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“Era Noite quando dormia, na estrada tudo parecia diferente, minha cama tão
macia parecia uma batedeira chaqualhando de tanto que tremia em minha mente”
Quando Derrepente....
Palhaço Simpatia: Calma Mainha... Acordo já sabe não? Pera homi... hã!!!!
Aonde estou? Aonde me deixaram? Aonde é isso?
(Som de chucalho de cobra e vento de deserto)
Calma não se desespere aqui não pode ser o final do mundo,so precisarei de uma
ligação e logo estarei devolta... (pega o telefone gigante e disca um numero
colocando-o no ouvido em seguida) “Alore,(tuntuntun) não...
não...nãooooooooooooooooooooooo
Que fim de mundo é esse que nem celular não pega,aliás o celular pega, so nao da
area... o sol ta me deixando burro... isso não pode acontecer,preciso sair daqui... aonde
fica a saida de emergencia? Ah meu Deus sera que eu morri e estou no inferno, aqui é
tão quente...
-Perai,calma, Lampião que era mais feio que eu sobreviveu aos ertão, imagine eu,sou
um artista em qualquer lugar que chegar serei bem recebido,.... a quem quero enganar,
não chegarei a lugar algum, pois so vejo mato em minha frente... e também artistas não
são bem recebidos...
-Ja sei... quando pequeno conversava com os animais, talvez, fui intgernado 3 vezes,
mais fiquei com o dom é o que importa, se eu achar algum animal ele podera me falar
aonde existe vida nesse fim de mundo...

Hum vejamos... que tipo de animal eu conversava... vixi, vai ser dificil aqui no
zoologico era bem mais facil, mais vamos em frente, Senhora lagartixa a senhora pode
me da uma informação? Não?? Ta bom, mais nao precisava ser arrogante... lagartixa
de uma figa...
Vamos lá... tem que existir outro topo de animal... sei lá um mais agradevel...
Um jegue????(espanto) Bem,vamos lá, afinal ele é animal... pera dessa vez tentarei
diferente, vou usar meu dotes poeticos para poder convence-lo...
“ Olha meu amigo, peço licença para me apresentar, me chamo palhaço simpatia estou
aqui desde cedo com fome apenar, não sei o que vocês comem por aqui, mais
concerteza não iria gostar, me vejo aguniado doido desvarado para daqui partir, peço
encaracidamente vossa ajudar para poder encotrar o lugar para sair...
Alguma cidade. Vila ou povoado, aonde possua agua,comida ou agazalho...
Você poderá me mostrar?

Não? O quê? Você quer algo em troca? A jumento fi de uma egua...
Mais ta certo... aqui está 10 reais... dá para você comprar 5 kg de mi...
Oquê? (espanto) Você quer que eu traga o mi? A bandido, mais como vou trazer o mi
se nao sei aonde compra-lo, pois nao conheço nada aqui.
Você quer que eu me vire? Vamos fazer um trato...
Você me leva a cidade mais proxima e eu prometo que comprarei um saco de milho
para você...
Claro que você poderá confiar na minha palavra, não é porque sou palhaço que serei
mentiroso.

Você, quer meu oculos como garantia? Ta certo seu fi de uma egua parida.
Vamos embora...
(Som de deserto e chocalhos de cobras)
Mas que sol escaldante... para aonde estamos indo, o deserto do saara?
Mais quente do que o deserto do saara?
Você poderá pelo ou menos me dizer como se chama essa cidade que vocÊ está me
levando?
O quê? ?????????????????? (Nesta hora o ator deverá cair do cavalo e correr em
direção a frente do palco e falar direcionado ao publico)Serra Talhada, capital do
xado? Onde nasceu lampião, o cangaceiro assasino? Ah vo não painho. Não quero levar
uma bala na cabeça, ouvir falar muito pouco dessa cidade por onde passo, mais seu o
suficiente para nao querer ir.
Você ta querendo me dizer que lampião não era bandido? Que era um roben hood do
sertão? Como assim?
Quer dizer que ele so matava quem o desafiava ou fizesse afronto ao seus planos.
Bom,mais o que importa é que aquela cidade deve ser mais ou menos parecida com o
paquistão,aonde se vende balas nas budegas de esquina...
Você está me dizendo que serra talhada não é assim... que é uma cidade linda, pacifica
e que é cheio e artistas assim como eu?
Bem então me diga o nome de um deles para ver se conheço...
O Quêê... Modesto Barros Aquele vei da barbona de Requiem mora la? Hum... ja ouvir
falar dele, grande diretor Teatral...
Mais o que será que aquele cafuso foi fazer lá.

