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Palco vazio, coberto por um grande pano azul, suavemente iluminado.

N.ARRADOR - Era uma vez, no meio, bem lá no meio do mar, um poucadinho de água
que queria subir para o céu.

A !t17 vai subindo em resistência, mudando de cor.

NARRADOR - Aquele pouquinho de água esperou o sol ficar bem forte e então pediu:
ÁGUA -

Sol, Pai Sol que brilha forte lá no alto, me esquenta hoje mais do que
todo dia, porque hoje eu quero virar vapor, quero subir até o céu.

A luz continua subindo atéficar muito brilhante.
Música.
Lentamente, o pano azul começa a subir, flutuando, incerto no ar.

NARRADOR - E o calor fez a água se separar em gotinhas. Gotinhas tão pequenininhas
que flutuavam no ar. Era o vapor. E o vapor foi subindo, foi subindo,
subindo ...

o pano

azul desaparece no alto do palco.

NARRADOR

- Até que chegou lá em cima, no mais alto do mais alto do altíssimo,
onde faz muito frio.
Então as gotinhas do vapor, pra se esquentar um pouquinho

foram

chegando uma pertinho da outra e foram se juntando, se juntando até que
se transformaram em lindos flocos de neve.

Na boca de cena, fechando o palco, desce lentamente uma cortina transparente coberta
de grandes flocos de neve com seus belos rendilhados.
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NARRADOR - A neve cobriu os picos das montanhas mais altas, onde ainda faz muito
frio, e continuou caindo pelos vales. Porém, quando chegavam ao chão
da terra mais baixa, os flocos de neve derreteram, viraram água outra vez.

A cortina de neve desliza para o chão, cobrindo tudo e sendo retirada, por baixo da
rotunda ao fundo.

Ni\RRADOR - E a terra, que estava seca, bebeu depressa toda a água.
A água que queria voar para o céu acabou ficando presa na terra.

o palco

está novamente vazio.

No centro da rotunda preta do fundo, vê-se um pequeno ponto branco.

NARRADOR - Mas no alto da montanha, bem no pico, bem lá em cima, sobrou um
floquinho de neve sozinho. Lá do alto, ele podia enxergar o mundo
inteiro. E pensou assim:
FLOCO -

Bonito. Paisagem bonita, bela vista ... Mas ... Mas ... O que é que eu estou
fazendo aqui? Eu, que sou só um floco de neve, tão pequeno, no lugar
mais alto de todos. Acho que era melhor ficar mais lá embaixo, lá, junto
com o resto da neve, com os outros flocos meus irmãos. Lá que é o meu
lugar.

NARRADOR - E foi então o floquinho e saltou da montanha para encontrar com os
outros.

Do centro da rotunda, despenca aos poucos um grande pano branco que cobre o palco.

NARRADOR - Mas quanto mais ele rolava, maior ele ficava.
Virou uma bola de neve, que foi crescendo, crescendo, até que VIroU
avalanche.
E era uma avalanche tão grande que cobriu a montanha inteira.

o pano

branco transborda do palco até o chão da platéia.

Mudança de luz.
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NARRADOR - E quando chegou o calor, e o sol brilhou forte no céu, essa foi a última

neve a derreter.
Por trás da rotunda, rente ao chão, recolhe-se o pano branco.
Ao desaparecer, ele revela uma grande Pedra no centro de um tapete de flores.

NARR.J\.DOR - Na montanha, tinha uma pedra. E a pedra pensou assim:

PEDllA -

O que é que eu estou fazendo aqui, no meio de todas essas flores que
nasceram com o calor? Eu quero é ir lá pra baixo, junto com as minhas
irmãs que estão naquela estradinha.

A Pedra vai rolando, rolando sobre o tapete de flores que vai sendo puxado para uma

das coxias.
Pela coxia oposta, entram rolando outras pedras, que se ajustam formando

o

calçamento de uma estrada.
A Pedra se junta a elas, mas não se encaixa.

NARRADOR

- O que a Pedra não sabia é que por aquela estradinha passavam
carroças ...

Passa urna pequena carroça sobre as pedras.
As pedrinha)' gernem.
A carroça desloca a Pedra solitária, que contém seu gemido.

NARRADOR - ...cavalos que pisavam com força ...

Passa um grande cavalo marrom.
As pedrinhas gemem.

A Pedra solitária é jogada de um lado para outro entre as patas do cavalo, mas não
geme.

NARRAJ)OR - ...as vacas que iam pastar...

Passa urna grande vaca malhada.
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As pedrinhas gemem.
A Pedra solitária é chutada de um lado para outro pela vaca, mas não geme.

NARRADOR - ...meninos que iam estudar ...

Passa um moleque com cara de quem está fugindo da escola.
As pedrinhas gemem.
A Pedra solitária treme.

o moleque
-

comeca
a chutar a Pedra corno se • fosse uma bola.
>

NARRADOR - A bela Pedra logo ficou machucada, toda suja e dolorida. Mas não podia
mais voltar para a montanha, porque as pedras só sabem descer rolando o
morro, mas nunca sabem subir.

o moleque

sai chutando a Pedra.

Um tempo de palco vazio.
Um grande gemido láfora.
A Pedra entra voando, chutada para LI cena.

NARRADOR - Um dia, a Pedra levou um chute, e foi parar muito longe.

Pelo lado oposto do palco, entra uma outra pedra igual, só que metálica e brilhante.
A pedra Metálica bate na Pedra.

PEDRA-

Ai, ai! Que que é isso? Eu nem conheço você, por que é que está me
batendo?

MET ALICA - Espere um pouco.
PEDRÂ-

Que esperar o que! Pare com isso! Já não chega o que eu apa:nhei na
estrada. Era cavalo, vaca, menino ... Agora você! Uma pedra não devia
bater em outra pedra, por que é que está

me batendo? Pare, pare, pare!

MET ÁLICA - Quieta! Se você agüentar um pouquinho, vai ver que coisa mais linda vai
acontecer com você.

Metálica bate na Pedra que geme dolorosamente.
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Entre as duas cintilam as primeiras faiscas.

