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AMIGO  DOS AMIGOS 

Personagens 

Vizinha 1 / Vizinha 2 / Pedro / Miriam / Ana / Joana / Avó / Maravilha / 

Garoto / Serjão / Homem 1 / Zé do Bar e outros 

 

Composição cenográfica: O cenário é um bairro popular em uma colina rasa: à 

esquerda baixa vê-se um interior de um casebre, ali moram Ana e a Avó; ao centro 

um pedaço de beco mais aberto de terra batida, formando um pequeno largo; à 

direita baixa vê-se a frente e o interior de uma birosca com mesas; acima, ladeando 

uns degraus ao centro, vê-se as porta/janelas das casas das vizinhas; no alto da 

colina vê-se a frente da  casa do traficante Maravilha, sempre bem vigiada. Crianças 

brincam na rua. Passa Ana que entra em beco atrás da birosca. Míriam, no interior 

do casebre abre a porta, olha para o alto da colina e observa as vizinhas nas janelas 

das suas casas. 

Vizinha 2- A Ana acabou de ir pra casa, Míriam. 

Míriam- Ta legal, obrigada, Dona Lúcia, 

INQUIETA VOLTA PARA O INTERIOR DO CASEBRE E DÁ UM BEIJO NA AVÓ QUE 

ESTÁ ACABANDO DE FECHAR A MÁQUINA DE COSTURA..  

Vizinha 1- Olha as duas como já estão grandes, né dona? 

Vizinha 2- A Ana e Míriam, quem te viu quem te vê... Quando lembro delas 

pequenininhas brincando aqui na rua! 

Vizinha 1- Estão mulheres feitas. 

Vizinha 2- Sabe lá Deus o que elas estão aprontando por aí. 

Vizinha 1- Da Ana eu sei! Agora, da Míriam eu não sei de nada? 

Vizinha 2- Cala-te boca! Coitadinha da Dona Silvana. 

Vizinha 1- Coitadinha por que? 
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Vizinha 2- Ela só tem a Míriam na vida. E pelo jeito, vai acabar ficando sem ela. 

Vizinha 1- Você fala isso porque ela está de coisa com o Pedrinho. 

Vizinha 2- Pedrinho! Aquilo é bandido até a alma. Que Deus nos guarde. 

Vizinha 1- É, eu sei. Mas eles se conhecem há muito tempo. 

Vizinha 2- Mas ela tinha que sair fora dele. Ele não presta. Olha, se acontecer alguma 

coisa de ruim pra ela, a velha vai atrás. Ela se lamenta tanto lá no culto, não 

deixa de orar para a neta. 

Vizinha 1- É isso, dona. Cada um sabe onde o calo aperta. 

Vizinha 2- Que calo nada. Isso é pouca vergonha 

Vizinha 1- Também, só morar por aqui a gente já fica na boca do lobo. 

Vizinha 2- Me desculpe, mas isso não tem nada a ver com o lugar que se mora. Pouca 

vergonha nasce em qualquer lugar. 

Vizinha 1- Mas no meio da pobreza a barra aperta mais. Eu se pudesse sairia daqui e iria 

lá pro centro 

Vizinha 2- Todo mundo, né. Todo mundo iria, agora o negócio é ter condições, minha 

filha. E se estamos morando aqui, é se contentar, seguir em frente e confiar em 

Deus. 

Vizinha 1- É, eu vou entrar daqui a pouco, as crianças chegam cheios de fome. Vou 

deixar tudo pronto que hoje ainda tem o pagode. 

Vizinha 2- Olha isso, mulher. 

Vizinha 1- O seu tempo passou, Dona Lúcia. O meu não. Depois que o Dinho me largou, 

nada me segura.  

Vizinha 2- É, eu também pensava assim. Numa hora dessas, Deus vai tocar o seu 

coração. Vá com Deus, minha filha. Só espero que não precise de uma tragédia 

para a obra acontecer. 

Vizinha 1- Que é isso, dona Lúcia. Jogue essa praga pra lá. 
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Vizinha 2- Praga é coisa do capeta, minha filha. O que eu vejo lá no culto são 

testemunhos verdadeiros do pecado e da conversão. 

Vizinha 1- A senhora não sossega enquanto não fizer a minha cabeça, hein? 

Vizinha 2- Não é isso. É que quando estamos afastados de Deus, não se olha o mal que 

estamos fazendo para nós mesmos. 

Vizinha 1- Pode ser, Dona Lúcia. Pode ser, pode ser...Depois a gente se fala. 

Vizinha 2- Vá com Deus Nosso Senhor. 

MIRIAM E AVÓ, SE ARRUMAM RAPIDAMENTE PARA SAIR. A AVÓ PEGA A BIBLIA E 

SAI DO CASEBRE À FRENTE DA MIRIAM, QUE SE RETIRA EM SEGUIDA, FECHA A 

PORTA E ENCONTRA-SE COM PEDRO QUE ESPERA A AVÓ DESAPARECER E 

DESCE  A COLINA ATÉ À MIRIAM. 

Pedro-  Pra onde você vai assim. 

Míriam- Ia te ver. 

Pedro- Ta querendo mais? 

Míriam- Acho que não, mais eu queria mesmo era te ver. 

Pedro- Ah, ta legal. 

Míriam- Me abraça. 

Pedro- Ta bem. 

Míriam- Eu gosto tanto de você Pedro. 

Pedro- Se tudo der certo, a gente vai ficar legal de grana. 

Míriam- Sabe, eu tenho mais coragem de fazer avião doidona do que careta. 

Pedro- Já eu, não. Eu gosto é de cara limpa. 

Míriam- Mas você já é soldado, já encara como profissão. Eu não... 

Pedro- Nem eu quero que você fique nessa toda a vida. Deixe que eu seguro a barra. A 

velha ta em casa? 

Míriam- Não, ta na igreja. Vamos lá. E se eu quiser encarar e entrar pra valer na transa? 



 4 

Pedro- A barra é pesada. Mulher não tem culhão pra isso. (ENTRANDO NO CASEBRE) 

Mulher é boa, só no aviãozinho. Vem cá, meu avião, traz a coisa aqui. Fecha a 

porta. 

Míriam- Ah, só em olhar em você me dá tesão, sabia? 

Pedro- Vem cá, traz a coisa aqui. 

Míriam- Toma. Ah, paixãozinha por que você não fica assim tão fissurado comigo 

também. 

Pedro- Calma, porra. Espera lá. Deixa preparar essa carreira pra nós. 

Míriam- Gostosinho! 

