ROSINHA (virando-se para Espeto) – Posso te perguntar uma coisa? 

ESPETO (desconfiado) – Que coisa ? 

ROSINHA – Eu te vi chorando quando eu toquei o meu violino. 

ESPETO – É que era uma música que a minha vó cantava pra mim quando eu era guri lá na 

favela que a gente morava, mas isso faz muito tempo. 

ROSINHA – Tu nunca mais viu ela? 

ESPETO – Depois que ela saiu lá da cadeia, não. 

ROSINHA – Mas pelo menos ela tá viva. 

(Rosinha olha pro mar. Espeto baixa a cabeça. Curta pausa.) 

ROSINHA – Um dia ela pode vir te buscar. 

ESPETO – Seria legal. 

(Pausa.) 

ESPETO (Nervoso.) – Mas tu não me toca mais esse teu violãozinho aí. Os cara já tão na nossa 

cola. 

ROSINHA – Mas o máximo que eles vão fazer é nos mandar sair daqui. 
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ESPETO – Dá pra ver que tu não é da ralé mesmo, nunca apanhou dos hôme, nem sabe do que 

que eu tô falando. 

(Tamerlan volta com roupas molhadas no braço.)  

ROSINHA – O Demóstenes ficou na água? 

TAMERLAN – Ficou. 

ROSINHA – Tá boa a água? 

TAMERLAN (sorrindo) – Até parece o mar da minha Turquia, a água verde, o sol queimando 

na cabeça... 

ESPETO – E vai ficar de cueca assim pra chamar a atenção? Naquele condomínio ali tem uns 

segurança que ficaram implicando com a gente, se esqueceram de ontem? 

(Tamerlan estende suas roupas na areia.) 

ROSINHA – Vou passar uma água nessas flores pra elas não morrerem. 

(Rosinha sai.) 

TAMERLAN – Você viu que curioso, meu filho...? 

(Espeto abre o galão de chá sorrateiramente e esconde um pacotinho de droga dentro dele durante a fala 

de Tamerlan.) 

ESPETO – Hu-hum. 

TAMERLAN – A mesma água que levou a vida da mulher e da filha dá vida pras rosas. É o 

ciclo que se renova, aquilo que vai e aquilo que vem. O que se reencontra. Tu nunca lava as 

tuas roupas? 

ESPETO – Roupas? Pra que, se a gente é mendigo? 

TAMERLAN (lentamente) – Já sei. Era a tua vó que fazia tudo por ti, não era? 

ESPETO (um pouco espantado) – Era... 

TAMERLAN – Eu sei. 

ESPETO (Intrigado) – Sabe? 

TAMERLAN – É o ciclo da vida. 

(Curta pausa.) 

TAMERLAN – Tu acha que ela vai vir te buscar? 

(Espeto assente com a cabeça.) 
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TAMERLAN – A minha Leila também. A minha Leila também. 

(Rosinha chega ajudando um rapaz esquálido a caminhar.) 

LANTERNA VERDE – Tá tudo bem, eu te disse. 

ROSINHA – Se tivesse tudo bem tu não estaria te arrastando na areia desta forma. 

TAMERLAN – O que é que houve com o rapaz? Vamos dar chá para ele. 

ESPETO (rapidamente) – O chá acabou. (Confuso) Quer dizer...é, acabou. Água, é melhor água. 

LANTERNA VERDE – É melhor nada. Eu não quero nada. Eu não posso tomar nada. 

ESPETO – Como é que o senhor sabe que ele é um rapaz novo? E que a água do mar é verde? 

O senhor não é cego? 

ROSINHA - Então senta pelo menos. Dá uma agonia te ver assim de pé. 

TAMERLAN – O que é que ele tem? 

LANTERNA VERDE – Fígado. Eu tô morrendo. 

TAMERLAN – Todos nós estamos cada vez mais próximos do paraíso a cada dia que passa.  

ESPETO – Tá deu, ele já ta melhor, já pode ir embora. 

(Espeto arrasta Lanterna Verde para longe deles. Lanterna Verde dá um urro de dor. Rosinha busca 

Lanterna Verde e o faz sentar. Demóstenes volta penteando-se.) 

DEMÓSTENES – Quem é esse fedelho? 

LANTERNA VERDE (irritado) – Eu tenho dezenove anos. 

ROSINHA – E afinal, como é que tu te chama? 

LANTERNA VERDE – Eu não tenho nome. 

TAMERLAN – Sem nome não pode ficar conosco. 

LANTERNA VERDE – Tá bom, podem me chamar de Lanterna Verde. (Altivo) E quem disse 

que eu quero ficar com vocês? (Urra de dor.) 

ROSINHA – Pelo menos hoje à noite vai ter que ficar. 

ESPETO (Para Demóstenes.) – Ele disse que tava morrendo, mas não morre nunca ! 

LANTERNA VERDE – Eu vou morrer.  