PEDIV\-

o que?

lVIETALICA - Faíscas! Para acender o fogo!

ivlusica. Black out.

o palco

se incendeia de falscas (pequenos fogos de anificio, estrelinhas) voando no

vento,

Nó centro do palco acende-se umafogueira quepode serfeita com um ventilador efitas
de papel ou pano esvoaçantes, lias cores do fogo (e que deve parecer mesmo artificial,
uma reoresentacão do ./tioeo.
de vlato, nem lima imaeem
realista do fogo)
b
~ não o FaCTo
CJ
b'
c» .
.1

j

.1

N..ARRADOR - Ele era alegre e brincalhão. Corria pela madeira, dava voltas, pulava.

() fogo do ventilador se expande. Pode virar uma tirada de tecido pintada lUIS cores do
fogo, iluminada como fogo que tremula desde o chão até sumir no alto do palco.

N.AF~~I\DOR - Mas foincando

ambicioso,

querendo

subir cada vez mais alto

Resolveu, ele também, como a água, que ia subir para o céu.
Deu um pulo muito grande, soltou-se do toco de lenha ...

A labareda de pano dança no foco, de repente, sobe, sobe, sobe ...
E desaparece no alto do palco.

NARH,ADOR - E desapareceu.

O fogo tinha esquecido que quem dava força para ele era a madeira seca,
madeira que já foi árvore, madeira que já foi viva, teve folhas, flores,
frutos ..,

Durante a narração,

o palco se acende lentamente:

transformou-se

num bosque

verdejante, com grandes árvores enchendo todo o espaço.
No centro, o Cedro, mais alta de todas, o Cedro grosso e frondoso, dormindo.
Ao fundo uma Castanheira muito carregada defrutos.

A direita)

a Ameixeira e ()Pessegueiro bem próximas.
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À esquerda, um pouco isolada, a Arvorezinha; menor de todas. presa a uma estaca seca
e nodosa.

Adiante uma cerca de espinhos.

~1{

VOREZIN".tfA - (sacudindo) Vara! Ô, vara de madeira velha e seca Sai pra lá' Você
tá muito perto de mim. Vê se desgruda. Chega mais pra lá, tá bom? Ahhl

A A rvorezinha se sacode, mas a vara não cai.

ARVOREZINHA

- Nossa! Que cerca de espinhos tão feia! Toda arrepiada, enrolada.

Vá embora, vá, cerca horrorosa! Você me irrita! Ahh!

Um lindo lagarto, todo escamado de vários tons de verde, sobe pelo tronco da
A rvorezinha.

Ela estremece toda.

ARVOREZIN'rlA - Ai, ai, ai! E agora um lagarto: Um lagarto verde, nojento, subindo
pelo meu tronco. Sai daí, bicho feio, sai, sai, sai.
LAG ARTO - Árvore, árvore, linda árvore, arvorezinha que está crescendo tão forte,
saudável, bonita, pode xingar à vontade. Na minha idade, já ouvi de tudo
na vida. Não preciso que você goste de mim. Tem outras árvores no
bosque."
ARVOREZINHA - Então sai, sai, sai ..,
LAGARTO - ... mas não posso permitir que você fale assim com essa velha e sábia vara
que está amarrada em você.
ARVOREZINHA - Velha, tudo bem, mas sábia? Desde quando? Essa vara horrenda?
LAGARTO - Humml Você não sabe, não, arvorezinha,

que é a vara que está te

segurando pra você não cair no chão enquanto ainda não tem força pra
ficar em pé sozinha?
ARVOREZTh'HA - Hum! Eu, hein? Que audácia me dizer uma coisa dessas!
LAGARTO - Árvore, árvore, linda árvore, arvorezinha tão linda, seu tronco está tão
limpinho, não tem nenhum arranhão. Será que não sabe, não, que é
aquela cerca de espinho ali que está te protegendo contra os bichos da
floresta?
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ARVOREZINHA

- Era só o que faltava! Dizer que eu dependo de uma cerca de

espinhos toda emaranhada desse jeito. Sai daí, bicho feio, sai, sai, sai...
Jái

Ela sacode asfolhas, o Lagarto desaparece .
.AArvorezinha ajeita melhor sua pose e se imobiliza.

PESSEGUEIRO - Ameixeira, Ô, Ameixeira. Olha lá, minha amiga, aquela Castanheira o
que tem de fruta" 1 Lá, Ó, aquela lá, tá vendo?

As duas se retorcem para olhar para o fundo da cena.

AMEIXEIR.A. PESSEGUEIRO

Uhm-hum.
- Por que que ela dá tanta fruto e eu dou só um pouquinho só? Ahn?

Ahn? isso não fica assim, não pode ficar assim. Eu também quero dar
aquele montão de fruta, poxa.

Al'v'íElXElRA - Ih, acho melhor você não tentar, hein, Pessegueiro. Já reparou bem
como a Castanheira tem galho grosso? Olha só! Ixe! Olha que tronco
enorme ... Deixa ela com aquele mundaréu de fruta. Você, trate você de
dar os seus pêssegos bem sossegado que já tá muito bom, tem gente que
nem fruta não dá. Conselho de amiga: o que interessa é a qualidade, não
a quantidade.
PESSEGUEIRO

- Ah, vá, vá! Antipática! Eu que pensei que você era minha amiga ...

Não vem falando de cima pra baixo comigo assim, não. Eu faço o que eu
quiser, tá bom? Se eu quiser arrebentar de dar fruta eu arrebento e
ninguém não tem nada a ver com isso, tá?

Alv1ElXElRA - Tá. Você que sabe.

o Pessegueiro

se apruma, empina o tronco, sacode um pouco asfolhas.

Respirafundo,

grunhe, geme, num grande esforço vegetal.

PESSEGUEIRO

- Vamos lá, minhas raízes, entrem bem fundo na terra. Bebam

bastante, comam bastante. Eu quero ficar muito forte. E vocês, minhas
folhas lindas, respirem bem fundo, tomem bastante sol.
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Os galhos do Pessegueiro aos poucos se enchem deflores brancas e rosadas.

