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 PEÇA EM I ATO

Bile Joe, Lindinha, Bolota e Lombrinha

 Na praça principal de uma cidade qualquer do interior do Brasil, 
onde o vento faz a curva e o cão perdeu as esporas, Bile Joe circula 
divulgando um filme do cine 3D. Montado numa bicicleta toda enfeitada 
com luzes, sinalizadores, buzinas e objetos reluzentes. Carrega em umas 
das mãos um megafone fazendo deste um microfone como se fosse um 
programa de auditório. Desce da bicicleta, estaciona e entrega à plateia 
panfletos com a divulgação do filme.

BILE JOE
É hoje à noite, única apresentação em sua cidade: OdeonCineClub. 
Venha se deliciar com o fantástico mundo do cine 3D. Imperdível! Não 
perca um filme de amor, aventura, ficção, comédia e suspense. Sucesso 
em todas as praças, recorde de público. Única apresentação logo mais 
às 20h. 

Atenção, senhoras e senhoritas, aproveitem a promoção hoje, damas 
acompanhadas não pagam.

 O telefone celular no seu bolso toca. Atende.

Alô... E aí o quê, Fred?...  Esse lugar é horrível. Cidade suja, o povo 
aqui não tem grana, vai ser de novo fracasso. Cara, temos que mudar o 
repertório, eu já te falei, esses filmes estão ultrapassados... Como não 
estão ultrapassados, cara? Tá louco? Lógico que sim. Esses filmes que 
você me mandou já podem ir pro museu de Hollywood. Esse negócio 
de recorde de público, sucesso em todas as praças foi a 20 anos 
atrás... Minha avó devia adorar essa droga toda... Filme ridículo. O povo 
quer saber de novidade, novos efeitos, coisas de agora, tecnologia... 
Holograma! Essa é a nova onda, entendeu?... Como não tem dinheiro 
pra comprar um projetor de holograma? Te vira, bicho! Eu estou dando 
um duro danado, dormindo num cafofo sem ar nem ventilador, numa rede 
fedida, paredes caindo aos pedaços e num calor infernal... Vem cá, tu 
tem pacto com o cão, é? Tu só me manda pra cidade de interior e ainda 
tem que ser quente? Me manda ao menos para uma região serrana, 
me tira do sertão, eu detesto o sertão, aqui só tem pé de pau e calor. 

ESPETACULAR VOLANTE DO MALASORTE
PERSONAGENS:

 Na praça principal de uma cidade qualquer no interior do Brasil, 
onde o vento faz a curva e o cão perdeu as esporas, Bile Joe e seu 
odeoncineclub, o mais revolucionário cine 3D, montado em sua bicicleta 
reluzente, encanta, desencanta e apaixona o público com a exibição 
da sétima arte. Trapaças, farsas e enganações transformam a vida de 
Bolota, Lindinha e Lombrinha numa relação de conquistas e desavenças.

BILE JOE
Projetista do cine 3D

LINDINHA
Namorada de Bolota

BOLOTA
Candidato a vereador

LOMBRINHA
Borracheiro amigo de Bolota 
e apaixonado por Lindinha

FRED
Sócio de Bile Joe
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BILE JOE
O quê? Não estou ouvindo.

LINDINHA
(Para Bolota) Baixa o som, Bolota.

BOLOTA
O que você falou?

LINDINHA
(Gritando) Desliga aí, Lombrinha.

LOMBRINHA
(Confuso) Você quer uma caipirinha?

 Lindinha se aproxima do miniparedão e desliga o som.

LINDINHA
Agora sim. Voltando a fita. Moço, o que é isso aí, hein?

BILE JOE
(Para Lindinha) Bile Joe as suas ordens, madame. Se aproxime, deixe de 
vexame e venha conhecer a maravilha da sétima arte que invade a sua 
cidade em primeiro plano. (Entregando o panfleto) Receba aí o panfleto 
que indica hora, local, valor e tudo, é claro. (Para Bolota) Aproveite 
também a promoção, camarada, que mulheres acompanhadas hoje não 
pagam. No preço, como manda o figurino, mais barato que melhoral 
infantil. Gostou ou quer um beijinho na testa?

LINDINHA
Ai, que legal! Olha só, Bolota. Imagine nós dois na sétima arte. Que 
romântico! Já pensou? Que chique!

BOLOTA
É sim.

LINDINHA
Moço, e o que é a sétima arte mesmo?

BILE JOE
É o cinema, minha senhora. O mundo encantado do cinema. Imagem, 

Me coloca perto do frio, frutas, cascatas, mulheres, coisas adoráveis... 
Outra coisa também, velho, esse projetor está com defeito, a qualquer 
hora vai me deixar na mão. Na última sessão começou a falhar.  A plateia 
toda veio pra cima de mim pedir o dinheiro de volta. Assim não dá. Assim 
vou morrer linchado a qualquer hora... Consertar? Consertar como? Eu 
estou no fim do mundo, aqui só tem borracheiro. Aliás, borracheiro aqui 
é empresário. A única coisa que dá dinheiro nesta cidade é quando um 
carro de um viajante fura o pneu, o cara é obrigado a entrar na cidade 
só pra isso. Remendar o pneu, o resto é tudo um monte de morto à 
fome. Sei não... Espera um pouco... (Escuta um barulho de longe) Só um 
instante... Depois eu te ligo... Vou desligar, está vindo uma galera. Falou. 
Valeu. Tchau. Bye.

 Pega o megafone e fala em voz alta

É hoje a noite OdeonCineClub em sua cidade. Venha se deliciar com o 
fantástico mundo do cine 3D. Imperdível. Um filme de amor, aventura, 
ficção, comédia e suspense. Sucesso em todas as praças, recorde de 
público. Única apresentação logo mais às 20h.

Atenção, senhoras e senhoritas, 
aproveitem a promoção: só hoje, 
damas acompanhadas não pagam...

 Entra Lindinha dançando. 
Bolota vem logo atrás, arrastando 
por um cordão de barbante 
um carrinho de madeira com 
uma miniatura de paredão de 
som ligado no volume total. 
Numa das mãos, segura um 
copo de uísque. Lombrinha 
carrega nas costas um isopor 
muito grande e pesado. Em uma 
das mãos carrega um abanador. 
Sempre abanando Lindinha e 
servindo uísque para Bolota.

LINDINHA
(Gritando) Moço! Moço, o que é 
isso aí, hein?
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LOMBRINHA
Deixa eu pensar... (Pausa) Que eu me lembre, não.

BOLOTA
Então cala a boca e bota mais uísque, que tá só o gelo. 

LINDINHA
Não fala assim com o coitado. Lombrinha, amoreco, por gentileza me 
abana um pouquinho mais aqui perto do cangote. Esse calor está 
derretendo minha maquiagem.

BOLOTA
Aproveita e completa o copo da garota também.

 Lombrinha tenta servir o uísque de Bolota e abanar com um leque 
Lindinha. A cena é uma sucessão de erros, atropelos e trapalhadas, 
resultando num grande desastre.

BILE JOE
(Para Lombrinha) Ei, gente fina. Já que está com a mão na massa, manda 
um cowboy desse pra mim também, para limpar aqui o cabeçote. Estou 
com a garganta inflamada de tanto falar. Lança aí um “firecrazy”!

LOMBRINHA
Demorou. (Colocando o uísque no copo) Tá na mão, meu chapa.

BOLOTA
Cowboy, aqui para forasteiro é na base de bala. Pense numa bebida 
quente e amarga! (Para Lombrinha) Pode largar isso aí. Alguém aqui 
mandou você fazer isso? Seu songamonga!

LOMBRINHA
Sim. (Apontando para Bile Joe) Ele!

BOLOTA
E desde quando meu uísque importado, que eu comprei nos states, é 
xerém de passarin forasteiro? 

LINDINHA
Ai, não fala assim com o bichinho. (Para Lombrinha) Lombrinha, xuxu, 

som, movimento, emoção, essa coisa toda inexplicável, inexorável, 
“rightwofight”! Entendeu? Tem que ir lá para entender.

LINDINHA
Ah! Sei, o cinema.  E esse filme tem bandido? Eu adoro bandido.

BILE JOE
E que tipo de bandido a senhora gosta? Charlatão, malvado, aterrorizador, 
cruel ou destemido?

LINDINHA
Qualquer um. Sendo bandido é o que importa.

BILE JOE
Então já vi que a senhora vai gostar da película. Este filme ganhou Oscar 
de melhor bandido na categoria. O Mascarado Zé do Bronx é considerado 
o bandido dos bandidos, serial killer profissional. O mais procurado pelos 
tiras. A sua ficha criminal é quase do tamanho de uma lista telefônica. 
Ladrão, assaltante, assassino, contrabandista, traficante, estelionatário, 
dentre outras proezas dispensáveis para o momento.

LINDINHA
Perfeito! Vou adorar. (Para Bolota) E então, nós vamos, amorzinho, pro 
escurinho do cinema?

BOLOTA
Cinema pra quê, Lindinha? Tem um montão de filme pirata lá em casa. Tudo 
lançamento. É melhor no meu home theater que eu comprei nos states.

BILE JOE
Sem querer me intrometer no papo do casal, é que tem uma pequena 
coisinha que eu não expliquei. O filme é em 3D. E só eu neste fim de 
mundo tenho um projetor 3D.

LOMBRINHA
Massa, doido! Legal pra caramba isso aí! Eu vi na televisão, é muito 
sinistro.

BOLOTA
Aí, Lombrinha...  Alguém pediu tua opinião por acaso? 
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LINDINHA
Assim é que se fala, meu amor. Gentileza não mata ninguém.

BILE JOE
Já que a dose é dupla, um pouquinho de gelo, por favor.

BOLOTA
Sem gelo. Para deixar de ser metido e pidão.

BILE JOE
(Para Lombrinha enquanto serve a dose) Tá bom, tá bom... Não precisa 
tanto, é só para lubrificar. (Recebendo o copo) Obrigado.