DEMÓSTENES – O grupo já tá muito grande. Não tem lugar pra mais ninguém. 
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LANTERNA VERDE (olhando para Demóstenes que pega um espelho para terminar de se pentear) – 

O meu fígado não presta. Ele se esfarela a cada dia que passa. Eu tô na fila de transplante há 

muito tempo.  

DEMÓSTENES (Olhando para Lanterna Verde pelo espelho) – Que pena. Eu tive hepatite quando 

criança. 

TAMERLAN – Eu até te doava o meu, mas eu sou velho e obeso, e meu fígado já deve estar 

cansado a essas alturas. 

(Demóstenes olha para Espeto.) 

ESPETO – Que foi? 

DEMÓSTENES (Olhando para Lanterna Verde pelo espelho e apontando para Espeto com a cabeça) – 

Vai querer o fígado daquele ali? 

(Rosinha olha nervoso para todos e se ajoelha em cima das rosas.) 

ROSINHA – Ai! As rosas acabaram me cortando. (Chupando o sangue do próprio dedo.) Ele não 

vai cobiçar o fígado de quem salvou a vida dele, que brincadeira mais sem graça. 

DEMÓSTENES (sarcástico) – O príncipe parece estar um tanto quanto apreensivo. 

TAMERLAN – Caso queira ficar conosco, é bom que conheça cada um de nós. Aquele é o 

chefe. Acabou de tomar o banho diário. Meio durão, mas a vida não foi fácil pra ninguém. Esse 

que tá do teu lado é um príncipe exilado que nas horas vagas vende flores. Rosas. Cor-de-

sangue. Grande caráter. O menino ali é o nosso acrobata, sempre fazendo de conta que tá 

fugindo de alguém, pra no final, ele vai ver, terminar nos braços daquela que o embalava e 

cantava quando criança. (Olha na direção de Espeto.) Pa russki. 

ESPETO – Em russo... 

DEMÓSTENES (guardando o espelho e o pente) – Quem decide se esse Lanterna fica sou eu. 

(Encarando Lanterna Verde) Entendeu? 

LANTERNA VERDE (entredentes) – Eu não quero ficar. Eu quero é um fígado. 

DEMÓSTENES (irônico) – Então está no lugar errado. 

ROSINHA – Eu não posso deixar o rapaz ir embora com... 

DEMÓSTENES – O grupo já está populoso demais. 
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TAMERLAN – Eu gostei do nome dele. Não tinha um herói em quadrinhos com esse nome? 

Quem sabe eu mostro pra ele a minha coleção de... (Tamerlan procura algo na sua sacola. Espeto 

afasta o galão sutilmente com o pé para longe de Tamerlan.) 

DEMÓSTENES (gritando) – Não! Decidido e ponto final. 

LANTERNA VERDE – Mas então isto aqui não é um grupo. É uma ditadura e seu séqüito. 

(Demóstenes olha furioso para Lanterna Verde. Tamerlan espalha os anéis de tampa de garrafa na sua 

frente.)  

DEMÓSTENES – Eu chamaria isso aqui de um líder e seus dependentes: um deprimido com 

medo do mar, um viciado com medo da polícia... 

ESPETO (nervoso) – Pssssst ! 

DEMÓSTENES - ...e um turco velho, gordo e cego. 

TAMERLAN – Agradeço o turco. Olha, um anel pra ti. 

(Lanterna Verde pega o anel.) 

DEMÓSTENES – E meio demente também. 

(Demóstenes recolhe os anéis de plástico.) 

LANTERNA VERDE – Que barato. (Para Demóstenes) Eu fico. 

(Demóstenes enche o peito de ar com raiva.) 

LANTERNA VERDE (examinando o anel de plástico no dedo.) – Se é um fardo tão grande pro 

senhor conduzir este grupo, eu fico no seu lugar. 

DEMÓSTENES (indignado) – Eu não estou atrás de um substituto, e jamais deixaria que um 

adolescente imberbe ocupasse o meu lugar. Qualquer lugar. 

LANTERNA VERDE – Barba não é sinal nem de capacidade, nem de competência e nem de 

coragem. Não é sinal de nada.  

TAMERLAN (cofiando a sua barba) – Mas nem a minha barba escapa dessa condenação? 

DEMÓSTENES (com o dedo em riste para cima de Lanterna Verde) – O que é que tu sabe da vida, 

guri, vai querer ensinar o padre a rezar missa. 

LANTERNA VERDE – Não gosto de padre. 

DEMÓSTENES – É bom mesmo, porque a gente nunca poderia gostar um do outro. 

(Lanterna Verde olha surpreso para Demóstenes. Rosinha e Espeto se entreolham.) 
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DEMÓSTENES – Eu não vou deixar que ninguém, ouviu bem, ninguém destrua os meus 

planos, eu vou levar a minha vingança até o fim! (Coloca a mão no peito.) 

ESPETO – O senhor tá sentindo alguma coisa? 

(Lanterna Verde se levanta e se afasta de Demóstenes.) 

