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as realizações que de uma forma ou outra ajudam a melhorar o 
cotidiano ou tornar mais promissor o futuro dos cidadãos costumam 
ter mais resistência ao tempo e, portanto, enriquecem a história de 
empresas e entidades, independente do seu setor de atuação. Entre 
elas, a cultura se destaca como uma das atividades que mais impac-
tam a vida das pessoas, porque eleva o conhecimento, abre horizon-
tes e dá prazer ao espírito.

A partir dessa ótica, é possível entender a importância da presença 
do SESI Paraná na área cultural. Com o Núcleo de Dramaturgia, a 
entidade assume o importante papel de apoiar a formação de novos 
autores teatrais e de aprimorar talentos já em desenvolvimento. E, é 
claro, de valorizar o público, que tem a oportunidade de conhecer e 
vivenciar cultura de alta qualidade. 

Dispensável dizer que o teatro não existe sem o autor, o que dá a 
dimensão deste programa, cujo objetivo é contribuir para melhorar 
a qualidade da dramaturgia no Paraná, com autores que falem dos 
anseios e angústias de todos nós.

É importante notar que São Paulo e Rio de Janeiro se tornaram, há 
pouco mais de uma década, celeiros da dramaturgia contemporânea, 
com autores reconhecidos no Brasil e no exterior. O nosso Núcleo de 
Dramaturgia coloca o Paraná nesse circuito criativo ao dar vazão aos 
talentos da terra e, também, ao atrair para cá, como parte das ativida-
des de formação dos novos autores, dramaturgos consagrados pela 
crítica e público.  

Esta publicação, já na sua segunda edição, traz textos dos novos au-
tores formados pelo Núcleo de Dramaturgia SESI Paraná e é a clara 
evidência do excepcional resultado dessa iniciativa. 

Boa leitura.

Edson Campagnolo
Presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do PR
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a solidez dos empreendimentos se confirma pela sua continuida-
de. A continuidade, por sua vez, manifesta-se em trabalhos exitosos. 
Esse é o panorama que se percebe quando dirigimos a vista ao Nú-
cleo de Dramaturgia, projeto realizado em parceria com o Centro Cul-
tural Teatro Guaíra e apoio do British Council, com coordenação do 
dramaturgo Marcos Damaceno.   

A cada ano, um ávido e crescente número de participantes demonstra 
interesse em ingressar nesta iniciativa do Serviço Social da Indústria 
– SESI/PR e, por outro lado, os integrantes precedentes avançam 
seus trabalhos fortalecidos pela experiência dos anos anteriores.

Apenas em seu terceiro ano de existência, o Núcleo de Dramatur-
gia SESI Paraná soma diversas montagens dos textos produzidos, 
dentre os quais, alguns já premiados e, outros, apresentados fora do 
circuito da capital. Além disso, conta com o reconhecimento da crítica 
e da imprensa local e nacional que volta os olhos para as novas vozes 
que aqui surgem. Tem em seu currículo a expansão das oficinas para 
outras cidades do estado, propagando, ainda mais, o incentivo aos 
talentosos dramaturgos ainda desconhecidos. 

No término dos trabalhos de 2010, mediante a aguda supervisão do 
diretor e autor Roberto Alvim, os dramaturgos integrantes do Núcleo 
submeteram seus textos à avaliação de uma curadoria externa, a qual 
selecionou 18 obras destacadas por sua singularidade e excelência 
dramática. 

Que este projeto de apoio e incentivo à cultura brasileira se robusteça 
continuamente sem que se extinga seu frescor inicial de conduzir as 
artes cênicas além de nossas expectativas.

José Antonio Fares
Diretor Superintendente do SESI Paraná
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o surgimento de novos nomes da dramaturgia depende de iniciati-

vas como a que vem sendo proposta pelo SESI/PR., através de seu 

Núcleo de Dramaturgia. 

O Centro Cultural Teatro Guaíra sente-se especialmente honrado em 

poder contribuir com este projeto.

 

Parabenizamos a todos os envolvidos neste trabalho e em especial 

aos selecionados para terem seus trabalhos publicados nesta edição. 

Que sua trajetória na criação de textos teatrais seja de sucesso. Que 

este seja apenas um texto entre tantos outros que marcarão seus 

nomes na história da dramaturgia contemporânea.

Monica Rischbieter 

Centro Cultural Teatro Guaíra
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é com grande orgulho que o British Council reitera seu apoio ao Nú-
cleo de Dramaturgia do SESI Paraná, cuja série de conquistas e rea-
lizações tem nutrido os sonhos de novos dramaturgos, consolidando-
se como um pólo de excelência para o florescimento da dramaturgia 
brasileira.  

Esta publicação reflete mais um ano de trabalho desenvolvido pelo 
Núcleo, sendo uma prova do talento e energia que podemos encon-
trar no Paraná, cuja voz distinta continua a reverberar. 

O British Council é a organização internacional do Reino Unido para 
educação e relações culturais. Busca estabelecer a troca de experi-
ências e fortalecer laços que resultem em benefícios mútuos entre o 
Reino Unido e os países onde atua nas áreas de língua inglesa, cul-
tura, esportes e educação. O British Council está presente em mais 
de 100 países e no Brasil tem escritórios em Brasília, Rio de Janeiro, 
Recife e São Paulo.

Jim Scarth
Diretor do British Council, Brasil
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Uma revolução está em curso

No Brasil, raras são as políticas culturais que se perpetuam. Isto é 
catastrófico, posto que a cultura fica ao sabor de eventos, de vonta-
des que variam ao sabor das circunstâncias. É imperioso que projetos 
bem sucedidos no campo do fomento e desenvolvimento artístico e 
cultural tenham continuidade, e se coloquem como mecanismos efe-
tivos e estruturantes na construção de nossa produção criativa. Ao 
final de dois anos, e já em meio ao seu terceiro ano de atividades, o 
Núcleo de Dramaturgia SESI Paraná vem afirmando sua vocação (de 
continuidade na formação e amadurecimento de toda uma geração 
de autores) de modo decisivo no panorama do teatro paranaense e 
– sem dúvida – também no panorama do teatro contemporâneo bra-
sileiro. 

Há uma revolução – em termos de forma e conteúdo, instâncias indis-
sociáveis aqui – em curso nestas obras. Outros sistemas dramáticos, 
que nos permitem experienciarmos o tempo, o espaço e a condição 
humana de modos insuspeitados até então. Estes sistemas, erigidos 
com originalidade por seus autores, renovam a dramaturgia contem-
porânea e expandem os limites do teatro – além de desencadearem 
uma reflexão profunda acerca do modo como vivemos nossas vidas. 
São novos procedimentos técnicos, que surgem por conta das visões 
de mundo singulares dos dramaturgos. É como se as técnicas exis-
tentes não dessem conta de traduzir e expandir cenicamente estas 
visões – o que torna incontornável a invenção de procedimentos e 
operações dramatúrgicas fundantes. 

Descrever tais procedimentos é tarefa necessária, mas para tanto 
será preciso uma publicação teórica específica, haja vista a comple-
xidade do material; por ora, poderíamos apontar algumas operações 
que saltam aos olhos mediante uma primeira análise: 

1- Deslocamentos permanentes, tanto no tempo/espaço quanto nos 
modos de subjetivação, construindo miríades de trânsitos em con-
traste e ruído, produzindo experienciações singulares e autônomas 
por parte de cada receptor;
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2- Polissemia, através da proposição de signos indecidíveis quan-
to ao seu significado último, mas poderosos o bastante para instigar 
nosso imaginário na procura por seus infinitos sentidos possíveis;

3- Construção de mimeses cognoscíveis como a instauração de solos 
para saltos em direção a mimeses incognoscíveis (a proposição de 
novas mitologias, de novos moldes arquetípicos);

4- Outros desenhos da condição humana, que apontam para outras 
possibilidades de vivenciarmos nossa humanidade (Dramáticas do 
Transumano), através da criação de arquiteturas linguísticas que 
transfiguram poeticamente o real e que nos proporcionam outros mo-
dos de habitarmos a vida;

5- A crença (operacional para estes autores) na obra de arte como um 
sistema complexo de relações formais, construído no mais amplo di-
álogo com sistemas anteriores, que nos proporcione uma experiência 
estética para além da vivência proporcionada pela cultura de massa.

Uma arte só sobrevive na medida em que se reinventa; sempre foi 
assim na história do teatro, desde Ésquilo, Sófocles, Eurípedes, 
Shakespeare, Ibsen, Tchekov, Nelson Rodrigues... São estes gran-
des dramaturgos do passado que nos servem de exemplo (e não 
de modelos): autores que deram contribuições que ressignificaram 
completamente a dramaturgia (e a humanidade) em seus períodos 
de atuação. Não se trata aqui de descobrir o passado, mas sim de 
inventar o futuro – ecoando, portanto, o impulso criador de todos os 
mestres de outrora.

As peças produzidas por este grupo de autores (talentosos e compro-
metidos com sua arte em um nível assustador) estão entre o que há 
de mais revolucionário na dramaturgia contemporânea internacional, 
e muito em breve irão conquistar o lugar que lhes é próprio no pano-
rama do teatro do século XXI. Que o Núcleo de Dramaturgia SESI 
Paraná se perpetue por muitos anos: trabalhamos sob o signo do 
amor ao teatro, em prol da liberdade artística, procurando ampliar as 
possibilidades da vida humana para além de qualquer forma ou dis-
curso hegemônico, e não poderíamos estar mais felizes. 

