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  Nós somos os cantores do rádio 
  Levamos a vida a cantar 
  De noite encharcamos o teu copo 
  De dia com a ressaca estamos lá 
  Nós somos os cantores do rádio 
  E habitamos neste espaço azul 
  Vamos reunindo num forte abraço 
  O careta e o bebum 
APRESENTADOR-  O bar, o bar não é apenas um lugar como outro qualquer, o  bar  não pode ser 

comparado a uma igreja e muito menos a um banco,  mas afirmamos com certeza que aqui 
neste lugar pensamentos da igreja e do banco se confundem a cada copo.O conteúdo do 
copo nos estimula a resolvermos todas as questões. 

.APRESENTADORA-   O rádio. Ah, o rádio não é apenas um veículo de comunicação como outro qualquer, 
o rádio não pode ser comparado nem com a televisão nem com a Internet, pois quando se 
vê tudo que nos mostram, não se cria e não se pensa. Agora quando se imagina o que não 
se vê, se recria a partir de todas as fantasias. 

APRESENTADOR- Portanto, depois dessa tirada pseudo filosófica sobre o bar e sobre o rádio. 
APRESENTADORA- Vamos apreciar o que dois tem de comum 
APRESENTADOR- Mas o que há de comum entre o bar e o rádio? 
APRESENTADORA- Uma definição que foi feita para o rádio e que também serve para definir o bar:  
  entretenimento e informação. 
APRESENTADOR- Tem gente que gosta de se informar e se divertir através da televisão, outras pelo rádio, 

mas eu acho que não tem lugar melhor prá isso que um bar. 
  (em uma mesa do bar, homem e mulher conversando) 
MULHER-         É ? 
HOMEM-       Lógico. No bar você tem contato com as pessoas, descobre a personalidade de cada um.  

Tornamo-nos conhecidos e acabamos nos divertindo com as pessoas. 
MULHER-  E você conhece muita gente aqui? 
HOMEM-  E como! É a primeira vez que vem por aqui, não? 
MULHER-  Arhann! 
HOMEM-  Pois veja, sei da história de cada um deles, por exemplo: aquele ali... 
MULHER-         Qual? 
HOMEM-  Aquele ali, a mulher dele tem umas fantasias muito loucas, outro dia ele chegou em casa e 

encontrou ela nua com um quépe de nazista e uma coisa de metal na mão que parecia uma 
coqueteleira .Aí  ela puxou ele pro quarto, muita doida, e ele saiu correndo apavorado. 

MULHER-  Por que? 
HOMEM-   Porque não era uma coqueteleira, era um triturador portátil.  
MULHER- Não acredito!  
HOMEM -  Pois acredite 
MULHER- E aquele outro lá? 
HOMEM- Qual? 
MULHER-  Aquele. 
HOMEM-  Ah, sim. A mulher dele tem uma tatuagem do Vando nas nádegas. Vê se pode. E aquela 

mulher lá atrás...  
MULHER -  Sim! 
HOMEM-  É a Mara, dizem que ela é casada com um sapatão 
MULHER-  Eu sei. 
HOMEM-  E que o sapatão usa cuecas. Cueca samba canção e fuma charuto, e quando alguém mexe 

com ela o sapatão acende o charuto e corre atrás prá enfiar no rabo do engraçadinho. 
MULHER-  Eu sei. 
HOMEM-  Já pensou  “vem cá que eu te enfio este charuto”. Porra, sapatão que usa cueca e fuma 

charuto, é demais. (Mara se aproxima da mesa ) Ah, meu Deus, que desperdício! O que 
você quis dizer com eu sei? 

MARA-  Amor, vim te buscar estou tão cansada. 
MULHER-  Ô meu chapa, por  acaso tú  tem  fósforo, aí ó? 
 
APRESENTADOR- Outro ponto em comum entre o rádio e o bar é que o primeiro  acorda com as galinhas e  

o segundo só fecha com as galinhas. 
  Ô pisa o milho, peneirou xerém (repete) 
  Eu não vou criar galinha 
  Prá dá milho prá ninguém, ô sacoleja. 
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GALINHA-  Isso lá são horas de ficar fazendo barulho prá acordar os outros. Fui dormir as seis da 
matina peguei no duro dos gatos a noite toda e quando quero descansar, vocês querem me 
imitar. Quem é galinha aqui, eu ou vocês? 