DEMÓSTENES – Tudo bem, tá passando. Eu vou vender umas vassouras pro pessoal daquele 

hotel que me pediu. E na volta... (sai) 

ESPETO – Quem é aquela mulher que vem vindo pra cá? 

TAMERLAN (gritando) – Leila! 

ESPETO – Cala a boca, velho.  

TAMERLAN – Ela veio me buscar. (Segurando o braço de Rosinha) Ela tem os cabelos negros? 

ROSINHA (olha para Lanterna Verde com dó de Tamerlan) – Não, ela é muito velha para ser a sua 

filha. 

ESPETO – Eu vou mandar essa louca embora. 

(Sai pro lado oposto do da mulher. Tamerlan se solta de Rosinha.) 

ROSINHA – Foi comprar mais droga. 

TAMERLAN – Eu achei que... 

LANTERNA VERDE – Vai ver que a coitada só queria um pouco de comida. 

TAMERLAN – Nós temos obrigação de ajudar os pobres. Obrigação. 

(Tamerlan se afasta um pouco, se ajoelha e reza em direção a Meca. Entardecer.) 

ROSINHA – Ele é muçulmano. E tu? 

LANTERNA VERDE – Eu não sou nada.  

ROSINHA – Nada? 

LANTERNA VERDE – Nada. 

ROSINHA (olhando pro mar) – Eu tinha tudo. 

LANTERNA VERDE – A vida é um constante ganha e perde. A gente acaba se acostumando. 

E o general, tu acha que ele incomoda se eu ficar? 

ROSINHA – Vai ficar então? 

LANTERNA VERDE (sem jeito) – É... pelo menos por hoje à noite. (Olhando para Rosinha) Senão 

meu fígado não agüenta. 
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(Curta pausa.) 

LANTERNA VERDE – Tu tem medo da morte? 

(Rosinha se afasta aos poucos de Lanterna Verde e recolhe as rosas molhadas no chão.) 

ROSINHA (sem olhar para Lanterna Verde) – E quem não tem? 

LANTERNA VERDE – Esse anel ficou muito dez. Quando eu era criança, eu sempre tava com 

um no dedo. Verde. O velho nunca fez um pra mim como esse turco. Velho puto. Deve ser 

legal ter um pai bacana. Que faz anel pra gente. Tu não acha? 

ROSINHA – Eu não sei. Eu não consigo me lembrar.  

(Rosinha confere a distância de Tamerlan e remexe na sacola do turco.) 

LANTERNA VERDE – Pois eu me lembro. E muito bem. E é por isso que eu fico puto quando 

topo com uma figura feito o velho das vassouras.  

(Curta pausa.) 

LANTERNA VERDE – Caralho. Até a voz dos dois é parecida.  

(Curta pausa.) 

LANTERNA VERDE – Vai ver que ele guarda sempre uma das vassouras pra poder voar por 

aí quando fica de noite. Só pode. 

(Tamerlan canta a reza muçulmana do cair da tarde.) 

 

Ato 3  

 

(Em frente a uma pequena igreja. Oito horas da manhã. Demóstenes com um sorriso de triunfo chega 

primeiro. Espeto aparece logo depois apressado olhando para todos os lados. Lanterna Verde conduz 

Tamerlan até uma sombra esverdeada. Rosinha carrega o galão de chá.) 

ESPETO (segurando o braço de Demóstenes) – Não é perigoso ficar aqui? 

DEMÓSTENES (soltando o braço de Espeto) – Calma, guri, quem vai se importar com um bando 

de mendigos sentados na frente de uma igreja? (Olha pra igreja.) E ainda mais pruma igrejinha 

tão...insignificante como essa? 

TAMERLAN – Aqui tá bom. Obrigado. 
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LANTERNA VERDE (para Demóstenes) – Por que andar tanto eu não entendi. Tinha que ser 

essa igreja? 

(Demóstenes cantarola.) 

LANTERNA VERDE – Pra quem tem saúde, tudo bem, mas e os outros? 

TAMERLAN – Que dia é hoje mesmo? 

ROSINHA – Acho que hoje eu consigo vender alguma coisa. 

ESPETO – Domingo enche de gente aqui, deve ter missa a hora toda! 

DEMÓSTENES – Só tem três. 

(Lanterna Verde olha para Demóstenes. Demóstenes percebe que falou mais do que devia.) 

TAMERLAN – Então eu preciso buscar mais chá. Assim que eu descansar... 

DEMÓSTENES – Calma, meu velho, tem o dia inteiro, é cedo ainda. 

TAMERLAN – Temos a mesma idade. Não sei por que ele insiste em me chamar de velho. 

DEMÓSTENES (sorrindo) – Quem sabe um pouco de álcool? (Sussurrando) Maomé não precisa 

saber. 

TAMERLAN – Maomé sabe de tudo, não adianta querer esconder. 

DEMÓSTENES – Pois eu vou comemorar. ( Toma de uma garrafinha de metal )  

LANTERNA VERDE – Comemorar o quê?  

DEMÓSTENES (lambendo os lábios) - Delícia. 