LINDINHA
Olha, moço, pode reservar duas cadeiras bem na 
frente. Nós vamos.

LOMBRINHA
Então é três. Eu também vou nessa.

BOLOTA
Vai sim, lógico que vai.

LOMBRINHA
Pois é, vai ser show de bola!

BOLOTA
Vai pastorar meu paredão lá fora.

LINDINHA
Sabe o que é, Lombrinha? Não é nada 
contra você, meu queridinho. Eu e o Bolota 
queremos fazer um programa romântico, só 
nós dois, entende? Só isso.

LOMBRINHA
Hum! Tô ligado. Massa!

BOLOTA
Lindinha, e a galera? A gente marcou hoje com 
todo mundo lá no açude.

pode servir o moço. Não sei pra que essa pena toda! Eu, hein! Bolota, 
que falta de educação! E ainda quer ser vereador. Não sei como.

BOLOTA
Ele não vota aqui, Lindinha. O cara é forasteiro. O que adianta? 

LINDINHA
Justamente por isso. Você é o anfitrião, tem que tratar bem as pessoas 
de fora. Tem que dar bom exemplo. E se ele for um novo cidadão?

BILE JOE
Bile Joe, a seu dispor, madame. (Entregando) Este é meu cartão. Sou 
cineasta.

LINDINHA
Você é um artista de cinema?

BILE JOE
Digamos que um empresário no mundo do entretenimento e diversão 
high tech.

LOMBRINHA
E então, galera? É pra botar ou não o uísque aí do artista?

BOLOTA
(Tomando o copo das mãos de Lombrinha) Eu já disse que não.

LINDINHA
(Tomando o copo das mãos de Bolota) Eu já disse que sim. (Entregando 
o copo para Lombrinha) Pode servir o moço, Lombrinha. Afinal, estamos 
conversando com um grande empresário... Não sei o que lá mais tech... 
O que é mesmo, moço, seu ramo?

BILE JOE
Eu falei: “No mundo do entretenimento e diversão high tech”. Olha, gente, 
se o uísque for incomodar, não precisa. Agradeço.

BOLOTA
Precisa sim. Já incomodou. Bota uma dose dupla pra ele. Vai tomar 
todinho agora.
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Lombrinha e Bile Joe

BILE JOE
Chega aí, camarada. Valeu pela dose.

LOMBRINHA
Massa. Eu queria era ver o cine 3D. Eu nunca vi essa coisa. Deve ser 
massa!

BILE JOE
Queria é passado. Pense assim: “Eu quero”.

LOMBRINHA
Eu?... Tenho dinheiro não, senhor.

BILE JOE
Pra que dinheiro, rapaz? O 
importante é amigo na praça. 
Sinta-se meu convidado 
de honra. Cadeira vip, com 
direito à pipoquinha e tudo.

LOMBRINHA
(Apertando as mãos) Valeu pela 
presença. Que maneiro! Vou ver qual é.

BILE JOE
Você merece, cara. Que 
sujeito intragável, esse seu 
chefe. Não sei como você 
suporta esse otário. Você é 
um herói.

LOMBRINHA
Não é meu chefe não. Eu 
sou só um desempregado 
igual a todo mundo por 
aqui. Ele é meu amigão. Meu 
brother, parceiro mesmo.

LINDINHA
Galera? Que galera que nada, Bolota. São uns bostas, esses caras. 

BOLOTA
Não fala assim da galera. É tudo gente fina. Tudo eleitor. Tudo voto 
garantido.

LINDINHA
Aquele bando de babão? Tudo cheirando, bebendo, fumando todo seu 
dinheiro? Duvido que te ajudem em alguma coisa. Se depender deles, já 
vi que a eleição você perdeu.

BOLOTA
Mas, Lindinha...

LINDINHA
Não quero saber de conversa. Nós vamos sim ver o filme e pronto, está 
tudo decidido. E vamos logo que tenho que passar lá na Dona Chaguinha 
para fazer outro vestido novo.

BOLOTA
Outro? Nós acabamos de sair de lá.

LINDINHA
Toda mulher tem que ser prevenida. Uma roupa para cada ocasião. Afinal 
de contas, nós vamos assistir um filme em 3D, e não pega bem a mulher 
do futuro vereador parecendo uma mendiga. Eu não tenho roupa para 
assistir filme 3D. (Sexy) Quero um modelito novo para ficar bem bonita 
pro meu queridinho Bolotinha. Vai, liga o paredão, amorzão, e manda 
ver. Bota aquela nossa música que eu tanto gosto. Vamos. Tchauzinho, 
gente, até mais tarde.

BOLOTA
Então tá bom. (Para Bile Joe) Tá olhando o quê? Bebe logo isso aí! 
Lombrinha, quando o bacana terminar, pega o copo e traz tudo. Vamos 
nessa. 

 Bolota e Lindinha ligam o som e saem de cena.
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LOMBRINHA
Faz uns dois anos.

BILE JOE
E ainda não te pagou?

LOMBRINHA
Ainda não.

BILE JOE
Nem vai pagar. Pode esquecer. Perdeu. Já era. Overbook! Game over!

LOMBRINHA
Vai sim. Quando ele virar vereador. Já me prometeu até arrumar um 
emprego na prefeitura. Vou ser um funcionário público com fardinha e 
tudo. Um crachá bem grande assim: Lombrinha, coordenador de serviços 
gerais. Isso é que é moral, né não? 

BILE JOE
Me diz uma coisa: aquele cara não é teu chefe? Tu é desempregado? 
E agora, em primeiro contato, estou percebendo que você ainda é 
abestado! E onde foi que tu conseguiu tanta grana para emprestar para 
ele viajar pros states?

LOMBRINHA
Quando a gente era pivete, tinha uma boca de fumo, saca? Era minha e 
dele. Nós vendia uns backs. 

BILE JOE
Então, vocês são traficantes? (Toma o uísque inteiro de uma vez só)

LOMBRINHA
Eu, Bolota e Lindinha somos brother desde menino, cara. Eu dava uma 
força pro velho, meu pai, quando ele era borracheiro. Ele me dava umas 
mixarias no final do dia. Eu juntava a grana e comprava a parada com 
o velho lá das cabeceiras do rio. Lindinha, velho, Lindinha era lindinha. 
Tinha os cabelos castanhos, uns peitinhos bem pequenininhos, sabia 
enrolar um back que era uma maravilha, parecia cigarro de filtro e tudo. 
Era “chik”. Lindinha era engraçada. Eita bichinha pra gostar de comer. O 
que ela tinha de bonita, tinha de morta-a-fome. Subia nos pé de seriguela, 
nos pé de manga, comia tudo, comia até as verdes.

BILE JOE
Imagine se fosse um inimigão!

LOMBRINHA
Amigão de infância. Gente fina, esse Bolota.

BILE JOE
É, percebi. E a gostosa, quem é?

LOMBRINHA
Lindinha!

BILE JOE
O nome combina, ela é muito linda.

LOMBRINHA
Faz tempo que eu sei. Fico só bilando de longe.

BILE JOE
E essa grana toda, onde foi que ele arrumou? Diz aí.

LOMBRINHA
Nos states.

BILE JOE
(à parte) Isso tá me cheirando à pilantragem.

LOMBRINHA
O que você falou?

BILE JOE
(Gaguejando) Tudo isso ele conseguiu na viagem?

LOMBRINHA
Não. Eu emprestei uma grana pra ele. Aí ele foi pros states e voltou 
assim, bem ricão. E disse que vai me pagar o que me deve.

BILE JOE
E ele voltou agora?
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LOMBRINHA
Na borracharia do meu pai. Os bacanas paravam os carrão em frente à 
borracharia pra fazer os serviços, aí o Bolota oferecia a parada, a galera 
pagava, e assim a gente foi fazendo uma graninha. A gente pegava a 
grana e torrava. Uma parte guardava, e outra parte comprava picolé, 
algodão doce, pirulito de tábua. Era massa nossa larica, doido.

BILE JOE
E de quem era o dinheiro? 

LOMBRINHA
Era de nós três. Um dia apareceu um primo dele aí bem ricão. Chegou 
contando umas histórias de outros cantos no mundo, que era diferente e 
não sei o quê, que tinha dinheiro não sei o quê, aí Bolota ficou doido e só 
sossegou quando a gente emprestou a grana pra ele ir pros states. Ele 
queria ir. Disse que era legal e ia voltar rico. Ia ser vereador. Todo mundo 
emprestou a grana pra depois ele acertar as contas. 

BILE JOE
Saquei a parada. E a Lindinha foi com ele?

LOMBRINHA
Não. Ela foi pra capital estudar e trabalhar na casa do juiz. Passou um 
tempo lá e voltou agora assim, diferente. Loira, peituda, bunduda, de 
cabelo estirado, os dentes cheio de ferro e os olhos da cor de gato ladrão. 
Eu achava mais legal era antes mesmo. (Guardando as coisas no isopor) 

BILE JOE
Ei, Mané, o litro do uísque tá cheião! Vamos matar?

LOMBRINHA
Pode tomar sozinho. (Entregando a garrafa) Bebo não, obrigado. Sou 
crente agora.

BILE JOE
(Recebendo) Crente? Essa é boa. Maconheiro crente eu nunca ouvi falar.

LOMBRINHA
Deus que me desculpe, mas um backzinho não mata ninguém, é só pra 
ficar de boa. Olha a hora aí nesse teu relógio de prata, deve ser tarde. Eu 
já vou. Daqui a pouco vão perceber a minha falta. 

BILE JOE
Falando em larica, olha aí o que é que tem para comer nesse teu isopor 
fros free. Tô com uma fome medonha. 

LOMBRINHA
Nadinha, só um energético. (Segura na mão um energético)

BILE JOE
Manda aí. Tá escondendo o jogo?

LOMBRINHA
Saindo um energético no capricho. (Jogando o energético e gritando) 
Segura, pião...

BILE JOE
Valeu. E aí? Continua. E o maluco dos states?