APRESENTADOR- Com vocês a nossa primeira atração 
APRESENTADORA- Como surgiu o Bar e o Rádio 
APRESENTADOR-  NO AAARRR:  O  RÁDIO BAR BALACO BACO, falando diretamente de qualquer 

buraco. O único que não deixa seu tempo passar impunemente, com oferecimento do 
supositório e magnésia bisurada Tio Pêpeta, apresenta de Ivanir Clair, a novela : o direito de 
plugar, no capitulo de ontem Albertinho  Marconi se dirigia  à cabana de pai Tomada para 
um desabafo. 

 (No aquário do stúdio)  
MARCONI-  Pai Tomada, vim aqui para saltar um desabafo. 
PAI TOMADA - Tanto lugar prá vósuncê fazer isso, vai escoiê logo o meu barraco que já não cheira muito 

bem. 
MARCONI-   Eu precisava contar prá alguém e queria que o senhor que é o meu  confidente querido, 

intimo, fosse o primeiro a saber. 
PAI TOMADA-  Cuidado com que vóssuncê fala, senão os outros vão pensar que nós é  namorado. 
MARCONI-  Minha cabeça fervilha de idéia e pulsa ... 
  (canta a a música “Pulsa” dos Titãs) 
PAI TOMADA- Seu drogado,  aviciado desgraçado, se você continuar tomando esses  troços, vou te 

amarrar na boca do saco, ô peste.Num saco não. Vou te enfiar na boca dum sapo. Pra 
mode tu aprendê. 

MARCONI -  Nada de drogas, pai Tomada , eu inventarei o rádio. 
PAI TOMADA - Que raio é disso. 
MARCONI-  Raio não. Rádio, ele vai tornar tudo mais fácil, vai salvar vidas ninguém conseguirá viver 

sem ele. 
PAI TOMADA- Mas ele não pode ser meió do que o supositório de magnésia bisurada do Tio Pepêta, que 

alivia prisão de ventre, gastrite, artrite, bico de papagaio e unha encravada. Seu amigo certo 
nas horas incertas... 
(Entra trilha melodramática) 

 
APRESENTADORA- Albertinho Marconi chega à sua confortável residência de janelas de um verde quase 

azul com paredes brancas qual a neve e é recebido pela mucama Mamãe Das Dores. 
 
DAS DORES- O Siô  tava  na rua  inté essa hora, seu Marconi. A madame Scarlet tava preocupada com 

vosmicê. Hum, hum tava sim. 
MARCONI-  Ora mamãe Das Dores, eu fui na cabana do Pai para conversar. 
MULHER-   Até que enfim você chegou, Marconi. Mas por que você demorou tanto? 
MARCONI-  Fui até a  cabana lhe contar sobre o meu invento que vai revolucionar o mundo. 
DAS DORES-  E o que é , seu Marconi. Vale transporte? Fome zero? 
MARCONI-  Não, o rádio. 
DAS DORES -  Que raio é isso? 
MARCONI-  Raio não, rádio. Ele vai tornar tudo mais fácil, ninguém saberá viver sem ele. 
DAS DORES-  Duvido que ele seja melhor do que os supositórios de magnésia bisurada Tio Pepêta, que 

alivia... 
 A magnésia bisurada 
 É boa , é boa pra valer 

Depois da primeira colherada 
Seu mal estar vai esquecer 
(ainda no stúdio) 

MARCONI-  Já sei, mamãe, já sei.. Querida, vamos comer que a minha bateria já está arriando. E as 
crianças? 

MULHER-  Já despluguei  e  elas dormem, desligadas, desligadas... 
MARCONI -  Então vamos comer 
MULHER-  Toma, válvulas com recheio de transistores. Prá sobremesa fios de ovos. E depois, o que  

farás depois da  janta? 
MARCONI-  Conectar, plugar, juntar os pólos negativos  a  positivos e energizar. 
MULHER-   Não podemos 
MARCONI-  Por que? 
MULHER-   Estou fora do ar. Naqueles dias... 
MARCONI - Então , já que eu não posso inventar o rádio hoje. Eu vou inventar o bar. 
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MULHER-  Mais uma desculpa prá beber, não? 
MARCONI- Mulher, eu não posso é parar de inventar. Então vamos lá, vamos inventar o bar. 
MULHER-  Está bem, Mas, estou regulada. Regulador Chico Zé, o remédio de confiança da mulher. 