LANTERNA VERDE (aproximando-se de Demóstenes) – Por que nos trouxe pra cá? 

DEMÓSTENES (erguendo a garrafinha de metal) – Mais uma razão pra não poder te emprestar 

meu fígado... 

LANTERNA VERDE (irritado) – Será que tem alguma fonte por aqui? Eu cansei. Foi uma 

subida muito íngreme. 

TAMERLAN – Eu disse que não precisava me puxar daquele jeito. 

DEMÓSTENES – Espera aí que eu busco. (Sai.) 

LANTERNA VERDE – Esse cara tá planejando alguma coisa. Tá na cara. Será que ninguém 

percebe? 

ESPETO (deixando-se cair perto de Tamerlan na sombra) – Eu não consigo perceber mais nada. 

(Tamerlan aproxima a mão da cabeça de Espeto.) 
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ROSINHA – Se ele estiver inventando alguma coisa, foi muito bem planejado, porque todo 

mundo ficou exausto com essa pernada. 

(Tamerlan afaga a cabeça de Espeto. Espeto dorme.) 

LANTERNA VERDE – Ele literalmente nos trouxe pra cá. 

TAMERLAN (para Espeto) – Moi maltchik. 

ROSINHA – Mas pra que ele ia querer fazer isso? 

LANTERNA VERDE (sentando-se um pouco afastado de Tamerlan e Espeto) – Desde que eu entrei 

no grupo ele me pareceu estranho. Esconde um outro por trás daquela fachada limpinha. 

ROSINHA (rindo baixinho) – Até perfume ele usa... 

LANTERNA VERDE – Ele tem alguma ligação com ... (virando-se para a igreja) com essa igreja. 

(Rosinha senta-se ao lado de Lanterna Verde.) 

LANTERNA VERDE – A raiva que ele coloca em tudo que ele diz...aquele jeito mandão... 

(lembrando-se de alguma coisa) filho da puta...eu não te esqueci. 

ROSINHA – Bem diferente do turco, não sei como agüentaram tanto tempo juntos. 

LANTERNA VERDE – É. Bem diferente. 

ROSINHA – Tu te afeiçoou ao turco. 

(Lanterna Verde assente com a cabeça.) 

ROSINHA – Ele lembra o teu pai, não lembra? 

(Lanterna verde sorri.) 

LANTERNA VERDE (sussurra.) – O pior é que eu fui lá ver o negócio da filha dele que ele 

tinha me pedido. 

ROSINHA – Foi? 

LANTERNA VERDE – Hu-hum. 

ROSINHA (olhando para Tamerlan) – E então? Descobriu alguma coisa? 

(Curta pausa.) 

LANTERNA VERDE – Fico torcendo pra que ele nem toque mais no assunto. 

TAMERLAN – Venâncio? 

(Lanterna Verde se enrijece.) 

ROSINHA – Venâncio? 
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LANTERNA VERDE (virando-se para Tamerlan) – O senhor precisa de alguma coisa? 

TAMERLAN – Ainda não me contou nada da tua visita. 

LANTERNA VERDE (olhando para Rosinha) – É que eu não consegui encontrar nada. 

TAMERLAN – Mas foi no endereço que eu te dei? 

LANTERNA VERDE – Fui. E no cartório também. 

(Silêncio tenso.) 

TAMERLAN – Que pena. 

DEMÓSTENES (fora de cena) – Alá se aproxima, Tamerlan onde está você? 

LANTERNA VERDE (sussurrando para Rosinha) – Morreu. 

(Rosinha fica boquiaberto. Lanterna Verde se levanta.) 

DEMÓSTENES (indo até Tamerlan) – Pronto, tá aqui a água. 

TAMERLAN – Eu não pedi água, ímpio. 

DEMÓSTENES (debochado) – Oh, Deus, perdão. 

LANTERNA VERDE – A água era pra mim. 

DEMÓSTENES (para Rosinha) – Tu já viu a quantidade de rosas que tem lá no fundo da igreja? 

ROSINHA (interessado) – Não. 

DEMÓSTENES – Pode ir lá arrancar. Não tem ninguém a essa hora. (Para Lanterna Verde) Eu 

passei por ali e conferi. 

(Rosinha sai apressado.) 

DEMÓSTENES – É assim que ele consegue as rosas pra vender. Tudo roubado. E tu insiste 

em achar que o mau-caráter sou eu. Fazer o que pra mudar a tua opinião? 

LANTERNA VERDE – A gente vai ficar aqui pegando sol o dia todo? 

DEMÓSTENES – Ah, menino, por que tanta implicância com o tio. Eu tenho idade pra ser teu 

pai! 

LANTERNA VERDE – Meu pai? De pai já basta um. 

DEMÓSTENES – Desculpa, eu me esqueci que tu tinha essa questão toda pendente com teu 

pai. 