PESSEGUEIRO

- E cada florzinha dessas vat VIrar uma fruta bem grande, bem

cheirosa, bem gostosa quando chegar a hora certa.

A1úsica de tempo passando, o Pessegueiro espera batendo

UJn

pé de raiz no chão.

PESSEGUEIRO - Pronto! Já está na hora .
.A~vIElXElRA - Não está, não. Ninguém ainda está dando fruta por aqui.
PESSEGUEIRO - Nem te ligo, Ameixeira.

AlVIElXEIRA - Tá bom. Não está mais aqui quem falou.
- É hora, sim. Vamos lá. (faz força) Huuuummrnmm!

PESSEGul:,jRO

Um pêssego!

(brota um grande pêssego corado num galho) Dooooooois pêssegos'
Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.

Ele perde o fôlego de contar cada vez mais depressa, à medida que seus galhos vão se
enchendo de belissimos pêssegos amarelo-alaraniados.
A árvorefica exageradamente carregada defrutos.

PESSEGUEIRO

- Milhares, milhões de trutas ... Mais! Mais, eu quero mais ... Muito

mais ... Eu quero ainda mais frutas!'!

Ele começa a oscilar, a tremer, perdendo o equilibrio.

PESSEGUEIRO

- Ai ... só mais uma dúzia ... ai, ai... como pesa! Mais um?

que agora chega? ... ai, ai.; Mas eu sei que quero mais ... mais

aI
ai

será
ai,

ai... que que é isso? Parece que os meus galhos ... Ai! Os meus galhos,

Gemendo, ele pende um galho, depois outro e vai cedendo, cedendo, até despencar.
Fica no chão, gernendo baixinho, desmantelado em vários galhos separados.
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PESSEGUEIRO - Ah, que pena! Que grande pena! Fiz tanta força para ter todas essas
frutas tão lindas, me arrebentei por causa delas e agora elas vão todas
apodrecer aqui no chão. A minha obra, o meu produto, pedaços de mim ...
AMEIXEIRA - Ah, bem feito. Viu? Eu não falei? Eu bem que avisei: quem tudo quer
tudo perde. Isso me faz lembrar uma figueira amiga minha que cresceu
na abeira da estrada. Quer dizer, amiga-amiga não era, não. A mãe dela é
que era amiga da minha mãe. Quer dizer, as duas tinham crescido juntas
no pomar de um fazendeiro. Daí, o fazendeiro deu uns figos dessa árvore
mãe pra um menino e o menino foi comenda pela estrada. Quando
chegou bem lá longe, o menino enjoou de comer figo e jogou o figo na
terra. E desse figo, que tinha nascido da figueira que tinha crescido junto
com a minha mãe é que nasceu na beira da estrada essa figueira que eu
estou falando.
Bom, essa figueira aí, ela nunca que dava figo. Nunca! Vivia seca,
esturricada na beira da estrada e ninguém olhava pra ela. Ninguém. Ela
vivia suspirando,

sempre choramingando

pra tudo quanto é árvore

vizinha, para o vento, para os passarinhos que queria dar figo que nem as
outras figueiras. Lógico, coitada, pra que que serve uma figueira se não é
pra dar figo, não é? Ela vivia suspirando até que uma vez ela resolveu,
igualzinho que nem você, Pessegueiro, está ouvindo? A figueira passou o
ano inteiro tentando, tentando, tentando, até que no fim do ano, sabe o
que aconteceu? Ela de repente, de um dia para o outro, ficou toda coberta
de flores, todinha, ficou linda. Todo mundo que passava na estrada
olhava, sacudia a cabeça e seguia em frente com a boca cheia de água
imaginando os figos que ela ia dar. E não era só gente que achava ela
bonita, não. As abelhas ficaram assanhadíssimas. Uma falou pra outra, a
outra falou pra outra, e pra outra e pra outra, aquilo a figueira estava que
só zunido de abelha querendo pegar o pólen das florzinhas dela. Aí, vai,
então, chegou o calor e as florzinhas foram virando figos. E aqueles
figuinhos verdinhos foram crescendo, crescendo, o sol foi fazendo os
figos ficarem maduros, inchados, perfumados, uma delícia! Aí, sabe o
que que aconteceu? Ela ficou tão cheia de figos, mas tão cheira, tão
cheia, que todo mundo que passava na estrada queria apanhar um. Era
uma correria; todo dia, todo dia, todo dia. É. Todo mundo querendo
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comer os figos dela. Primeiro pegaram os que estavam mais em baixo,
depois, começaram a puxar os galhos dela pra pegar os que estavam mais
em cima, depois puxavam os galhos altos com um pau pra pegar mais
fruta, quebraram

os galhos dela, até pedra atiraram na coitada. É.

Chegaram a subir no tronco dela, coitadinha. Dai, quando os figos
acabaram, passou uma velha má com uma bengala na mão, cutucou
daqui, cutucou dali, procura que procura, não achou figo nenhum, ainda
bateu na figueira com a bengala. A pobre da figueira ficou ela lá, toda
arrebentada, toda murcha na beira da estrada e ninguém mais olhava pra
ela de novo.

Ah, mas foi bem feito pra ela também. Isso me faz lembrar também
aquela história daquela ...
CEDRO (despertando, com voz muito grave) - Quieta, Ameixeira, cale a boca. Chega

de tanto falar. Você está me incomodando. E eu sou o Cedro, a maior
árvore deste pedaço da floresta. Você tem de me respeitar, de me
obedecer.

Sabe o que mais? Não quero você aqui. (grita) Tirem a

Ameixeira de perto de mim!

Entra um Jardineiro obediente, representado por um ator, que retira a Ameixeira com
grande esforço, resmungando.
(Ela pode também ser removida com um gancho comprido.)
(Ou com a mão de um dos manipuladores se os bonecos forem pequenos.)

CEDRO -

Ah, o silêncio afinal.
Mas o que é isso? O que vejo? Esse estúpido Pessegueiro caído no chão.
E todos esses frutos apodrecendo no chão. Que cheiro horrível! Está
estragando a minha paisagem. Quem passar por aqui nem vai poder parar
para admirar a minha enorme beleza. Tirem daqui o Pessegueiro, tirem.
Tirem logo!

