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PEÇA EM 1 ATO 

Fuga foi encenada pela primeira vez no Festival Literário Tennessee Williams de Nova Orleans 

em 17 de Março de 2005. Foi dirigida por Perry Martin; cenário de Chad Talkington; figurinos 

de Trish McLain; iluminação de David Guidry. O elenco, por ordem de entrada foi: 

BIG (Fred Plunkett) 

STEVE (Jamal Dennis) 

TEXAS (Tony Molina) 

CENÁRIO 

O galpão de um grupo de prisioneiros do sul dos Estados Unidos, acorrentados uns aos outros 

ao escurecer de uma noite de verão. O lugar está iluminado por um lampião que balança no 

teto e que está rodeado por um enxame de insetos noturnos. Do lado de fora ouvimos a 

música dos gafanhotos abafada e monótona e a distância o latido de cães de caça. O grupo dá 

a impressão de estar na expectativa de algo, pois todos estão debruçados sobre a mesa de 

madeira nua em torno da qual estão sentados. Há um barulho de cartas bastante desgastadas 

que eles manuseiam nervosamente no decorrer da peça. 

 

BIG Cê acha que ele chegou no vale? 

STEVE Não, inda não. 

TEXAS Pra mim ele num vai muito longe. 

BIG E pra mim, o que cê acha num vale nada. 

STEVE Ouve os cachorro. 

TEXAS Deus, ia odiá ouvi eles latindo no meu rabo. 

BIG Aposto que o Billy num tá com medo. 

TEXAS Aquele criolo num tem cabeça pra tê medo. 

BIG Cala a boca. 

STEVE Texas, tu num consegue esquecer uma bronca? 

TEXAS Num tô cum bronca. Torço pra ele que nem vocês. 

BIG Diz isso na igreja. 

STEVE Texas num esquece a porrada que levô do Billy quando abriu o bico naquela história do 

bolão. 

BIG Preferia que o Billy não tivesse tentado fugi daqui. Arriscô muito. Só faltava sete meses. 



TEXAS É que nem eu disse. Ele tem cabeça de poronga. 

BIG Cala a boca. Aquilo era o trem? 

STEVE Não.  

BIG Então o que era? 

STEVE Trovão. Inda num tá na hora do trem. 

BIG Quanto falta? 

STEVE DEve passá daqui  vinte minuto, meia hora. 

BIG É muito tempo. 

TEXAS Tempo demais 

BIG Cala a boca. 

STEVE Cala a boca, mau agôro. 

TEXAS Só tava repetindo o que cê disse. 

BIG Cala o bico. 

STEVE Bom, a cachorrada parô. Ele dispistô eles. 

BIG Parece que eles ainda tão na bifurcação, embaixo do braço esquerdo do rio. 

STEVE É lá que eles tão.  

BIG E vai vê que o velho Billy nadô de volta pro braço direito. Ele  nada que nem peixe. 

TEXAS Eles devem tê se separado e uns foram pra direita e outros pra esquerda. O capitão 

num é besta. 

BIG Vai virá defunto se num calá a boca. 

STEVE Pega uma carta, Big. 

(Big pega uma carta) 

STEVE O que cê pegô? 

BIG TRinca de paus. 

STEVE Mmm. 

BIG O que é isso? 

STEVE Dois cavalo e uma carroça, tudo preto. 

TEXAS Tem que tê quatro ponto preto, tem o Billy! 



BIG Se eu te enfiá uma faca, neguinho, cê num vai vê nada. Vou enterrá no fundo dessa tua 

carcaça fedida. 

TEXAS Num tô lendo as carta! 

BIG Carta num qué dizê nada. Conheci uma zinha que lia o passado e o futuro só de olhá na tua 

cara, que nem livro. Ela viu que eu ia em cana seis semana antes - ouve só! 

STEVE Parece que os cachorro começaram de novo. 

BIG Tão indo pra direita que nem Judas malhado! 

STEVE (aproximando-se dele) É. Quase embaxo da ponte.  

(O trem apita) 

BIG O trem tá apitando! Vai Billy! 

TEXAS Num dá mais. Agora vão pegá ele. 

BIG Vira essa boca pra lá! 

(Ele o empurra para longe da janela) 

STEVE Ouve- tá reduzindo pra cruzá a cancela. 

BIG Agora é a chance do Billy! 

(Um tiro é ouvido) 

BIG O que é isso? 

STEVE Cê sabe o quê que foi, Big boy! 

TEXAS O Billy já era. 

BIG Mais. Três, quatro tiros! 

STEVE Tá fazendo valê o salário deles. 

TEXAS Tá levando o chumbo no bucho. 

BIG (ameaçando-o com uma navalha) Vai vê que tu tá querendo levá também! 

TEXAS Fica longe de mim com essa navalha ou eu vô... 

BIG (avançando) Tu vai o quê? 

TEXAS Fica longe de mim cum isso! 

STEVE Deixa ele em paz, Big. 

BIG Vou gravá minha assinatura na sua barriga! Se um dia te encontrá lá fora. 



STEVE Agora acabó. O trem passô. Na hora que eu vi aquela trinca de paus eu saquei o que ia 

acontecê com o Billy. 

BIG Vai devagar com o caixão. Ele ainda não virô defunto. 

STEVE O caminhão tá vindo prá cá. - Parô na administração. 

BIG Consegue vê alguma coisa? 

STEVE Ahãm. 

BIG O quê? 

STEVE Tão tirando alguma coisa da carroceria. 

BIG (depois de uma pausa) Apaga a luz. Melhó a gente í pra cama. 

STEVE Ele tá livre, pra mim é isso. Ele tá livre. 

BIG É. Ele tá livre. 

 

 

 