LANTERNA VERDE – Eu não tenho nada pendente. Eu saí da casa dele. Não sou mais nada 

dele. 
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DEMÓSTENES – Tá aí! Um bom motivo pra comemorar. A tua independência. Não precisar 

mais depender daquele filho-da-mãe pra nada. 

(Lanterna Verde estranha a gentileza de Demóstenes.) 

DEMÓSTENES – Deixa de ser teimoso, a vida é curta. 

TAMERLAN (levantando-se) – Só existe um Deus e Maomé é seu profeta. 

(Demóstenes bebe da sua garrafinha de metal. Entrega-a para Lanterna Verde.) 

ROSINHA – Eu só encontrei brancas. 

TAMERLAN – Eram as preferidas da minha Leila. 

DEMÓSTENES – Coragem! 

(Demóstenes entrega a garrafinha para Lanterna Verde.) 

ROSINHA – Leila.  

(Lanterna Verde bebe da garrafinha de metal de um só gole.) 

TAMERLAN – Leila. 

ROSINHA (vendo Lanterna Verde.) – Não! 

LANTERNA VERDE – Aaaaahhh... (se desequilibra e cai para cima de Demóstenes.) 

(Espeto acorda de um pulo. Tamerlan tenta se aproximar de Lanterna Verde, mas tropeça e cai.) 

ROSINHA – A água, onde tá a água? 

DEMÓSTENES – Ele não quis, eu botei fora. 

ESPETO – Que gritaria é essa? Vocês tão loucos? 

DEMÓSTENES – Desse jeito vão atrair a polícia mesmo. 

(Espeto corre de um lado para o outro desesperado.) 

LANTERNA VERDE (segurando a dor) – Uma ambulância, Rosinha, rápido... (em voz baixa) o 

que é que tinha na garrafa, seu mi...se...rável... 

DEMÓSTENES (largando Lanterna Verde e puxando Rosinha para longe dos outros) – Eu sei onde 

tá a passagem do turco.  

(Rosinha faz menção de ir até Lanterna Verde. Demóstenes o retém.) 

DEMÓSTENES - Deixa esse idiota aí no chão, ele vai morrer mesmo. 

(Rosinha olha indeciso para Lanterna Verde se contorcendo de dor no chão.) 

TAMERLAN (engatinhando até Lanterna Verde) – Eu tô chegando, Venâncio. 
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DEMÓSTENES (segurando o queixo de Rosinha com força e apontando-o para o mar) – Olha esse 

mar, essa água traiçoeira que engoliu a tua mulher e a tua filha, tu não quer sair da ilha, 

aproveita, é a tua única chance, senão vai ficar fadado a contemplar o assassino delas pra 

sempre. 

(Rosinha começa a chorar soluçando.) 

ESPETO (sacode Rosinha) – Tira esse cara daqui, chama uma ambulância, anda! 

(Demóstenes dá um soco em Espeto que cai no chão.) 

ROSINHA (envergonhado) – Então me dá a passagem... 

DEMÓSTENES (sussurra com raiva) – Tem que tirar o velho da área. 

(Demóstenes olha para Tamerlan, que está a meio caminho entre a árvore e Lanterna Verde.) 

DEMÓSTENES – Diz que a tal filha dele tá dentro da igreja. 

ROSINHA (apavorado) – Mas isso é mentira, ela tá morta. 

TAMERLAN – Onde é que você está, não tô te achando. Não tem sol hoje? Tá tudo tão escuro. 

DEMÓSTENES – Rápido, senão fica sem a passagem. 

ROSINHA (hesitante) – Seu Tamerlan... 

TAMERLAN – Rosinha, me ajuda aqui. 

ROSINHA – A Leila... 

TAMERLAN – Minha filha? 

LANTERNA VERDE (em voz baixa) – Não cai...nessa... 

(Demóstenes dá um pontapé com o calcanhar na barriga de Lanterna Verde.) 

TAMERLAN – A minha filha, ele te contou, não foi, ele sabe de alguma coisa que eu não sei, 

me fala, me fala! 

ROSINHA (chorando) – Ela tá...dentro da igreja...limpando...ela é a faxineira (cai no choro.) 

(Demóstenes arrasta Tamerlan para dentro da igreja. Rosinha se deixa cair no chão chorando. Espeto se 

levanta e chuta Lanterna Verde várias vezes. Rosinha empurra espeto e acode Lanterna Verde.) 

ROSINHA – Lanterna, Lanterna! 

(Lanterna Verde se ergue um pouco e murmura algo. Rosinha corre para a sacola de Tamerlan.) 

ESPETO – Tudo por causa desse guri de merda, a gente vai ir tudo em cana! 
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(Rosinha traz um anel de plástico e coloca no dedo de Lanterna Verde. Demóstenes sai correndo da 

igreja.) 

DEMÓSTENES – Eu acho que a polícia tá vindo aí, eu ouvi a sirene. Pega tuas coisas e te 

manda! 

(Espeto corre até o galão, abre-o e procura a droga.) 

LANTERNA VERDE (com voz fraca e enraivecida) – Demo...demo... 

