REIS DO SAMBA
Esses contos falam sobre pessoas comuns na terra do samba, que sabem como lidar com seus complicados problemas cotidianos. Todos são pequenos heróis, reis em seus diminutos reinos. Gentilmente, se dispõe a contar as suas histórias que aconteceram na decorrer dos
anos nas favelas do Rio e de Salvador.
Reis do Samba, ágil como seus heróis,
joga com o jeito brasileiro e, contudo, invade as profundezas da alma brasileira.
As histórias mostram as condições de vida no país do samba e assim, alcançam
um caráter quase documental, porque realmente ocorreram, ainda que não exatamente desta maneira. Cada episódio
é auto-suficiente, mas os protagonistas
não se contentam em viver uma história
só; eles invadem as histórias dos outros,
cruzam seus caminhos e interferem em
seus planos. Assim os episódios se juntam e atribuem ao filme um ato completo.

O paletó
Sobre a fidelidade

Sobre o ciclo das coisas
Em uma manhã qualquer oito pessoas
seguem os seus caminhos cotidianos que
os levarão aos seus destinos, que nunca
alcançarão. Alguns andam em serenidade imperturbável, outros tentam mudar o
curso dos acontecimentos. Finalmente,
um ônibus, que anda de um lado para outro da cidade, levará todos ao ponto de
partida. Seus caminhos levaram-los a um
círculo ao redor da felicidade cobiçada.
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Ainda no cinquentenário de casamento
Walter continua a vestir o mesmo paletó
de linho da época em que estava cortejando sua mulher, Maria, no Samba. Ele
continua correr atrás de outras mulheres,
mesmo assim ele é tão fiel á Maria como
ao paletó que ele troca só de vez em
quando. Naquela manhã, quando Walter
despede-se de sua esposa e pôe-se a
caminho para despachar uma carta, ele
dança um último samba com ela.
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A carta
Sobre a arte da espera

Walter apanha o ônibus para a cidade,
porque hoje é segunda-feira, e toda segunda-feira ele tem que despachar uma
carta. Como ainda tem de comprar um
selo ele entra na fila dos correios. Quando
finalmente chega a vez de ser atendido o
funcionário não tem troco. Walter tem que
sair para trocar sua nota de vinte reais.
Não é fácil encontrar alguém que tenha
trocado. Nem os vendedores ambulantes nem as caixas das lojas adjacentes
podem ajudá-lo. Somente um mendigo
consegue trocar, com taxas de câmbio
consideráveis.
A espera na fila começa novamente e revela-se ser em vão, pois quando chega
ao balcão não há mais selos. Walter leva
isso com serenidade. Ele não está ansioso para enviar a carta, ele está bem feliz
de ter saído ás ruas e encontrado o povo.
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Ainda hoje faz inúmeras amizades nesses momentos. E essas constantes idas
á cidade ele faz para agradar sua esposa, que sempre escreve cartas para a
filha, embora nunca receba uma resposta. Como o até então apático funcionário
ouve essa história, fecha a cortina na frente dos clientes atordoados levando Walter
para uma salinha adjacente. Enquanto
tomam um cafezinho, Walter conta sobre
sua filha que saiu de casa após uma briga. Ele diz que há muito tempo perdeu a
fé em receber uma resposta, e Maria, sua
mulher, a fé em Deus. O funcionário lhe
diz que nunca se deve perder a fé e escava da caixa de correspondências “não
entregues” uma pilha de cartas.

cura milagrosa, mas alguma ninharia dos
numerosos transeuntes. A velha Maria
senta á beira do caminho para recuperar
o fôlego e o sambista Roque Bentequé
fica sentado á frente da igreja sob a sombra das árvores.

Enquanto isso, seu marido Walter (leia o
episódio “A carta”) fica á espera dela com
uma boa notícia muito esperada. Há anos
que Maria espera uma carta de sua filha,
que deixou a casa de seus pais, brigada.
Dessa vez Walter carrega uma pilha de
cartas.

O caminho para Deus
Sobre esperanças e destinos

Deus cumpriu o último desejo de Maria
sem ela deixar saber. Ele agora falará
com ela pessoalmente. Maria está sentada na escadaria deserta. Encima espalha-se o céu estrelado.
A história de Maria é a de uma velha que
prefere fazer uma parada ao meio do caminho para Deus para se manter viva um
pouco mais. Por um lado a escura porta
da igreja incute temor e por outro lado o
samba lhe dá tanto prazer que o céu pode
aguardar mais um pouco. Quando já perde a igreja de vista no caminho, pode
ser devido a brilhante contraluz, ao seus
olhos, á má circulação do sangue nas
veias, ou pelo fato de que o caminho para
Deus não é fácil de encontrar.

