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INT. BAR - NOITE

De cabeça baixa no balcão, Alberto parece dormir. Na sua

frente o BARMAN.

BARMAN

O de sempre?

Alberto, ainda de cabeça baixa, levanta a mão fazendo

sinal de positivo. O Barman coloca uma garrafa de

cerveja e um copo sobre o balcão, abre a garrafa e sai.

Alberto levanta a cabeça. Os olhos estão vermelhos e

semi-cerrados. Põe a mão na cabeça demonstrando dor.

ALBERTO

Ai, eu tenho que parar de

beber...

Serve um copo de cerveja.

ALBERTO

... amanhã. Vou beber essa com

fins puramente medicinais.

Toma um gole, faz cara de nojo e cospe.

ALBERTO

Credo! Isso aqui tá quase

fervendo.

(para Barman)

Ei, eu pedi uma cerveja e não um

café. Traz uma gelada, aí.

Barman traz uma cerveja estalando de gelada e coloca no

balcão. Alberto vira a garrafa no copo e nada sai. Está

congelada.

ALBERTO

Porra! Congelada também não vale!

Vocês tão querendo me derrubar.

Alberto coloca um cigarro na boca e, antes que possa

acendê-lo, o Barman, chegando com a cerveja na mão, bate

em suas costas e aponta um sinal de proibido fumar.

ALBERTO

Hoje não é o meu dia...

EXT. JARDIM DE INVERNO - NOITE

Alberto acende o cigarro.

Entra JESUS, isso mesmo, Jesus Cristo, a caráter como na

sua época de pregador na Palestina.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 2.

JESUS

Beleza, Alberto?

ALBERTO

Tamos aí, Jesus.

JESUS

Tem um cigarrinho sobrando?

Alberto lhe dá o cigarro e faz menção de acendê-lo. Jesus

recusa, aponta para o cigarro com o dedo fingindo ser uma

pistola e o acende com o seu poder divino.

JESUS

E aí, Alberto? Ressaca?

ALBERTO

Você é filho de Deus, Jesus?

Ressucitou no terceiro dia?

JESUS

(Rindo)

Saquei. Ah, já te disse? Tenho um

remédio ótimo pra ressaca.

ALBERTO

Essa eu já conheço, Jesus. Não

beber no dia anterior.

JESUS

Pô, e eu crente que essa piada

era nova.

ALBERTO

Crente é quem te segue. E essa é

do tempo em que você transformava

água em vinho.

JESUS

É, bons tempos... E hoje?

ALBERTO

Hoje? Hoje, o quê? Se eu vou

beber?

JESUS

Isso.

ALBERTO

Bom, você sabe, hoje vou pegar

leve. Só vou tomar umas duas...

JESUS

... pra rebater a ressaca, né?

Ontem não começou assim também?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 3.

ALBERTO

É, mas tinha uns outros lances

rolando. Coisas. Você sabe.

JESUS

Sei, mas não tem sempre umas

coisas rolando?

Alberto fica pensativo por um momento. Atira seu cigarro

longe com um peteleco.

INT. BAR - NOITE

Alberto volta ao balcão.

BARMAN

Você deixou a cerveja

esquentando. Quer que troque?

ALBERTO

Não, beleza. Pode despachar a

cerveja e me traz um refri.

BARMAN

Sério?

ALBERTO

Sério.

O Garçom serve Alberto e ele toma um gole do refrigerante.

Faz uma cara de nojo, e o engole. Barman fica

impressionado.

BARMAN

Nossa. Que milagre foi esse?

ALBERTO

Encontrei Jesus.