Roberto Alvim
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LuizFelipeLeprevost

Hieronymus
nasmasmorras
{Peça escrita durante a Oficina Regular do Núcleo de Dra-

maturgia SESI Paraná, sob orientação de Roberto Alvim, 

no ano de 2010}.





LuizFelipeLeprevost
Hieronymusnasmasmorras





                                                                       Depois de tudo

                                        chamar para dentro do Cavalo

  o Cavalo o Velho Cartesiano degola o
  Cavalo de Hieronymus o Cavalo tem
  muitos Abutres dentro dele
  o Cavalo de Hieronymus degola o
  Velho Cartesiano
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           turbulência no miolo do tempo

eles me fizeram trazer pelos

cabelos minha própria cabeça como

alguém que carregasse um abacaxi pelas folhas eles

me usaram em inseminações como eu fosse

um atleta de Cristo

   agora
estou mijando sem órgão genital uma espécie de

doze para cada lado vinte e

quatro costelas trinta e três vértebras mastigadas por

mandíbulas do Dilúvio

essa minha imensa quantidade de mergulhar em

eu fui uma Múmia uma

gozando com

meu próprio desmembramento carregando

carrancas fazendo a digestão

depois de nem comer comidas

    agora
fezes o corpo fraco não combate

a doença tenho um coração de formiga

de um lado animais que bebem leite de outro as vacas

o fraco corpo não
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    agora
furacão de fogo que eu com a paterna indústria

pudesse reparar a humanidade

sem congressos sem revolucionários sem

reuniões com voto sem caroço sem

detergente sem manifestantes sem catálogos

sem igrejas sem assembléias sem

massacres sem escravos sem fobias mas

mil remédios em vão tentei primeiro

     agora
na época em que chovia merda

Hieronymus nas masmorras
água preta feito sangue de
feito óleo diesel pinga do teto
sangue diesel
faminto ele como a terra vermelha molhada
o vermelho da terra a umidade
Hieronymus cospe o sangue diesel
     agora
da terra tosse contraindo o
raquítico abdômen tosse sangue preto
o guarda vem acudi-lo Hieronymus foge
a espada com sangue caída à beira do rio
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a Guarda Real Hieronymus morreu afogado?
Hieronymus tem guelras quando
é necessário tê-las

será o mundo

entregue às feras o que dos homens foi

será dos brutos será dos burros
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                   estátuas de sangue coagulado

Hospital quinhentos ou mais leitos
Hospital como um Cemitério um
Cemitério o imenso pátio das estátuas de sangue
cadáveres frescos pendurados no
alto Cadáveres pingam o chorume substância
gordurosa expelida pelo tecido
adiposo da banha dos animais humanos
Hieronymus procura drogas
e instrumentos com ponta e lâmina
     hoje
armas o que um dia foram objetos destinados à cura
armas dois Coveiros surgem um vestido de cardeal
o outro fardado todos os instrumentos armas
acopladas à farda

Domador diz pro forasteiro o que é mandar

mandar é poder cortar a cabeça de alguém sem

que isso nos traga qualquer consequência

Cardeal arranca um pedaço de sangue
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de uma estátua de sangue estátua coagulada
come como fosse gelatina
com quem você aprendeu Domador

com meu pai há duzentos anos meu

pai me deu Feministas de presente

foi tua crucificação

no começo não uma tinha um cérebro

brilhante cabeça de termômetro outra a

fisioterapeuta me curou a cirrose dos

joelhos e ainda a chefe da lubrificação

responsável em preparar-me iogurtes com

data de validade

e em troca Domador o que elas ganhavam

ração para quem era de raça

dizem que você tem três pênis

sim esse aqui é o piroca esse o trabuco esse o mastruço
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como pode?

medicina tecnologia

e onde estão

   hoje
as feministas?

como saberei? não há mais mulheres

sobre a face da Terra

como mulheres não mais há não há mais a

possibilidade de futuro humano nossos filhos

quem tem filhos?

quem os tem os tem graças a genética

mas os clones crescem órfãos

animais crucificados sem cruz

as Feministas me criaram me ensinaram a chupá-las

a fodê-las elas me efeminaram sou uma espécie de

Homem-Eva agradeço a elas de todo o

coração que já não possuo



30

     hoje
a Terra é um lugar de machões eunucos

de que valem três paus com nome e tudo Domador eu-

nuco?

nada né Cardeal

apenas poder abrir uma cabeça como fosse uma

melancia

mas eu digo a vocês dois bom mesmo é

poder abrir uma cabeça como ela fosse uma

melancia e não fazê-lo bom é afagá-la com

bondade com bondade isso é que é mandar

o que o Forasteiro está dizendo? que é bom

permitir que o cérebro de um qualquer

continue funcionando à favor da submissão? está claro

que você apenas não quer que ele lhe abra a

cuca não é mesmo?

sim está claro não não é só o que estou falando

e o que está esperando que ainda não
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me lambeu as botas, Forasteiro?

se lamber-lhe as botas serei obrigado a

calçá-las e para calçá-las terei que

decepar-lhe decerpar-lhe nas canelas

como é como ousa?

eu sou Hieronymus por tanto ouso

Hieronymus? mas você não estava nas masmorras?

fugi

por que não o reconhecemos?

fiz adulteração facial

mas é você mesmo depois de todos esses anos? prove

pega é o meu curriculum vitae

oh

oh
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soldado ofereça de comer ao mestre Hieronymus

não precisa obrigado

como foi que o Senhor escapou?

é longa a História longa como longa a História é

e o tempo é curto como curto o tempo corre e assim eu 

vi

centenas de anos se passando enquanto a Cidade

avançava no Velho podre nem só na costa para

além do que os geólogos a oceonagrafia nem sei

quantos km/h tsunamis de cimento depois bolo fecal zil 

tratores marítmos da última Guerra pra cima do Velho de 

seu calcanhar eu fazia a cocaína via intravenosa ou

nas gengivas de maxilares de vidro eu tive

trombose cerebral mas avante com a lógica eu

pensava em mesa branca

ou naves espaciais propulsores dilatadores do

Tempo eu estive nelas me metendo

onde a astrologia não é a astrologia corpos celestes sig-

nos zodiacais bússolas místicas eu bebi eu

pilotei retro escavadeiras em direção à Mansão dos

Mortos fui o personal training de obesos Cristos
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ressuscitados no terceiro dia estou nas páginas do

Futuro Testamento emprestei meus ossos para

meus músculos para outro meu estômago minha

biologia a biologia é o estômago da linguagem o estôma-

go é a explosão demográfica estive em carnificinas ao 

lado dos Vegetarianos como fui expulso de swings party

vi Eros travecos hímens queimando na pia batismal com-

pactuei com a segurança pública o Imperador avançando 

na ecologia enquanto cus-de-ferro da robótica inventa-

vam carcaças para o amanhã quando não pude velar 

os Professores do Estado nem os Doutores dos vocês 

fizeram um câncer quando não pude impedir que o cân-

cer fizesse campanha política mas e vocês o que faziam 

aqui antes do Fim digo do Fim de Tudo?

desenvolvíamos e implantávamos medulas de borracha

e

  agora?

cuidamos deles

estão mortos?
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mesmo os mortos têm direito à saude

você quer dizer saudade

o que podemos fazer por você Hieronymus?

preciso do seu conhecimento quero que batam

em mim me espanquem vértebra por

vértebra até que Satanás entre no meu sangue até

todos os covardes da humanidade e suas

injustiças se transformem em meus músculos até que

novamente Bibliotecas venham em chamas substituir 

meu cérebro batam em mim nem que se faça necessário

separar víscera por víscera com as patas enormes de

vocês até Cartesiano se desalojar do meu estômago
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                        castelo dos animais de estimação

bebe

o que é?

o que é? não seja imbecil

não bebo mais gasolina Majestade

abstêmio?

sim

surpreendente se a moda pega é capaz de nossos

Escavadores e Sugadores colocarem em questão a

necessidade da extração do negro mel e não

queremos que aconteça não é?

não Excelência me perdoe parei porque meu fígado

cresce sem descanso não mais tolero os

Abutres vindo comê-lo incansavelmente
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e com a coprofilia parou também?

ainda gosto do sabor da ferrugem na boca

como não gostar tal sabor nos torna mais

próximos uns dos outros

porém Eminência

as paredes do Castelo o assoalho o teto do
Castelo são feitos de corpos humanos agonizantes
humanos o Castelo
o quê?
agonizantes animais humanos agonizantes e
alguns animais domésticos domésticos

honre tuas medalhas

más notícia Magnificência os rebeldes desde que

Hieronymus fugiu das masmorras o caos se instaurou

essa onda de fedor?

ele está a frente
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ah cinco minutos conversando com um tolo é tempo para 

um Rei com lepra ver-se insano bebe Cartesiano bebe 

gasolina bebe Santidade Hieronymus está guilhotinando 

os Bioquímicos queimou vivos os Farmacêuticos instau-

rou a própria Inquisição os Miseráveis tem devoção por 

ele

não somos nós que sofremos de crise de fé é Hierony-

mus

ele é o poder paralelo Reverendíssima

para ele nós somos as Bruxas?