Walter está a caminho de casa. Desta
vez, ele tem notícias da filha na bagagem,
mensagens que deixaram de alcançar
Maria.

Na Escada do Espírito Santo
Cenário dos episódios
O CAMINHO PARA DEUS e
ORDEM E PROGRESSO
A subida íngreme para a igreja do Espírito Santo é árdua. Mesma assim sempre
está cheia. Vendedores ambulantes querem se aproveitar da boa vontade de Deus
em prol de seus negócios e o batedor de
carteiras Ricardo fica á espera de um momento favorável. Além disso, o vendedor
de frutas José arrasta suas cestas caminho acima. Mesmo os aleijados fazem
força para subir. Eles não esperam uma

A velha Maria tem uma palavra a dizer
para Deus. Atormentada pela subida
íngreme que leva até a igreja do Espírito Santo, ela para ao meio do caminho.
Não só a sua força, também seus olhos
abandonam-a. A igreja vibra na brilhante contraluz do sol. Para Maria, ela agora
parece quase uma ilusão. Maria põe-se a
caminho novamente. Hoje ela ainda não
será capaz de falar com Deus, porque,
como muitas outras vezes, ela permanece sob a sombra das árvores para escutar os sambas melancólicos de Roque.

Ordem e Progresso
Sobre o lema da Bandeira Brasileira
José, um feirante de frutas, arrasta suas
cestas até a Praça do Espírito Santo. O
esforço vale a pena, porque a experiência
demonstrou que vende-se as frutas mais
facilmente com a ajuda de Deus. O orgulho nacional também não prejudica os negócios, assim José pensa e compõe com
seus limões e limas verdes e amarelos
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uma imagem da bandeira brasileira. Mas
a ordem, que o lema “Ordem e Progresso” evoca, acaba por parecer frágil. Um
pivete é suficiente para mostrar o contrário. Depois de Ricardo afanar um celular,
tropeça, na correria, na barraca de frutas
de José. Os frutos do trabalho brasileiro
sujeitam-se ao progresso, descem a escada abaixo e causam um caos. – José
deve começar seu trabalho de novo.

No ano de 1925, Sergei Eisenstein encenou, em O ENCOURAÇADO POTEMKIN,
um massacre na Escadaria de Odessa. A
“Ord-esso”-cena descrito aqui de fato não
vai conquistar um lugar na história do Cinema como o golpe de Eisenstein, mas
serve, no entanto, para ilustrar a fragilidade da Ordem brasileira.
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A geladeira
Sobre o antigo e o novo

banheiro. O ladrão Ricardo reconhece a
oportunidade e agarra a presa com um
movimento veloz.

A nova geladeira de Lorena não quer entrar pela porta. Na busca de soluções, os
vizinhos correm para ajudar. Após muita
deliberação, decidem fazer uma abertura
pelo telhado. Unindo as forças, finalmente
conseguem levar a geladeira para dentro
da casa. No meio da miséria do casebre
o moderno aparelho parece um pouco
deslocado. E porque o aparelho ainda
não funciona, Lorena tem que pedir aos
vizinhos para ajudá-la mais uma vez. É
necessário levar a geladeira para fora da
casa!

Azar, que o cachorro do vizinho Mateus,
“Carinha”, observa-o e puxa, mordendo
com vontade o jeans novo que Ricardo
arranjou de graça na liquidação de fim
do mês ... até que, no movimento para
escapar, deixa cair a carteira. “Carinha”
traz a carteira ao seu dono ... e imediatamente recebe prisão domiciliar pelo
roubo. Mateus coloca a carteira de volta
ao lugar do crime ... e Lorena pode fazer
as suas compras como se nada houvesse
acontecido.

O roubo despercebido
Sobre a imutabilidade das coisas

O irmão da igreja
Sobre santos e hipócritas

A empregada Lorena deixou o dinheiro
para as compras encima do balcão
da janela enquanto ela maquia-se no

Lorena está na miséria em sua pequena
casa. Ela está infeliz no amor, a geladeira
está quebrada e agora não tem mais TV

porque a Coelba cortou a energia. Assim
Lorena vai perder o capítulo da novela
“Morena Clara” e não pode mais evitar que
a loira Mirela pegue seu herói, Antonio.