Entra o Jardineiro e obedece, arrastando com o próprio tronco do Pessegueiro todos
os pêssegos caídos no chão.
(A árvore caida pode também ser retirada com o gancho comprido, levando com ela os
frutos caídos no chão.}
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(Ou pode ser retirada pela mão do monipulador.)

CEDRO-

E aquela Castanheira?

Sempre isolada num canto, dando suas frutas

como quem não quer dar, embrulhadas em espinhos.
Não quero essa Castanheira perto de mim. Que seja removida. Já!'

Entra o Jardineiro e obedece, retirando a Castanheira.
(.4 árvore pode também ser retirada com o gancho comprido.)
(Ou pode ser retirada pela mão do manipulador.)

CEDRO-

Como? Já não bastam os espinhos da Castanheira,

essa cerca vem

também crescer espinhos assim tão perto de mim? Não gosto de planta
com espinho. Só tem espinho que espeta quem tem medo dos outros. Eu
não tenho medo de nada. Removam da minha frente aquela cerca de
espinhos! Agora, já, imediatamente!

Entra o Jardineiro e obedece.
(A cerca pode também ser retirada com o gancho comprido.)
(Ou pode ser retirada pela mão do manipulador.)

CEDRO -

E você? O que é que está olhando, Arvorezinha?

ARVOREZll\i1fA - Eu? Nada, ué. Olhar não tira pedaço, tira? Antipático!
CEDRO - (rindo, altivo) Ha, ha, ha, ha, ha... Tão pequena e tão orgulhosinha. Está
achando

que vai crescer,

é, está? Acha que é muito

importante,

levantando o nariz e empinando a cabecinha pros outros ... Pois olhe bem
para mim. Olhe bem. Os meus galhos lá de cima, são os mais altos da
floresta. Já viu um tronco mais forte, mais reto, mais elegante que o meu?
E todos os anos eu, sozinho, cresço mais que todas as outras árvores
juntas. Olhe as minhas folhas, pode olhar: brilhantes, sedosas, bonitas. Eu
sou a árvore mais bonita da floresta.
ARVOREZINHA - (com total desdém, virando para o outro lado) Rum!
CEDRO - (estremecendo,

enfurecido, grita) Tirem daqui essa arvorezinha

Tirem imediatamente! Eu estou mandando!' 1

metida.
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ojardineiro

entra e vai arrancar a arvorezinha. Elafica pregada no chão.

O •jardineiro

coca
a
>

cabeca. Pensa. Tem uma idéia: arranca a estaca de madeira.
J

A Arvorezinha oscila para um lado, oscila para o outro, para a frente, para trás.
E cai no chão com um grilo.

O Cedro ri, caçoando dela.

o ator jardineiro

carrega a Arvorezinha e sai do palco com ela.

(4 cena pode ser resolvida com o gancho ou com a mão do manipulador.)

CEDRO-

Pronto, agora sou o dono exclusivo de todo este pedaço da floresta.
Nenhuma outra árvore para atrapalhar a minha majestade e altivez.

o som

do vento começa a soprar baixinho e vai crescendo.

O Cedro oscila suas folhas, cantarolando satisfeito.
O vento vai ficando mais forte na trilha sonora.
O Cedro começa a oscilar mais.

CEDRO-

o que

é isso: Nunca ventou assim tão forte por aqui.

Todas as minhas folhas arrepiadas

de frio, todos os meus galhos

tremendo de um lado pro outro.

Ai 1... Até meu tronco está tremendo.
Parem o vento. Parem!
Parem o vento, já disse!

Uma Formiga, carregando com esforço um Grão d.e Trigo, entra em cena.
Pousa o Grão de Trigo para descansar.

Enxuga o suor da testa, olha o Cedro que fala:

CEDRO-

Já mandei parar esse vento horrível! De onde saiu essa ventania toda? De
onde?

FORMIGA - Vento? Que vento? Aqui em baixo eu não estou sentindo nada. Essa é a
vantagem de ser pequena. Calam, Cearão. Por que ficar tão agitado?

CEDRO -

Não sou eu, não. É o vento que está me agitando. Esse vento tão forte
que está quase me derrubando. Nunca ventou aqui antes, no meu pedaço
da floresta ...
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FORMIGA - Vai ver que é porque antes tinha uma porção de árvore por aqui. A
Castanheira, a Ameixeira, o Pessegueiro, aquela arvrinha nova que ficava
ali assim, tão bonitinha, tão metidinha e orgulhosa a coitadinha. Todo
mundo lutava junto contra o vento e ele perdia a força.
Você quis ficar sozinho, não quis?
Pois agora lute com o vento sozinho, Cedrão.

A Formiga levanta com esforço o Grão de Trigo e sai carregando.

O vento continua aumentando,

o

Cedro oscilando cada vez mais.

Até que, soldando um gemido, ele cai com grande ruido ao chão.
Tudo estremece. Até a platéia se possível (com um som subgrave poderoso.)

FORMIGA - (entrando) Cadê o Cedro que tinha aqui?

TRIGO -

Caiu.

FOR..l\HGA - Quem falou?
TRIGO -

Eu falei.

FORlvilGA - Ah.
TFJGO -

Tá cansada, Formiga, tá?

FORJ'vHGA - Cansada eu estou, mas tenho de te levar pro formigueiro. Vamos lá.

TRIGO -

Espere um pouquinho. Por que você não me deixa aqui, no meio deste
campo?

FORNITGA - Porque tenho de levar você pra minha casa. Quando chegar o tempo do
frio a gente não vai ter comida que chegue. O meu formigueiro tem muita
formiga. Eu tenho milhares de irmãs. E todas têm de levar pra casa toda a
comida que encontrar.
TRIGO -

Ah, mas eu não sirvo só pra comer, não, sabia?
Eu também posso servir de semente. Eu sou um só, mas se você me
plantar na terra, depois de um ano eu viro uma espiga e te dou cem grãos
de trigo ainda mais bonitos do que eu.