ele anda com o membro novinho em folha de fora e

distribui carne bovina aos Miseráveis no mais é

morte destruição o País em meio à doença da

carnificina as feras se desentocaram

e o que diz a Inteligência?

estão sem ação

até mesmo os Sociólogos?
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esses já não existem

os campeões olímpicos convoque-os

estão obesos Alteza

blasfêmias tóxicas

não Rei estou dizendo as hordas de Hieronymus estão 

por toda a parte tomaram de assalto até os

Clubes de Quimioterapia

oh não

a população está em pânico Diretores e

Presidentes foram empalados Sócios pegos como

reféns ou cooptados

somos uma nação de covardes não resistiremos nem

um mês sem os Clubes de Quimioterapia

quem é você que me fala? talvez nem mesmo um

defunto comedor de bosta não poderia sequer

usá-lo nas paredes tenho meu estoque de carvão

barris de gasolina Hieronymus só tem o sangue
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humano em que nadar lágrimas das gentes sopa para os 

mortos cheguei onde cheguei por quê? ossos são melho-

res que a hidráulica? patas

melhores que válvulas? Hieronymus conhece a anato-

mia?

eu tenho uma medula de borracha

abre Rei Cartesiano abre as enormes de borracha 
asas de borracha esmaga o outro como mosca o
outro que Rei Cartesiano

    agora
esmaga o outro é mais um na agonizante parede na 
parede corpo agonizante corpo
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                                            ciências antropofágicas

o Velho cu na lama fuça pras estrelas na lama
azul teu cu cheio de bichos para as estrelas o
Velho fuça na lama uma
verdadeira puta o Velho uma puta
     agora
o que a cidade foi a cidade
    agora
deserto o deserto do
   agora agora agoras
Velho
 agora
sozinho sozinho sozinho sozinho
sozinho que até que

pássaros

me ajudem

o Velho diz o

aqui

ó não

socorro
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o Velho Abutres esquartejando são os Abutres
esquartejando o Velho Abutres
você nos odeia Velho filho da puta

Velho porco

Velho de merda

Abutres em coro dos Abutres em coro

podemos ver os escorpiões

os ratos dentro de você

enferrujando o sangue roendo os ossos

você nos odeia

não

o Velho diz o

quando?

odeia sim

quando eu fui Rei?

todos os mortos odeiam os vivos
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     agora

os Abutres o Velho carniça do Velho
o Velho os Abutres um voa Abutres voa
Abutres quatro Abutres três Abutres dois outros 
Abutres comem o Velho os Abutres comem o Velho 
os Abutres arrotam o Velho os Abutres limpam a 
boca os Abutres na manga da camisa mas o Velho 
volta o Velho da morte o Velho os Abutres não se as-
sustam um beijo o Velho dá um beijo o Velho na boca 
um beijo de um deles Abutres o que voou um beijo 
na boca dele dá o Velho dois Abutres três Abutres 
quatro Abutres os outros vem cheirar o
Velho lamber o Velho a mão do Velho os Abutres 
como cãezinhos os Abutres que abanam o rabo os 
Abutres para seu Velho Cartesiano seu dono os 
dedos dos pés do Velho as velhas canelas velhas 
os joelhos do Velho a bacia a bacia os dedos velhos 
das mãos do Velho Cartesiano se despedaçam os 
antebraços o Velho se despedaçando bíceps nariz as 
tetas de Cartesiano
  agora
fragmentos mínimos fragmentos farelos de um Rei
  agora
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mínimo mínimos fragmentos mas
Cartesiano dos mortos retornado dos
retornados mortos Cartesiano
quem volta dos mortos traz junto os mortos
como quem volta da guerra traz a guerra mas

pondera teus sentimentos

as emoções das tuas pernas

teus pés como estão?

tuas rugas conta-as

anota teus defeitos

para não os repetir

tua bílis troca-a por um pistão

reza para teus espíritos mentais só

quem se gaba alardeia seu valor

não é grande coisa para se temer

não despreze nada

você precisa de dinheiro toda a lógica é

volta à economia nada mais

você precisa sair desse pântano

não deixe que se perceba teu errar na sombra

você precisa reaprender a usar tua fisionomia mutante

      agora
a noite já está em pé você é Cartesiano o escolhido
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                        castelo dos animais de estimação

majestade Hieronymus se infiltrou em nossas cadeias 

produtivas

só me faltava essa

e onde está este pervertido agora?

foi visto pela última vez há 12 luas no

vilarejo de Fielefel antes passou por

Colicaína onde arrebanhou mais de duzentos

homens-homens e homens-feras protegido

na serra de Musculescudo os treinou

Hieronymus pelos esgotos bebendo esgotos
bebendo pelos esgoto bebendo sangue

dizem que podemos escutar seu brado eqüino de longe

sim suas vozes vem do chão como fossem

gás explodindo e ainda uma auréola teria sido

vista em volta da sua cabeça
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fiquei doente para me salvar afogado num palude me 
salvei doente até mesmo dos direitos humanos para 
me salvar eles só me deram os direitos humanos 
quando eu não mais era humano para me salvar

esse filho da puta foi contra a engenharia

militar na época das máquinas de

habitar máquinas de vestir máquinas

do raciocínio lógico

como ele consegue?

ele manipula enzima do raciocínio das pessoas Rei

que devassidão

Cardeal e o Domador o ajudaram

traidores eu os quero mortos

    agora

esses dois já estão mortos há muito

bebendo muralhas escalando Hieronymus escalando 
muralhas bebendo sangue
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mas com todo respeito Patrão

nem os fossos tampouco os Lictores armados com suas 

miras noturnas o impedirão de entrar

cale a boca áugure maldito
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                                                       Antes de tudo

                        a primeira idade a idade do ouro

 vaziopleno até que bípedes da beatitude o mo 
 mento em que o embrião se torna uma pessoa  
 a primeira idade a idade do ouro sem nenhum  
 vingador sem lei nenhuma lei sem ouro
agora

que estou começando a vida não

tenho lembranças lembrar é só

a distração do esquecimento

agora
que estou começando

não tenho sequelas elas são o jeito humano de   

         suportar as dores

agora
que estou

nem sei se estou

o que a normalidade se sou

a natureza

a natureza pode que é só

a natureza

é a inconsciência
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agora
o mundo não é

paciente com os recém

os recém nascidos desde

ah
jazem no sepulcro

não

sim

nós os humanos somos

defeituosos nós os humanos

somos defeituosos somos

essa inconsciência estou ciente

a natureza é

defeituosa a natureza das lembranças se apagando

o que passou se apagando

o que passara quando se apagará?
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FRACTAIS

UMA MULHER

Faz tempo que eu preciso te contar uma coisa.

UM HOMEM

Então, vamos conversar.

UMA MULHER

Porque você me chamou?

UM HOMEM

Sente-se. Fique à vontade.

UMA MULHER

Seus pais não vão desconfiar?

UM HOMEM

Alguém precisa varrer o pó desta casa. Está tudo tão 

sujo.



UMA MULHER

Não sei o que fazer, ela veio sem avisar.

UM HOMEM

Querido, por favor, ele está dormindo! Deixa ele descan-

sar um pouco. Faz tempo que eu não tenho uma boa 

noite de sono.

UMA MULHER

Cansada? Você não faz nada! Olhe para mim! Quem é 

que pensa em mim nesta casa?

UM HOMEM

Tenho pensado tanto em você, em nós dois.

UMA MULHER

Ouvi dizer que a empresa está indo bem, com um au-

mento significativo nas vendas.

UM HOMEM

Vamos conversar ou não? Porque seu pai não aguenta 

mais, eu não aguento mais. A gente precisa se entender.



UMA MULHER

Você não me deixa falar! Eu ensaiei tanto para poder te 

falar!

UM HOMEM

Os filhos ficam tão diferentes depois que se casam!

UMA MULHER

Manda esse moleque calar a boca e ir te ajudar!

UM HOMEM

Ultimamente nós só discutimos.

UMA MULHER

Deixa que eu limpo a casa hoje. Não é nada. Podemos 

conversar amanhã.

UM HOMEM

Ele não tem tempo para mim.

UMA MULHER

O que você quer dizer com “fim”?
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UM HOMEM

Fiz aquela torta de banana que você gosta.

UMA MULHER

Eu sei. A cozinha tá imunda.

UM HOMEM

Não faça isso, ela não tem mais idade.

UMA MULHER

Talvez ela nem se lembrasse do meu nome.

UM HOMEM

Eu só tenho você. Quando a gente vai se casar?

UMA MULHER

Se o dólar continuar em baixa, o quadro pode ser bem 

positivo.

UM HOMEM

Eu não consigo mais.

UMA MULHER

Ele não para de chorar! Isso me irrita!
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UM HOMEM

Ele nunca me ajudou em casa.

UMA MULHER

Odeio quando você elogia o filho dos outros.

UM HOMEM

Eu tenho me sentido estranha.

UMA MULHER

Conheço seu olhar. Você se sente atraída por ele?