LOMBRINHA
Bolota ficava lá, nadando no 
açude, derrubando manga com 

pedrada para a Lindinha comer, 
e eu ficava olhando a Lindinha 
querendo comer...

BILE JOE
(Interrompendo) ...a mulher do 

cara. Entendi a parada toda. Tu fica 
secando a mulher do cara. 

LOMBRINHA
Ei, velho. Não é isso não. A gente num ficava 

não, entre nós. Ninguém. Era só amizade 
mesmo. De vera, bicho. Era uma parada 
inocente.

BILE JOE
E onde é que entra a parada com o 
tráfico nessa história?
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LOMBRINHA
Assim não tem graça. Eu queria era que ela gostasse de mim.

BILE JOE
Tudo bem. Esse é só o primeiro passo. Depois é que tu vai ganhar a 
dona. Entendeu? 

LOMBRINHA
Não!

BILE JOE
Presta atenção: eis a oportunidade de dar a volta por cima com a grana 
no bolso e a garota do lado.

LOMBRINHA
E onde está a oportunidade?

BILE JOE
Diante dos teus olhos. Um metro 
e setenta, cabelos escuros, olhos 
verdes, todo na pinta de blusa de 
bolinha e calça jeans, sapato 
em verniz estilizado segurando 
uma garrafa de uísque. 
O velho cordão de prata 
combina com o relógio e 
os óculos Ray-ban. Todo 
no style, inteligente, 
gostoso e lindão. 
Ia me esquecendo. 
Quase bêbado. Aquele 
cowboy duplo sem gelo 
me deixou destreinado, 
porém cheio de ideias. 
Assanhou o topete e me 
deixou afiado para o bote 
fatal.

LOMBRINHA
E como vai ser isso?

BILE JOE
(Olhando a hora) Está cedo, ainda falta é tempo pra mais tarde. Calma, 
velho. Eu tenho uma ideia pra tu.

LOMBRINHA
Pra mim? O que é?

BILE JOE
Eu fiquei pensando uma coisa aqui comigo. Esse cara tá usando o 
dinheiro que é teu, investindo a tua grana na campanha dele de vereador. 
Farras, mulheres, curtição, sexo, drogas e rock’n’roll. E o pior de tudo, te 
fazendo de otário.  

LOMBRINHA
É mesmo?

BILE JOE
Claro que sim. Verdade ou não é?

LOMBRINHA
Não sei, o que tu acha?

BILE JOE
E ainda tá pegando a Lindinha. Então sai dessa, cara. Esse aí, que tu 
chama de amigão, ele não gosta de ti. Ele gosta é do teu dinheiro. Fala aí 
uma coisa: Se tu recebesse a grana agora dele? Tu ia gostar?

LOMBRINHA
Ia ser massa! Eu ia fazer um negócio show de bola! Um parada legal que 
eu estava tentando resolver faz um tempão.

BILE JOE
E se a Lindinha soubesse que tu tá com a grana? Tu acha que ela ia 
querer o que de ti? 

LOMBRINHA
Um beijo?

BILE JOE
Não, seu bocó. A tua grana. Lógico.
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Lindinha e Bolota

 No quarto da casa de Bolota. Lindinha em frente ao espelho faz a 
prova da roupa nova extravagante que salienta seios e nádegas. Bolota 
segura uma bandeja cheia de cocaína. Ele cheira de forma exagerada, 
seu rosto fica todo branco a com a bandeja servida em excesso, chega a 
derrubar no chão boa parte da droga. Durante a cena, suas reações vão 
ficando excêntricas. Tique nervoso, gagueira, tensão muscular, tônus 
corporal, ranger dos dentes, repetição física etc. Tomando sempre uma 
dose de uísque, curtindo o som do seu paredão no volume máximo.

LINDINHA
(Gritando) E então? Que tal?

BOLOTA
O quê?

LINDINHA
Que tal?

BOLOTA
O que é?

LINDINHA
Baixa o som.

BOLOTA
Tu quer bombom?

LINDINHA
Baixa esse som. (Desligando)

BOLOTA
Deixa o som tocar.

LINDINHA
(Silêncio) Agora sim. Que tal? (Exibindo a roupa)

BOLOTA
Que tal o quê?

BILE JOE
Calma. Isso a gente vai conversando no caminho.

LOMBRINHA
E o cine 3D? Vai rolar não, é?

BILE JOE
Você é muito guloso, né? Quer tudo! Ou uma coisa ou outra. Tem que se 
concentrar, senão... (À parte) não vai dar certo.

LOMBRINHA
É que eu nunca vi um cine 3D.

BILE JOE
Eu sei disso. Pensa numa coisa: com a ideia que vou te dar, tu vai ganhar 
uma grana, eu te alugo o projetor num preço bem camarada, é lógico. Aí 
tu assiste todo meu repertório de filmes. Que tal? É muito mais legal do 
que assistir um só filme, não é?

LOMBRINHA
Verdade. Você é brow!

BILE JOE
Brow não, isso tem um preço. Vinte por cento do valor bruto vem pra cá 
pro bolso do papai. Está pensando que sou algum franciscano? Tenho 
contas pra pagar. É pegar ou largar.

LOMBRINHA
Concordo. Negócio fechado.

BILE JOE
Gostei de você! O bocozinho mais legal dessa cidade.

LOMBRINHA
E aí, quer fumar um?

BILE JOE
Não, obrigado. Valeu mesmo, vamos nessa.

 Bile Joe pega a bicicleta e Lombrinha o isopor. Saem de cena.
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LINDINHA
A minha roupa.

BOLOTA
Que roupa?

LINDINHA
Deixa pra lá, Bolota. Estou pronta. Vamos?

BOLOTA
Espera aí. Vou me arrumar.

LINDINHA
Pois vamos logo que não quero chegar atrasada na sessão. Larga essa 
bandeja. Que nojo! Limpa essa cara. Que exagero! Isso tudo pra você?

BOLOTA
Pode ser pra você também. Dá um teco aí. Tá show! De primeira linha. 
(Fungando)

LINDINHA
Eu já te falei: não gosto disso.

BOLOTA
(Fungando) Eu gosto muito. Que maravilha! Dá licença aí. Tudo meu, 
que bom. Vem pro papai. (Cheira tudo até acabar) 

 Bolota abre uma mala e retira de dentro todo tipo de produto 
bélico. Metralhadora, espingarda, cartucheira, revólver, granada, 
dinamite, colete à prova de balas, dentre outras armas. Vai colocando 
todo o material em seu corpo.

LINDINHA
(Interrompendo) Que é isso?

BOLOTA
Um revólver. (Fungando)

LINDINHA
Eu sei. 

LINDINHA
Minha roupa nova.

BOLOTA
Que é que tem?

LINDINHA
Tá boa ou tá ruim?

BOLOTA
Sei lá.

LINDINHA
Eu quero saber se você está achando bonita.

BOLOTA
Tá bem bonitinha.

LINDINHA
Bonitinha? Você está dizendo que está feia?

BOLOTA
Eu não falei isso. Eu falei bonitinha pra caralho!

LINDINHA
Bonitinha é sinônimo de feia. 

BOLOTA
Ah, é? Então é!

LINDINHA
Então é o quê? 

BOLOTA
O quê o quê?

LINDINHA
Bonitinha ou feia?

BOLOTA
Quem? (Fungando)
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BOLOTA
Minha grana vai comigo pra onde eu for. 

LINDINHA
E tem que ser esse tanto de dinheiro?

BOLOTA
Sei lá, é pra dar sorte. Se eu deixar aqui, os inimigos vêm... 

LINDINHA
Não tem inimigo, Bolota. Eu já falei! E agora vamos. Não quero chegar 
atrasada. Já falei sobre isso também.

BOLOTA
Vou buscar o carro.

LINDINHA
Nadinha de carro. Vamos a pé.

BOLOTA
A pé, Lindinha? É longe que só.

LINDINHA
É mais romântico caminhando de 
mãos dadas, indo para o cinema. 
Todo mundo vai invejar nós dois. O 
futuro vereador e a mulher do futuro 
vereador passeando de pé pela cidade. 
Vai dar ibope. Além do mais, caminhar faz 
bem e você já está mais gordinho, viu? 
Cuidado com essa barriguinha.

BOLOTA
Gordinho? Barriguinha? Vamos a pé, 
então.

LINDINHA
Meu viciadinho preferido. Agora 
larga essa dose de uísque e vamos 
andando.

BOLOTA
Então, pra que pergunta?

LINDINHA
Eu quero saber pra que tudo isso.

BOLOTA
(Fungando) Os inimigos, Lindinha.

LINDINHA
Que inimigos, Bolota? Pirou de vez?

BOLOTA
Os inimigos são meus inimigos. Eles estão vindo.

LINDINHA
Quem está vindo, Bolota? Que conversa é essa?
  
BOLOTA
Os inimigos estão por aí. Um homem prevenido vive mais. Tem que se 
ligar, entendeu? Se ligar, doida! (Fungando)

LINDINHA
Pode tirar tudo isso daí de cima de você. Lembre-se que estamos indo 
para o cinema, não é para a guerra. E para de fungar, pelo amor de Deus.

 Lindinha retira as armas do corpo de Bolota. Na sequência, 
enquanto Lindinha retira as armas, Bolota vai colocando de novo em seu 
corpo. A cena vira uma repetição numa crescente velocidade até o ápice. 
Lindinha interrompe.

LINDINHA
(Gritando) Para tudo! Aproveita e tira essa pochete horrível de cima de 
você.

BOLOTA
Minha pochete não.

LINDINHA
É muito brega, Bolota. Pelo amor de Deus!
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LINDINHA
(Correndo) Vamos, Bolota. Já vai começar.

BOLOTA
Estou indo! Espera aí.

BILE JOE
(À parte) Olha as coisas melhorando. (Para o casal) Ora, vejam só! O 
casal mais famoso da cidade. Sejam bem-vindos ao OdeonCineClub, 
que tem o prazer de recebê-los.