Número 1: excesso. Número 2: escassez.  Um dois, um dois, Regulador Chico Zé, um , dois, 
um, dois... 

MARCONI -  É, pois é.. Mas dá prá mim, me dá um gole, eu quero o da escassez. 
MULHER - Vamos no Cowboy? 
MARCONI-  Vamos até secar 

(Naturalmente o fio de ovos fica preso nos dois copos, usando-os como microfones a 
distancia). 

MARCONI- E por falar em saudade 
  Onde anda você 
  Onde andam seus olhos 
  Que a gente não vê 
  Onde anda este corpo 
  Que me deixou morto 
  De tanto prazer 
MULHER- E por falar em beleza 
  Onde anda a canção 
  Que se ouvia na noite 
  Nos bares de então 
  Onde a gente ficava 
  Onde a gente se amava 
  Em total solidão 
MARCONI- Hoje eu saio na noite vazia 
  Numa boemia sem razão de ser 
  Na rotina dos bares 
  Que apesar dos pesares 
  Me trazem  você 
MULHER-  e por falar em paixão 
  Em razão de viver 
  Você bem que podia me aparecer 
  Nesses mesmos lugares 
  Na noite, nos bares 
  Onde anda você 
  (Falando no copo seco) 
MULHER-  Pronto, sequinho não restou  nada 
MARCONI-  Quer dizer que não dá mesmo? 
MULHER-  Se você quiser do jeito que eu estou, por mim tudo bem 
MARCONI -  Tesão de bêbado não tem dono. Mas espera lá, falando para dentro desse copo e a mulher 
  escutando de lá ...Eu...eu acabo de  inventar o rádio. 
MULHER-   Ou Marconi, essa não. O rádio não surgiu depois do bar?Você tinha que inventar o bar 

primeiro. 
MARCONI-   Pois eu inventei os dois: o bar e o rádio 
MULHER-  Pô, mas  espera lá, isso parece mais um telefone. 
MARCONI-  Não fale bobagem isso é o rádio e eu acabei de inventar. 
MULHER-  Não senhor, isso é um telefone e quem inventor foi o meu Granbell. 
MARCONI-  Cachorra, sem vergonha, piranha. Então estás me traindo com outro inventor, logo eu que te 

dei a luz. 
MULHER-  Nada disso, a luz foi o meu primeiro amor: o Tomáz Edson. 
MARCONI-  Despudorada com o  Edson não, assim é demais. Colocar-te-ei fora do ar. 
MULHER-  Ingrato, desalmado. É o alimento que eu faço, que fertiliza a tua mente para descobrires 

coisas e coisas. Só porque eu pluguei em outras tomadas, me deixas na lama.. 
MARCONI-  Nada disso, eu sou o gênio, você  não é nada. 
MULHER-  (Atira objetos no Marconi) Seu cachorro! Vagabundo! Eu não sou nada, né? Eu não sou 

nada, né? Pois bem, leve as suas porcarias e não me apareça mais aqui neste bar. 
  (Marconi sai correndo. A mulher cai em uma cadeira) 
  Aqui nesse mesmo lugar 
  Nesse mesmo lugar de nós dois 
  Jamais poderia pensar 
  Que voltasse sozinha depois 
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  O mesmo garçom se aproxima 
  Parece que nada mudou 
  Porém qualquer coisa não rima 
  Com o tempo feliz que passou 
  Lá no cantinho do bar 
  Alguém começou a cantar 
  Um samba canção de Noel 
  Que viu nosso amor começar 
  Só falta  agora a porta se abrir 
    E ele ao lado de outra chegar 
   E por mim passar sem me olhar 
LOCUTOR -  Não perca amanhã mais um emocionante capitulo da rádio novela de Ivanir Clair: o direito 