UM HOMEM

O que você me pede está fora de cogitação.

UMA MULHER

Quando você terminar, a gente conversa.

UM HOMEM

Foda-se a gramática! Nunca mais me corrija!

UMA MULHER

E a saúde? Tudo bem?
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TERCEIRO FRACTAL

UMA MULHER

Ontem senti uma vontade imensa de ficar em contato com 

a natureza. Fui até a serra e, no pé do morro, comecei a 

subir a trilha. Estava sozinho. Antes da metade do cami-

nho, meus pés já estavam doendo, o clima era úmido e 

eu suava muito. Mas, continuei. Era uma coisa que eu 

precisava encontrar. Quando cheguei no topo, quase não 

sentia mais meu corpo. Eu estava encharcado de suor 

e com o coração disparado. Desabei no chão e comecei 

a olhar para o mundo que, lá de cima, era um misto de 

vasto e delicado. Silencioso. Era aquilo que me chamava. 

Lembrei das felicidades que me invadiam quando eu era 

pequeno. Quis sorrir. Quis chorar. E fiz as duas coisas. 

E como era algo que não cabia em mim, voltei para casa.

UM HOMEM

Eu sempre quis ser uma dançarina. Assistia aos musicais 

desde que eu era menina e aquilo me transportava. Eu 

nunca aprendi a dançar. Estudei, trabalhei, casei, fiz de 
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tudo, menos dançar. Enquanto eu te esperava, assistia 

a esses filmes de dança na tevê e você se remexia todo. 

“Vai ser um dançarino!”, eu pensei. Queria que você fosse 

tudo aquilo que eu não pude ser. Como se eu tivesse outra 

chance, em outra vida. Depois que você nasceu não tive 

mais tempo de ver tevê. Você era um bebê doente, então 

eu ficava o tempo todo ao lado do berço. Quando você 

dormia, eu olhava sua respiração tranquila, seu rostinho 

sereno, e eu sabia que era porque você parava de sentir 

dor. E isso me fazia flutuar. Então, em volta do berço, eu 

dançava, dançava, até você acordar.
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PRIMEIRO FRACTAL

UMA MULHER

Porque você veio aqui?

UM HOMEM

Eu fui até lá e disse que estava pensando muito nele.

UMA MULHER

A esta hora ainda, é até perigoso.

UM HOMEM

Em nós dois.

UMA MULHER

Seus pais não vão desconfiar?

UM HOMEM

Eu tinha acabado de brigar com meus pais.

UMA MULHER

De novo?
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UM HOMEM

Desta vez não sei se tem volta.

UMA MULHER

Claro que tem.

UM HOMEM

Olhei bem nos olhos dele, ele pegou as minhas mãos e, 

eu disse...

UMA MULHER

O que foi?

UM HOMEM

...“Eu só tenho você.”

UMA MULHER

Porque você está falando isso?

UM HOMEM

Eu disse que para mim era sério e que eu queria ir até o 

fim...
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UMA MULHER

O que você quer dizer com “fim”?

UM HOMEM

... com ele.

UMA MULHER

Eu sou apenas um auxiliar administrativo.

UM HOMEM

Quando a gente vai se casar?

UMA MULHER

Eu perguntei para ela “O que foi que aconteceu?”

UM HOMEM

A vovó apareceu do nada e ficou quatro dias instalada no 

meu quarto.

UMA MULHER

Vou te levar para casa.

UM HOMEM

Eu disse “Quando a vovó vai embora?”
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UMA MULHER

Ela precisava fazer um checape.

UM HOMEM

Eu já fiz todos os exames!

UMA MULHER

Mas, se eu faltasse ao serviço, minha gerente me man-

dava embora!

UM HOMEM

Me chamaram de temperamental.

UMA MULHER

Preciso entrar e varrer a casa.

UM HOMEM

Você sabe que eu estou grávida.

UMA MULHER

Amanhã vou pedir um aumento.
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QU NTO FRACT L

UMA MULHER

A cozinha estava imunda.

UM HOMEM

Fiz aquela torta de banana que você gosta.

UMA MULHER

Eu sabia.

UM HOMEM

Alguém precisa varrer o chão. Está tudo tão sujo!

UMA MULHER

Eu estava exausto.

UM HOMEM

Eu também.

UMA MULHER

Ela disse que estava cansada.
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UM HOMEM

Aquele rapaz foi pedir um aumento.

UMA MULHER

Cansada? Ela não faz nada! Será que ela enxerga?

UM HOMEM

Querido, por favor, ele está dormindo. Deixa ele descan-

sar um pouco.

UMA MULHER

Ninguém pensa em mim naquela casa!

UM HOMEM

Faz tempo que eu não tenho uma boa noite de sono.

UMA MULHER

Ele não parava de chorar! Isso me irrita!

UM HOMEM

Ultimamente nós só discutimos.

UMA MULHER

Eu sabia de tudo.
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UM HOMEM

Não existe mais respeito e o que a gente sentia um pelo 

outro.

UMA MULHER

Eu conhecia aquele olhar.

UM HOMEM

Por que aquilo que foi tão bom um dia, não funciona 

mais?

UMA MULHER

Ela se sentia atraída por ele.

UM HOMEM

A gente precisa se entender.

UMA MULHER

Por aquele moleque.

UM HOMEM

Quando ele entrou, eu nem me lembrava do nome dele!
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UMA MULHER

Eu falei para ela mandar o moleque calar a boca e ir 

varrer a casa!

UM HOMEM

Seu pai não aguenta mais...

UMA MULHER

Eu não entendia por quê!

UM HOMEM

... eu não aguento mais.

UMA MULHER

Ela nunca me deixa falar!

UM HOMEM

Não consigo!

UMA MULHER

Eu disse: “Deixa que eu limpo a casa hoje.”

UM HOMEM

Você nunca me ajuda em casa.
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UMA MULHER

Amanhã a gente conversa.

UM HOMEM

Quem sabe se você arrumar um emprego.

UMA MULHER

Podemos conversar amanhã?

UM HOMEM

O namoro deles está ficando sério.

UMA MULHER

Quem manda aqui sou eu!

UM HOMEM

Você não acha que ele já é um homem?

UMA MULHER

Eu não devia. Não queria. Acho até que não merecia.

UM HOMEM

Estranhei quando ele entrou. Pedi para ele se sentar e 

ficar à vontade.
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UMA MULHER

Mas, ele me obrigou. E eu tive que ir lá conversar com 

ela.

UM HOMEM

Eu disse que nos últimos meses tivemos um aumento 

significativo, mas...

UMA MULHER

Ele não sabe o quê isso significa. Eu mesmo vou falar 

com ele.

UM HOMEM

... na verdade, com o dólar em alta, o quadro não é as-

sim tão bom para nós.

UMA MULHER

Talvez ela nem se lembrasse do meu nome.

UM HOMEM

O que você me pede está fora de cogitação. Na verdade, 

preciso fazer um corte no quadro de empregados.



74

UMA MULHER

Você vai até lá pedir um reajuste salarial.

UM HOMEM

Ele é um rapaz muito esforçado.

UMA MULHER

Nem sei com que cara eu fiquei quando pedi para ela um 

aumento.

UM HOMEM

Mas os garotos da sua idade começaram antes de você.

UMA MULHER

E aja como homem!

UM HOMEM

Sabe o que ele me disse?

UMA MULHER

Odeio quando você elogia o filho dos outros!

UM HOMEM

Que não era assim que se falava.
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UMA MULHER

Eu sei que é uma indireta!

UM HOMEM

Foda-se a gramática! Nunca mais me corrija!

UMA MULHER

Eu preciso do meu emprego.

UM HOMEM

O que você disse?

UMA MULHER

Eu preciso do meu espaço.

UM HOMEM

Disse que a namorada estava esperando um filho dele.

UMA MULHER

Empregatício. É “empregatício”.

UM HOMEM

Eu disse que também tinha me casado grávida, que coin-

cidência.
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UMA MULHER

Não sou mais uma criança.

UM HOMEM

Querido, ele fez o que você pediu.

UMA MULHER

Faz tempo que eu preciso te contar uma coisa.

UM HOMEM

Agora ele está fora do quadro empregadiço.
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 E T MO FR C AL

UMA MULHER

Não sei o que fazer, ela veio sem avisar.

UM HOMEM

Quis fazer uma surpresa para ele.

UMA MULHER

Não tenho tempo nem paciência para cuidar dela.

UM HOMEM

É a sua mãe.

UMA MULHER

Você não pode levar ela para passear amanhã?

UM HOMEM

Como ele cresceu!

UMA MULHER

E a saúde? Tudo bem?
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UM HOMEM

Desculpe, ele é muito temperamental, fala as coisas sem 

pensar.

UMA MULHER

Por que não me avisou que vinha nos visitar?

UM HOMEM

Os filhos ficam tão diferentes depois que se casam!

UMA MULHER

Não é nada disso. Eu só estou cansado. Eu não estava 

te esperando!

UM HOMEM

Eu não gosto mais da nossa casa, depois que seu pai se 

foi.

UMA MULHER

Quando a vovó vai embora?

UM HOMEM

Eu não quero incomodar.
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UMA MULHER

Por que a senhora não arranja alguma atividade?