LINDINHA
Tá vendo, Bolota? Ele nos reconheceu.

BOLOTA
Grande coisa!

BILE JOE
Alegria e conforto é nossa missão. Para as damas requintadas de fino 
trato, assento reclinável, estofado em couro macio e esponjoso, com 
direito a beijinho na testa. Venha se deliciar na glamorosa frescuraite 
poltrona flex power.

LINDINHA
Que luxo!

BOLOTA
E eu vou ganhar o quê?

BILE JOE
O brinde da casa. (Entregando) Um saquinho de pipoca, oferta do 
patrocinador oficial.

BOLOTA
E eu faço o que com isso?

BILE JOE
Aqui nesta empresa, deixamos o cliente bem à vontade. Pode usar a sua 
criatividade.

BOLOTA
E esse vestido?

LINDINHA
Que é que tem?
BOLOTA
É novo?

LINDINHA
Estou te esperando lá fora, Bolota (Sai de Cena)

BOLOTA
Ficou bem bonitinho, viu? (À parte) Isso é que é ser ignorante mesmo! O 
cara está elogiando a dona e ela nem presta atenção no que o cara fala. 
Que coisa! 

 Bolota toma mais uma dose, cheira mais um pouco, limpa o rosto 
e sai de cena.

Bile Joe, Lindinha, Bolota e Fred

 Na porta do cinema, Bile Joe prepara o projetor retirando o 
aparelho de dentro de um saco. Coloca dois tamboretes no salão e 
anuncia com o megafone a propaganda do filme.

BILE JOE
Senhoras e senhoras, OdeonCineClub abre suas portas para mais uma 
fantástica viagem ao mundo do showbussines.  Aproxime-se e venha 
conferir o cine 3D, que fará, logo mais, única apresentação em sua 
cidade. Lembrando que mulheres acompanhadas não pagam. Venha se 
divertir com um filme de amor, suspense, aventura e ficção. Recorde de 
público, sucesso em todas as praças... Sucesso em todas as praças é o 
...%#*$@...!

(À parte) Essa cidade vai ser o maior fracasso da história do cinema. 
Cidade imunda, maltrapilha, povinho preguiçoso. Aqui nem esmolel tem. 
Devem estar todos deitados no fundo de uma rede esperando a morte 
chegar. Desse jeito o país não vai pra frente. E nem eu. 
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BILE JOE
Falou, vai com Deus, volte sempre, obrigado, até breve, boa viagem, boa 
sorte, good bye, good luck...

BOLOTA
(Interrompendo) Eu vou ficar nessa besteira, então!

BILE JOE
Pois vai ter que esperar todo mundo chegar. E acho que vai demorar 
muito, pelo jeito. (Para Lindinha) Eu não sei como uma madame tão 
interessante como a senhora mora numa cidade tão desinteressante 
como esta...

BOLOTA
Então vamos embora, Lindinha. Vai demorar, o cara tá falando.

LINDINHA
Já disse que vou esperar. Não estou apressada. Como sempre, não 
tenho nada para fazer hoje, nem amanhã e nem depois de amanhã.

BILE JOE
(Para Lindinha) Agora eu estive pensando aqui comigo, por uma questão 
de atenção especial à senhorita, posso acabar com esse sofrimento e 
antecipar a sessão do filme. O que acha?

LINDINHA
Sério? Você faria isso?

BILE JOE
E por que não? Dinheiro na mão é melhor que amigo na praça, não acha?

BOLOTA
Lá vem o golpe. Vai sobrar pra mim.

LINDINHA
Por favor, Bolota. Dinheiro não é nosso problema.  E quanto é, moço?

BILE JOE
Pensem comigo: os dois sozinhos, no escurinho do cinema, sem ninguém 
pra curiar, nenhum amigo importunando o momento único, coladinho, 

BOLOTA
Eu vou enfiar a mão na tua cara. 

LINDINHA
Para com isso, Bolota! O moço está sendo gentil. 

BILE JOE
É isso aí. A moça entendeu bem, gentileza da casa.

BOLOTA
Eu também tenho uma gentileza pra você guardada lá em casa: 765, cano 
duplo, macia e desordeira, com mira laser e infravermelho sinalizando 
onde vai doer. Produto da China de qualidade garantida. Não tem erro. 
É morte na certa.

BILE JOE
(À parte) Beleza! Está desarmado, então? Vai ser mole. (Para Bolota) 
Morte? Se estamos aqui para nos divertir! Pra que falar de morte? (Para 
Lindinha) Afinal de contas, assistiremos um filme de amor.

LINDINHA
Adoro filmes de amor. Ai, moço, que horas vai começar mesmo?

BILE JOE
Estamos quase na hora. Ainda não tem ninguém além de nós. 
Perceberam?

BOLOTA
Se esse negócio não começar, eu vou embora agora.

LINDINHA
Ah, vai não. Eu não vim até aqui para voltar de mãos abanando. Não vou 
mesmo.

BOLOTA
Pois eu vou embora. Não quero assistir essa besteira de cinema.

LINDINHA
Pois eu não vou embora e quero assistir essa besteira de cinema sim. 
Pode ir.
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fechar o cinema pra ele e pra gata. Agora eu queria que tu visse era a 
gata. Que mulher gostosa... cara de sorte, este bundão que está com ela. 
Eita se eu tivesse dinheiro, eu tinha muitas sortes dessas. Prestava não. 
Deus não dá asas à cobra. E então, quanto é o pacote?... O cara tem 
grana, viu?... Cinco barão? É isso mesmo? Está caro não?... É mesmo, 
vale isso tudo? Beleza então. Qualquer coisa eu te ligo, se rolar. Valeu, 
irmão... Eu te ligo, confia em mim... Alguma vez eu te deixei na mão? 
Você está sendo injusto comigo... Olha só... Vou desligar, depois eu te 
ligo. Tchauzinho. Câmbio, desligo.

BOLOTA
Ei, seu Mané. Quanto é que tenho que te pagar?

BILE JOE
Pois é, cara, a cotação da bolsa está estranha. 
Aconteceram umas catástrofes, tem uma doença 

matando a população e o mercado mundial está em 
baixa por causa da guerra... Enfim, analisando 

a conjuntura atual, o menor preço 
vai ser dez barão, com direito a 
frescuraite poltrona flex power 

e saquinho de pipoca, oferta do 
patrocinador oficial.

BOLOTA
Dez barão pra assistir uma droga de filme que 
eu posso assistir de graça na minha casa? Eita, 
que banana cara, não acha, Lindinha?

LINDINHA
Caro não. Justíssimo. Lá na tua casa não é 
3D, Bolota. Pelo amor de Deus, entende!

BILE JOE
Não é 3D. Entende. Coisa de gente chique 

de última geração.

LINDINHA
Paga o homem, Bolota.

cabeça com cabeça, mão naquilo, aquilo mão, assistindo um filme de 
amor em 3D. Tudo isso por um preço justo de camaradagem. Tenham 
essa tarde como lucro, investimento, ações, poupança, dinheiro. Afinal 
de contas, sala vip é coisa de gente famosa. Assim como vocês.

LINDINHA
Obrigada. O senhor me deixa assim meio sem jeito.

BOLOTA
E quanto vai ser esse troço?

BILE JOE
Não sei. Tenho que consultar a tabela.

BOLOTA
Que frescura é essa?

BILE JOE
Tenho que ver a cotação da bolsa de valores, o mercado exterior, a 
inflação e todos esses impostos ridículos que roubam da gente. Bando 
de ladrões esses caras que mandam na gente, entende agora?

LINDINHA
Deixa o homem trabalhar, Bolota. Vai, moço, pode consultar sua tabela, 
nós pagamos. (Para Bolota) Não vai ser tão caro assim também. Se 
preocupa não. Aposto que vai ser a preço de banana. 

BILE JOE
(Entregando dois tamboretes) Podem ficar à vontade. Não demoro. Um 
minutinho só. Licença. (Saindo)

 Enquanto Bolota e Lindinha sentam-se nos tamboretes, Bile Joe 
pega o telefone, se distancia um pouco e faz uma ligação.

BILE JOE
(Sussurrando) Alô, Fred. E aí, velho? Sou eu... Eu quem? Eu, meu 
chapa... Bile Joe, seu sócio majoritário... Falando baixo? Eu não estou 
falando baixo. É que estou um pouco rouco, por isso estou falando 
baixo mesmo... Entende? Diz aí uma coisa... Apareceu um boy hoje aqui 
consultando a sala vip. Entendeu? Sala vip. Eu acabei de inventar... Vou 
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BILE JOE
Introdução. Sala vip tem direito à introdução.

BOLOTA
Pula a introdução.

BILE JOE
Está bom.

LINDINHA
Pula nada. Estou pagando para ver tudo. Estou adorando. Vai, continua.

BILE JOE
Então se decidam. Com ou sem introdução?

BOLOTA
Tá bom, vai logo com essa besteirada de introdução.

BILE JOE
Voltando a fita: Cine 3D. Um oferecimento do nosso patrocinador oficial.
Música maestro:

(Cantando) 
Saquinho de pipoca, Saquinho de pipoca, 
Saquinho de pipoca, Saquinho de pipoca...

(Gritando) Claquete, som, luz, câmera e ação! Agora vai. (Apaga as luzes 
e liga o projetor)

Bile Joe, Lindinha, Bolota e Lombrinha disfarçado de ladrão

 Lombrinha aparece na frente da tela disfarçado com um capuz 
que encobre seu rosto. A luminosidade do projetor ofusca sua vista.

LOMBRINHA
(Entrando) Meu irmão, que parada sinistra. Negócio escuro danado.

LINDINHA
Olha só, Bolota, começou. Parece tão real.

BILE JOE
Isso, paga o homem, Bolota.

BOLOTA
Tá bom. Eu pago.

BILE JOE
Paga? 

BOLOTA
Pago sim. Quando terminar esse filme do meu ódio. E pode começar 
logo, antes que eu desista.