Pedro- Não assopra. Não desperdiça. Puta que pariu! 

Míriam- Calma, bem. 

Pedro- Não é como você. É que isso é uma merda, mesmo.(CHEIRANDO) 

Míriam- O quê? 

Pedro- Isso. Está muito puro, tem que misturar mais. Porra, o pó de mármore ta lá na 

boca. Quer? 

Míriam- Não. Cheira você. Eu quero ter você sem nada, e depois eu ainda vou pra 

escola. 

Pedro- Isso! De cara limpa é mais limpeza. 

Míriam- Não é por causa disso não. É porque eu fico mais fissurada em você. 

Pedro- Então vai lá. Espera. Que eu preciso malhar essa porcaria. 

Míriam- Tá bem.  

Pedro- Isso, agora vai buscar o pó royal. Vamos, porra. 

Míriam- Calma, eu pego já. 

Pedro- Traz ele aqui. 

Míriam- Eu hein, que pressa. 
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Pedro- Então, ó, vê como se faz. Tira-se o bom pra gente curtir e mistura o resto com o 

pó de bolo para os otários lá da tua escola. 

Míriam- Mas isso faz mal pra eles, cara? 

Pedro- O que já fez mal foi eles terem nascido na merda. Vamos, é isso mesmo. 

Míriam- Vamos pra onde? 

Pedro- Vamos, não. Você vai. 

Míriam- Espera lá, e curtir a nossa paixão? Puxa ia até chegar atrasada hoje para 

ficarmos em uma boa, já que a avó só volta do culto ás nove. 

Pedro- Ah, mas agora não dá. 

Míriam- Mas, por que?  

Pedro-  Agora não dá. 

Míriam- Eu sou uma babaca, sabia. 

Pedro- Outra hora... Agora estamos na batalha. Vamos ver se você se dá bem lá turno da 

noite, hein. 

Míriam- Me beija. 

Pedro- Tá certo.  

MIRIAM NO BEIJO TENTA AVANÇAR MAIS NOS AFAGOS AO PEDRO QUE SE 

DESVENCILHA. 

Míriam- Que merda, tá bom. 

Pedro- Depois a gente se encontra na festa aí em frente. Vou nessa. 

Míriam- Porra. 

SAEM DO CASEBRE. PEDRO VOLTA SUBIR APRESSADAMENTE A COLINA.MIRIAM 

VISIVELMENTE CONTRARIADA, VAI CHAMAR A ANA NO BECO.QUE VEM COM UMA 

MOCHILA, PRONTA PARA IR À ESCOLA.  

Ana- Ué, você não disse que ia curtir uma com o Pedro, hoje. 

Míriam- Ia, né. Mas ele ta ocupado. Então só me resta ir à escola. 
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Ana – Esse cara ta só a fim de te sacanear, porra. Só você que não saca. 

Míriam- Eu só sinto isso quando estou longe dele. 

Ana- Mas é longe do problema que a gente aprende, aí quando o problema chegar perto 

a gente já tem que saber o que fazer. 

Míriam- É, mas não é fácil. 

Ana- Eu sei. Estava doida pra te contar. Sabe quem acabou de me ligar? 

Míriam- Quem? O Beto. 

Ana- Não. 

Míriam- Luís, Cláudio...o Peçanha? 

Ana- Não, não. O Pézinho. 

Míriam - Não vai me dizer que você vai sair com aquele cara. Porra, Ana. O Cláudio é tão 

legal com você. Tu vai chifrar ele, cara. 

Ana - Espera lá, não é assim, você acha que eu sou alguma piranha. 

Míriam - Parece, né. 

Ana - Você acha que eu vou fazer como você que fica de fielzinha, como foi a tua avó. 

Homem não  presta, e quanto mais se sacaneia, mais eles se amarram. Pedro te 

sacaneia toda hora e você não desgruda dele. 

Míriam- Por que você não gosta dele, Ana. 

Ana- Porque ele é um filho da puta, escroto, bandido da pior espécie e ta fazendo perder 

a minha amiga de infância. 

Míriam - Mas o Pedro não é assim, apesar de tudo, a gente curte tudo junto. Nós somos 

muito parecidos. 

Ana- Míriam, você precisa conhecer outros caras. A vida que o Pedro leva, não é vida pra 

ninguém acompanhar, principalmente você. 

Míriam- Mas eu não quero outros caras. 

Ana – Sabe que eu não acredito que você nunca ficou com outro. 
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Míriam – Porque que eu tenho que falar tudo pra você!? 

Ana - Quer ver! Temos que nos divertir com eles, Míriam. Além do mais, um é diferente 

do outro: no tamanho e no jeito de pegar a gente. 

Míriam - É. Eu sei. 

Ana - Sabe nada. Fala sério, guria.  

Míriam - Não sei. Vontade eu tenho, mas com o Pedro já estou tão acostumada. 

Ana - Me diz uma coisa, você já gozou com esse cara? 

Míriam - Espera lá, Ana. Gozei! Claro...claro, né. 

Ana - Claro nada. Quer vê você nem sabe o que é isso. 

Míriam - A gente se toca, sente prazer e faz tudo. O quê mais, além disso? 

Ana - O quê mais? 

Míriam- Não tem  muita coisa não, é só uma e é o máximo. Não precisa de mais nada. 

Ana - Lógico que tem muitas outras coisas sim. Coitada, você na verdade nunca gozou, 

sabia. 

Míriam- Eu não quero mais falar sobre isso. Você acha que é a maior entendida de sexo 

do Brasil, qualé?  

Ana- Ah, minha filha, entendida não sou, agora que eu me dou muito bem ...Isso, sem 

dúvida. 

Míriam- Mas eu também com o Pedro. 

Ana- Como? 

Míriam  - Olha, a gente apronta uns baratos que o Pedro consegue, aí fica tudo “legal”. 

Ana -  Mas que baratos vocês usam? Drogas? E precisa de droga pra transar, cara? 

Míriam - É. E eu tenho, você quer? 

Ana- Espera lá. Você não me falou que não ia fazer mais isso? 

Míriam- Falei, né. Mas agora não dá. Quer? 

Ana- Drogas, não. Meu vício é só homem. 
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Míriam- Ah, mas com cocaína é bem melhor. 

Ana- Que nada. Não. Estou fora dessa, porra. 

Míriam- Dá um ouriço danado em mim, ainda bem que eu não cheirei quando estava com 

Pedro. . 

Ana -  Transar com drogas. Estou fora, comigo sexo tem ser de cara limpa. Talvez, uma 

cervejinha ainda vá lá. 