UM HOMEM

Acabou o gás.

UMA MULHER

Já que ela veio, a gente podia conversar.

UM HOMEM

Não faça isso, ela não tem mais idade!

UMA MULHER

Não vou ser rude.

UM HOMEM

Tudo bem, as coisas mudam. Eu também já não sou 

mais a mesma.

UMA MULHER

Eu não posso cuidar da senhora.

UM HOMEM

Ela foi embora.
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UMA MULHER

O quê?

UM HOMEM

Deixou um bilhete.

UMA MULHER

Quero ver.

UM HOMEM

Só vim ver como vocês estavam. Fico feliz que esteja 

tudo bem. Gostaria de ficar mais uns dias, mas...

UMA MULHER

Preciso voltar para casa.

UM HOMEM

Que barulho é este?

UMA MULHER

A gente precisa conversar.

UM HOMEM

Esta é a sua casa.
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UMA MULHER

A campainha.

UM HOMEM

Deve ser o gás.

UMA MULHER

Não é não.

UM HOMEM

Você não pode voltar.

UMA MULHER

Quem é?

UM HOMEM

Fique mais um pouco.

UMA MULHER

Será que ela quer fazer mais um checape?

UM HOMEM

Ele não tem tempo para mim.
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UMA MULHER

É a vovó.
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...

UM HOMEM

Eu só queria saber quando foi que você começou a...

será que eu, em algum momento...

eu devo estar sendo...

UMA MULHER

Não vamos...

eu te peço... mais uma vez...

por favor, não faça esse tipo de...

UM HOMEM

Então, o que você me diz de...

como é que você explica...

será que, pelo menos uma vez, você poderia...

seria pedir muito se você...

UMA MULHER

Hoje as coisas não são mais...

as pessoas não são mais...

eu nunca fui assim da forma como...

a única coisa que eu posso fazer é...
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UM HOMEM

Por favor, não me...

eu não tenho...

pode ser que...

UMA MULHER

Pare de me...

e não fale em...

eu não sou...

UM HOMEM

Você precisa entender que...

eu não consigo te ver como...

eu olho para você e vejo...

UMA MULHER

Será que você...

eu posso...

você nunca...

é como se ...

UM HOMEM

Quando eu tinha...

era tudo tão... tão...
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eu sinto...

UMA MULHER

Você se esqueceu que...

você sempre...

isso para mim é...

não importa o que...

UM HOMEM

Como é que você pode...

você não...

para mim só existe...

os outros são...

UMA MULHER

Eu não suporto quando...

UM HOMEM

Mas é desse jeito que as coisas...

UMA MULHER

Eu disse que te...
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UM HOMEM

Eu também te...

UMA MULHER

O que foi que você...

UM HOMEM

Eu disse que...

UMA MULHER

Eu não acredito que você...

UM HOMEM

Foi você que me...

UMA MULHER

Será que tudo é...

UM HOMEM

Sim, é tudo...

UMA MULHER

Então, não há nada mais para...
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UM HOMEM

Acho que nós nunca tivemos algo para...

UMA MULHER

Você é uma...

UM HOMEM

Não me diga mais...

UMA MULHER

Pare de...

UM HOMEM

É verdade que...

UMA MULHER

Eu preciso de...

UM HOMEM

Mas, eu não posso...

UMA MULHER

É claro que você...



88

UM HOMEM

Por favor, não me...

UMA MULHER

Eu é que te peço...

UM HOMEM

Vamos deixar de...

UMA MULHER

Porque demoramos tanto para...

UM HOMEM

É que só agora tivemos...

UMA MULHER

Pelo menos...

UM HOMEM

Estou tão...

UMA MULHER

Eu queria poder te...
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UM HOMEM

Você me faria...

UMA MULHER

Está muito tarde para...

UM HOMEM

Deixe de...

UMA MULHER

Eu não sei mais como...

UM HOMEM

Ninguém nos ensinou a...

UMA MULHER

Pode ser a última...

UM HOMEM

Então venha me...

UMA MULHER

Não sei se...
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UM HOMEM

Você me...

UMA MULHER

Acho que...

UM HOMEM

Venha!

(pausa)

UMA MULHER

Agora?
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Para Neuri Mossmann.



a cloud of grasshoppers

rose from where we loved

and passed before the sun.

Leonard Cohen.

Personagens:    Mulher

                          Homem

                          Coveiro

Tempo:              O ano da grande peste.

Local:                Uma grande cidade.



***

MULHER

quando a história acaba

você está morta

terá se passado um longo tempo

depois da sua partida

pois você partiu

sem despedidas

isso foi antes

do início da peste

a doença que matou muitos

e mudou outros

a peste

que mudou o jeito

como nos vemos

você partiu

deixando pra trás

o homem 

 luz sobre HOMEM 

o homem com quem você dividiria os seus dias

você parte

sem adeus

você viaja



e quando termina a viagem

a longa viagem

quando você chega

ao seu destino

você quer voltar

você percebe

que seu lugar

não é ali

você quer voltar

mas você não pode

HOMEM

o homem

fica ali

naquela casa vazia

isolado

todos se isolam

ele fica ali

tentando entender o seu novo mundo

esperando o dia

em que será possível

sair de casa

se tiver coragem

de sair de casa



por enquanto

isolamento total

a peste condenou todos

à solidão

uma solidão diferente 

daquela de outros tempos

ele fica ali

tentando entender o seu novo mundo

ele olha o muro

o muro que divide o seu mundo

o seu solitário mundo

do mundo lá fora

ele olha para aquele muro

e imagina que lá de fora

ela olha para a casa

a casa em que hoje ele vive sozinho

a casa em que 

antes

eles viviam juntos

ela olha para casa

- ele pensa -

e ela se pergunta

se ele sobreviveu 

a estes tempos difíceis
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se ele ainda espera por ela

ou se foi embora

morreu como muitos morreram

e agora a casa está vazia

e outras pessoas moram ali

e ele

ele olha o muro

e imagina que lá fora

ela olha para casa

e tenta criar coragem

para entrar

pedir desculpas

pedir que ele esqueça

destes tempos sombrios

ela está diferente

cabelos vermelhos

continua linda

se eu pudesse

se fosse permitido

sair daqui

abrir as portas da casa

deixar entrar este vento frio

olhar do outro lado do muro

eu te veria
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seria o começo 

                       do mundo

                                             de novo

MULHER

mas antes da peste

antes de todos morrerem

de todos partirem

eles se conheceram

e agora

é isso que importa

eles se conheceram 

se isso fosse um romance antigo

seria assim que isso começaria

em uma tarde chuvosa

uma tarde sem graça

- assim estaria escrito nas páginas desbotadas 

de um romance de outros tempos-

uma mulher toca a campainha da casa de um homem

***
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MULHER

licença

desculpe o horário

já é quase noite

eu vim pelo anúncio

tá aqui o anúncio

achei no meio de um livro

um livro emprestado da biblioteca pública

tava meio que como um marcador de páginas

sabe?

o endereço tá certo

veja

tá aqui no cartão

coletamos histórias para um documentário conte-nos a 

sua pagamento em dinheiro

então eu vim

sempre achei que minha vida daria um filme

um dos pensamentos tolos que eu sempre tenho

“minha vida daria um filme”

e de dinheiro também preciso

então pensei que

é rápido

eu prometo

eu conto e vou embora
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aí o senhor vê quanto pode me pagar

como assim não trabalha mais com isso?

puxa

que pena

a ideia era tão boa

alguém pagar pra me ouvir

e agora

ter que voltar

com o peso das minhas memórias

café?

aceito

muito gentil

eu vim caminhando

um longo caminho

tá chovendo

posso entrar?

escuro aqui

um pouco mais escuro que lá fora

já é quase noite

desculpe

não me apresentei

encantada
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HOMEM

eu te convidei pra entrar

chovia muito lá fora

eu te convido pra entrar

você entrou

eu ofereci café

quer café?

MULHER

sim

ela quis

ela tava um pouco constrangida

sabe?

o homem poderia fazer um juízo errado dela

você pensou que eu era uma puta

não pensou?

entrando na sua casa logo de cara

mas eu

ela 

ela precisava falar com ele

ela foi ali pra isso

pessoas ainda atravessavam distâncias pra conversar

só pra conversar com outras pessoas



109

era um bom tempo

não era?
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***

A Mulher assiste às fitas gravadas pelo Homem.

O Homem lê as lápides.

todos naquelas imagens tinham uma espécie de sonho 

no olhar

todos olhavam para a câmera como se ainda fossem 

jovens

todos eram jovens como se houvesse esperança para 

aquela vida que não

todos tinham uma esperança

como aquela esperança que se tem quando se tem 

aquela idade

todos tinham uma idade que o relógio não marca

todos começavam de uma forma que parecia que ainda 

não era o começo

todos esperavam que o começo daquilo chegasse

todos engoliam o sonho a esperança as horas que falta-

vam para o começo

todos sabiam que aquilo começaria quando ninguém 

esperasse

todos estavam distraídos quando começou
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***

HOMEM

ele achou a mulher um pouco invasiva

ele não disse nada

ficou olhando

mudo 

um longo silêncio

no silêncio o seu café esfriava

ficou olhando pra ela

sem palavras 

esperando que o silêncio fizesse o trabalho

eu te olho

em silêncio

por um longo tempo

você sorri

MULHER

obrigada pelo café

desculpe

acho que tá tarde

e então ela vai embora?
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HOMEM

ela vai embora

MULHER

e é assim que eles se conhecem?

