O Mestre Naturista
Autor: Jorge Bandeira (Para o projeto Teatro Naturista)

PERSONAGENS:
NU 1
NUA 2
NU 3
NUA 4
O CÃO DO MESTRE (Usando uma sunga)
O MESTRE
(Os personagens nus estão sentados esquematizando um plano para recepcionar com toda pompa e
circunstância ao GRANDE MESTRE. A ação se passa numa área de Naturismo.).
ATO ÚNICO
NU 1 - Estou muito preocupado com a demora do MESTRE, ele prometeu não se atrasar.
NUA 2 - Ele deve ser muito metódico.
NU 3 - Ele deve ser pontual.
NUA 4 - Ele deve ser como um relógio de precisão!
TODOS - Um naturista pontual.
NU 1 - Será que o MESTRE ficou aborrecido conosco por algum motivo?
NUA 2 - Será?
NU 3 - Acha que ele irá nos castigar e colocará roupas pesadas sobre nossos corpos nus?
NUA 4 - Jamais! O MESTRE não deve ser vingativo, ele apenas se chateia com as pessoas de
pensamento lento, de curto raciocínio!
NU 1 - Não esqueçamos de arrumar a toalha para o MESTRE sentar, não devemos esquecer que ele

gosta de cumprir todo o código de ética naturista.
NUA 2 - Ele é muito higiênico!
NU 3 - Ele é respeitador.
NUA 4 - Ele é um exemplo de naturista.
TODOS - É!
NU 1 - Será que ele vai sempre aos congressos de Naturismo?
NUA 2 - Será que conhece todas as praias de Naturismo no Brasil?
NU 3 - Ele tem um bom acervo naturista, naturalmente!
NUA 4 - Ele até escreve artigos naturistas.
NU 1 - Ele é um nudista admirável!
NUA 2 - Será que ele tem um cãozinho de estimação?
(Neste momento entra O CÃO DO MESTRE usando sunga e com uma plaqueta onde se lê “O
MESTRE ESTÁ QUASE PRÓXIMO”, entra e sai de cena, bem rápido.)
NU 1 - Vocês viram? É o cãozinho do MESTRE! Ele está quase aqui!
NUA 2 - Será que ele vem trazendo o protetor solar?
NU 3 - Como será o nome do cão do MESTRE? “Tambaba”?
NUA 4 - Deixemos de frivolidades! Não esqueçam que o MESTRE vem vindo.
NU 1 - Ele é tão ético!
NUA 2 - Ele é um bom naturista!
NUA 3 - Vejam! Aí vem o cão do MESTRE de novo!
(Entra o Cão do MESTRE com uma nova placa, onde se lê: “EU JÁ AVISEI, O MESTRE ESTÁ
CHEGANDO!)
NUA 3 - (Agradando ao cão) Vem totó, chega aqui!
(O Cão se aproxima, o cão fala e late, alternadamente).CÃO DO MESTRE- Au,Au, por obséquio,
insuflo com toda minha, Au, Au, Verborragia, que sua digníssima personalidade está prestes a
adentrar neste recinto naturista.
TODOS-(Assombrados) Oh! O MESTRE o ensinou a falar!
NU 1 - É uma graça de animal.
NUA 2 - Por quê ele usa sunga?
NUA 3 - É por que deve ser um cão QUASE nudista!
NU 4 - É um cachorro QUASE naturista!
NU 1 - O MESTRE deve ter ensinado tudo sobre o Naturismo a ele, eu acho...
(Enquanto isso, o Cão late e fala, fazendo cálculos complicados, citações filosóficas, psicológicas,
Cita os preceitos básicos do Código de ética do Naturismo, sapateia, enfim, é um polivalente do
pensamento, das artes...).

TODOS -(Aplaudindo freneticamente) Palmas para o Cão do MESTRE!
O CÃO DO MESTRE- As palmas não devem ser dirigidas à minha singularíssima
Pessoa canina, e sim ao MESTRE, que está prestes a chegar por estas paragens naturistas
exuberantes!
NUA 2 - O MESTRE é uma sumidade do Naturismo!
NU 3 - Por isso que ele vive sumindo!
NU 1 - O MESTRE é benevolente!
NUA 4 - Por isso que ele fará tudo por nós, menos descer de nossas costas!
NU 1 - Acho que O MESTRE está chegando.
NUA 2 - Também tenho este pressentimento.
NU 3 - Vejam! O Cão do MESTRE, ele está tendo um ataque, ele está estranho!
(O Cão do MESTRE, depois de tudo isso, perde sua condição de quase humano, e volta a ser um
simples cão, tentando urinar nas pernas dos discípulos nus do MESTRE!).
NU 3 - Sai pra lá cão! Xô!Xô! Desconjuro!
(O Cão do MESTRE tenta agora “copular” com uma das pernas de um dos discípulos.).
NUA 2 - Sai! Larga minha perna.
NU 1 - (Junta um graveto do chão e atira-o para o cãozinho pegar) toma! Pega! Vai! Rápido!Upa!
(O Cão do MESTRE, agora cão mesmo, sai em desembalada carreira atrás do graveto que foi
jogado para longe).
NUA 2 - Ufa! Ainda bem que o MESTRE não viu está baixaria! Animais de estimação em locais
naturistas às vezes causam problemas!
NU 1 - Ele iria ficar decepcionado com o seu cãozinho QUASE nudista!
NU 3 - Afinal, era um cãozinho tão tergiversável!
NUA 4 - Supimpa, melhor dizendo.
NU 1 - Um cão consciente.
NUA 2 - Quase um naturista nato!
NU 3 - Do focinho ao rabo!
NUA 4 - Carinhoso e gentil.
NU 1 - Às vezes exagerado, mais sempre fiel!
NUA2 - Amante do Naturismo.
(Neste momento, como num estalo, os discípulos nus lembram que estão ansiosos esperando a
triunfal entrada do MESTRE.).
TODOS - Rápido! O MESTRE está chegando!
(Escutam-se passos, que vão se tornando mais estridentes e barulhentos, inquietante, de suspense...).
NUA 4 - (Olhando para fora de cena.) Vejam! É ele! Ele está chegando, ele está entrando!

NUA 2 - Não olhe direto em seus olhos, pois você pode se transformarem uma estátua de pedra, e o
que é pior, numa estátua vestida , seu tolo!
NU 3 - Ele tem uns olhos tão, sei lá, penetrantes...
NUA 4 - Acho que ele nunca usou roupas, seu corpo não deve ter marca alguma de vestes, roupas
apertadas, cintos, gravatas...
TODOS - Seja bem vindo à nossa área Naturista, esperado MESTRE!
(Entra O MESTRE, totalmente vestido, usando um terno impecável, traz consigo o seu cãozinho
que usa sunga, O MESTRE possui um ar de superioridade visível).
MESTRE (Enfático)- O que significa isso? Onde estão suas roupas, por que vocês estão
completamente nus e nuas, pelados e peladas? Que indecência é essa?
(Os discípulos nus entreolham-se atônitos, assustados, sem graça, não compreendendo nada!).
NUA 4 - Eu disse pra vocês que esse negócio de escolher um MESTRE naturista pela internet não
iria dar certo!
(Os discípulos saem desapontados, deixando o MESTRE sozinho no ambiente).
MESTRE (olhando de repente para o seu cãozinho)- Estou achando essa sunga que você está
usando muito imoral, vou trocar por uma maior)
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