de plugar. 
APRESENTADOR-  Então, foi assim que Marconi e sua mulher inventaram o rádio e o bar respectivamente   
APRESENTADORA-. Portanto existem rádios e bares para todos os gostos 
APRESENTADOR- Nada é mais popular do que um bar 
APRESENTADORA- Nada é mais popular do que uma rádio 
APRESENTADOR- Em um bar se joga muita conversa fora e quem tiver menos bêbado tem que agüentar 
BÊBADA-  Sabe, eu sou a favor da luta armada sabe, luta armada.  
OUVINTE-  Ahn? 
BÊBADA -  Acho que a o invés de reeleição nós temos é que pegar em armas. E você? 
OUVINTE -  Eu vou pegar outra cerveja. 
BEBADA -  Eu acho que só pegando em armas, com o povo unido, é que vamos derrubar o poder. E 

você? 
OUVINTE-  Acabou de derrubar minha cerveja. 
BÊBADA-  O povo unido jamais será vencido. Só assim se muda.... 
OUVINTE-   Eu vou é mudar de bar. 
APRESENTADORA- Em uma rádio também se joga conversa fora até mudar o dial. 
LOCUTOR-  Boa noite amados ouvintes; a hora não é hora antes da  hora, a hora não é hora depois da 

hora, a  hora só é hora encima da hora. Olha a hora, olha a hora, esta é a hora esperada por 
você. No ar o comunicador Chacrinha de  Alencar 

CHACRINHA-  Alô Dona Iramar se a senhora  continuar a  falar dos militar  o Alencar vai dedurar, e  com  
vocês a  Dedo  Duro do  Alencar, vamos vê quem vai pegar o dedo duro de hoje. 

TIETE-   Seu  Chacrinha, eu seu Chacrinha. 
CHACRINHA-  Fala Dona  Nenen, veio a pé ou  veio de trem 
.TIETE -  Eu estou grávida seu Chacrinha de Alencar. 
CHACRINHA-  Esta já pegou o  dedo duro antes, antes. Foi o  Alencar, minha  filha. O Alencar é de 

lascarrrrr. 
TIETE -  Não, não. Foi o Nelson  Gonçalves:  

Fica comigo esta noite 
Que não te arrependerás 
Quero em  teus braços querida 
Adormecer e sonhar.... 

CHACRINHA-  Com o Nelson não dá, por isso, o dedo duro do Alencar. 
TIETE -  Mas depois seu Chacrinha foi com o Orlando Silva:  

Lábios que beijei 
  Mãos que eu afaguei 
  Numa noite de luar 
  Tão fria... 
CHACRINHA-  Com o Orlando também não dá, e de novo, o dedo duro do Alencar. Pode sair Dona Tereza. 
TIETE-   Mas seu Chacrinha eu sou a : Conceição, eu me lembro muito bem 
  Vivia no morro a sonhar 
  Com coisas que o morro não tem 
  Foi então que na esquina apareceu 
  Alguém... 
CHACRINHA-  Não, Dona Conceição,  com o Cauby não foi não, pois do que você gosta ele come até o 

bagaço. Roda, roda , roda e avisa um minuto pro comercial. Alô, alô Dagmar, é um barato o 
Chacrinha de Alencar.  

  (Barulho de um tropeço em contra regra) 
NARRADORA- Fernando o impresidente entra no planalto de repente e leva um bruto trambolhão, o Itamar 

se queimou, o Fernando aterrissou  e o Lulalá é a solução. 
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NARRADORA -  Eis que foi definitivamente aprovada a continuação e agora o Hit-parade com a dupla 
sertaneja Lula e Fernandão. ME LAMBO 

FHC-  Eu sei  que voces vão dizer 
  Que é tudo mentira 
  Que não pode ser 
  Porque depois de tudo 
  Que ele me fez 
  Eu jamais deveria aceitá-lo outra vez 
LULA-  Bem sei que assim procedendo 
  Me exponho ao desprezo de todos vocês 
  Lamento, mas fiquem sabendo 
  Que  ele voltou e comigo ficou 
  Ficou prá matar a saudade 
  A tremenda saudade 
  Que  não me deixou 
  Que não me deu sossego 
  Um momento sequer 
  Desde dia que ele me abandonou 
  Ficou prá impedir que a loucura 
  Fizesse de mim 
  Um molambo qualquer 
  Ficou dessa vez  para sempre 
  Se Deus quiser! 
NARRADOR-  Com  a voz da dupla sertaneja Lula e Fernandão, vocês escutaram  Me lambo. Sempre nas 

rádios como nos bares, aparecem aquelas malas que te enchem o saco para cantar aquelas 
músicas que justamente você acabou de cantar: 