HOMEM

não

eu vou até o cemitério

depois de muito tempo

o túmulo do meu pai

as fotos nas lápides eram estranhas

eu fui lá

pra me despedir

pra ver se 

de alguma forma 

eu conseguia dizer adeus

pra sempre

adeus meu pai

cumprir um ciclo

estas coisas que a gente pensa

que pensamos quando nos sentimos sublimes

“cumpri um ciclo na minha vida”

o homem chora um pouco
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enxugo as lágrimas

e quando eu vou embora

eu te encontro

sentada sobre um túmulo

lendo um livro

eu tento me lembrar 

de onde este rosto?

MULHER

oi

se lembra de mim?

a moça do anúncio

a história que você não quis

neste momento

eles riem

talvez

HOMEM

claro

eu rio

nós rimos

um riso tímido 

eu me lembro

claro
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desculpe

algum parente enterrado aqui?

MULHER

não 

eu gosto daqui

é bom

silencioso

eu não gosto de barulhos

tenho fobia de barulhos

nem sei se essa fobia existe

mas eu tenho

aqui é bom

o silêncio

eu gosto

***

HOMEM

e eles não se viram mais?

MULHER

sim

eles se veem muitas vezes
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eles vão se amar

é disso que se trata

ele gostou da história do cheiro dos mortos

HOMEM

e então 

ela volta pra casa dele

desta vez ela foi convidada

você já sabe o caminho

MULHER

ela volta

eles se reencontram

eles trepam loucamente

HOMEM

eles trepam loucamente

por dias seguidos

ela se sente à vontade

é como se aquela casa 

fosse a sua própria casa

ela começa a revirar a casa do homem

ela assiste ao seu arquivo de imagens
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MULHER

são imagens tristes

porque são imagens reais

de gente simples

e o real

e o simples

são tristes

ao menos é o que eu acho

  pausa

ela faz uma proposta

ela vai ajudar o homem

ajudá-lo nestes tempos difíceis

tempos em que ele não consegue escrever

tempos em que ele se sente morto

ela não sabe como 

mas irá ajudá-lo

eu te ajudo

a gente assiste às fitas

escolhe as melhores histórias

você escreve

eu leio em voz alta

posso ser sua assistente

se sobrar espaço

se o enredo pedir uma personagem secundária
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destas que aparecem um pouco

e depois somem pra sempre

você escreve a minha história

um pequeno capítulo sobre mim

HOMEM

não é tão simples

MULHER

a gente tenta ao menos

HOMEM

o café tá esfriando

MULHER

o lugar?

HOMEM

(...)

MULHER

vamos lá

em que lugar se passa a história?
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HOMEM

um clube

uma pousada 

um lugar de repouso

onde as pessoas se isolam

se isolam para esquecer desta merda toda

MULHER

viu

não foi difícil

o tempo?

HOMEM

um domingo

no inverno

mas a gente deixa claro

- isto é um detalhe importante – 

que poderia se passar em qualquer tempo

MULHER

e o que acontece?

HOMEM

neste clube
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nesta pousada 

neste lugar de repouso

as pessoas se reúnem 

estão todos ali

juntos

uma grande sala de paredes brancas

MULHER

e têm que ser brancas?

HOMEM

sim

brancas

MULHER

ah

entendi

como se essas vidas

nessa sala branca

como se as vidas dessas pessoas

também fossem brancas

ou algo assim
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HOMEM

quando a história começa

eles estão juntos

nessa sala branca

MULHER

e eles contam histórias

HOMEM

sim

eles contam histórias

as histórias de suas vidas

as memórias que lhes restaram

parecem felizes por contarem suas histórias

tristes

algumas delas

mas não tristes como cartas de suicídio

ou bilhetes de adeus

MULHER

não

isso é passado

eles sobreviveram
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HOMEM

eles sobreviveram

e agora

eles vão contar

eles 

os sobreviventes

vão contar a sua história

MULHER

uma história

uma nova vida pra eles

eles têm um novo brilho nos olhos

HOMEM

mas eles não sabem

eles ainda não sabem

como começar a sua história

com que frase iniciar o relato

MULHER

e se eles fizessem

como nas redações escolares

“comece pelo título”

eles têm algum título?
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HOMEM

vários

mas o que mais gostam é

“café e restos humanos”

MULHER

horrível isso

HOMEM

eu acho bom

mas eles ainda não sabem

como a história começa

MULHER

e se eles começassem 

por era uma vez?

***

era uma vez

e era nessa vez que uma história

era um homem que caminhava

ele tomava uma coisa

uma droga estranha
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que o deixava sem rumo

ele caminhava neste terreno baldio

era uma vez

esse homem tinha perdido alguém

ele tinha nos bolsos uma foto de infância

ele tinha um amor

a mulher dos cabelos vermelhos

era uma vez

e nessa vez ele a amava

uma noite ela cantou num bar

e ninguém achou bonito

ele gostou

ele criou essa mulher

ele está perdido

era uma canção de bem longe

naquele terreno baldio ele caminha

que canção era aquela?

eu gostei

você lia um livro

vermelho como se não tivesse colírio

o cabelo que ela tinha 

“inelutável modalidade do visível: ao menos isso, se não 

mais, pensei através dos meus olhos”, dizia no livro

ele esconde algo neste lugar
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que lugar era aquele?

como é isso de pensar através dos olhos?

ele enterra um pássaro

ela cantava em alemão

no olhar a gente inventa

pra continuar vivo

ele inventou estes cabelos vermelhos

e achou que era bom

e era

***

MULHER 

a cidade foi sitiada

HOMEM

é bom agora

MULHER

eu

você

a casa

isso é bom
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HOMEM

não se ouvem mais as sirenes 

os sons foram embora

MULHER

apenas nós

aqui

sozinhos 

a peste condenou todos à solidão

nós ficamos aqui

tentando entender o nosso novo mundo

HOMEM

há menos perigo agora

os sons pararam

você não tem mais medo

os sons das sirenes

você entrava em pânico

imaginando o que acontecia

quantos mortos

se sobraria alguém 

MULHER

mas ainda há estes ratos
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ouça 

lá fora

esse sonzinho pavoroso

  ela grita

HOMEM

calma 

calma

é um dia bonito

um dia comum

lá fora

uma mãe alimenta seu filho

a criança tem muita fome

suga com força os peitos secos da mãe

são estes os ruídos

é domingo

um dia bonito

eu e você 

em casa

não há ratos

apenas um dia feliz

lá fora 

uma mãe alimenta seu filho

ouça
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MULHER

eu me acalmo

as suas histórias me acalmam

os ratos

os sons

o mundo lá fora

eu finjo que meu medo passa

eu adormeço nos seus braços

e isso é bom

lá fora

apenas um dia feliz

uma mãe alimenta seu filho

um homem consola uma mulher

a mulher esquece do seu medo

esquece destes tempos sombrios

eu adormeço

***

HOMEM

enquanto você dorme eu ando pela casa

silêncio

é bom agora

mofo nas paredes da casa

tento ouvir os ruídos lá de fora
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os sons do mundo

fecho os olhos

um pássaro ao longe

nunca fui bom em identificar os sons

agora isso faz falta

nem aviões

nem carros

nem gritos na madrugada

nenhuma mulher sendo estuprada pede por socorro

nenhum filho chora o peito da mãe ausente

nenhuma mãe grita depois de ter afogado o filho no pró-

prio leite 

os tiros 

você tinha medo dos tiros 

me abraçava pedindo socorro

alguém morria lá fora 

alguém não chegaria em casa naquela noite 

nenhum tiro 

é bom agora

só um pássaro ao longe 

um pássaro na noite 

e o barulho dos ratos

os ratos sugam o lixo

o lixo que se amontoa nas ruas
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os ratos

no começo se pensava que eles traziam a peste 

perseguiram os ratos 

a peste continuou  

se esqueceram dos ratos 

ficaram livres

os cientistas na TV falavam da doença sem cura 

fecharam os hospitais 

não havia lugar pra morrer 

quando ainda se contavam os corpos 

havia os números 

milhões de mortos 

um tempo em que a estatística ainda fazia sentido 

o sinal da TV sumiu um dia

ficou só o rádio 

não havia cura para a peste 

não se sabia o que a transmitia 

continua o alerta

todos devem permanecer em suas casas até segunda 

ordem a cidade continua isolada
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aqui

eu fico aqui

na casa

lá fora

os mortos

a peste e os mortos

antes

antes você gostava deles

dos mortos

andávamos juntos pelo cemitério

MULHER

ela

a mulher

ela gostava do cheiro dos mortos

o cheiro dos mortos é bom

eu gosto

do cheiro dos vivos não 

só do seu

o cheiro dos mortos 

é doce

o seu também
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HOMEM

eu tento sentir o cheiro dos mortos

a peste 

lá fora

é sem cheiro

chove

os cheiros da casa

é mais triste quando chove

me conta uma história?