Míriam - Que nada, você sempre coloca o sexo em tudo. Às vezes a gente fica tão legal 

que até não dá pra transar. 

Ana – Não dá pra transar? Cheiram cocaína pra transar e na hora não dá. Eu hein! 

Míriam- Eu não. Ele. 

Ana- Ele?! Ah, você é uma babaca mesmo. 

Míriam- Ele não quer, entra em outra, se fala de tudo e a gente esquece. Não é ser 

babaca. 

Ana- Pra mim é! Ah, eu nunca esqueço. Se sair com  um cara e ele vier com negócio de 

droga e lero-lero. Saio fora. Quer vê, o Pedro com esse bando de droga na mão 

deve ser é brocha, sabia? 

Míriam - Brocha nada. Qual é, Ana? 

Ana - Pô, como é que um cara sai com uma menina, se enchem de drogas e ás vezes 

não sentem motivação nem pra transar? 

Míriam - Pô, como é que uma menina sai pra namorar com: um, dois ou três caras. E só 

quer saber de transar como se fosse uma mercadoria? 

Ana - Espera lá, falando assim parece que eu sou uma piranha tarada. 

Míriam - Com certeza! 

Ana – Fala sério, Míriam. Se eu sou piranha tarada, você é uma viciada. 

Míriam- Que viciada, você não sabe nem o que está falando. 

Ana- Como não sei? 
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Míriam- Eu uso de vez em quando, e só quando estou com o Pedro. 

Ana- Pra motivar, né? E na hora “H”, ele não quer? 

Míriam- Sei lá. 

Ana- Olha. Eu não sei. De droga eu não entendo nada. Agora que você ta sendo uma 

otária.Ele está te usando, você está apaixonada e faz tudo que ele quer. 

Míriam- É...pode ser. 

Ana- Amiga, eu não quero te dá conselho nenhum, mas acho que você devia ser menos 

otária. 

Míriam- Você está igual a minha avó. 

Ana- É por isso que não quero mais te dar conselho. Se vire, sabia. O problema é só teu. 

Míriam- Sabe o que é o que nós duas somos? Somente as amigas das drogas e do sexo. 

Ana- Ôpa, comigo é só sexo e rap. 

Míriam - Sabe o que é, eu acho...é que, na verdade, a gente não sabe é de nada. Tudo 

que a gente aprende é na raça, na vida. 

Ana- E quer coisa melhor. 

Míriam- Não sei, só sei que eu gosto muito do Pedro, a droga só existe na minha vida por 

causa dele. 

Ana- É por isso que eu não fico só com um. 

Míriam- A gente acaba gostando do que eles gostam. 

Ana- Isso, é por isso que nessa eu não entro. Quando eu gosto de um cara, eu só gosto 

do que ele traz no seu corpo, não o que ele usa. Por que eu vou usar o que ele usa? 

Míriam- Você consegue separar. Com Pedro eu não consigo. Na hora eu não sei como 

parar de ser levada. 

Ana – Mas isso é mesmo. Eu gosto de transar com vários porque gosto. O que me leva a 

isso? No que vai dar? Não sei, só sei que é bom e pronto. Botar camisinha... ah, isso 

eu faço, quando o tesão der tempo pra pensar. Agora...como frear? Não sei! Mas 
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também pra que, se está bom? Bem, como ninguém sabe me dizer nada... eu 

arrepio. 

Míriam - É isso aí, Ana. Ninguém sabe dizer nada. Olha só, ficamos lá horas a fio, cheios 

de cocaína, conversa-se a vontade, fala-se uma porção de merda, chega até a ficar 

cansado de tanto falar. Depois transa e cai pro lado. Mas pra não ficar caído,outra 

cafungada, outra levantada e o mesmo blá-blá-blá. Por quê que eu vou deixar de 

fazer isso?  Se é bom porque que eu vou deixar? 

Ana - Eu acho que tudo isso, na hora mesmo, é muito bom. O problema é depois. Quer 

ver: por que é que depois, eu quero mais sexo e você mais cocaína? 

Míriam – Por que? Porque a gente gosta. Simples, né? 

Ana - Não. Não é tão simples assim. Tem que ter uma explicação.  

Míriam - Pois é, na verdade é muito fácil você dizer que fulano é “isso ou aquilo”, agora  

 ajudar você sair do “isso” ou “aquilo”, ninguém  quer. 

Ana- Eles até querem, mas não sabem. 

Míriam- O que é pior. 

Ana - Mas eu não quero que ninguém me ajude a fazer nada. Só quero me entender 

melhor. Só isso. 

Míriam- A gente tem é que se virar sozinha. 

Ana- Quem dera eu soubesse como. 

Míriam - Então, olha só,  porque a gente não se ajuda então. Pela minha avó e por mim, 

eu não quero ser chamada de doidona e de namorada de... 

Ana- Bandido. É isso mesmo, Miriam! Bandido perigoso. 

Míriam- Não fala assim. 

Ana- Mas é isso que ele é, Míriam. Você viu o Pedro pequeno e a imagem que você tem 

dele passou. O Pedro hoje é outra pessoa. Você pelo menos sabe quantos ele já 

queimou? 
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Míriam- Não sei. Acho que ninguém, ele nunca fala sobre isso. 

Ana- Você é quem pensa. Quem leva a vida que ele leva, tem que estar pronto pra 

queimar quem atravessar no seu caminho. Até a tua vida ele está acabando, 

imagina a de um inimigo. 

Míriam- É isso, amiga. O que eu sei é que não quero acabar na cadeia e nem ser mulher 

de marginal. 

Ana – É isso mesmo. Nem eu quero ser chamada de piranha. 

Míriam - É. E quem tiver me passando droga pra vender ou quem tiver comprando serão 

os... 

Ana- ...serão os primeiros a falar mal de você por aí. 

Míriam- E os que transarem adoidado com você, vão ser os primeiros a falar de você, uns 

para os outros. 

Ana - Isso é mesmo. Adoram contar vantagem e não são de nada. Só que o problema, é 

que eu me amarro neles. 

Míriam- Eu me amarro na droga e no Pedro, e daí? 

Ana- É. No meu caso...quando tiver vontade é só ir na mão, né. 

Míriam - Você não tem jeito! É, eu vou dar mais uma investida no Pedro.  

Ana- Espera lá, você vai querer que ele saia do movimento por você? 

Míriam- Não. Eu vou tentar sair. Se acontecer alguma coisa comigo, a minha avó morre 

de desgosto e eu não quero isso. 

Ana- Você tem que ter cuidado com o Maravilha. 