LINDINHA
Ai, Bolota, que romântico! Você é tão compreensivo. Mais tarde vais 
receber em moedas de ouro pelo presente de amor, vou te dar meu colar 
de pérolas engilhadinhas.

BOLOTA
(Para Lindinha) Engilhadinhas? É mesmo? Vou cobrar. (Para Bile Joe) 
Começa logo o filme, mané.

BILE JOE
(Apertando na mão de Bolota) Negócio fechado. Vai pagar depois, né? 
Está todo mundo de prova aí. Por gentileza, tomem seus assentos, pois 
o mundo maravilhoso do cinema vai começar.

LINDINHA
Ai, que frio na barriga. Estou emocionada. 

BILE JOE
Vamos nessa, então. Prepare seu coração. Tam, tam tam tam... 
tamtamtamtam... pou! Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, 
OdeonCineClub produções cinematográficas limitadas tem o orgulho e o 
prazer de apresentar: Cine 3D. Um oferecimento do nosso patrocinador 
oficial.

BOLOTA
O que é isso? Sai da frente da tela, seu Zé ruela.
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BILE JOE
(Para Bolota) Ei, seu pau nas beiras. É um assalto de verdade.

BOLOTA
Assalto de verdade?

BILE JOE
(Para Lombrinha) A mão. Bota a mão debaixo da blusa como te ensinei. 
Isso, garoto. (Para o casal) Vejam, ele está armado!

BOLOTA
(Se escondendo atrás do tamborete) Armado? Quem está armado?

BILE JOE
O bandido.

LINDINHA
Que bandido?

BOLOTA
Os inimigos, Lindinha. Vieram me buscar. Ai, meu Deus!

LOMBRINHA
Eu não estou armado, é minha mão.

BILE JOE
(Sussurrando) Cala a boca, seu bocó. (Gritando) Você está querendo 
nos enganar? Posso ver através da blusa o que tem em suas mãos.

LOMBRINHA
Meus dedos.

BILE JOE
Não banque o espertinho. E nos dedos, o que tem?

LOMBRINHA
Minhas unhas.

BILE JOEY
Além das suas unhas sujas, aposto que está segurando uma 765, cano 

BOLOTA
É sim, massa mesmo. (Fungando)

LINDINHA
Para de fungar no cinema.
BILE JOE
Meu Deus, alguém está entrando! Quem é você?

LOMBRINHA
Sou eu, cara. Tá me reconhecendo não?

BILE JOE
(Para Lombrinha, sussurrando) Cala a sua boca, eu sei. Disfarça... Estou 
interpretando. Faz cara de mal. Isso, corpo de mal. Atitude de mal. Como 
te ensinei. (Para o casal, gritando) Vejam um assaltante.

LINDINHA
Ai, que legal, já vai começar com o bandido. Oba, que sorte a minha.

LOMBRINHA
Como você ta bonita hoje!

LINDINHA
O cinema tá falando comigo? Ele tá falando comigo? 

BILE JOE
Ele tá mandando levantar as mãos pro alto. Isso é um assalto.

LOMBRINHA
Eu falei isso foi?

LINDINHA
Olha, Bolota, é interativo esse filme 3D. Parece real e a gente participa.

BILE JOE
É um assalto mesmo. Faz o que ele está mandando.

LOMBRINHA
Eu não estou mandando em nada aqui.
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LOMBRINHA
Tem certeza?

BILE JOE
Lógico! Bota força. Tu não é homem não? Tenha pena não. Bate em mim. 
Vai.

LOMBRINHA
Segura aí. Uma porrada no capricho. (Batendo em Bile Joe)

BILE JOE
(Caindo no chão. Para Lombrinha, sussurrando) Pra que essa força 
toda? (Falando alto) Por favor, não me mate. Leve a pochete dele e deixe 
a gente vivo.

BOLOTA
Minha pochete não!

LINDINHA
Ai, Bolota, não atrapalha o bandido, deixa ele levar. Está aqui, eu mesma 
vou entregar.

BILE JOE
Não se mexa. Deixa que eu faço isso. É mais seguro. 

BOLOTA
Não vou dar minha pochete de jeito nenhum.

BILE JOE
(Para Bolota) Então vai ser na bala, pelo jeito. (Para Lombrinha, 
sussurrando) Vamos, se mexe. Pega a pochete, seu burro.

LOMBRINHA
Como eu faço?

BILE JOE
Grita com ele!

LOMBRINHA
(Gritando) Ei, Bolota, passa a pochete aí, brow?

duplo, macia e desordeira com mira laser e infravermelho sinalizando 
onde vai doer. Produto da China de qualidade garantida. Não tem erro. 
É morte na certa.

BOLOTA
Igual a minha. Bem que eu não devia ter saído desarmado. Culpa sua, 
Lindinha.

LINDINHA
Ai, deixa, Bolota! Eu nunca fui assaltada. Estou adorando.

BILE JOE
Calma, senhora, não se mexa, ele pode ser muito perigoso.

LINDINHA
Adoro bandidos perigosos.
 
BILE JOE
(Para Lombrinha, sussurrando) Ta vendo, bocó? A dona tá gostando. O 
plano está dando certo. Bate em mim quando eu mandar.

LOMBRINHA
Por que vou te bater? Você é um cara tão gente fina. Vou fazer isso com 
você não. Tu é doido, é?

BILE JOE
Interpretação, seu burro. Não é de verdade, entende? (Falando sério) 
Seu bandido malvado, não encoste na garota. (Sussurrando)  Me bate...

LOMBRINHA
O quê?

BILE JOE
Agora. Me bate, vai.

LOMBRINHA
Tá bom. (Bate bem fraco)

BILE JOE
Bate mais forte. Você é um bandido violento.
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BILE JOE
Hora de ir embora, seu ladrão. Tchauzinho. Até breve. Passe em casa.

LOMBRINHA
E o filme 3D? Eu quero assistir essa parada.

BILE JOE
(Sussurrando) Fala baixo! Depois te dou essa porcaria de projetor.

LOMBRINHA
Isso ali é o projetor? Que maneiro! Nunca vi um desses.

BOLOTA
Leva pra tu, de repente tu vende. Faz uma transação.

LOMBRINHA
Boa ideia. Mãos pro alto, isso é um assalto. (Com as mãos dentro da 
blusa imitando uma arma)

BILE JOE
Todo mundo já sabe disso, seu demente. 

LOMBRINHA
Então, melhor assim. Passa o projetor também.

BILE JOE
Não. O projetor não.

BOLOTA
O projetor sim. Rouba esse pilantra também.

LOMBRINHA
Deixa que eu pego.

BILE JOE
Não faz isso. Tira as mãos daí se não você vai...

 Lombrinha tenta pegar o projetor. Todo desajeitado, derruba a 
máquina no chão.

BOLOTA
O cara sabe meu nome? São os inimigos, Lindinha, eles me acharam.

LINDINHA
Entrega logo de vez essa pochete, Bolota.

BILE JOE
É, entrega, faz o que ela tá dizendo, para o nosso próprio bem.

LOMBRINHA
É sim, bota aqui na minha mão. Se preocupa 
não que tá seguro comigo.

 Bolota retira a pochete e entrega 
para Bile Joe, que entrega para 
Lombrinha.

BILE JOE
(À parte) Nossa, como está pesada. Está 
cheia de dinheiro, seu ladrão, muito 
cuidado agora, viu? Pega a grana e vai 
embora correndo. Rápido. Chispa.

LOMBRINHA
Certo. Obrigado.

LINDINHA
Tá tudo aí, moço?

LOMBRINHA
Quase tudo. Só tá faltando a senhora.

BILE JOE
Ele tá dizendo que se a senhora não se calar, vai 
te levar como refém.

LINDINHA
Vou adorar. Nunca fui sequestrada mesmo. Eu 
sempre quis ser uma refém.
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LOMBRINHA
(Para Bile Joy) E você, cala a boca também.

BILE JOE
Que é isso? Tá me estranhando?

LOMBRINHA
Cala a boca todo mundo. Eu e a Lindinha queremos assistir o filme e 
você vai contar pra gente.

BILE JOE
Contar? Eu? Que história é essa?

LOMBRINHA
É sim, nós vamos sentar e você vai contar o filme de amor todinho.

LINDINHA
Que ideia maravilhosa, senhor bandido! Adorei.

LOMBRINHA
Adorou? (À parte) Ela nunca adorou nada que eu fiz.

BILE JOE
Eu não sei contar. Não sou bom de narração.

BOLOTA
Sabe sim, faz igual à introdução. Aquelas palhaçadas todas, se esqueceu? 
Parecia um...

BILE JOE
Olha o respeito!

LINDINHA
É sim, o senhor é um ótimo ator. Sua voz tão potente, esse seu jeito de 
artista famoso.

LOMBRINHA
Está esperando o quê? Começa logo.

BILE JOE
...quebrar.

BOLOTA
(Gargalhando) O projetor quebrou. Quero ver agora esse filme 3D. Passa 
o filme 3D, garotão.

LINDINHA
Olha só, Bolota, por sua culpa não vamos mais assistir o filme 3D.

LOMBRINHA
Não vamos mais assistir?

BILE JOE
(Para o projetor, chorando) Você foi o melhor Startrek. Quantas aventuras 
vivemos juntos! Quantas cidades exploramos! Em quantas enrascadas 
nos metemos! Quantas alegrias! E agora o fim. Oh, vida cruel.

LOMBRINHA
Foi mal, cara, não queria fazer isso.

BILE JOE
Já fez, não tem jeito. Pela primeira vez em 20 anos, o OdeonCineClub 
vai fechar suas portas. Justo hoje, que eu ia passar a minha história de 
amor preferida.

LOMBRINHA
História de amor? Eu queria tanto assistir.

LINDINHA
Eu também.

BOLOTA
Vamos embora, Lindinha, não quero mais saber de filme.

LOMBRINHA
(Para Bolota) Você, cala a boca aí. E fica onde está.