MULHER

sem histórias

lembra?

era o nosso pacto

como naquele filme antigo

ela disse um dia

como naquele filme

no names

só amor aqui

eu sabia o seu nome

eu imaginava como você era antes

como é o nome do filme?



132

HOMEM

eles assistem juntos ao filme

o homem gosta

ela não 

eu adormeço nos seus braços

meu falecido pai se arruma para ir ao trabalho eu ten-

to convencê-lo de que ele está morto você não precisa 

mais trabalhar meu pai descanse ele se enfurece corre 

atrás de mim com uma faca quando ele está quase me 

alcançando eu consigo voar ele pega sua antiga espin-

garda de caça atira em mim eu morro

acordo agitado

caminho pela casa

a casa vazia

eu te procuro

você foge enquanto eu durmo

pra nunca mais

eu fico aqui um pouco

mais um pouco

alguns meses talvez

é o prazo que eu acho que tenho

eu penso que morro em breve
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você passeando pelo cemitério

um tempo depois da peste

 - outro sonho que eu tive –

você ainda está viva

olha minha foto

estou bonito na lápide

uma frase em latim

você sente o meu cheiro

o cheiro bom dos mortos

 ***

A cidade continua sitiada. As notícias que chegam sobre 

a cidade são confusas. Os números. Por que nesta hora 

eles têm tanta importância? Não se divulgam nomes. No 

names here, lembra? Eu tô confusa. Imagino o dia da mi-

nha volta. Eu volto. Não sei se você estará aí. Um cien-

tista escreve um artigo no jornal apresentando uma esta-

tística curiosa: 97% dos sobreviventes da peste moravam 

sozinhos. Diferente de todas as pestes que assolaram a 

história humana, no episódio da nossa cidade parecia não 

haver nenhum transmissor. O contato humano tornou-se 

letal, dizia o cientista. Curiosa a tese dele. Crianças, ve-

lhos, jovens, mulheres grávidas, bebês de colo, a peste 
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não poupou ninguém. Só os solitários. Os que permane-

ceram trancados, sós, em casa, se perguntando o que 

seria do mundo lá fora.  Espero que a solidão tenha te 

poupado destes tempos sombrios. Espero que você não 

receba estas linhas.

*** 

MULHER

ela volta

tempos depois

de sua partida

sua partida sem razão

sem adeus

ela volta

ela recebeu notícias do homem

ele publicou um livro

ele parecia feliz

o livro era triste

ela leu num cemitério da sua nova cidade

eu te procuro

a casa está diferente

há um muro

um grande muro 
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onde antes havia apenas uma cerquinha

uma fortaleza

um muro construído pra te proteger

pra proteger aquele que eu abandono

eu fico olhando para o muro

muito tempo

uma atitude suspeita

eu pergunto de você para os vizinhos

ele deve estar viajando

ergueu este muro e sumiu

eu continuo ali

olhando pro muro

um longo tempo

começa a chover

eu procuro abrigo

aperto a campainha

você não responde

eu fico ali

sob o toldo do portão

na entrada da sua fortaleza

a chuva passa 

eu vou embora

dias depois

você no jornal



136

morre o escritor

eu choro um pouco

folheio o seu livro

entendo a sua dor

é só uma história

seu retorno à ficção

você coletou histórias 

muitas histórias

pra ver se algo

te devolveria

a vida a escrita uma razão de ser

você assiste às fitas

nenhuma história

só consegue escrever

só lhe resta no mundo

a dor do abandono

o meu abandono

é ficção

é só mais um livro

mas mesmo assim

dói

***
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começa com um cansaço muito grande 

uma vontade de ficar só

então ficamos sós

pensamentos estranhos 

pensamentos de morte

a morte já se instaurou no corpo

é só questão de tempo

ficamos pálidos

não temos fome

evitamos todos

a vista fica turvada

começamos a enxergar um mundo sem cor

deitamos na cama

dias assim

o corpo dói 

a fadiga

mijamos cagamos vomitamos em nossa cama

sem vontade de nos limpar

estamos sujos

e isto não tem importância 

***
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A mulher traz consigo um livro.

Senta-se sobre um dos túmulos.

Lê.

“Um pássaro ao longe testemunha o retorno da vida nor-

mal à velha cidade. Da janela, eu vejo a cúpula da cate-

dral, os tetos das casas úmidos pela chuva. O rádio ainda 

não trouxe notícias sobre o tempo novo que se inicia, mas 

o vento que agita as folhas anuncia que a peste encerrou 

o seu ciclo. Sinto-me triste, mas há um novo ânimo no 

ar. A obrigação de recomeçar. Reencontrar os sobreviven-

tes. Seremos muitos? O suficiente para começar um novo 

tempo. Outros povos virão reconstruir a cidade. Talvez 

você retorne também. Tudo irá melhorar. Eu te espero”. 

Fim.

Ela fecha o livro. 

Silêncio.

***

COVEIRO

desrespeito sentar sobre o túmulo
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A MULHER

eu conhecia o homem

ele não tinha ninguém

ninguém vai se importar

COVEIRO

vai ver foi por isso

ajudei a enterrar

pesadão

acharam dias depois

parece que ficou louco

cheio da grana

diz que escrevia

ganhou um dinheirão com um livro

e enlouqueceu

nem família no enterro tinha

triste

MULHER

é

triste

mas colocaram uma foto bonita

é bonito aqui

calmo
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eu gosto

COVEIRO

é

a gente se acostuma

vou indo

daqui a pouco tem mais um

MULHER

adeus

  pausa

eu fico aqui mais um pouco

eu sinto o cheiro

o seu cheiro

o cheiro dos mortos

é calmo

tranquilo

eu pintei os cabelos

só pra te ver

cabelos vermelhos

você gosta

eu te ajudo

uma nova história

uma vida nova pra eles

um novo brilho nos olhos
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a história começa

era uma vez

e desta vez eu não te deixo

eu não parto

eu não morro

eu fico aqui

o autor se vinga

a história acaba

e eu não morro

é só ficção 

mas mesmo assim

dói.

          

                                            Curitiba,  primavera  de 2010.
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AndrewKnoll

devastidão
[Peça escrita durante a Oficina Regular do Núcleo 

de Dramaturgia SESI Paraná, sob orientação 

de Roberto Alvim, no ano de 2010].



 



AndrewKnoll
devastidão



Aos corajosos que se lançam vertiginosos a seus profundos 

abismos interiores

e à sua imensa escuridão

 Que não desejem manter calada sua voz

.

Se há alguém que possa compartilhar deste 

mergulho no abissal desconhecido interior

Que considere para si a dedicatória

No mais

Não desejo isto a ninguém

.

.

.

.



Primeiro acordei com o barulho dos pássaros 

passando em revoada

.

.

Os eucaliptos e sua vastidão

*
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NO ESCURO MADRUGADA 
AS HORAS NÃO MAIS EXISTEM

MÃE
MÃE

NADA RESPONDE
NEM NINGUÉM
DE NOVO

FORÇA

MÃE

APRENDER A RESPIRAR NO SUFOCAR SOB 
OS LENÇÓIS
POR INTERVALOS DE TEMPO
SENTIR AS PANCADAS TODO O CORPO
APANHAR

E APANHAR
TIRAR A CABEÇA DE FORA NÃO PODIA
SÓ CHAMAR
MÃE
CHAMAR

NADA SURGIU
NÃO SILÊNCIO

O vento não sopra ele grita
Vi o som levantar no escuro metade do telhado 
Manhã seguinte . Destroços sob a luz fria

NO OUVIDO ESQUERDO ELE SUSSURRA
A PRIMEIRA VEZ
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OS GALHOS BALANÇAM
ABRIR OS BRAÇOS
NUNCA MAIS TER MEDO
NEM AQUI AGORA PREGADO OLHANDO O MAR
ELA SUBMERGINDO OFEGANTE
ELE DEITADO TORNANDO-SE O CHÃO 
GELADO
SUSSURRANDO

NÃO SILÊNCIO
E NO SILÊNCIO OUVIR A VOZ DE TROVÃO
PARECIA MEU PAI

ANOS DEPOIS
APÓS TATTOOAR NO PEITO
NUNCA MAIS TIVE MEDO

Sinto o outro lado
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Confia em mim não vou te trair ninguém vai te bater ninguém

Não não Minha filha só usou muito álcool
E ficava correndo muito dentro de casa de um lado para o 
outro o tempo todo

Ela disse que todo mundo ia pro inferno
Disse que a mãe dela ia pro inferno
Eu também e que todo mundo ia morrer
Eu também
Eu

O senhor quem é

Padre Já disse não vou pro inferno 
ELA vai

Casa
Vêm aqui então
Não precisa ter medo
Vêm aqui
Cadê a faca

Não eu não estou armado
MOSTRA
Sua mãe disse que você tinha uma faca

Não têm faca nenhuma aqui SENHOR
Pode procurar
Se o SENHOR achar pode me levar presa

Mas se não achar
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SENHOR Não agüento mais apanhar