Míriam- Eu vou falar com ele. 

Ana- Pra que? 

Míriam- Falar de mim, de Pedro e o que vai acontecer com essa porcaria aqui. 

Ana- Você não pode acreditar em mais nada com Pedro, Míriam?. 
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Míriam- Sei lá. Só sei que eu vou começar dispensando essa sujeira aqui no vaso 

sanitário. 

ENTRA PELA  PORTA DO BANHEIRO E DISPENSA A DROGA NA DESCARGA 

Ana - Então agora: sem sexo, sem drogas... 

Míriam- Vai ser uma loucura eu conseguir deixar o Pedro. Ele é como se fosse eu 

mesma. 

Ana- Mas não é, e nem se compara. 

Míriam- É mais vai ser uma barra. Não sei... 

Ana- Nada se compara com o que você terá de enfrentar, continuando com ele. 

Míriam- Engraçado, de repente  a gente ver a luz no final do túnel, né. 

Ana- Longe da pessoa é fácil, como você mesmo diz. 

Míriam- Pois é. 

Ana- Nós estávamos cegas, agora abrimos um pouquinho o olho. 

Míriam- Podes crer. 

Ana- Vamos ver. 

ANA E MIRIAM SE ABRAÇAM OBSERVADAS DA JANELA DO CASEBRE POR JOANA, 

OUTRA AMIGA DA ESCOLA, QUE CHAMA A MIRIAM. EM CENA, TRANSEUNTES 

SOBEM E DESCEM A COLINA. 

Ana- Ah, a Joana não,  é demais pra mim. Vou fazer xixi. 

Míriam- Entra, pode entrar. 

Joana - (ENTRANDO NO INTERIOR DO CASEBRE E OLHANDO A ANA NO VASO 

SANITÁRIO) Cadê a tua avó? O que vocês estavam fazendo? 

Ana - O que ninguém pode fazer pela gente. 

Joana - Ah, espera lá, há muito tempo que vocês estão trancadas aqui, não?  

Ana – É mesmo? 
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Joana - Se for pelo gosto da Ana, estavam fazendo um sabãozinho, agora se for pelo seu 

Míriam, estavam queimando umzinho, ou cafungando um branco? 

Míriam – Qualé, menina, fica na tua? 

ANA SAI DO BANHEIRO AJEITANDO A CALCINHA 

Ana - Estávamos só esperando você chegar para fazermos todas essas coisas que você 

falou, queridinha. Como é, vai ser agora ou você é só de falar? 

Joana - Eu hein, pára com isso. Tesconjuro! 

Ana - Pois é, Vai ou não vai? Cerca a safadinha aí, Miriam. 

Joana - Vou é embora...Suas taradas! (SAI CORRENDO DO CASEBRE) 

Míriam -  Você botou pra quebrar, hein? (AS DUAS PEGAM AS MOCHILAS E SAEM) 

Ana - Ah, quem não sabe ajudar, tem que ser assim. Careta comigo tem que ser tratada é 

na porrada. 

Míriam - Mas ela só quer se chegar. 

Ana -  Desse jeito, cheia de preconceito, agradeço.(PASSAM PELA JOANA NO 

CAMINHO, ONDE PASSAM OUTROS MORADORES E CRIANÇAS) Vai, 

morcêga. Vampira... 

NA BIROSCA COM HOMENS E MULHERES BEBERICANDO. HOMEM 1 CHEGA PARA 

LEVAR UM PAGODE. APROXIMAM-SE A AVÓ DA MIRIAM E A VIZINHA 2, VINDO DO 

CULTO. A AVÓ DA MIRIAM ENTRA NO CASEBRE E A VIZINHA 2 SOBE A COLINA 

Homem 1- Ué, pouca gente, cadê o pessoal todo? 

Zé Do Bar-  Começa a tocar que aparece. 

Homem 1- Salta uma branquinha pra motivar. 

Zé Do Bar-  É pra já. 

Homem 1- Sabe me dizer se o Mara vem? 

Zé do Bar – Claro, é o único lugar que ele se diverte por aqui. Aliás, hoje é tudo com ele. 

Homem 1- Tudo? 
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Zé do Bar-  Tudo, carne seca com farofa, cerveja, pinga e outras coisas. Tudo. 

Homem 1- Êpa, hoje a favelada toda sobe. 

Zé do Bar –  O Maravilha falou que até a meia noite é pagode, depois é som na caixa 

para a garotada. 

Homem 1- Funk!!! 

Zé do Bar-  É. Ele botou um sonzão aí e disse pra ir alternando. Disse que é pra garotada 

Homem 1- Puta merda... Funk? Pois é, vai ser nessa alternância que eu vou me mandar. 

Zé do Bar-  Tu não sabia que é aniversário do ponto! Faz três anos que o Maravilha 

queimou o Cascudo. A festa é pra velho e novo. 

Homem 1- Eu tinha me esquecido. Puxa como o tempo passa. 

Zé do Bar-  Vai ter até fogos. 

Homem 1- De artifício? 

Zé do Bar-  Não, de bala mesmo. 

A AVÓ DA MIRIAM VAI ATÉ O CASEBRE E LIGA A TELEVISÃO. CHEGAM NA 

BIROSCA MAIS DOIS HOMENS COM INSTRUMENTOS ACOMPANHADOS DA 

VIZINHA 1. LOGO EM SEGUIDA APARECEM DUAS OUTRAS MULHERES COM O  

TRAFICANTE MARAVILHA, ACOMPANHADO DE PEDRO E MAIS DOIS CAPANGAS. 

Maravilha-  Hoje eu só quero alegria aqui. 

Zé do Bar- Tá tudo pronto, é só pedir que eu desço. 

Homem 1- Parabéns, seu Maravilha. Estamos aqui pra comemorar. 

Maravilha-  Então começa com o pagode. Ô Zé, desce umas cervejas aqui e trás algo pra 

beliscar que estamos morrendo de fome. 

COMEÇA O PAGODE COM TODOS BATENDO NA MESA E CANTAROLANDO.VÃO SE 

APROXIMANDO MAIS FREGUESES COM CRIANÇAS 

Garoto-  A gente pode pedir, seu Maravilha. 

Maravilha-  O que você quiser de mim eu consigo, ta sabendo, sangue bom. 
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Garoto- Isso a gente sabe, né? 

Maravilha- Pode servir o tira gosto pra todo mundo e refrigerante para a criançada, Zé. 

Esse aí é dos nossos. Eu mesmo levei a mãe dele pro hospital. O bichinho era 

desse tamanho, parecia essa garrafa de cerveja. E olha aí...já ta um homem. 