ROSINHA – Ele morreu...ele morreu! 

(Espeto joga o galão no chão.) 

ESPETO – Turco desgraçado! Me devolve meu pacotinho! Velho babaca! (Gargalha) Isso, sonha 

com essa tua filha de mentirinha, engana todo mundo... 

(Rosinha se levanta e observa espantado o surto de Espeto.) 

ESPETO – Essa Leila é uma puta, todo mundo sabia disso lá na favela, e ela morreu num 

tiroteio, ficou estendida na terra vermelha, o velho sabe disso, tá brincando com a gente, a filha 

dele era uma puta, prostituta, vagabunda! 

(Demóstenes entra correndo na igreja.) 

ESPETO – E agora tu vai ver o que é bom. Se tu me deixou na merda, eu vou fuder com teu 

chá. Kara tchai pra ti ! (Mija dentro do galão de chá.) 

(Rosinha tenta entrar na igreja. Demóstenes sai correndo e impede Rosinha de entrar. Fumaça sai de 

dentro da igreja.) 

DEMÓSTENES – É melhor não entrar. Ele botou fogo na roupa e tá queimando. 

ROSINHA – Mas eu não posso ficar aqui parado. 

DEMÓSTENES – E tem mais. 

ROSINHA – Eu tenho que entrar! 

(Demóstenes impede Rosinha de entrar.) 

DEMÓSTENES – O turco queimou a passagem na mão dele. 

ROSINHA – Não! 

DEMÓSTENES – Disse que queria morrer aqui. Nessa ilha. A ilha dele. 

ESPETO – Pronto. Quem vai querer chá? (Gargalha.) 

ROSINHA – Isso não, a passagem não. 
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LANTERNA VERDE (quase inaudível) – Uma ambulância. Uma ambulância. 

(Rosinha se deixa cair no chão chorando com a cabeça enterrada nas mãos. Espeto gargalha sem parar. 

Lanterna verde murmura palavras incompreensíveis. Demóstenes de pé bebendo da garrafinha de metal. 

A fumaça intensa toma conta da frente da igreja. Ouve-se a sirene da polícia.) 

 

Ato 4  

 

(Dentro de uma cela de prisão. Luz esverdeada de crepúsculo entrando pelas grades da minúscula janela 

no alto. Tamerlan dorme e ronca. Espeto sentado no chão de cabeça baixa. Rosinha examina todos os 

cantos da cela. Demóstenes ri com deboche.) 

DEMÓSTENES – Eu ouvi os caras falando em mais de dez pro turco. 

ESPETO (levantando a cabeça assustado.) – E nós ? 

ROSINHA (indignado)– O que é que eu tô fazendo aqui? Me digam, o que é que eu fiz pra vir 

parar aqui? 

DEMÓSTENES – Tudo culpa desse...velho aí. 

ROSINHA (olha para Demóstenes com raiva) – O Lanterna Verde tentou dizer alguma coisa pra 

nós, ele tava desconfiando desde o início, desde o dia que ele chegou, que tinha alguma 

armação. 

(Tamerlan ronca alto. Demóstenes dá de ombros escondendo a risada.) 

ROSINHA – A voz dele ainda tá aqui dentro ressoando... (com voz fraca) Demo...demo... 

ESPETO – Esquece o cara, tá morto, agora não faz diferença nenhuma. O negócio é sair daqui. 

(Corre até Demóstenes.) A gente vai sair logo, não vai? 

DEMÓSTENES – Logo, logo. 

ESPETO (indo até a grade do corredor e segurando-a) – Eu nunca tinha ido em cana antes. Só ela. 

Por minha culpa. 

ROSINHA – Vem vindo gente. 

ESPETO – Vem? Eles vão nos soltar? Vão? 

DEMÓSTENES (levantando-se lentamente) – Eu vou me despedir de vocês aqui mesmo. Lá fora 

cada um segue o seu caminho. 
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ESPETO (nervoso) – Mas o senhor não pode nos deixar desse jeito, como é que vai ser, a gente 

nem sabe o que vai acontecer com a gente ! 

ROSINHA – Demo é um bom nome pra tua pessoa. 

DEMÓSTENES (estendendo a mão para Rosinha) – Sem ressentimentos ? 

ESPETO – Tão no corredor! (Vai até Tamerlan.) Seu Tamerlan, eles tão chegando, acorda. 

(Demóstenes fica com a mão estendida olhando para Rosinha.) 

TAMERLAN (de um pulo) – Leila! Ela já chegou? 

ROSINHA – Eu só me arrependo de uma coisa. (Aproxima-se de Demóstenes.) De não ter (simula 

uma facada na barriga de Demóstenes) enfiado uma faca no teu fígado. 

(Demóstenes se afasta de Rosinha. Um guarda traz Lanterna Verde segurando um lampião com uma luz 

esverdeada e empurra-o para dentro da cela.) 

ROSINHA – Lanterna! (Abraça-o.) 

(Demóstenes olha para Lanterna verde impressionado.) 