BILE JOE
Isso, manda ver.
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LINDINHA
Veja, Bolota, o personagem se encaixa em você. Que legal! Olha, moço, 
o Bolota pode ser o homem rico, ele tem uma cara de boboca perfeita.

BOLOTA
É, mas, eu não estou armado.

LOMBRINHA
Que pena, temos que encontrar outro então.

LINDINHA
Não. O Bolota pode ir buscar as armas dele. Não é uma boa ideia, Bolota?

BOLOTA
Não inventa não, Lindinha. Minha casa é longe e eu vim de pé.

BILE JOE
Não tem problema, esperamos pelo ator principal. Afinal de contas, uma 
história sem personagens não tem graça. Prometo começar quando ele 
voltar.

LINDINHA
Obrigada, moço. Que gentil. Corre, Bolota, não vejo a hora de te ver 
estreando numa história. Vai lá em casa e traz aquela mala todinha cheia 
de armas pra gente escolher a melhor.

BILE JOE
Vai lá, Zé ruela, faz o que ela tá mandando. Pode demorar sem pressa, viu?

BOLOTA
Pode deixar. (Sai de cena)

BILE JOE
Enquanto esperamos, vamos dar uma voltinha no meu Cadilac.

LINDINHA
Cadilac? Que chique! Eu nunca andei de Cadilac... Vai ser o bicho.

LOMBRINHA
E eu faço o que aqui dentro desse saco? Está quente aqui, viu?

BILE JOE
Calma. Preciso de alguns personagens para contar a história com mais 
verdade. Não é simples contar uma história. Preciso de um bandido bem 
mal. Não sei onde encontrar um bandido mal.

LINDINHA
Eu sei. Conheço um bandido superlegal. Aqui do meu lado. Um bandido 
bem mal. (Apontando Lombrinha)

LOMBRINHA
Eu?

BILE JOE
Pode ser. Não tendo outro, né? Venha para cá e entre neste saco. (Pega 
o saco que envolve o projetor) O filme começa com muita adrenalina. 
(Recebendo a pochete) Dei-me isso para cá (Lombrinha entra no saco 
e Bile Joe amarra as pontas com uma corda). Fica calado e espera aí. 
(Coloca a pochete na cintura)

LOMBRINHA
Já vai começar?

BILE JOE
(Piscando o olho para Lindinha) Calma. Agora preciso de uma donzela 
bonita, fina, estilosa, popozuda, peituda, boazuda e carinhosa. Onde 
encontrar?

LINDINHA
Posso fazer um teste de atriz?

BILE JOE
Com certeza sua vaga está garantida, gostosa!

LOMBRINHA
Então começa agora, vai.

BILE JOE
Calma! Você vai ter uma ejaculação precoce se continuar assim. Ainda 
falta um. Preciso de homem bem rico, armado e boboca.
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BOLOTA
Tu é o assaltante. Foi você que pegou a pochete. Se você não tivesse 
aparecido, nada disso tinha acontecido.

LOMBRINHA
(Rindo) Te enganei direitinho, não foi?

BOLOTA
Enganou o quê? Que história é essa? Espera um pouco. Essa voz tão 
familiar... (Abre o saco e retira o capuz de Lombrinha) Lombrinha?

LOMBRINHA
Adivinhou!

Bile Joe, Lindinha, Bolota, Lombrinha e Fred

 Fora do cinema. Bile Joe e Lindinha.

LINDINHA
Ai, não vejo a hora de dar uma voltinha no seu cadilac. Onde está?

BILE JOE
Rita Cadilac a seu dispor. (Mostrando a bicicleta)

LINDINHA
Uma bicicleta?

BILE JOE
Tenha o prazer de conhecer a mais rápida e veloz bike showman, fiel 
escudeira que me acompanha por esta vida selvagem. Escuta minhas 
lamentações nômades e ainda leva muito pum na cara sem reclamar. 
Capaz de atravessar do Oiapoque ao Chuí, em questão de meses, com 
economia e eficiência. Rita não é uma bicicleta comum. Farol de milha 
para noites escuras, buzina para os dias de vexame, sistema de proteção 
para furtos inesperados, equipada com alarme e trava. Não funciona com 
gasolina, álcool, gás natural nem biodiesel. Força motriz humana mais 
barata e ainda me deixa assim: sarado e gostoso. Que tal?

BILE JOE
Se concentra. Vai já começar. Vai ensaiando seu personagem, ensaia 
a voz, a emoção, a interpretação, bota mais maldade. Eu já volto. (Para 
Lindinha) Vamos com o papai, belezoca? (Sai de cena)

 Lombrinha fica no saco, falando em voz alta, ensaiando o texto.

LOMBRINHA
(Interpretando) Eu vou pegar você, brow. Sou o vingador escarlate, 
pantera negra da máfia. Sou mal. Muito mal. Quando eu te pegar, vou te 
dar três chulipas e um pau de fogo com cuspe e areia grossa. Cascudo 
e sabacu vai ser brinde na tua cabeça. Peteleco, beliscão e mordida tu 
vai levar de ruma.

 Bolota chega correndo, cansado, com uma mala. 

BOLOTA
(Ofegante) Aqui. Esta aqui a mala. Cadê todo 
mundo? Ei, cadê a galera?
 
LOMBRINHA
Saíram e disseram que voltam já. Acho 
melhor você ensaiar seu texto para na 
hora não errar.

BOLOTA
Ensaiar que nada. (Saca um revólver) Vamos, me 
dá minha pochete, isso aqui não é filme não.

LOMBRINHA
Não está comigo não.

BOLOTA
E cadê a minha pochete?

LOMBRINHA
Sei lá. E eu que vou saber disso?
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BILE JOE
Ótimo! E todas as mocinhas dos filmes de amor, você sabe muito bem 
disso, tem que beijar na boca.

LINDINHA
Na boca? Eu vou adorar. Será que eu sei beijar na boca como nos filmes 
de amor? Temos que ensaiar, né?

BILE JOE
Com certeza, e muito. Vou te ensinar o segredo do beijo técnico. 

LINDINHA
Pode ser com língua?

BILE JOE
Depende da intensidade da cena.

LINDINHA
(Apressada) E como vamos fazer? Como vai ser? Onde se passa a 
história? O que vou vestir? E minha maquiagem?

BILE JOE
Calma, vou te explicar. Sua cena se passa no meio das pedras, árvores, 
água, essa coisa toda de natureza. Entendeu? Por isso eu pensei no 
açude, para dar mais verdade a sua interpretação. Que tal?

LINDINHA
Nossa, que máximo! Nunca imaginei que eu ia ser estrela de uma história 
de amor.

BILE JOE
A vida é assim mesmo: cheia de surpresas. Por isso não podemos perder 
tempo, senão as oportunidades passam e o resto é só lamentação. Vamos 
nessa? Vamos agarrar esta oportunidade que a vida está te oferecendo?

LINDINHA
Claro que sim. Todos vão saber que eu fui a estrela da história. Bolota vai 
ficar de cara quando me ver em cena. Pé na tábua.

LINDINHA
Legal! Sabe o que é, moço? Eu estava pensando que era um carro. Um 
Cadilac… Bem grande e confortável, sabe?

BILE JOE
(Sentando na bicicleta) Não subestime a capacidade de conforto de Rita 
Cadilac. Se aproxime, hoje você vai na primeira classe. Sente-se aqui no 
quadro e venha deliciar a vista privilegiada do nosso passeio.  E como 
brinde da casa, vai poder ouvir, no pé do seu ouvido, a voz agradável do 
piloto, cantando só para você o sucesso do OdeonCineClub: Saquinho 
de pipoca! Jingle do patrocinador oficial. Está com calor? Momentinho 
só. Vou ligar o ar condicionado. (Soprando no rosto de Lindinha) E 
hoje, como é um dia especial, nosso serviço de bordo está liberado, all 
inclused. (Entregando uma garrafinha com água) Vai bebendo aí. Essa 
Rita Cadilac é muito bacana, tudo isso no preço, manutenção zero. 
Vamos para o açude?

LINDINHA
Para o açude? E nossa história? Está todo mundo esperando lá dentro.

BILE JOE
É justamente por isso que devemos ir ao açude. Quero ensaiar uma cena 
muito difícil que reservei especialmente para você.

LINDINHA
Para mim? Obrigada. Adoro cenas difíceis. E como é esta cena tão difícil?

BILE JOE
(Sussurrando) Silêncio, é uma surpresa. É uma cena de amor.

LINDINHA
De amor? Adoro surpresas.

BILE JOE
Sim. Você vai representar a mocinha do filme. Não conte para ninguém. 
Silêncio total.

LINDINHA
Confie em mim. Pode deixar. Boquinha fechada.
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BILE JOE
(Para Lindinha) Cala a boca, pelo amor de deus.
 
LOMBRINHA
Fazer o que lá?

BOLOTA
É. Fazer o que lá?

LINDINHA
Ensaiar a história de amor. É disso que estamos falando.

LOMBRINHA
Massa!

BILE JOE
Pois é. Só isso.

BOLOTA
Massa é o cacete. A história de amor que vai rolar aqui vai ser sangrenta. 
Levanta as mãos, maluco. (Engatilha o revólver)

BILE JOE
(Levantando as mãos) Opa! Cuidado com isso.

LINDINHA
Para de brincar com esse revólver, Bolota. Não tá vendo que o revólver 
tá cheio de bala?

BOLOTA
Até o tampo. 765, cano duplo, macia e desordeira, com mira laser e 
infravermelho sinalizando onde vai doer. Produto da China de qualidade 
garantida. Não tem erro. É morte na certa.
 
BILE JOE
Tenha calma, não precisa tanto exagero. Se vocês preferirem, nem 
precisamos mais ensaiar a história, devolvo a grana pro dono e estamos 
todos conversados. Pego meu Cadilac e vou embora. O que acham?

LINDINHA
E a história, gente?

BILE JOE
Atenção, senhores passageiros com destino ao açude: embarque 
imediato. Última chamada. Apertem o cinto, retorne o encosto da cadeira, 
e quando os avisos luminosos estiverem acessos, permaneçam sentados. 
Tenham todos uma boa viagem. Olha o aviãozão vai partir.