Garoto- Posso pedir um rango? 

Maravilha- Claro.Quem é dos meus consegue tudo. 

DE REPENTE CHEGAM A JOANA, ANA E MIRIAM. PEDRO OBSERVA A MIRIAM. QUE 

DISFARÇA CONVERSANDO COM OUTROS SEM OLHAR O PEDRO. A VIZINHA 1 SE 

APROXIMA DA JOANA. 

Vizinha 1- A Dona Lúcia, disse pra que quando você chegasse fosse lá falar com ela. 

Joana –Já sei que ela não vai querer que eu fique aqui. 

Ana- Aqui você vai perder o que ela acha que você ainda tem, né querida? 

Joana- Não enche, porra. (SOBE A COLINA) 

Míriam- Você também não é mole não, hein. Vou falar com a avó e já volto. 

Ana- O Pedro está só te sacando. Vê se não dá mole. 

Míriam- Deixa comigo. 

NO CASEBRE, MIRIAM ENCONTRA COM A AVÓ QUE ESTÁ VENDO TELEVISÃO. 

Avó- Você quando saiu deixou a maior bagunça por aqui, não? 

Míriam- Ih, saí com pressa e a Joana ficou enchendo meu saco... 

Avó – Você foi mesmo pra escola? 

Míriam- Claro, vó. 

Avó- Olha, Míriam. Vê bem o que estou te falando, o tombo é sempre maior quando não 

se tem apoio pra segurar. Abre o olho enquanto você consegue ver, depois vai ser 

difícil. 

Míriam- A senhora está falando do Pedro, né? 

Avó- Do Pedro e de tudo que você já está atolada até o pescoço. 
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Míriam- O que é isso, vó. Deixa que eu sei me cuidar. 

Avó-  Já vi que hoje não vai dá pra ver a minha novela, com esse barulho aí em frente. 

Míriam- Acho que nem a novela, nem o sono. Isso aí deve amanhecer. 

Avó-  E você vai, né? 

Míriam-  Você acha que eu vou ficar em casa, vó. 

Avó- Como é que pode, festejar a tomada da boca de fumo. Com tanta gente que morreu, 

isso é o fim do mundo. Que Deus tenha pena de nosso bairro, isso sim. 

Míriam- Não fale assim, pois quando a senhora precisou só eles me ajudaram a socorrer 

a senhora. 

Avó- A contra gosto, minha filha. Se não fosse desmaiada eu não iria de jeito nenhum. 

Míriam- E você acha que eu ia deixar a minha vózinha morrer. Eu faço qualquer coisa 

pela senhora. 

Avó- Qualquer coisa mesmo? 

Míriam-  Dê um tempo e a senhora vai ver que sim. Vou lá. Ta? 

Avó-  Fique com Deus, filha. 

MIRIAM DÁ UM BEIJO NA AVÓ E ABRE A PORTA PARA SAIR. PEDRO DA BIROSCA 

OBSERVA A MIRIAM, QUANDO ELA FECHA A PORTA DO CASEBRE, PEDRO 

INTERPELA-A COM GROSSERIA, 

Pedro - Olha, até entendo que a velha não está querendo que a gente fique junto. Mas 

que você  fique fugindo de mim, não dá ,né. 

Míriam - Mas eu não quero largar você. É que a vózinha, é a única pessoa que eu tenho, 

quando o meu pai e depois e minha mãe me largaram, ela que segurou a 

peteca. Além do mais ela está doente, amor. 

Pedro- Isso eu sei. 

Míriam- Então! Ela não confia em você, Pedro. 

Pedro - Porra, mas é uma desconsideração. Ela me conhece desde guri, porra. 
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Míriam - Mas você mudou, cara. Você era feliz, vivia rindo e sacaneando com todo 

mundo.  Hoje é um bicho acuado. 

Pedro - Acuado porra nenhuma. O que é que você quer. Quer que eu fique de bom moço, 

trabalhando feito meu pai pra ganhar mincharia. Qual é? Quero vê alguém se 

meter a besta comigo que leva é uns teco na cara. 

Míriam - Tá vendo. Tu só fala nisso, cara. Virou homem do Maravilha e só fala nisso. 

Pedro - Espera lá, o Maravilha é como um pai pra mim e pra muita gente daqui. E você 

bem sabe disso. Foi ele que levou a tua vovózinha pro médico quando quase bateu 

as botas. 

Míriam - Eu sei. 

Pedro - Tu e ela devem favor pra ele. Espera lá, espera lá. O que está acontecendo 

contigo? 

Míriam - Nada. 

Pedro - Nada, não. Já estou ficando grilado. 

DA BIROSCA, ONDE ROLA O MAIOR PAGODE, O MARAVILHA OBSERVA A 

CONVERSA DOS DOIS. 

Míriam - Deixa pra lá e me beija. 

Pedro - Nada feito. Pára com isso, pára com isso e me diz o que ta acontecendo, porra. 

Míriam - Espera aí, você ta me machucando. 

Pedro - E o que é, vai quebrar, é? 

Míriam - Ta quebrando meu braço. 

Pedro - Se você não me disser o que ta acontecendo eu quebro mesmo. 

Míriam - Tá bom, olha só, eu não vou mais fazer avião pra vocês na escola.... 

Pedro - E por que? 

Míriam - Ai porra....Meu braço! 

Pedro- Sujou? 
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Míriam - Não, mas eu fico grilada. Tem até pivetinho comprando, isso não vai dá certo. 

Pedro - E daí, eu comecei cedo também e estou aqui “homem feito”, não caiu nenhum 

pedaço. 

Míriam - Pedro, você ta inteiro por fora, por dentro ta um caco e eu estou indo atrás. 

Pedro - Você pensa que eu vivo cheirando essa porcaria. Pra mim isso é só comércio. 

Quem usa são os otários, eu não. Eu só uso com você, pra te transar melhor. 

Míriam- Mas nem isso você está fazendo mais. 

Pedro- Ah, ta tirando por hoje a tarde. Eu não podia, ainda mais aí na tua casa. Tua avó... 

Míriam- Sempre pôde. Por que agora não? 

Pedro- Olha, você não ta aprontando nada pra mim não, né? 

Míriam - Não. 

Pedro-  Pois é, e a mercadoria? Conseguiu vender? 

Míriam- Não. Cheirei tudo. 

Pedro- Como cheirou tudo, se você está de careta? Vamos aqui. 

AGARRA MIRIAM PELO BRAÇO E LEVA A UM BECO PERTO DO CASEBRE. 