ESPETO – Ele não morreu! 

GUARDA (para Demóstenes) – Me acompanha. 

(Demóstenes sorri.) 

TAMERLAN – Alguém veio buscar ele? 

LANTERNA VERDE – Não, Tamerlan, ele mesmo cavou um buraco e se atirou dentro. 

(Demóstenes sai da cela sem entender a fala de Lanterna Verde. O guarda algema Demóstenes e o leva 

embora.) 

ESPETO – Como assim? 

LANTERNA VERDE (sentando-se) – Ah, que alívio. 

ROSINHA – Todo mundo achou que tu ... 

LANTERNA VERDE – Eu achei que eu não ia escapar também. 

TAMERLAN – Por que é que ela tá demorando tanto? 

(Rosinha e Lanterna verde se entreolham.) 

LANTERNA VERDE – Eles me deram um remédio amarguento e disseram que eu ia ficar 

junto com vocês. E me trouxeram pra cá. 

ESPETO (cauteloso) – E o Seu Demóstenes? 
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TAMERLAN – Engraçado. Sonhei que ela tinha morrido. Eu nunca tinha sonhado isso antes. 

Tava caída no meio da favela, suja de terra, mas linda, de olhos fechados, usava um vestido 

verde, era um verde tão brilhante que ofuscava os olhos quando o sol batia nele. (Olhando para 

os outros três.) Mas foi só um sonho, não precisam ficar preocupados. E o que aconteceu afinal 

com o velho? 

LANTERNA VERDE (alisando o anel de plástico verde no próprio dedo) – Encontraram droga nos 

bolsos dele. 

(Rosinha e Espeto se espantam.) 

ESPETO – Droga? Mas... (para Rosinha) eu não fiz nada, te juro (para Lanterna Verde) não fui eu 

(sussurrando) quando eu fui procurar, não tava mais lá, foi ele mesmo que tirou. 

LANTERNA VERDE – Pra botar no próprio bolso sabendo que a polícia ia chegar? 

ESPETO – Tão achando que eu fiz isso pra limpar minha cara? 

LANTERNA VERDE – Não to achando nada. 

ESPETO (alterado) – Olha aqui, eu sou inocente, eu... 

TAMERLAN – Quieto. 

(Espeto olha para Tamerlan assustado.) 

TAMERLAN – A gente sabe que tu não fez nada. Eu sei quem fez isso. Eu vi. Mas agora isso 

não interessa mais. 

ESPETO – Mas o seu Demóstenes... 

ROSINHA – Fica bem contente que tu te livrou, não tá contente? 

ESPETO – Tô. Mas...quem fez isso? 

ROSINHA – Fica na tua. Daqui a pouco eles te liberam e vê se aprende com essa. 

LANTERNA VERDE – Eles tavam dizendo que iam esperar um dia pra ver se alguém 

buscava a gente, depois liberavam. 

(Espeto se deixa cair próximo de Tamerlan.) 

LANTERNA VERDE – A gente é lixo pra eles. Ninguém quer ficar perto do lixo. 

(Tamerlan passa o braço pelos ombros de Espeto trazendo-o para perto dele.) 

LANTERNA VERDE – E além do mais, quem é que tem alguém do lado de fora pra vir nos 

buscar? 
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(Tamerlan afaga o cabelo de Espeto.) 

TAMERLAN – Nós temos que ser gratos pelas nossas vidas. Devemos isso a Alá. 

ESPETO – Eu queria lhe pedir desculpas por ontem...eu tava meio alterado... 

TAMERLAN – Tu ainda é muito jovem. 

(Espeto cobre o rosto com as mãos e chora.) 

TAMERLAN – A gente só aprende vivendo e tu não viveu nada ainda. 

(Curta pausa.) 

TAMERLAN – Eu te perdôo. 

(Curta pausa.) 

TAMERLAN – Moi maltchik. 

(Espeto chora convulsivamente.) 

ROSINHA – Nem chorar mais eu consigo. 

TAMERLAN (para Lanterna Verde) – Eu tenho quem venha me buscar. 

ROSINHA (entristece) – Eu não.  

TAMERLAN – Daqui a pouco ela tá aí. 

ROSINHA (olha para Lanterna Verde) – Seu Tamerlan. 

TAMERLAN – O que é isso, Rosinha, nunca me chamou de Tamerlan . 

(Rosinha olha para Lanterna Verde que acena negativamente com a cabeça discretamente.) 

TAMERLAN – Alguém trouxe a minha sacola e o meu galão de kara tchai? 

LANTERNA VERDE – A sacola tá aqui. O galão tá com eles lá na frente. 

ROSINHA – Tamerlan. 

(Lanterna Verde olha para Rosinha.) 

ROSINHA – É verdade que o senhor tem uma passagem pra Turquia? 

(Curta pausa.) 

ROSINHA – E que ia usar caso sua filha não viesse buscá-lo? 

TAMERLAN – Passagem? Ah, o bilhete de avião. 

ROSINHA (ansioso) – É. O bilhete. 