  Nosso amor que eu não esqueço 
  E que teve o seu começo 
  Numa festa de São João 
  Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete 
  Sem luar e sem violão 
  Perto de você me calo 
  Tudo penso e nada falo 
  Tenho medo de chorar 
  Nunca mais quero o teu beijo 
  Mas teu último desejo 
  Você não pode negar 
  Se alguma pessoa  amiga 
  Pedir  que você me diga 
  Se você me quer ou não 
  Diga  que você me adora 
  Que você lamenta e chora 
  A nossa separação 
  E as pessoas que eu detesto 
  Diga sempre que eu não presto 
  Que o meu lar é o botequim 
  E que eu arruinei a sua vida 
  Que eu não mereço a comida  
  Que você pagou prá mim 
FREGUESA-  Ou moço, lindo, lindo. Mas  cante  aquela : Nosso amor que eu não esqueço... 
NARRADORA- Mas minha querida eu acabei de cantar e ela já acabou. 
FREGUESA-  É acabou moço, acabou tudo. A minha vida acabou, eu amava aquele homem, mas ele foi 

cachorro comigo. E...Eu não sou cachorro não 
            Prá viver tão desprezada 
            Eu não sou cachorro não 
            Prá viver tão triste assim 
LOCUTOR-    Que é isso dona, tá pensando que isso aqui é o que. 
FREGUESA-  Ué, um bar...uma rádio. e quando as pessoas cantam em um bar  ou em uma rádio, a gente 

pode pedir  música. Né, mesmo moço? 
LOCUTOR-   Tudo bem, tudo bem. A música que você pediu o discotecário não programou para hoje. 

Agora, quanto  ao bar é só ir no Musical Box, colocar a fichinha e pronto. 
FREGUESA -   Ah, é mesmo. tinha me esquecido... 
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  (entra os acordes do antigo Repórter Esso.) 
LOCUTOR-  Este é o repórter Aço de  volta ao passado, no futuro, falando do ano de 2010, quando o 

Imperador Bush II, o bêbado sóbrio, que,  após a décima quinta invasão, e o segundo 
implante de cérebro,  avisa a todas nações; “as  minhas invasões, exterminarão todos 
vocês, mas não descansarei enquanto não achar as armas de destruição em massa”, ao 
balbuciar tal  frase o Imperador, exalou o último suspiro. Neste momento toda a nação 
americana comovida canta pelo seu imperador. 

 O POVO- When somebody loves you 
  That’s no go on body love you 

All the way 
  (Acordes do Guarani) 
LOCUTOR-  A  Regência Nacional na cadeia com o Ministério das Injustiças e Negócios  Debaixo dos 

Panos,  passa a transmitir a VOZ DO BRASIL  
CÔRO - Ê, Ô Ô vida de gado 
  Povo  marcado ê 
  Povo  feliz....... 
OUVINTE--  Ah, seu  Haroldo, nós não agüentamos mais, aqui no bairro toda vez que chove é uma 

desgraça só. As nossa casa fica tudo encharcada. A gente perde tudo seu  Haroldo. 
CÔRO - E, Ô Ô vida de gado 
  Povo  marcado ê 
  Povo  feliz..... 
OUVINTE-   Ah, seu  Amaury  o senhor não  sabe o bem  que o senhor me fez. Só  escutar a sua voz de 

manhã  cedo...mesmo que a gente sofra, eu já ganhei o dia 
CÔRO - Ê, Ô Ô vida de gado 
  Povo  marcado ê 
  Povo Feliz......  
OUVINTE-  Ah, seu Pastor só mesmo você e o  meu louvado senhor Jesus Cristo, a quem devo tudo. 

Darei tudo que tenho para o Senhor, meu Deus, pela dádiva recebida. Que Deus nos tenha. 
CÔRO -  Ê Ô Ô vida de gado 
  Povo  marcado ê 
  Povo Feliz..... 
ENTREVISTADOR-  Alô estúdio, alô estúdio manda o link. Alô. Eu já vou falando algumas pessoas 

enquanto você me bota no ar. Olá como vai. Olha só. Preciso de uma entrevista sua. A rádio 
pega mal  aqui no centro mas lá nos grotões  é audiência total.  Pensando nisso, você 
quer ser entrevistado sobre o que?  