MARAVILHA CONTINUA OBSERVANDO O MOVIMENTO DOS DOIS, 

Míriam- Espera, me solta. Não me empurra. 

Pedro- Vamos, diz pra mim aqui. O que você fez com o bagulho? 

Míriam- Usei, porra. Aliás, usei não. Eu dispensei. 

Pedro- Dispensou!!! Porra, tu ta querendo me passar a perna? 

Míriam- Não. Dispensei porque não quero mais fazer isso. 

PEDRO NÃO ACREDITANDO NO QUE TÁ ESCUTANDO DÁ UMA GRAVATA EM 

MIRIAM 

Pedro- Olha garota. Você não pensa que me enrola, que eu te mato, hein. 

Míriam- Me larga que você está me sufocando. 

Pedro- Não largo não. O que você fez com a cocaína, porra? 
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Míriam-  Foi isso. Dispensei. E me larga. 

Pedro-  E por que? 

Míriam- Não vou mais usar, não vou mais vender. 

Pedro - Mas acho que não vai dá. 

Míriam -  Por que? 

Pedro - O Maravilha não gosta de quem vacila, de quem desiste no meio do caminho. Ele 

não gosta. Você já entrou nessa e não vai mais poder sair. 

Míriam- Tudo pra você é o Maravilha. Só ele que importa, eu não sou ninguém, né? 

Pedro- Se você quer saber: é sim. 

Míriam – Me larga que eu vou falar com ele. 

PEDRO LARGA A MIRIAM COM PREOCUPAÇÃO E ÓDIO 

Pedro - Você não vai falar porra nenhuma com ele. Não vai dar certo. 

Míriam - Mas por que? 

Pedro – Que cagada, porra. Deixa que eu boto uma grana minha,  invento uma desculpa 

e... 

AVÓ CHEGA ATÉ À PORTA, INTERPELANDO OS DOIS. PEDRO SE AFASTA DA 

MIRIAM 

Avó - É...não adianta eu falar mesmo, né? 

Pedro - Espera lá, dona... 

Avó - Espera lá, dona, nada. Você vá procurar um trabalho decente pra poder se 

aproximar de alguém. 

Pedro- Vou pro bar. 

Míriam - Ta tudo bem, vó. (PARA O PEDRO) Espera Pedro. Deixa, que eu falo com ele. 

Pedro - Vai sujar. 

Avó - Sujar? Mas agora no que você está se metendo, menina? 

VOLTA-SE PARA A AVÓ, QUASE NUM SUSSURRO 
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Míriam - Eu vou tirar o Pedro dessa vida. A senhora vai ver. 

Avó - Você vai é se meter em encrenca, esse não tem mais jeito. Eu já te falei, eu já te 

falei. Mas que desgosto. Antes eu tivesse deixado a sua mãe dar você para as 

irmãs. 

Míriam - O que é isso vózinha, não fale assim.(PARA O PEDRO) Você vai comigo ou 

não? 

Pedro- Que merda. O que tu estava cochichando com a velha? 

Míriam- Nada. Vamos. 

Avó - Ai meu Deus, que desgosto.(ENTRANDO) 

Pedro- Não vai dá certo. 

MIRIAM E PEDRO SE DESLOCAM PELO MEIO DO LARGO ATÉ À BIROSCA, QUANDO 

PASSA PELO GRUPO QUE ESTÁ TOCANDO MIRIAM ACABA SAMBANDO JUNTO 

COM ALGUNS AMIGOS. PEDRO SE ADIANTA PARA CONVERSAR COM O 

MARAVILHA 

Maravilha - Pois é, e daí? 

Pedro - Pois é, ela não conseguiu vender. Ta grilada. 

Maravilha - Grilada nada, cara. Por lá sempre foi limpeza. Ela ta é fugindo da parada. 

Pedro - Não é isso. Inclusive, ela quer falar com você. Mas eu disse que não era preciso 

que eu mesmo falava. 

Maravilha - Quer falar comigo, né. Pode ser uma boa. Aliás, eu preciso dar uns toques 

nela. 

Pedro - É, ela precisa mesmo. Acho que ta com medo. 

Maravilha -Sabe qual é o problema? Toda garota que tu arruma pra ser avião, ao invés 

de tu só comer, tu quer casar. Quer casar com todas...aí, elas nesse pique de 

casar acham que não podem mais fazer isso ou aquilo. E tu lá, querendo casar. 

Pedro - Não, também não é assim. 
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Maravilha - Sabe quando é que tu vai ser gerente? Nunca. Esse negócio aqui é uma 

guerra, cara. Não tem espaço pra novela, só pra porrada e filme de ação. Não 

tem "love" entendeu? 

Pedro - É, isso eu sei. 

Maravilha – Então, você só tem que escolher qual é a tua. Não pode é ficar no meio do 

caminho. Então, qual é a tua? 

Pedro - A minha é essa aqui mesmo. A que eu já estou, né? 

Maravilha - Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou perguntando qual a mulher 

que você quer de fé: uma que reze na tua cartilha ou essa vacilona? 

Pedro - Não, não tem nenhuma de fé não. É tudo só transa mesmo. 

Maravilha - Inclusive a netinha da vovó? 

Pedro - Lógico, seu Maravilha. Eu quero saber é de grana. Ai quando eu for gerente, eu 

arranjo uma mina de fé. 

Maravilha - Ta certo, garotão, assim é que se fala. Olha, manda a guria falar comigo, lá 

no ponto, ela se destaca e eu vou depois. Deixa que eu vou fazer a última tentativa. 

E aproveita desce lá embaixo, e fica de olho. Isso aqui não pode ter sujeira hoje. 

Manda o Serjão subir pra se divertir. 

Pedro- O Serjão não gosta de pagode, Maravilha. 

Maravilha- Quando ele subir ele vai encontrar o que ele gosta. 

Pedro – Vê se você resolve tudo numa boa. 

Maravilha - Lógico. Vai, vai logo e fala pra ela. 

PEDRO VOLTA À MIRIAM QUE ESTÁ SAMBANDO, COMUNICA O RECADO DO 

MARAVILHA E DESCE PARA COBRIR O PONTO. MIRIAM DISFARÇA POR ALGUNS 

MINUTOS E SE AFASTA SUBINDO A COLINA, SORRATEIRAMENTE.  
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Maravilha-  Olha aí pessoal, dá um tempo no pagode que o Serjão vai subir e ele só 

gosta de som na caixa. O pessoal do pagode agora pode comer e beber. Vai lá 

Zé, mete bronca.  