 Bolota e Lombrinha aparecem de surpresa. Bolota veste um 
colete repleto de armas e carrega nas mãos um revólver. Lombrinha está 
armado com uma baladeira.

BOLOTA
(Apontando o revólver para Bile Joe) A casa caiu, mané. Passa a grana, 
senão tu vai morrer.

LOMBRINHA
(Apontando a baladeira para Bolota) Passa a Lindinha, senão eu vou te 
morder.

BILE JOE
E aí, galera, onde vocês estavam? Estávamos justamente falando de 
vocês.

BOLOTA
Preparando o teu funeral, seu pilantra.

LINDINHA
Respeite o homem, Bolota. Não está vendo que você está atrapalhando 
nosso ensaio?

BILE JOE
Pilantra não. Olha lá o respeito.

BOLOTA
Ensaio? Que ensaio o quê, Lindinha? Saia de perto desse vagabundo 
agora. Eu estou mandando.

LOMBRINHA
Saia de perto deste vagabundo agora. Eu estou pedindo.

LINDINHA
Mas logo agora que a gente ia pro açude?
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LOMBRINHA
Gostou? Fiz tudo isso só pra você ficar feliz.

BILE JOE
Tudo isso por uma justa causa.

BOLOTA
Causa justa é 
um tiro no meio 
dos teus olhos. 
Passa minha 
grana para 
cá.

BOLOTA
Que história é essa, Lindinha?

LOMBRINHA
De amor, Bolota.

BOLOTA
E por acaso agora teu nome é Lindinha, é, Lombrinha?

LINDINHA
Deixa o outro, Bolota. O pobrezinho só está me defendendo. Onde você 
estava, Lombrinha?

LOMBRINHA
Fazendo uns assaltos por aí.

LINDINHA
O quê?

BOLOTA
É isso mesmo. Esse gaiatinho aí fez o Lombrinha se disfarçar de bandido 
para nos assaltar e levar a minha grana toda.

LINDINHA
Verdade, Lombrinha?

LOMBRINHA
Pois é. 

LINDINHA
(Para Bile Joe) Que feio, moço! (Sai de perto de Bile Joe)

BILE JOE
Calma, eu posso explicar tudo. Detalhe por detalhe. Tintim por tintim.

BOLOTA
E vai mesmo, se não tu vai amanhecer com a boca cheia de formiga. 

LINDINHA
(Para Lombrinha) Espera um pouco... Você era o bandido lá do cinema? 
Não acredito. Me enganou direitinho.
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BILE JOE
(Para Lombrinha) Você me disse que ele estava te devendo uma grana, 
não foi? 

LOMBRINHA
Foi?

BOLOTA
Agora está falando de mim por aí, Lombrinha? Que amigo é você?

LINDINHA
Que amigo é você, digo eu. Você ainda não pagou o Lombrinha, Bolota? 
Desde aquela época?

BOLOTA
Paguei.

TODOS
Pagou?

LOMBRINHA
Foi mesmo? Tô lembrado não.

BOLOTA
Quero dizer... Eu vou arrumar o emprego pra ele na prefeitura, eu já disse 
isso.  Ele concordou.

LOMBRINHA
Foi mesmo. Ele disse que eu vou virar funcionário público com direito a 
crachá e tudo. Massa, viu.

BILE JOE
Quando ele for vereador? E se ganhar a eleição, coisa que acho muito 
difícil. Essa é boa!

LINDINHA
Pode pagar o Lombrinha agora, viu, seu Bolota da Silva!

LOMBRINHA
Precisa não. Deixa isso pra lá, galera. Besteira. 

BILE JOE
Sua grana? Esta grana é minha. Você pagou para assistir o cine 3D. 
Esqueceu, maluco?

BOLOTA
Mas eu não vi o filme 3D. Esqueceu, maluco? 

LOMBRINHA
Nem eu. Queria tanto assistir...

BOLOTA
(Imitando com chacota) Nem eu. Queria tanto assistir!

BILE JOE
Sim... Claro, tivemos um pequeno contratempo. Eu prometi que ia contar 
a história para vocês, e isso era o combinado.

LINDINHA
Foi sim. Verdade. Vamos, pode começar a contar a história.

BOLOTA
Que história que nada. Passa minha grana para cá! Não quero mais 
saber de nada e eu estou perdendo a paciência.

BILE JOE
Sua grana? Essa é boa! Do Lombrinha, você quer dizer.

LOMBRINHA
Minha?
BOLOTA
Do Lombrinha coisa nenhuma!

BILE JOE
Do Lombrinha sim.

LINDINHA
Que conversa é essa?
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BOLOTA
Lindinha, tu está de qual lado? Quer me ferrar também?

LINDINHA
Quero apenas justiça. Se você está devendo o cara, você vai ter que 
pagar.

BILE JOE
É isso aí. Mandou bem. (À parte) Eu quero só minha parte e cair fora 
desta cidade imunda.

BOLOTA
Agora deu mesmo. Passa a grana para cá. Eu não estou brincando, tu 
vai levar um tiro na cara. (Encostando a arma na cabeça de Bile Joe)

LINDINHA
Para com isso, Bolota.

BILE JOE
Tudo bem. Muita calma neste momento. 
Não precisa ficar nervoso. Eu vou entregar 
a pochete com uma condição.

BOLOTA
A única condição que eu 
estou vendo é tu levando um 
tiro na cara pra deixar de ser 

cara de pau.

BILE JOE
Acho melhor você não fazer isso.

BOLOTA
E por que não?

LINDINHA
Espera, Bolota, deixa o homem falar, pelo 
menos.

BILE JOE
(Para Lombrinha, sussurrando) Ei, seu paparuá! Recebe a grana que o 
cara está te devendo e depois a gente se ajeita. Entendeu? (Entregando 
a pochete para Lombrinha)

LOMBRINHA
Precisa não.

LINDINHA
Precisa sim.

BOLOTA
(Para Bile Joe) Passa esta pochete para cá.

BILE JOE
(Para Lombrinha) Pega a grana, seu otário, e cai fora. Vai fazer aquele 
negócio que tu falou... Lembra?

BOLOTA
E você, cale sua boca, que ninguém pediu sua opinião.

LINDINHA
Que negócio você ia fazer, Lombrinha?

LOMBRINHA
Que eu me lembre? Nada não.

BILE JOE
Lógico que ia, seu burro! Você me disse que ia fazer um trampo legal, 
que estava precisando da grana, que ia cair bem se ele pagasse agora... 
Lembra daquela nossa conversa? Tu falou sobre um negócio show de 
bola... Uma parada legal que tu tava tentando resolver faz um tempão... 
Lembra?

LOMBRINHA
Foi mesmo. Agora estou me tocando. Verdade.

LINDINHA
Está vendo, Bolota? O pobrezinho está precisando da grana.
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BILE JOE
Se eu fosse você, eu não me mataria.

BOLOTA
Por que não? Tu não faz falta no mundo mesmo.

BILE JOE
Você está esquecendo que quer ser um candidato? Em vésperas de 
eleição, quem vai votar num vereador assassino? Se você me matar, 
a polícia vem te perturbar. A justiça eleitoral vai te perseguir, tem que 
ter a ficha limpa. Eu sou famoso, rapaz. Todo mundo me conhece, se 
esqueceu? A imprensa vai me procurar. Olha os inimigos!

BOLOTA
Onde? Onde? Onde?...

LINDINHA
É mesmo, Bolota. Você vai ser um vereador. É melhor fazer do jeito que 
ele está dizendo, para ninguém se complicar.

 O telefone do Bile Joe toca.

BOLOTA
(Assustado) Que é isso? Os inimigos?

LINDINHA
É só o telefone dele que está tocando. Que exagero, eu hein?!

BILE JOE
Posso atender?

LOMBRINHA
Vá lá, meu irmão. Se garanta, doido.

BILE JOE
(Farsante) Alô... Fred. E aí, rapaz... Que negócio? Sim, aquele negócio... 
Pois é, rapaz, não deu certo... O cara desistiu. Foi sim... Achou muito 
caro, eu até tentei baixar um pouco, e ele não caiu... Quero dizer... Não 
aceitou a minha proposta...

BOLOTA
Tu não tá percebendo não, Lindinha? É mais um truque do pilantra pra 
enganar a gente. Se não fosse este papangu, nada disso tinha acontecido.

LOMBRINHA
Nem eu ia ganhar minha grana.

BOLOTA
E você não se meta.

LINDINHA
O Lombrinha tem razão. (Para Bile Joe) Qual a sua ideia, moço? Como 
você pensa em resolver essa confusão?

BOLOTA
Fala aí, cabeção.

LOMBRINHA
É, fala aí.

BILE JOE
Minha proposta é a seguinte: (Baixando o revólver) Eu entrego a grana 
pro Lombrinha, você paga suas dívidas com o cara, ele paga o projetor 
que ele quebrou, eu pego minha bike, dou o fora e estamos quites.

LINDINHA
Boa ideia. Justíssimo.

LOMBRINHA
Gostei também. Eu posso ficar com o projetor de cine 3D?

BILE JOE
Podemos negociar, quem sabe?

LINDINHA
E então, Bolota, pode ser assim?

BOLOTA
Primeiro ele me passa a grana, depois resolvo como eu mato ele.
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o sinal está falhando. (Simula interferência no aparelho) Vou desligar. 
Valeu camarada que maravilha... Eu te amo...  Já te ligo... Me espera. Já 
te ligo. (Desligando)

BOLOTA
Três... Vai morrer.

BILE JOE
Segura, Lombrinha. (Joga a pochete para Lombrinha)

BOLOTA
Seu filho de uma jumenta!

LOMBRINHA
Tá na mão. Valeu, chapa.

BILE JOE
Corre, Lombrinha, pega a grana e cai fora.

LOMBRINHA
E o projetor, quanto é? Pago à vista.