Mateus, seu vizinho, um homem piedoso,
que rezou muito, inclusive aos pés de
seus superiores para alcançar o posto
de um irmão de igreja, escuta com toda
atenção suas preocupações, e conforta-a
pela palavra de Deus. Também na vida
cotidiana, ele dâ uma mão a ela e sabe de
bom grado o que fazer neste emergência:
Um “gato” instala-se rapidamente, resolve
o problema da energia e permite-lhe
assistir a telenovela. Primeiro, é claro,
ouve-se apenas um ruído, porque a roupa
dela está pendurado no cabo da antena.
E como ela se estende para seu sutiã,
Mateus sem conseguir resistir à tentação
agarra seus seios fartos. Em desespero
Lorena pega a cruz de Jesus que está
na parede e bate com força no servo de
Deus, até que ele foge atordoado.
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O amante
Sobre o amor, a propriedade e a ruína

Maximo tem muito orgulho de sua pequena loja, que criou com as próprias mãos e
expandiu para um bar. Agora, toda a vizinhança almoça lá. Ele também se orgulha
de sua esposa Marta, com quem já havia
discutido hoje em vão, simplesmente porque a nova garçonete tem seios grandes.
Se Marta o abandonasse seria um desastre, pois só ela sabe fazer a contabilidade.
Maximo entra furioso em seu Chevrolet.
O velho “cavalo de batalha” é outro de
seus orgulhos, mesmo que não funcione
perfeitamente. Os pequenos defeitos devem ser provisoriamente consertados dia
após dia, pois Maximo precisa do carro
para encontrar suas amantes. O mecânico Neto fornece peças baratas para
Maximo e diverte-se com Marta na ausência de Maximo. Mas não é só o carro, seu dono também já vai entrando em
anos. Assim acontece naquele dia, que
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não só o motor sobreaquece novamente,
e o carro fica preso no meio do trânsito,
mas também Máximo perde o fôlego. Antes do esperado, ele chega em casa e se
deixa cair no sofá. Os acontecimentos do
dia perseguem-o durante o sono: sob os
olhos da vizinhança, é comemorado uma
missa surreal onde acontece simultaneamente seu funeral e o casamento de Marta com Neto. Impotente, preso ao caixão,
ele deve assistir o casal afastar-se no
Chevrolet restaurado. Uma trilha sonora
insuportavelmente realista com “ruídos
de trânsito” no quarto ao lado acorda-o
banhado em suor.
O regulador de tránsito
Sobre a significância e a imutabilidade

utentes da rua. Ninguém sabe quem estabeleceu o regulador de tránsito e ninguém
pede para saber. Ele está aqui desde sempre e nunca perdeu um dia de trabalho,
mesmo agindo de forma voluntária. Um
homem acha, no entanto, que esse velho
senhor é supérfluo, pelo menos desde
que o cruzamento está regulado por um
semáforo. O senhor com os gestos soberanos está á frente das pessoas que fazem troça dele, porque ele está ciente de
sua supérfluidade e ainda mantém atitude
e graça. Ignorando a existência do semáforo, ele dedica-se ao seu trabalho quase artesanal, e os veículos seguem suas
instruções, pois alguns acreditam que o
semáforo está subordinado á ele. Neste
caso, não o regulador de tránsito, mas o
semáforo seria supérfluo. O regulador de
trânsito tornou-se significativo por causa
da sua supérflua presença.
O acidente
Sobre o futuro
Num dia maravilhoso um casal apaixonado anda de carro em uma estrada esquecida por Deus. Despreocupados, eles
flertam no carro.

O leve terno claro de verão já deixou para trás seus melhores dias, mas ele ainda atribui uma certa elegância ao velho
parado no meio do cruzamento dirigindo
o trânsito com gestos suaves. Com a ajuda de seu terno ele ganha o respeito dos

Em Nilo Peçanha, uma pequena vila no
interior da Bahia, na estrada que vai de
Salvador para Ilhéus, um homem pescou
um peixe em um córrego. Ele está a caminho de encontrar sua família, que vive
numa pequena cabana feita de palha e
sacos plásticos na beira da estrada. Assim como ele atravessa os amantes são
jogados para fora de seus sonhos por
uma forte sacudida.

Um peixe se contorce no asfalto. Ao lado, o pescador tenta arrastar-se para fora da estrada, mas suas forças acabam.
Ninguém é visto por perto, apenas alguns
caminhões passam ocasionalmente, que
quase o atropelam novamente.
A vítima não é mais visível no espelho
retrovisor. O automóvel se afasta cada
vez mais rápido. Os olhos dos amantes
viajam para a distância e perdem-se no
horizonte. Os amantes não conseguem
cruzar os olhares. O remorso os tortura.
O silêncio cresce, insuportavelmente alto.
O veículo está girando.
No sangue da vítima o sol reflete. Na luz
solar brilhante um carro se aproxima.
Uma grande sombra voa até a vítima e
cobre-o como uma manta escura.
A desoladora paisagem passa voando
pelo carro. O motorista olha para a distância. A mulher chora. Ele diz: “Não tivemos
escolha.” Ela acena com a cabeça. O carro vai embora e desaparece ao pôr do sol.
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O ladrão da igreja
Sobre o pecado e a tentação, e verdade e
mentira no sentido muito tradicional

