Cold Open - Jogos
Por
Gustavo Martins

Adnet, Dani, Bento, Paulinho e
Tatá como eles mesmos

INT. CAMARINS ESTÚDIO S - NOITE
VJs chegam no camarim e se cumprimentam com abraços, como se
não se vissem desde o ano passado.
PAULINHO
E aí, como é que vai ser esse
negócio? Ao vivão, mesmo?
ADNET
É, ao vivão, em três minutos a
gente tá no ar.
DANI
Cês não tão nervosos? De já começar
o programa assim, ao vivo?
TATÁ
Bom, acho que a primeira cena é só
chegar lá e dar "boa noite, esse é
o Comédia MTV Ao Vivo..."
ADNET
Mas quem vai falar isso? Alguém leu
o roteiro?
Todos se olham um instante, caem na gargalhada.
BENTO
Bom, vamos ver o que é melhor pro
programa...
TATÁ
Por que, tem alguém "melhor" que os
outros pra começar o programa?
BENTO
Bom, não sei...
PAULINHO
A gente podia entrar falando todo
mundo junto.
TODOS JUNTOS
Pode ser! Mas uma hora... alguém...
vai ter que... falar sozinho... né?
Todos se olham, tensos. Todos fazem menção de falar. Tensão
é interrompida por um produtor na porta.
PRODUTOR
Dois minutos!

(CONTINUED)

CONTINUED:

2.

PAULINHO
Votação.
DANI
Eu voto contra.
ADNET
Contra o quê?
DANI
Votação.
TATÁ
Vamos tirar na sorte então.
BENTO
Que tal... nas cartas?
Bento tira um baralho do bolso. Corta pra eles jogando
paciência, os cinco palpitando pro Bento.
ADNET
Não não, põe o cinco de coração
ali!
BENTO
Mas aí vai bloquear o outro monte!
PAULINHO
Não vai dar certo, galera. Que
tal... Dedos iguais?
Corta para os cinco jogando dedos iguais, e nunca acertando.
TODOS
Deeeedos iguais! Deeedooos iguais!
PRODUTOR
Um minuto!
Todos se olham, começa o desespero, edição mais frenética.
TATÁ
Mímica!
Cena de todos tentando adivinhar o que a Tatá está fazendo
de mímica, sem sucesso.
PAULINHO
Um bode!
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BENTO
Schopenhauer!
ADNET
E o Vento Levou!
TATÁ
(frustrada)
Não, "analista de sistemas".
DANI
Jogo de tabuleiro!
Corta pra eles jogando War. Dani joga um dado.
DANI
Vamos ver... sete. Eu quero quatro
exércitos invadindo a Itália
BENTO
Não, a Itália não!
PRODUTOR
Trinta segundos, galera! Quem for
abrir o programa já tem que se
posicionar!
PAULINHO
Mas nem chegou na minha rodada
ainda...
ADNET
Galera, acho que só tem um jeito
justo de decidir isso a tempo.
TODOS
Qual?
ADNET
Ordem alfabética.
Todos se olham, pensativos. De repente falam, como se fosse
uma aposta. A cada nova fala, o anterior faz "uhhh!", porque
foi derrotado.
TATÁ
T!
PAULINHO
P!

(CONTINUED)
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DANI
D!
BENTO
B!
ADNET
(dá um tempinho)
A! Acho que eu ganhei, galera! A
gente se vê ali no palco.
Adnet sai do camarim. Todos comentam.
BENTO
Putz, o cara é muito bom nesse
jogo.
PAULINHO
Como ele consegue, né? Sempre
ganha!
TATÁ
É o improviso, né. Deixa o
raciocínio muito rápido.
BUMPER IN DO PROGRAMA

