
O teste é o mesmo para homens e mulheres. O personagem Roberto

Strauss  pode  ser  também  Roberta  Strauss  sem  perda  nenhuma  de

significado. A sinopse e o cenário servem apenas para ilustrar quem é o

personagem e o início da ação. A parte em negrita são os textos a serem

ditos.

Sinopse          

Roberto Strauss é um ator recém chegado de Paris, onde fez um curso

de teatro:  representar. No Brasil,  antes do curso,  trabalhava em uma

boate,  onde  divertia  os  frequentadores  fazendo  imitações  de

personalidades da música popular brasileira e também da televisão. Em

Paris fez quase tudo, lavou pratos, serviu mesa, chegou a cantar rock´roll

em  francês;  e  até  namorou  pessoas  solitárias  em  busca  de  alguns

trocados. De volta ao Brasil, surge a primeira oportunidade: encenar uma

peça  dramática  ao  lado  de  uma  atriz  já  consagrada.  A vontade  de

decorar  o  texto  é  tanta  que  Roberto  se  divide  entre  o  cômico  e  o

dramático; o sério e o pitoresco.                       

O cenário

Um pequeno apartamento, com uma porta no centro da sala. Uma mesa,

uma geladeira, um sofá, um violão e uma garrafa de café sobre a mesa.

Uma cômoda e outros pequenos objetos. Roberto Strauss entra rápido e

demonstra estar  ansioso, para com o texto à mão; olha para o texto,

lendo-o, diz: 

-  O  dia  está  amanhecendo,  alguns  raios  de  luz  já  penetram

discretamente  nesse  pequeno  lugar.  O  barulho  que  vem  da  rua

funciona como um despertador...

Roberto  para  de  ler  e  é  dominado  repentinamente  por  uma  tristeza,

provocada pelo medo de não decorar  o texto a tempo;  e movendo a

cabeça para os lados diz:  



-Ah é muito difícil!

Roberto  olha  para  a  plateia  com  desânimo  e  também  demostrando

timidez, pergunta:

-Será que vou conseguir?

Começa a ler  o  texto  novamente  ,  rapidamente,  com a voz  vibrante,

beirando a cafonice:

-  O  dia  está  amanhecendo,  alguns  raios  de  luz  já  penetram

discretamente  nesse  pequeno  lugar.  O  barulho  que  vem  da  rua

funciona  como  um  despertador. (repete  em  voz  baixa  com  outro

sentimento)  O  dia  está  amanhecendo,  alguns  raios  de  luz  já

penetram discretamente nesse pequeno lugar. O barulho que vem

da rua funciona como um despertador.

Roberto fica contemplativo, e olha para o texto como se fosse a fotografia

de uma pessoa que representasse muito na sua vida amorosa; e com

muito amor fala novamente: 

-  O  dia  está  amanhecendo,  alguns  raios  de  luz  já  penetram

discretamente  nesse  pequeno  lugar.  O  barulho  que  vem  da  rua

funciona como um despertador...”

- Meus Deus, será que é isto? Qual a intenção certa? Será que eu

vou conseguir?