BILE JOE
Precisa pagar não. É seu. Vou te dar de presente o projetor 3D e os 
filmes. Todinho para você. 

BOLOTA
Olha o pilantra blefando de novo. Muito bom seu teatrinho, viu?

LOMBRINHA
Tem certeza, brow? Então vou nessa. Valeu.

BOLOTA
Vai pra onde, Lombrinha? 

LOMBRINHA
Vou resolver meu futuro agora mesmo. 

BOLOTA
Com o meu dinheiro? Que beleza!

BOLOTA
Com quem é que você está falando?

BILE JOE
(Para Bolota) É o Fred, meu chapa... (Para Fred) Não é nada não... É um 
cliente dizendo que o nome dele é Zé Mané...

BOLOTA
Que Zé Mané o quê? Desliga aí e passa a minha grana agora. Eu estou 
te avisando, viu? Vou contar até três.

LINDINHA
Não faça isso, Bolota. 

BILE JOE
Que dinheiro?... Não é nada não, é o cliente 
aqui, o Zé Mané, ele quer o troco.

BOLOTA
Aqui seu troco, seu rola bosta. Um... 
(Apontando o revólver)

BILE JOE
(Nervoso) Olha, Fred, a conversa 
está ficando boa, mas eu tenho 
que desligar agora... O Zé Mané, 
meu cliente, quer bater um papo comigo... 
Um papo de vida ou morte... Entendeu?

BOLOTA
Dois...

BILE JOE
E outra coisa, o projetor quebrou... Quebrou 
quebrando... Sei lá como... Eu te avisei que estava 
uma droga aquilo... E eu estou saindo de férias 
por uns dias, depois eu te ligo... O quê? Uma 
novidade? Não acredito... Sério? (Para Bolota) 
Calma, só um momentinho... (Para Fred) O 
quê?... É mesmo? Que maravilha! Repete que 
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Lindinha) Aqui meu cartão, caso a senhora ainda queira aquela aula de 
beijo técnico... Lembra?

LINDINHA
Obrigada, eu já tenho. Eu ia adorar aprender, o beijo técnico é tão bonito.

BOLOTA
(Para Bile Joe) Beijo técnico você vai receber da minha pistola automática 
na sua boca, se você não sair agora de perto de mim.

LINDINHA
Pronto, né, Bolota? Já pode guardar seus brinquedinhos todos. (Tomando 
o revólver e guardando) Tudo já foi resolvido. O rapaz não lhe deve nada, 
você pagou o Lombrinha. Agora vamos embora que eu estou muito 
cansada.

BILE JOE
Bom, gente, até mais... Desculpe os transtornos... Tenho que ir, o futuro 
me espera. Tchauzinho para todos. Vamos nessa, Rita? Vamos fazer 
fortuna.

BOLOTA
Fique parado aí, seu pilantra. 

LINDINHA
Ei, Bolota, deixa ele em paz. Não se pode ganhar todas, né? Você quer 
ou não quer ir ver meu colar de pérolas engilhadinho?

BOLOTA
Colar de pérolas engilhadinho? Tá bom, então vamos lá.

 Bile Joe pega o telefone e faz uma ligação. Lindinha fica ouvindo.

BILE JOE
(Ao telefone) E aí, Fred...

LINDINHA
Espera um pouco. Deixa eu ouvir esse babado.

BOLOTA
Deixa de ser curiosa, Lindinha.

LINDINHA
Com o dinheiro dele, Bolota. Esqueceu? Fica aí quieto. Vai com Deus, 
Lombrinha.

LOMBRINHA
Falou, galera. Vou nessa. (Sai de cena)

BOLOTA
Ei, vagabundo, agora sem grana e sem projetor, tu tá é lascado, né? 

BILE JOE
Em tese sim, e na prática não.

BOLOTA
Me conta, quanto é que o Lombrinha vai te pagar pela tua palhaçada? 

BILE JOE
Nada. Já disse. Ele me fez foi o favor de quebrar aquela geringonça 
ultrapassada. O cine 3D já era.

LINDINHA
Ultrapassada? Como assim já era? Você não disse que cine 3D era coisa 
de gente chique, de última geração?

BILE JOE
Era do verbo não é mais. Acabei de receber uma notícia que vai mudar o 
rumo da minha vida e a história da sétima arte.

LINDINHA
Eita! O que é? Conta pra gente.

BILE JOE
O cine 3D é passado. Compramos o holograma plus system.

TODOS
Holagra... o quê?

BILE JOE
O holograma é uma nova tecnologia que o cinema agora está utilizando. 
Deixa pra lá, depois vocês entendem. Eu já vou indo. (Entregando para 
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Ele me falou da cura divina, se eu quitar as dívidas com o senhor

Na minha igreja tudo lá é mais barato 
O dízimo é descontado e aceita cartão
Não pega fila pra pagar no crediário
Aceita cheque pré-datado e vale refeição

Compre um lugar no céu 
Com ar refrigerado e televisão
Com vistas pro além
Vizinho ao beleléu
Garanta sua salvação

Eu vou, eu vou, eu vou 
pro culto orar, eu vou.

BOLOTA
(Para Lombrinha) E 
então, maluco, cadê 
minha pochete?

LOMBRINHA
Está aqui. (Entrega)

BOLOTA
Menos mal. (Olhando dentro) 
Vazia? E cadê minha grana?

LINDINHA
A grana é dele, 
Bolota. Você não 
entende nunca. 

LOMBRINHA
Está bem segura.

BOLOTA
Menos mal. Vamos 
lá buscar minha 
parte.

BILE JOE
E então, voltei das férias... Naquela hora a ligação estava ruim. Então 
estou te ligando na verdade porque mudei de ideia. Férias só com muito 
dinheiro... Vamos tratar de negócios... Quando chega o equipamento 
aqui?  Beleza, então... Combinado. Pode mandar... Vou fazer a produção, 
então... Mesmo esquema, né? Te aguardo. Falou. (Desligando)

 (Falando no megafone em voz alta) É sábado à noite, única 
apresentação em sua cidade: OdeonCineClub. Venha se deliciar com 
o fantástico mundo do cine holograma. Imperdível. Um filme de amor, 
aventura, ficção, comédia e suspense. Sucesso em todas as praças, 
recorde de público... (Sai de cena na bicicleta)

LINDINHA
Eu queria tanto ver esse negócio de holograma. Deve ser legal.

BOLOTA
Vai começar tudo de novo, é?

LINDINHA
Tá bom, deixa pra lá.

Lombrinha, Lindinha e Bolota

 Lombrinha aparece de longe, cantando. Carrega nas costas o 
projetor 3D quebrado.

BOLOTA
Olha lá o Lombrinha.

LINDINHA
(Gritando) Vem cá, Lombrinha.

LOMBRINHA
(Cantando)

Estava precisando de ajuda 
Fui procurar um irmão meu que era pastor
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LINDINHA
Bem empregado, pior seria se tivesse ficado nas mãos de um bando de 
babão eleitor. Trabalha de novo e consegue mais. Vão os dedos e ficam 
os anéis.

LOMBRINHA
Pois é.
LINDINHA
Lombrinha, e esse projetor de 3D que você ganhou, será que não ajeita? 
Você é tão inteligente de ajeitar as coisas. Você sabe remendar pneu, 
quem sabe não conserta o projetor? Eu queria tanto ver o filme de amor. 

LOMBRINHA
Será que eu consigo? Eu também queria tanto ver o filme de amor... Vou 
dar um jeitinho aqui. Acho que vai dar certo. Uns palitinhos e umas ligas 
de borracha, uns pedaços de arame... Vai ficar show de bola!

LINDINHA
Vamos lá para casa, então? Enquanto você ajeita o projetor, a gente 
fuma um, toma um cafezinho com bolacha, como nos velhos tempos... e 
depois assistimos o filme. O que acha?

LOMBRINHA
Para sua casa? Café com bolacha? Vai ser legal, que a fome aqui é 
grande.

BOLOTA
Ei, para onde você pensa que vai, Lindinha?

LINDINHA
Assistir filme 3D.

BOLOTA
Que filme 3D? Vamos embora que é o certo.

LINDINHA
Pode ir, depois apareço por lá.

LOMBRINHA
Falou, Bolota. Até já. (Saindo de cena)

LOMBRINHA
Buscar? Eu já fiz o que tinha que fazer com a grana.

BOLOTA
E o que era tão importante que tu tinha pra fazer com aquela grana toda?

LOMBRINHA
Fui alimentar minha fé.
BOLOTA
Não me diga que você jogou na loto aquela grana toda?

LOMBRINHA
Não. Tu é doido, é? Dei pro pastor da minha igreja, como oferta.

BOLOTA
Tu deu pro pastor a minha grana como oferta? Eu não acredito. 

LINDINHA
Para que você deu a grana para o pastor, Lombrinha?

LOMBRINHA
Fiz uma oferta durante o culto e ele vai pedir a Deus para Bolota ganhar 
a eleição de vereador. Assim, posso arranjar meu emprego na prefeitura. 
Né massa não?

LINDINHA
Que lindo, Bolota! Olha só! Isso tudo para te ajudar. Isso é que é amigo.

BOLOTA
Que droga, Lombrinha! Que vacilo!

LINDINHA
Você é muito mal agradecido, né, Bolota? O cara pegou a grana dele 
para te ajudar e você fica aí resmungando.

BOLOTA
Eu não entendo vocês dois. Estão ficando pirado? Minha grana nas 
mãos da igreja? Trabalhei duro para conquistar tudo isso e agora assim, 
do nada, desaparece. Eu não acredito.
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BOLOTA
Ei, galera, espera aí. Eu vou fazer o quê?

LINDINHA
Vai para os teus amigos, no açude. Os eleitores babão. Vai pra perto dos 
caras que você considera tão importantes!

BOLOTA
E o colar de pérolas “engilhadinhas” que você me prometeu? Lindinha, 
volta aqui... Vamos ouvir meu paredão... Ei, Lombrinha... Esperem por 
mim!... 