FORMIGA-

E?

TRIGO -

E.

FORMIGA - Cem grãos em vez de um?
TRIGO -

Eu prometo.

FORMIGA - Ah, mas isso é mágica. Corno é que você vai fazer isso? Quero ver.
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TRIGO -

Você faz um buraquinho, me bota lá dentro dele, me cobre com terra e
espera passar um ano. Aí você volta e eu já vou ser uma planta. Não é

mágica. É a vida.
FOR1\l1GA - E

TRIGO -

se você fugir?

Como? Eu não tenho pernas. Só posso ir aonde me levarem, não posso
andar sozinho.

FOR~vI1GA - V ocê não vai me enganar?

TRIGO -

Juro.

FORMIGA - Então tá bom.

Ela abre espaço em um montinho de pano ou de qualquer material sobre o paleo.
Rola o Grão de Trigo para dentro do buraco, tampa e sai falando:

FORl\lIGA - Cem grãos de trigo em troca de um' Até que é bom. (ela muda
subitamente de direção, atravessa o palco em sentido contrário ao que
seguia) Mas não deve dar certo, é bom demais pra ser verdade. Quem

que vai querer trocar cem por um? Mas ele prometeu. Jurou até. Bom,
vamos só ver. Será que não era melhor eu levar esse um aí mesmo? E se
não dá certo essa história? (ela muda subitamente de direção, atravessa o
palco em sentido contrário ao que seguia) Ma e se der? Cem grãos por

um. Que bom. É só esperar.

A Formiga sai.
Música.
A luz muda, resta só um foco sobre a mantinha.

De dentro dele começa a brotar urna linda e gigantesca Espiga de Trigo.
Quando está ereta, inteira, a luz sobe e a Formiga retoma.

FORIvIlGA - Pronto, já passou um ano inteiro. Já fez frio, já fez calor, já fez mais ou
menos, já choveu e já fez sol. Vamos ver se o grão de trigo não me

enganou.

Depara com a Espiga e quase cai de susto.
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FORi\,uGA - Que que é isso? Foi aqui que eu plantei meu Grão de Trigo no ano
passado Em vez de cem grãos nasceu essa plantona. Eu sabia! Ele me
enganou!
ESPIGA-

Não enganou, não, Formiga. Eu sou a espiga que nasceu do Grão de
Trigo.

FOP,--MIGA - É. A senhora até que é bonitona, mas o grão tinha me prometido cem
grãos de trigo. Cadêle eles?

ESPIGA-

Á

Ele cumpriu a promessa. Olha só.

Espiga se sacodefazendo cair os grãos de trigo pelo palco.

A Formiga. bate palmas contente e começa a catar os grãos rapidamente, levando-os e

despejando fora do palco.

ESPIGA-

Viu só?

FORlVIIGA - Vi, sim. Que bom! Agora eu vou ter comida pra durar um ano inteiro.
ESPIGA-

E pro ano que vem?

FORMIGA - (pensa um pouco) Ah, pro ano que vem acho que vou plantar estes dois
Grãos de Trigo aqui. Se um grão deu mais de cem, dois grãozinhos vão
dar mais de duzentos. Muito obrigada, Espiga.

ESPIGAÁ

De nada. Até mais ver.

Formiga sai, cruzando com uma enorme Lagarta cabeluda que entre reclamando.

lAGARTA
.
L'
" ~ - A'
11, ai.

li'
•
1'\.1,aI.

T~o cuma fame ...

Ela rasteja um pouco mais e depara com a Espiga.

LAG~RTA - Êpa, que espigona mais linda! Vai dar pra encher bem a minha barriga.
Desculpe, dona Espiga, mas eu vou morder a senhora. Ai, ai.
ESPIGA-

Pode morder, Lagarta, pode morder. Eu já fiz o meu trabalho. Já dei
todos os meus grãos de trigo. Vou até ficar contente de servir de comida
pra senhora.

LAGARTA - Ai, ai. Senhora, não, senhor. Todo mundo confunde: o nome é lagarta,
mas eu sou muito homem, sim, senhora. Ai, ai.
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A Lagarta vai rastejando Espiga acima, jazendo com que ela se curve para o chão.
Deitada sobre a espiga, mordisca lenta e delicadamente. Suspira fundo.

LAGARTA-

Ai, ai.

ESPIGA -

Por que é que está tão triste, seu Lagarta? Não tá gostando de mim?

LAGARTA - Não, não. Quer dizer, sim, sim. A senhora até que tem um gosto bom. Aí,

ai... Mas sabe o que que é? Todos os outros bichos sabem fazer tanta

.

COIsa ...

Tem o vaga-lume, tão lindo, piscando a luzinha lá dele feito uma estrela
do céu.
Tem o grilo, tão verdinho, que sabe pular tão alto e cantar bonito de

noite.
T em as abelhas zunindo, bzzz, bzzz, voando pelo ar, pulando de flor em
flor, fazendo mel.

Tem a aranha que faz aquelas teias de renda dependuradas das folhas.
Tem as formigas que cavam tantos túneis pelo chão.
E eu ... Eu não sei fazer nada. Só me arrastar por aí e comer as minhas
folhas e fazer fio. Ai, ai. ..
ESPIGA -

Ah, mas com o seu fio o senhor vai fazer uma linda casa, não vai?

LAGAR_TA - Ai, ai ... É, acho que vou.

Lagarta desliza para o chão. A Espiga se empertiga outra vez.
A Lagarta puxa de dentro da barriga um fio muito comprido que vai enrolando no
próprio corpo.
A luz vai baixando em resistência.
Acende-se subitamente e no centro do palco há um casulo vibrando.

LAGARTA - Ai, ai ... Já fiz a minha casa. Estou trancada aqui dentro já um tempo, um
ternpão. Ai, ai ... É só esperar, esperar, esperar... Vamos ver o que
acontece.

Uma breve vinheta musical.

De dentro do casulo, surgem pernasfinas e uma cabeça que se espreguiçam e bocejam.
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BORBOLET A - Ai, ai...