TAMERLAN – Ele já venceu faz tempo. Mas quem te contou isso? Eu nem me lembrava mais. 

ROSINHA (dando-se conta) – Eu não acredito...ele conseguiu me enrolar direitinho... 
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TAMERLAN – Ele enrolou todo mundo nessa história. 

LANTERNA VERDE – Quase todos. 

TAMERLAN (sorrindo) – Quase todos. 

LANTERNA VERDE – Um de nós foi mais esperto.  

(Curta pausa.) 

ROSINHA – Estranho. Eu...tô me sentindo diferente. 

LANTERNA VERDE – Eu já me dou por satisfeito que pegaram ele. Não tô nem aí com o que 

vai acontecer comigo. 

ROSINHA – Parece que...a tristeza meio que foi embora...que engraçado... 

LANTERNA VERDE – Nem adianta ter esperança mesmo: não tenho ninguém pra me buscar, 

meu fígado deve estar mais esfarelado ainda com ontem, não tenho dinheiro, nem trabalho. 

TAMERLAN – Podia vender as vassouras no lugar dele. 

LANTERNA VERDE – Isso é uma piada? 

ROSINHA (animando Lanterna Verde) – Uma ótima idéia! Por que não? 

(Lanterna Verde fica pensativo.) 

TAMERLAN – E tu ainda tem o teu pai. 

LANTERNA VERDE – Meu pai? 

TAMERLAN – E tu deve ter uma família que tá atrás de ti e tu nem sabe. 

ROSINHA – Talvez. 

ESPETO – E eu...minha vó 

TAMERLAN – Eu conheço a tua vó. 

ESPETO (sentando-se de um pulo) – Maiá bábutchka? 

TAMERLAN – Ela tá morando na lagoa. 

ESPETO – Como é que o senhor sabe? 

LANTERNA VERDE – Um de nós foi mais misterioso também... 

ESPETO – E por que o senhor fala russo? Como é que conheceu ela? Faz tempo? Olha, eu 

conheci a sua filha. Ela não é nada disso que eu falei, era uma mulher muito direita. A casa 

dela era toda arrumadinha (para Rosinha e Lanterna Verde) é verdade, eu conheci ela sim. (Para 
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Tamerlan) Vai ver que a minha vó sabe até onde ela tá morando! Já sei, o senhor sai daqui e a 

gente vai juntos até a casa da minha vó e aí o senhor fica sabendo onde a sua filha tá. 

TAMERLAN – Não precisa. Ela vai vir me buscar. 

(Rosinha olha para Lanterna Verde. Lanterna Verde se levanta e vai até Tamerlan lentamente.) 

LANTERNA VERDE – Tamerlan? 

TAMERLAN – Ela chegou? 

LANTERNA VERDE – Não. Ela não chegou. 

ROSINHA – Quem sabe a gente chama um guarda. (Bota a mão no coração simulando um possível 

enfarte em Tamerlan.) 

ESPETO (vai até a grade do corredor delirante) – Eu vou reencontrar a minha vó. 

TAMERLAN – Pra que um guarda? 

LANTERNA VERDE – Eu tenho uma coisa pra dizer pro senhor. 

TAMERLAN – Venâncio, não precisa me agradecer por nada. Foi Alá que te colocou naquela 

praia aquele dia. Agradece a ele. 

LANTERNA VERDE – É sobre a sua filha. 

ROSINHA – Não, Lanterna, melhor não. 

TAMERLAN (decepcionado)– O que tem a Leila. Ela não vem mais? 

ESPETO – Depois de tanto tempo. Tanto tempo...vem vindo mais um guarda. 

(Lanterna Verde se vira para Espeto. Rosinha se afasta com pena de Tamerlan. O guarda chega com o 

mesmo lampião com luz esverdeada, agora mais forte, de antes.) 

GUARDA – O gordo. 

TAMERLAN (exultante) – O senhor está falando comigo? 

GUARDA – Teve mais sorte que os outros, vai sair antes. 

ROSINHA (vindo até a grade do corredor) – Ele vai ser liberado? 

GUARDA – Foi o que eu acabei de ouvir, não escutaram? Junta as suas coisas. 

LANTERNA VERDE – Por que antes de nós. 

GUARDA – Vieram buscar ele. 

TAMERLAN – Eu sabia, eu sempre soube! 

ESPETO (segurando no braço de Tamerlan) – O senhor não esquece de ir lá nos ver, hein! 
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(Tamerlan passa a mão no rosto de Espeto.) 

LANTERNA VERDE – Buscar? 

ROSINHA – Quem? 

GUARDA – A filha. Vamos logo. 

ESPETO – Ele é cego. Cuidado com ele. 

TAMERLAN – Leila. Minha Leila. 

(Tamerlan sai da cela. O guarda fecha a cela. O guarda leva Tamerlan embora. 

Espeto cantarola uma música em russo e dança. Rosinha e Lanterna Verde ficam se olhando um pro 

outro.) 
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