Após o culto, o pastor e Messias divertem-se no bar de Antonio. Os dois irmãos
da igreja fazem esforços honestos para
transformar o dividendo dos fieis em cerveja. Três putas ajudam na tarefa.
Ricardo, entretanto, consola a sua vitima
e ajuda a procurar sua carteira. Quando
descobre que a índia é uma filha de
um delegado, sente uma fraqueza nos
joelhos e e na consciência, assim decide
devolver-lhe a carteira. O argumento
“delegado” convence o pai também ... e
assim Ricardo pode completar sua boa
ação. É claro, faltavam na carteira vinte
Reais, que Messias já havia transformado
em cerveja, e mais vinte, que Ricardo, por
assim dizer, pegou como recompensa.

Atormentado, o ladrão casual Ricardo
chega á pequena igreja, onde seu pai
Messias acolhe-o com um tapa na cara
antes que Ricardo pudesse confessar
seus pecados ao pastor. Ricardo se sente
injustamente punido, pois a tentação está
à espreita em todo lugar ... mesmo na
igreja: enquanto o pastor dá uma dura
em suas ovelhinhas a atenção de Ricardo
está completamente fixa na bunda de
uma índia, ajoelhada diante dele. Não
por causa da sedutora parte do corpo
que inclina-se para ele, mas por causa
da carteira que aparece saindo do bolso
traseiro da calça.
A ação de Ricardo passa despercebida
porque Deus fez vista grossa. Mas o pai
não conhece misericórdia: Ricardo tem
de entregar sua presa e recebe em troca
outro tapa na cara.
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Essa falta, á princípio, não chama a atenção da índia. Ela está muito mais interessada em saber como Ricardo conseguiu
achar sua carteira ... e está perplexa
quando ele lhe diz sobre as bebedeiras
do pastor e as prostitutas. Essa história
só pode ser mentira! E quando ela observa finalmente, que só há dez reais na
carteira ela sabe que o culpado de tudo é
Ricardo.
No dia seguinte, ela conta á sua surpresa
amiga, que o ladrão devolveu os noventa
reais que faltavam. A amiga estranha:
“Você não disse que havia apenas cinquenta Reais na carteira?” A índia explica:
“Isso não tinha como o ladrão saber!”

A morte acidental
Sobre coisas relevantes e irrelevantes
Um dia como qualquer outro na favela do
Alemão no Rio de Janeiro. Alguns tiros
foram disparados. Helicópteros circulam
no céu. Um casal discute como sempre
por um motivo banal. Louças quebrando
e objetos voam através da janela aberta.
Apesar de não haver armas no jogo, o homem de repente entra em colapso. A mulher atira-se em seu namorado. Quando
vê sangue em suas mãos, ela sabe o que
aconteceu. Seu olhar direciona-se para a
janela: o vidro está fragmentado.

A voz de prisão
Sobre Crime e Lei

mas quando a polícia chega, as testemunhas já estão muito longe. Os políciais
querem prender o gringo porque ele não
tem como identificar-se e também não
pode pagar o dinheiro que pedem. Quando ele ameaça-os de corrupção e diz que
pretende entrar com um pedido na justiça
não deixa outra escolha aos policiais, senão liberá-lo para em seguida matá-lo na
corrida com um disparo certeiro.

A mala
Sobre a antecipação
Até que enfim, Thais, a menina do interior,
tem um dia de folga. Ela está ansiosa para
visitar seu noivo, Edmilson, que mora na
cidade. As preparações, no entanto, dão
muito trabalho. A mala não fecha de tantas roupas que ela precisa levar. Mesmo
assim, ela não tem nada para vestir: sua
bunda parece grande demais nos Jeans
e seus peitos pequenos demais no vestido. O espelho diz que ela é feia, mas sua
amiga, Verônica, no entanto, assegura o
contrário.
Felizmente, Edmilson faz uma bela declaração de amor para a outra ao telefone,
e isso lhe dá coragem para sair de casa.
Quando ela chega no ponto de ônibus,
atormentada e encharcada pela chuva, a
beleza recém descoberta se foi ... e também o ônibus.

Num ponto de ônibus um Gringo paquera
uma sedutora morena enquanto os seus
três companheiros esvaziam seus bolsos.
Claro que isso não passa desapercebido,
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