A Borboleta sai de dentro do casulo, desdobrando lindas e imensas asas azuis.
Ela dança pelo palco, enquanto ao fundo desfilam grandes flores coloridas.
A Borboleta dança, tocando todas elas.
Por último, entra em cena o ventilador do fogo com as chamas brilhantes dançando.
A Borboleta se extasia, tremendo as asas.

BORBOLETA - Ai, isso, sim, que é flor bonita! É a flor mais linda que já vi.
Tantas pétalas, tão vivas, tão coloridas, dançando. E como brilha! Deve
ter o perfume mais delicioso do mundo! Deve estar cheia de pólen!

Ela toma impulso e voa rapidamente para as chamas.
Debate-se entre elas um instante e cai no chão, as asas chamuscadas.

BORBOLETA-

Ai, ui! Como é quente! \
O que foi que aconteceu? Eu estou tonta, minhas asas estão queimadas ...
Será que foi essa 11m? Mas não é possível' Isso é uma flor. Uma flor tão
bonita ... Não pode me fazer mal. Alguma coisa me aconteceu, mas não
pode ter sido a flor.

Levanta-se, sacode as asas, se recompondo.
Toma impulso e voa novamente para o fogo.
Dessa vez se debate mais, gemendo e cai no chão, as asas esfarrapadas.

BORBOLETA - Ai, ui. Que boba eu sou! Que tonta fui!
Achei que era a flor mais bonita do mundo e já fui pulando em cima dela
sem pensar ...
E essa flor é só o fogo.
Fogo que pode ser bom, pode dar luz e calor, fogo que queima também,
que queimou as minhas asas. Ai, ai ...

Música.
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Penosamente, ela vai saindo, arrastando as asas chamuscadas pelo chão.

De repente, ouve-se um grande ruido de água caindo e o grande pano azul da água é
atirado no palco, cobrindo afogo e dominando tudo.
O pano azul sobe pela boca de cena, até a metade da altura corno uma cortina

transparente.

o pano oscila suavemente,

ondulando como um lago cortado ao meio.

Atrás da cortina, sob a água, uma enorme Ostra desliza para a cena.
Lentamente ela se abre.
E torna afechar-se, subitamente.
Vai se abrindo outra vez, de mansinho.

OSTRA-

Tenho de tomar cuidado. Estas águas estão cheias de caranguejos, de
lagostas, de lontras, de pássaros mergulhões, de tudo quanto é bicho que
gosta de comer ostra.
Nós, ostras, somos tão molinhas ... Se não fosse a minha concha tão dura

e tão forte, não sei o que seria de mim. (fecha-se de repente e torna a se
abrir) Tudo é perigo pra nós, mas eu gosto tanto de olhar pras coisas.
Tem as plantas, tem as pedras, as coisas que passam lá em cima, os
pássaros que nadam na água, os bichos que mergulham. ..

Subitamente, anoitece: palco banhado de luz azul, a Lua cheia, dourada, brilha no céu.

OSTRA-

Que que é isso?l Que COIsa rnars linda, brilhando, redonda, amarela ...
Como é que eu nunca vi antes uma coisa assim tão grande, tão ... tão ...

De-ve ser a Lua'
Um enorme Caranguejo entra etn cena e coloca-se à espreita.
A Ostra continua namorando a Lua, suspirosa.

OSTRA.-

Ah, que bonita! Quando eu crescer, quero fazer uma pérola bonita e
grandona assim. Como a Lua.

o Caranguejo

começa a se aproximar, ameaçadoramente.
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OSTRA-

Acho que estou apaixonada pela Lua!

o Caranguejo

salta subitamente sobre ela, mas a Ostra é mais rápida efecha a concha.

O Caranguejo protesta com um gesto de pinça e se afasta, resmungando.
Música.

A Ostra torna a se abrir devagarinho.
A Lua vai diminuindo aos pouquinhos, transforma-se num minguantefininho

como uma

unha cortada e desaparece.

OSTRA - (chorando) Não! Não vá embora!

o Caranguejo

aproveita: avança rapidamente e ataca, mas a Ostra se fecha antes.

O Caranguejo se afasta, protestando.
A música continua tocando todo o tempo.

No céu surge um Crescente fininho, como outra unha cortada.

A Ostra se abre cautelosamente.
O Crescente da Lua vai engordando, engordando, até a Lua estar cheia de novo.

OSTRc'\ -

Lua, lua tão bela, tão redonda e amarela! Não vá-se embora mais, não.
Senão eu morro de saudades.
Vou ficar todas as noites esperando você aparecer, assim tão linda, tão

cheia, redonda, brilhando como uma pérola.

Enquanto ela fala, o Caranguejo se aproxima rapidamente com urna pedra entre as

pinças.
Antes que a Ostra possa reagir, ele coloca a pedra entre as conchas.
A Ostra tema fechar-se e não consegue. Tenta, tenta, tenta. E não consegue.
O Caranguejo

avança para

dentro

dela, ameaçador,

fazendo

mastigando com gosto, enquanto a Ostra geme baixinho.
A luz baixa devagar, restando umfoco aceso àfrente do pano da água.
Um Sapo verde salta para dentro dofoco e coaxa um pouco.
De sua boca imensa, sai uma longa língua vermelha.
Ele lambe o chão e fecha a boca.

Nhoc!

e Rum

I,

22
Lambe o chão outra vez, saboreando a terra com ar de tédio.
Enquanto o Sapo lambe terra, o pano da água vai baixando, como se baixasse o nível
do lago. O pano é retirado.
Outro Sapo salta para a luz.

Os dois coaxam um pouco, em dueto, inchando os papos.

SAPO 2-

Oi, boi, foi. É. Como é que é? Tá meio magro, amigão? Por que que é?

SAPO 1 -

Porque tô com fome. (lambe o chtio)

SAPO 2-

Ué, é só comer, cara. Ara, ara, ara. Olhai quanto mosquito! Tem
pirilampo, libélula, tem borboleta, tem grilo. Hurn! Comida é o que não
falta para gente, não, ão-ão-ão. Come, cara, come.