OS  RITIMISTAS RECLAMAM DO FUNK E CONFORMADOS ACEITAM A DECISÃO 

DO MARAVILHA QUE SOBE A COLINA ATRÁS DA MIRIAM. NO LARGO O SOM DO 

FUNK TOMA CONTA DO AMBIENTE. ANA QUE ESTAVA FALANDO COM UM DOS 

RAPAZES, OBSERVANDO A SAÍDA DA MIRIAM E DO MARAVILHA, CAI NA DANÇA. A 

VIZINHA 1, SAI DA FESTA E SE ENCONTRA COM A VIZINHA 2, NA SUBIDA DA 

COLINA. 

Vizinha 1- Oi, Dona Lúcia, o culto demorou hoje, não.  

Vizinha 2- Fui visitar uma irmã que está adoentada, fomos fazer umas orações para ela. 

E aí como é que está? 

Vizinha 1- Agora ficou ruim. 

Vizinha 2- Essa festa é que é coisa do bicho ruim, que Deus tenha pena de nós. 

Vizinha 1- Bicho ruim é esse tal de funk, mas a garotada gosta, né. 

Vizinha 2- E a Joana está lá, né? 

Vizinha 1- Está, mas ta numa boa. Deixa ela se divertir. 

Vizinha 2- Não sei não. 

Vizinha 1- Que nada, ela é uma boa garota. 

Vizinha 2- Isso é, mas essas batidas e o modo de dançar...sei não. 

Vizinha 1- Deixa a bichinha, dona Lúcia. 

Vizinha 2- E aquele mau elemento, está lá? 

Vizinha 1- Qual deles? 

Vizinha 2- Você sabe de quem eu estou falando. 

Vizinha 1- Não. Já esteve e subiu com a Míriam, lá pro alto. 
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Vizinha 2- Meu Deus do Céu! Isso vai piorar. Não adiantou as preces que fizemos ainda 

agorinha mesmo, Deus meu. 

Vizinha 1- Que nada, deve ter ido buscar alguma coisa. Logo, logo voltarão. 

Vizinha 2- Eu vou chamar a Joana. 

Vizinha 1- A senhora é quem sabe. Vou ver se as crianças estão dormindo. 

A VIZINHA 2 DESCE OS DEGRÁUS E SE ENTREMEIA NO MEIO DA FESTA FUNK, 

ONDE TODOS OS JOVENS DANÇAM COM O SOM ALTO, EM PANTOMIMA DISCUTE 

COM A JOANA, SOBRE OS OLHARES DE DESDÉM DOS JOVENS E A 

COMPLACÊNCIA DOS MAIS VELHOS QUE BEBEM APRECIANDO A DANÇA E O 

CONFLITO DAS DUAS. A JOANA, ACABA SE CONVENCENDO A IR COM A VIZINHA 2 

E VÃO SAINDO DO BAILE, SOBRE OS OLHARES DE TODOS QUE NÃO PARAM DE 

DANÇAR. APENAS A ANA QUE ACOMPANHA AS DUAS AO LONGE, COMO QUE 

GOZANDO DA SITUAÇÃO.AO SUBIREM OS PRIMEIROS DEGRÁUS, DEPARAM COM 

A MIRIAM QUE VEM DESCENDO RÁPIDAMENTE E ENTRA EM SEU CASEBRE. ANA 

PREOCUPADA VAI ATRÁS DA MIRIAM E FECHA A PORTA. 

Ana- O que foi que houve? 

Míriam- Nada, nada. 

Ana- Como, nada. Fala o que aconteceu? Menina, você está toda inchada. Você apanhou 

do Maravilha? Você foi dizer pra ele, que ia sair da transa e ele te porrou. Foi isso? 

Míriam- Fala baixo que a avó pode acordar e eu não quero que ela me veja assim. 

Ana- Espera lá, vamos cuidar disso...que merda. Você está muito machucada. Mais cedo 

ou mais tarde ela vai ver. Isso não vai sarar só assim. 

Míriam- Não vai sarar nunca mais. 

Ana- Sem drama, né Míriam. Você sabia com quem estava lidando. 

Míriam- Não vai sair nunca mais, Ana. Ele me agarrou, me bateu e...me estuprou... 

Ana- Eu não acredito que ele fez isso. 
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Míriam- Não vai sair nunca mais. 

Ana- Filho da puta! 

NESSE MOMENTO MARAVILHA DESCE A COLINA. CHEGA ATÉ A BIROSCA ONDE O 

FUNK CORRE SOLTO E PEDE UMA CERVEJA PARA O ZÉ DO BAR. NO INTERIOR DA 

CASA A AVÓ DA ANA ACORDA E PAVORADA ABRAÇA A NETA CHORANDO. 

Avó- Míriam do meu Deus. O que aconteceu com você? 

Míriam- Ai, vó. 

Avó- Meu Deus do Céu, o que aquele moleque fez com você, minha filhinha. 

Ana- Calma, Dona Silvana. Calma. Ta tudo bem. 

Avó- Tudo bem nada. Eu vi como ele estava tratando ela aqui na porta. 

Míriam- Não é nada disso, vó. 

Avó- Não adianta nem as nossas orações. Minha filha vai buscar gelo... o mercúrio está 

em cima da geladeira. 

Ana- Vou sim. 

Avó - Eu te falei, minha filha. Eu falei que o Pedro não presta. Eu falei. 

Ana- Não foi o Pedro, vó. 

Avó- Você ainda está defendendo ele. Quem foi então? 

Ana- Foi o Maravilha, Dona Silvana. Toma ta aqui. 

Avó- O Maravilha! Mas o que você fez, pra ele tratar você assim. 

Míriam- Nada. Fui falar com ele sobre o Pedro. 

Avó- Não acredito nisso! 

Míriam - Aquele homem é nojento, vó. Ele me agarrou. Eu não queria ... 

Avó- Ele abusou de você, meu Jesus Cristo! 

Míriam- ...ele me agarrou a força... 

Avó - Você não devia ter ido lá sozinha. 

Míriam - O Pedro disse que estaria por perto. 
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Avó - Esse moleque te vendeu pro chefe, minha filha. Isso eles fazem toda hora, todo dia, 

com todas.  

Ana- Eu também acho. O Pedro desceu, Ana. E abriu o caminho. 

Avó- Você não foi a primeira e nem vai ser a última. 

Míriam - O Pedro não pode ter feito isso, vó. 

Avó - Se não fez por querer, foi forçado a fazer.  

Ana- Deixa eu passar um mercúrio aqui. 

Avó- Segura o gelo aqui no olho. 