Me diga o nome de outro....
Gilberto Gomes, poeta e ator... ah... esse eu conheço bem... mais não sabia que era de
lá...
Agora estu um pouco mais tranquilo em saber que existe tantos amigos artistas
morrendo na seca por aqui como eu... é pra lá que eu vou, simbora burrinho...
Ah desculpa, é jeguinho!
(Trilha sonora de deserto)
Ta mais perto?
Ta mais perto? E agora?
Aquilo voando na nossa cabeça é um arubu?
Oquê sai fora bicho fei ainda to vivo. Foi so um pum que soltei visse bichinho!
Olha ja estou avistando o portal da cidade..
Oquê aquilo não é um portal? A plca de um restaurante... a cidade não possui portal??
Ate santa cruz da baixa verde tem que ja ouvi dizer por onde andei...
Bem nao importa, com potal ou sem portal chegamos... aonde fica o aeroporto mais
proximo?
Oquê??? Você esta me dizendo que andei quase por 3 dias no sol escaldante, morrendo
de sede para chegar ate aqui e agora que cheguei não existe aeroporto...
A fi de uma egua por que não me disse isso antes...
Voce nao sabia pq jegue nao anda de avião? Isso não é desculpa!

E agora o que fazer?
Comprar mi?
Se calme homi vou comprar seu mi...
Mas antes preciso pedir uma informação...
“Boa tarde senhora, me chamo palhaço simpatia, sou natural da bahia, procura
informações de trupe de circo que passaram em um carro caindo os pedaço, com 3
marabalistas, um magico e um palhaço...??
Não viu passar? Ta certo, obrigado, desculpe encomodar!
(Nesse Momento ele sai de cena e volta com um saco com o nome “mi”,sentar-se ao
lado do burro e fica simulando que esta dando milho para o burro, com aspecto
triste...Apos alguns segundos finge ter escultado algo)
O quê??? Você está me chamando... você os viu??? Diga logo. Aonde eles estão???
No circo do halley??(poderá ser trocado pelo nome de qualquer circo pequeno e
caindo os pedaços) Um imenso circo que esta acampado no bairro da cohab?
(qualquer musica que simbolize felicidade e realização)
(O Palco escurece e acende com sons circense apois marabalismos pelo o chão o
palhaço levanta-se e tira a piruca falando:)
-Não foi preciso pegar avião para outras cidades... para receber aplausos, eu e minha
turma percebemos que podemos fazer sucesso em qualquer lugar... aqui no palco, no
meio da rua ou ate mesmo ai do seu lado, o artista de verdade ele sabe fazer a cultura

acontecer onde menos espararem, sem recursos ou apoio... eu (pode ser trocado pelo
nome do artista que interpreta o monologo) frank ferraz sou filho de (pode ser
trocado pelo nome da cidade do artista) serra talhada e tenho orgulho de nascer e me
criar aqui, hoje faço parte de centenas de artistas a fazer cultura nessa cidade
maravilhosa.
Para finalizar o meu monologo deixarei um poemas de minha autoria...
O Artista
“ Por onde passei, sorrir e encantei
Fiz crianças irem mais longe
Adultos acreditarem no impossivel
Impossiveis se tornarem invenções
Passei maquiagem no destino
Vestir o figurino da vida
Fui homem alegre e fantastico
Fui diretor e protagonista
Fui codecorado nada mais do que um mero artista.”
By Frank Ferraz