SAPO 1 - (mal humoradlssimoi Humpf! Um dia tudo isso pode acabar. (lambe o chão)
SAPO 2 -

Então aproveita, me'rmão. Você só come terra'. ..

SAPO 1 -

É que um dia, até a terra pode acabar.

E vai pulando até sair de cena pelo lado oposto.
Sapo 2 acompanha-o com o olhar, olha a platéia e gira o dedo na têmpora, indicando
que acha o outro maluco.

Repentinamente, ouve-se um grande rugido.
Uma Leoa salta em cena, mas o

:)(lPO

2 é ágil e sai pulando depressa.

A Leoa fareja o lugar onde ele estava, fareja todo o palco, fareja

a platéia,

reconhecendo o terreno. E sai de cena.
Retoma

quase imediatamente,

empurrando

com o focinho

dois filhotes

de olhos

fechados, preguiçosos e inativos.
A Leoa se ajeita, enrodilhando osfilhos que se aninham nela em posição de mamar.
Ela lambe as patas, lambe osfilhotes.
Ou vem-se latidos distantes, galope de cavalos se aproximando, gritos longlnquos.
A. Leoa se põe em alerta. Os ruídos aumentam, se aproximando.
As vozes dos caçadores, fora de cena:

CAÇADOR 1 - É uma leoa" Grandona! Com dois filhotes!
CAÇADOR 2 - Então é melhor não matar.
CAÇADOR 1 - Que nadalA gente mata a leoa e leva os filhotes pra prender na jaula.
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A Leoa se põe de pé. Os filho tes, alheios, continuam dormindo.
Ela anda, inquieta, de um lado para outro, farejando o ar.
Música criando o clima de perigo.

Subitamente, muitas lanças gigantescas apontam para o palco, encurralando a Leoa.
Ela salta, protegendo osfilhotes.

Os caçadores gritam, fora de cena, ameaçadores.
A Leoa tapa os olhos com as patas. Torna a olhar de ambos os lados.
Arma-se de coragem, salta no meio das lanças, dando rugidos ameaçadores.
As lançasfraquejam,

a Leoa dápatadas nas lanças, que recuam e desaparecem.

A Leoa passeia pela palco, solta ainda um ou dois rugidos, certifica-se que os
caçadoresforam

embora.

Retoma para os filhos, lambe os dois, carinhosamente.

Música mais jorte.
O Leão entre em cena, majestoso. Senta-se e boceja abrindo uma boca enorme,
sacudindo ajuba.

LEOA -

Marido, onde é que você estava?

LEÃO - (bocejando) Ahhhhhhhh! Por ai.
LEOA -

Ô, marido, você estava por aí e nós aqui precisando de você.

LEÃO -

Que que aconteceu?

LEOA -

Apareceram uns caçadores, com umas lanças. Enormes.

LEÃO -

Que que eles queriam?

LEOA -

Eles queriam me matar e levar os nossos filhotes pra prender na jaula.

LEÃO -

Que que você fez?

LEOA -

Primeiro eu quase morri de medo.

LEÃO-

E depois?

LEOA-

Depois, e fiz força pra não ficar com medo. Fechei os olhos bem forte,
olhei bem para eles, pulei no meio das lanças e rugi bom alto.

LEÃO-

Muito bem. Quando a gente vê o perigo, todo mundo tem medo.
E quando o medo vem a gente de ter coragem.
Você foi muito valente. Tua coragem te salvou.

LEOA-

Marido, tem outra coisa também.

LEÃO-

O que?
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LEOA-

Já faz três semanas que os nossos filhotes nasceram e ainda não querem
abrir os olhos. Não começaram a andar, não querem saber de nada. Só de

mamar.
LEÃO-

Deixe comigo.

Ele vai até osfilhos.fareja-os

bem, a Leoa olhando, enternecida.

O Leão caminha até o centro do palco, arma a sua melhor pose, sacode a Juba e solta o
grande rugido de Rei dos Animais.
Imediatamente, a trilha sonora dispara em cantos de pássaros, guinchos de macacos,

galopes de manadas, etc., etc., toda a selva despertada e assustada com o rugido do
Leão.
Ladeando osfilhotes, o Leão e a Leo observam.
Ao som da sinfonia da floresta, os filhotes, primeiro um, depois outro, abrem os olhos,
farejam em torno, ensaiam um primeiro rugtdinho e correm para brincar com o rabo
do pai.
Música.

A Leoa

SOlTi

orgulhosa, o Leão acompanha atento o movimento dosfilhos.

Contente, a Leoa esfrega

o focinho no focinho do Leão.

LEOA-

Obrigada, marido. Seu rugido assustou a selva inteira, o mundo inteiro.

LEAo-

E acordou nossos filhotes.

LEOA-

Crianças, vamos lá. Seu pai agora tem muito o que fazer. Vamos.

Carinhosamente, ela toca os filhotes para a coxia.

Eles saem rolando um sobre o outro, brincando, tentando apanhar a cauda da mãe.
Sozinho em cena, o Leão acomoda-se para dormir, mas levanta a cabeça de repente:

LEÃO-

Hurn. Acho que estou com fome.
Vamos ver o que é que vou caçar para o almoço. (vai saindo) Uma zebra,
talvez. Não, não, carne branca, carne preta ... Uma girafa quem sabe?
Não, não, muita carne de pescoço. Um javali? Um antílope, um búfalo,
um avestruz, um veado, um gnu ..

Pelo lado oposto, entra um Carneiro que berra.

25

CARNEIRO

o Leão

- Béééééééééé.

retoma depressa, atraido pelo grito.

O Carneiro está voltado para a coxia, berrando para

05,'

companheiros.

Sem ser percebido, o Leão prepara o bote, salta e aterrissa unto ao Carneiro.
Ele volta a cabeça a um centimetro do Leão.

O Leão solta um grande rugido na cara do Carneiro.
O Carneiro responde:
CARNEIRO

- Bééééééééé.

E roça carinhosamente a cabeça na juba do Leão.
Desconcertado, o Leão

LEÃO -

encara a platéia e volta a olhar o Carneiro.

Você não está com medo de mim?