  (Entrevistador conversa com freguês tentando uma entrevista em que possa dominar  
  ironicamente) 
GARÇONETE-  Ai, que saco trabalhar nesse bar e ter que agüentar gracinhas de velhos barrigudos, 

carecas, mineiros da roça ,minhocas da terra  e outros bichos. Um gatinho nunca pinta. Ah, 
hoje eu só vou atender gatinho. 

 (Se o freguês abordado puxar assunto ,argumentar satiricamente, como se fosse um centro 
de platéia do teatro de revista). 

PASTOR-   A vocês infiéis que ainda não viram a luz do Senhor, que se embebedam em casas do vício 
e da concupiscência, abandonem aquilo que os leva ao pecado e venham se embebedar na  
morada do Senhor , que só encharcará você  do álcool da fé. Glória  Aleluia, derrama 
Senhor... 

CORO-  Derrama Senhor, Derrama Senhor 
  Derrama sobre ele o seu amor 
  Derrama Senhor, Derrama Senhor 
  Derrama sobre ele o seu amor 
PASTOR-        Como vocês já viram, o bar não é o lugar de um santo homem. Agora o homem que vê a luz, 

escutará a voz de Deus. O rádio será a voz do Senhor. 
O SENHOR-  Então saia daí que eles querem escutar a minha voz. 
PASTOR- Quem é você? 
O SENHOR-  Eu sou o senhor! 
PASTOR-  O senhor é Deus! 
O SENHOR-     Está me perguntando ou está afirmando? 
PASTOR- Estou afirmando que Deus é o senhor. 
O SENHOR-  Lógico que sou eu. E não me atrapalhe que eles querem me ouvir. 
PASTOR-  Saia daí que essa rádio é da minha irmandade. 
O SENHOR-  Agora é minha, pois eu só comprei essa igreja por causa dessa rádio. 
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PASTOR-  Comprou?! 
O SENHOR- Vá se entender com o seu bispo, que agora eu sou o senhor das rádios.  
 
APRESENTADORA- Com vocês o dono atual da voz. 
APRESENTADOR-  O senhor de todas as vozes. O arauto do senhor. Com vocês o senhor. 
  Não fala com pobre 
  Não dá  mão a preto 
  Não carrega embrulho 
  Prá que tanta pouse doutor 
  Prá que esse orgulho 
  A bruxa que é cega 
  Esbarra na gente 
  E a vida estanca 
  Um enfarte te pega doutor 
  E acaba essa banca 
  A vaidade é assim 
  Põe o bobo no alto 
  E retira escada 
  E fica por perto  
  Esperando sentada 
  Mas cedo ou mais tarde 
  Ele acaba no chão 
  Mas alto é o coqueiro 
  Mais forte é  o tombo 
  Do coco afinal 
  Quando tudo é igual 
  Quando tudo termina 
  Com a reta por  cima 
  Na horizontal 
APRESENTADORA- Mas se  em uma rádio reina o pregador 
APRESENTADOR-  Nos bares da vida reina o  filosofo. 
APRESENTADORA- Pela  falta absoluta de poder fazer qualquer coisa em uma rádio ou em um bar... 
APRESENTADOR- Pela dificuldade extrema em se falar diante do barulho reinante no espaço 
APRESENTADORA- Nós atores vamos nos despedindo de vocês, prometendo a volta em outros bares da 
  vida.... 
PASTORES- Nós somos os pastores do rádio 
  Levamos a vida a pregar 

De noite embalamos teu sono 
Para que não voltes a pecar 
Nós somos os pastores do rádio 
Pegando o dízimo de qualquer um 
Irmãos unidos em um abraço 
No Brasil de norte a sul 
 

CANTORES--   Nós somos os atores dos bares 
Levamos a vida a cantar 

  De noite encharcamos teu copo 
  De dia na ressaca estamos lá 
  Também somos os cantores do rádio 
  E habitamos neste espaço azul 
  Vamos reunindo num forte abraço 
  O careta e o bebum 
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