AS DUAS CONTINUAM A CUIDAR DOS FERIIMENTOS DA MIRIAM. NA BIROSCA O 

MARAVILHA ORDENA AO ZÉ DO BAR. 

Maravilha- Ô sangue bom, vamos parar com esse negócio de funk. 

Zé do Bar- É pra já. 

O ZÉ TIRA O CD SOBRE OS PROTESTOS DA GALERA, QUE BRADA, “PAROU POR 

QUE?”. MARAVILHA TIRA UM REVOLVER DA CINTURA E COMEÇA A DAR TIROS 

PARA O ALTO. A GALERA VOLTA A BRADAR “TA DOMINADO, TA TUDO 

DOMINADO”. 

Serjão- Quem é amigo? 

Todos- É Maravilha! 

Serjão- Amigo dos amigos? 

Todos- É Maravilha! É Maravilha! 

Maravilha- É isso aí, é isso aí! A área é nossa. 

Todos- Ta dominado, ta tudo dominado. 

Maravilha- Agora, pessoal, vamos voltar ao pagode. A rapaziada que quiser pode vir 

encher o bucho que depois o rap volta. Ô Serjão, daqui a pouco desce lá, manda 

o Pedro subir e fica cobrindo ele. Vamos, cadê o pagode, minha gente. 
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MÚSICOS RECOMEÇAM A TOCAR O SAMBA.NO CASEBRE ANA E AVÓ ACABAM DE 

CUIDAR DA MIRIAM. 

Míriam - O que eu vou fazer agora da minha vida. 

Avó - Eu estou aqui com você. 

Míriam - Eu sei, vó. 

Avó – Agora relaxa, que isso tudo vai passar, e você... você vai esquecer. 

Míriam - É só o que eu quero... Mas, eu não vou esquecer. 

Avó-  Ana, minha filha. Vai agora, vai pra sua casa. Deixa que eu cuido dela. Que isso 

sirva de lição pra você também. 

Ana- A senhora não quer que eu fique com ela. 

Avó- Se eu precisar eu chamo. Vá. Nosso Senhor te ilumine. 

ANA SAI DA CASA E ENCONTRA COM A VIZINHA 2, NA PORTA DA SUA CASA. 

Vizinha 2- O que é que houve com a Míriam? 

Ana- Nada. 

Vizinha 2- Como nada. Ela passou por mim correndo apavorada e com a mão no olho 

quando levei a Joana pra casa. 

Ana- Nada, dona. Nada. 

Vizinha 2- Ta escondendo o que? Amanhã a gente vai saber mesmo.  

Ana- A senhora quer me dizer se já guardou a virgindade da sua Joana em um cofre, pra 

ninguém arrombar? 

Vizinha 2- O que é isso, menina, me respeita. Você acha que todas são vagabundas 

assim como você. 

Ana- Ah, vá a puta que pariu, dona Lúcia. Sai fora, urubu. 

ANA SE AFASTA DA VIZINHA 2. NO CASEBRE A AVÓ CONFORTANDO MIRIAM QUE 

GEME COM DORES PELO CORPO  

Míriam-  Isso não vai ficar assim, vó. 
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Avó- Entrega pra Deus, minha filha. Entrega pra Deus que ele saberá o que fazer. 

Míriam- Nisso Deus não entra, vó. 

Avó- Como é que você vai se vingar do que eles te fizeram? Só Deus, minha filha. 

Míriam- Ai, ta tudo doendo. 

Avó- Vamos devagar lá no chuveiro. Vamos. Vamos pelo menos tirar essa sujeira que ta 

impregnada. 

Míriam- Não sei se dá. 

Avó- Dá sim. Vai ser bom para o corpo e para alma. Vamos e confie em Nosso Senhor 

Jesus Cristo. 

A AVÓ SAI LEVANDO A MIRIAM PARA O BANHEIRO. ANA SE ENCONTRA COM 

PEDRO QUE VEM SE APROXIMANDO DO PEQUENO LARGO PERTO DO BAR ONDE 

O PAGODE CONTINUA. 

Pedro- Não estou vendo a Míriam. Por onde ela anda? 

Ana- Pergunta pro Maravilha que ele sabe. 

Pedro- Eu sei que ela foi falar com ele, mas ele ta aqui e ela não. Onde que ela ta, porra. 

Ana- Pergunta pra ele. 

AO LONGE O MARAVILHA OBSERVA OS DOIS CONVERSANDO E SE PREPARA 

PARA O PIOR GESTUALMENTE. ANA SE RETIRA PELO BECO. PEDRO VOLTA ATÉ A 

RODA DE PAGODE NO BAR ONDE É ABRAÇADO PELO MARAVILHA SEM EMITIR 

REAÇÃO ALGUMA. NO CASEBRE A MIRIAM VOLTA DO BANHEIRO COM OS 

CUIDADOS DA AVÓ QUE ACOMODA MIRIAM EM UM COLCHONETE E DEITA-SE AO 

SEU LADO. NA ESCADA DA COLINA VIZINHA 1 SE ENCONTRA COM A VIZINHA 2. 

Vizinha 1- Acordada até agora, Dona Lúcia. 

Vizinha 2- Não te falei que isso aqui ia ser um inferno, que Deus me livre e guarde. 

Vizinha 1-Graças a Deus, acabou o funk. Sabe que eu acabei dormindo com as crianças, 

agora estou pronta pra amanhecer nesse pagode aí. 
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Vizinha 2-Ainda bem que eu tirei a Joana desse antro. 

Vizinha 1- Mas o que foi que aconteceu? 

Vizinha 2- Em detalhes não sei. Mas que foi com a Míriam, ah foi. 

Vizinha 1- Com a Míriam? 

Vizinha 2- É. Mas amanhã a gente sabe. 

Vizinha 1- Se aconteceu alguma coisa, eu vou saber hoje mesmo. 

Vizinha 2- Eu estou com sono. Fique com Deus, e se souberes alguma coisa me conta 

amanhã. 

Vizinha 1- Deixe comigo, Dona Lúcia 

NO CASEBRE A AVÓ ACABA DORMINDO E MIRIAM AINDA COM DORES OLHA 

TRISTE PARA O TETO. NO BAR, SEGUE O PAGODE DE SAMBA COM MARAVILHA E 

PEDRO CANTANDO E SAMBANDO COM OS OUTROS.MIRIAM, DOLORIDAMENTE, 

LEVANTA-SE ABRE A JANELA, APRECIA A ALEGRIA NO BAR E FECHA A JANELA 

FURIOSA. 
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