CAR.l'mIRO - Não, Com essa juba tão bonita, essa voz tão forte e tão grossa, esses
olhos tão inteligentes, o senhor deve ser muito importante, não?
LEÃO CARl'JEIRO

Carneiro,

sabe quem eu sou?

- Não.

LEÃO - (ruge) Eu sou o Leão, o Rei dos Animais.
CA~NEIRO
LEÃO -

- Muito prazer, majestade.

Eu sou o Carneiro.

Você não está mesmo com medo de mim?

CARNEIRO - Não, ué. Por que?

LEÃO CARNEIRO

Por que eu vou te comer. (ruge, ameaçador)
- (rindo. divertido) M, rei Leão, o senhor

é tão engraçado'

Perplexo, o Leão olha a platéia de novo, volta-se e sai resmungando, indignado.
O Carneiro fica no palco e berra adeus para o Leão.
Berra para o outro lado, chamando seus amigos.
Um enorme rebanho compacto feito como uma peça só, entra em cena.
O Carneiro desaparece no meio do rebanho.

O rebanho atravessa a cena e desaparece pela coxia oposta.
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A Pastora entra em seguida, com seu cajado recurvo, seu chapéu de aba alta, a saia
rodada, o avental, um cesto grande na mão.
Traz o seu próprio banquinho e senta-se afiar lã.
Entram Caçador 1 e Caçador 2, saúdam a pastora e se põem a conversar.

CAÇADOR 1 - Que linda leoa a gente matou, hein? E os filhotes então, que beleza!
CAÇADOR 2 - Mas a gente não matou a leoa.

CAÇADOR 1 - Shhi
CAÇADOR 2 - Nem prendeu os filhos.
CAÇADOR 1 - Shh! (cochicha) Eu sei. Esqueceu que estou estava lá? Mas a gente não
pode deixar ela saber que a gente fugiu de medo do bicho.
CAÇADOR 2 - (cochichando tambémy Por que não?
CAÇADOR 1 - O que que os outros não iam dizer? iam pensar que a gente é covarde,

nunca mais iam chamar a gente para caçar nada.
CAÇADOR 2 - Mas a gente ficou com medo mesmo ...
CAÇADOR 1 - (dtsfarçando; falando alto de novo, olhando para a Pastora) É! Beleza

de animal, não é mesmo?
CAÇADOR 2 - E. Bonita a leoa era mesmo.
CAÇADOR 1 - Agora, vamos caçar o Unicórnio. É muito mais perigoso

CAÇ.A.DOR 2 - O unicórnio?
CAÇADOR 1 - É. Um bicho terrível. Tem cabeça e corpo de cavalo, as pernas de trás
são de antílope, a cauda de leão, barbicha de bode, e bem no meio da
testa, um chifre enorme, pontudo e retorcido.
CAÇADOR 2 - Já ouvi falar disso.
CAÇADOR 1 - Tem gente que diz que é um espírito! Um dia aparece num lugar, outro
dia no outro. E de repente desaparece sem deixar rastro. É um demônio!
CAÇADOR 2 - Não, não. Me disseram que ele é branco, tem o rabo muito comprido e a
crina toda branca. E o chifre brilha no escuro. Deve ser um anjo.
CAÇADOR 1 - Você não sabe de nada, rapaz.

o Caçador

1sai batendo os pés, furioso.

O Caçador 2 aproxima-se da Pastora.
Música.
Sorriem um para o outro, namoram-se timidamente de longe.
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Ele se aproxima um passo, ela espera. Mais um passo, ela e::,pera.
Até que estão lado a lado, frente afrente, dão-se as mãos, roçam os narizes.
O Caçador 2. apaixonado, sai. Volta e acena um adeus.

A Pastora acena de volta. O Caçador 2 sai.
A Pastora olha de um lado e de outro. Vai até a coxia para se certificar de que ele foi
embora.

E retoma ao centro do palco. Fecha os olhos, levanta as mãos até a altura dos ombros.

PASTORA - Meu cajado, meu chapéu,

Minha pureza sem fim.
Ando assim, de déu em déu,
rebanho de carneirim.
Uni, duni, tri-o-léu,

Unicórnio cavalirn,
rei dos bichos lá no céu,

apareça para mim.

o Unicornto

entre cauteloso, olhando bem para todo lado.

A Pastora abre 05 olhos e abraça-o pelo pescoço.

Sana-se em seu banquinho, o Unicomio aninha a cabeça em seu colo.
Ela o agrada, beija-lhe ofocinho. Ele relincha baixinho,

O Caçador

C0111

gosto.

J entra pé ante pé, a espingarda apontada, sem que os dois percebam e se

coloca para atirar.

CAÇADOR 1 - Agora, danado, você está na minha mira. Não me escapa mais.

Sai, moça, que eu vou matar esse bicho dos infernos.

Caçador 2 entra e coloca-se ao lado da Pastora.
Ela protege o Unicornio

C01'n

seu corpo, o Caçador 2 a protege com o dele.

PASTORA - Mas ele é bom. É só um cavalo com um chifre na testa.
CAÇADOR

1 - E onde é que já se viu cavalo com chifre na testa? Isso é muito
esquisito. Coisa boa não pode ser.

CAÇADOR 2 - Mas você está vendo que ele é só um cavalinho: não tem perna de
antílope, nem cauda de leão, nem barba de bode.
CAÇADOR 1 - E pensa que vai me enganar? Não tem, mas pode ter! Unicómio é coisa
que não existe. Ele tem de morrer. Sai da frente senão leva chumbo.

Caçador 2 retira a Pastora, que reage. Afastam-se e olham. O Unicômio espera o tiro,
encaando o Caçador, a Pastora afunda o rosto chorando no peito do namorado.
Caçador 1 ajeita a espingarda.
Soa o estouro do tiro exatamente quando a luz se apaga de repente.
Música grandiosa soa no escuro.
Aos poucos, começam a brilhar vários chifres, caudas e crinas de Unicórcnio no escuro
do palco. Eles dançam pelo espaço. A luz sobre lentamente em resistência: no palco
todos os atores vestidos de Unicôrnio jazem urna dança equestre.

FIM