Apanhar

SENHOR sim eles me batem e me batem batem batem batem

Quem bate

Olha aqui

Mostra lugares no corpo onde não se vê sinal algum

Vou te levar pro Hospital

Policial conduzindo-a para o carro
Pai olha estou aqui

Você botou sua mãe fora de casa filha

Você queria que fizesse o quê

filHA

FILHA

Sim
Digo uma palavra e será salva

Vai senta lá
O médico vai cuidar de você
Vai ver como vai
REAGIR COM A MEDICAÇÃO



154

Aqui na cela ou no meio da rua
Tanto faz tanto
TÔ DORMINDO MESMO
PRECISO ANDAR ATÉ EM CASA
VOU MORRER
E AINDA NÃO VOU TER DESAPARECIDO
Não vai

Sinal sonoro . 03:58
Sussurro . Inspiração
Sinal sonoro . 03:57
Sinal sonoro . 03:56
Sussurro
Você está bem
Sinal sonoro . 03:55
Sussurro . Os olhos fecham

PORQUE NÃO ADIANTA SAIR PRA RUA
VER PESSOAS NÃO IMPORTA

NÃO CONSIGO SAIR

SABE
ESTOU NA RUA

ESTOU FORA

MAS AINDA ESTOU DENTRO
Sempre estou dentro

DENTRO DEMAIS
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Sinal sonoro . 03:52

Sinal sonoro . 03:51 . Os olhos abrem

Um não som ensurdecedor

O VENTO DESTELHOU TODA A CASA MADRUGADA
Escrever em vermelho neste branco azulejo
Já está no fim
Os dedos agüentam

TRAZEM AS ATADURAS

Não ainda posso usar os dedos
Não terminei a oração
Terminei

Bonito quadro parede
O azulejo brilha
Bo    ni    to
O rosto que olha de volta
Quando tiro o olho ainda olha
Volto e ele sempre olha a mim quando olho
Sai
Não sai Estou ali

Não sou

Os ossos dóem quando faço o rosto que me olha 
rachar no vidro
Mas agora o sangue correu pouco
Posso escrever mais vermelho
Se sair tenho medo de noite da tormenta
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Se chover vou abrir asas
Despregar os punhos voar pra cima
Ah os enfermeiros não vão me alcançar de branco
Correndo pelo campo morto
Vão Não vão e não vão não vão    não    vão          
            não      vão

*
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Quarto sem teto ricamente adornado
Telhado em destroços por todo o chão envolta
Dia
Chove dentro Muita luz
Pai Mãe Filho Filha
Pai veste batina cristã
Confinados não saem do quarto

Mãe deitada indisposta
Pai ao lado sentado na cama
Filho criança entra e dá abraço em mãe
Filha criança mais velha surge e dá abraço em mãe

Passagem de tempo em dez anos
Quarto
Mãe e filho doentes cores pálidas
Pai e filha adolescente um em cada lado da cama
Velam

Dez anos
Quarto
Filho imóvel olhos abertos . tez azulada
Filha toca o seio nu com seu prendedor de cabelo
 . hachi de marfim
Uma mancha de sangue surge espalha-se tomando o seio 
depois torna a sumir
Em seguida repete o gesto em seu antebraço . o mesmo
Mãe ainda mais pálida cospe sangue em um 
recipiente em sua mão . porcelana branca

Dez anos
Quarto
Cessa a chuva
Pai . joelhos no chão tronco sobre a cama . segura 
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aparelho de tatuador
Pai . num idioma extinto . numa voz irreconhecíve
 . ficar e estar bem olhos se fechados agora 
abertos estarão daqui em diante pelas brumas e 
luz seu caminho á frente sempre sereno passo a 
passo conduzi-os ó voz silente sem rosto conduzi . 
determino
A vida o deixa
Ao lado . no que era a outra metade da cama . 
dois caixões fechados
Filha . mulher feita . levanta-se sai da cama . 
silente . decidida
Seu tronco nu . temas religiosos como um vitral de mosaico 
tatuados

*
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FIM DE ANO

PEGA DE UMA VEZ ESTA GARRAFA E SUMA

Suma já disse não olho
Não olho
Não olho
Não olho
Não vou
Não olho
Recuo

A porta avança 
Minha cara bate e dói com tudo o que dói em mim
Como dói o nariz sangra
Mas antes em verdade fica-se atordoada bem atordoada
Com este negócio de não ver nada direito porque
Lacrimeja-se muito com a batida lacrimeja

Não quero mais você aqui nesta casa
Juro por Deus que se ele tentar entrar Mãe
Corto ele no meio esse filho dessa puta
MÃE

NADA RESPONDE
NEM NINGUÉM
DE NOVO NÃO HÁ NADA ALÉM DE MIM
SOZINHO AQUI NO CORREDOR DESCOBERTO 
PELO VENTO
ESTA LUCIDEZ FRIA MADRUGADA EU NÃO 
QUERO
NÃO SEI QUE HORAS SÃO

TEMPO
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FORÇA

APERTA OS OLHOS
FAÇA VOLTAR

MÃE

Só porque fui com os caras
Não têm nada a ver
Despedida de solteiro todo mundo faz tudo mesmo
A gente correu demais com o carro por umas ruas 
de terra sabe
Correu demais foi louco mesmo foi
Eles estavam gritando xingando todo mundo
Os outros bêbados na rua o carro voava 
levantando poeira
Mas Em verdade Só fingia
ESTAVA PREOCUPADA COM A POSSIBILIDADE 
DE BATERMOS NUMA CURVA
Não De com a possibilidade De
Numa curva batermos o carro

E enquanto eles bebiam mais puxei outra garrafa e disse
CARAS QUE BOSTA JÁ TÁ NA HORA DE 
PARAR E ELES ME BATERAM NAS ORELHAS
ME XINGANDO MEDROSA SIM DISSE VOU 
VOLTAR PRA MINHA MÃE MINHA CARNE MINHA MEUS

ELES DISSERAM

TU VAI AGORA É TER DE LAMBER SABÃO SUA 
MARICAS DE MERDA
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TIVE DE CALAR
ME AGUENTAR QUIETA
NÃO QUERIA MAIS TER DE LAMBER SABÃO 
COMO DA OUTRA VEZ NO PÁTIO CERTO 
EM QUE BATI NO IRMÃO DO OUTRO SÓ PORQUE 
ELE ESTAVA 
A BU SAN DO SEX UAL MEN TE DAQUELE 
RETARDADO MENTAL QUE TODOS 
CHAMAVAM ASSIM PORQUE ELE ERA 
RETARDADO MENTAL DE VERDADE MESMO 
PODE SER
MAS SEI QUE ELE TINHA UM OLHO PUXADO 
IGUAL O MEU QUANDO ME OLHO NO 
ESPELHO
E NÓS RÍAMOS A VALER UM DO OUTRO 
MUITO TEMPO A VALER

E NESTE DIA EM VERDADE O SALVEI
POIS NÃO DEIXEI QUE APANHASSE
MAS FUI LAMBER SABÃO DEPOIS COMO ME 
DISSERAM PRA FAZER FIZ

NÃO VOU VOLTAR PRA CASA NÃO QUIS HOJE NÃO QUIS

ESPERAR MORRER NASCER DE NOVO MAIS NADA

*
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Hoje
Do telhado
Chamar assim esta madeira podre 
Me cobre
Ainda há pouco senti a chuva pelas frestas
Desenhei meio-sorriso

Assim
Primeiro acordei com o barulho do próprio 
estômago e os pássaros passaram revoada . Os 
eucaliptos e sua vastidão 
O cheiro forte da mata frio ranger de tábuas
O vento trouxe a umidade de tão alto
Depois a torrencial tempestade me mostrou o céu 
mesmo estando aqui dentro
Estiquei a língua ÁGUA
A pouca inteireza
Esta casa agora aberta a solidão dos cães lá fora 
trincando os dentes na porta
DESEJANDO
Minha carne companhia imediata

Sinto a presença de algo maior bem maior que 
tudo isso eu sinto
Que só deve ser o bem tenho certeza e a dúvida 
não está ao meu lado agora
Ouço na lembrança as músicas e meu olhar do 
que já fui criança no espelho
Já não me sinto tão

A tempestade trouxe ameixas amarelas pelo teto
Olho o espelho . ELE sussurra em meu ouvido 
esquerdo
Não no direito no esquerdo
Olho em volta . minhas mãos amarradas
Quero saber não vejo seu rosto
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Seu hálito quente
Um relance de sua sombra passa no canto aberto 
do olho
Os pulsos . Os sinto eles ardem Querem abrir
Me concentro nos rostos
Se aproximam depressa em suas sombras
As costas ardem e tremem por debaixo da pele
Sinto algo
Outra pancada de vento
Não vejo coisa alguma

*
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Corredor
Não há luz esverdeada nem flashes cegantes
intermitentes nem nada nada
Ainda

O que

O que
Quem está

O QUÊ
ESTÃO AÍ
Estão
NÃO ESTÃO MAIS
Eu vi
O vulto
EU VI QUASE

Fecha a porta

Não NÃO

Mãe
Onde está

Ainda é o quarto
Não
ABRIR A ENORME PESADA PORTA

DEVAGAR DE VA GAR

O SOM ANGELICAL DE MIL VOZES INFANTIS 
ECOANDO OS VITRAIS
INVADINDO O QUARTO
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COLORINDO IN VITRO
POSSO VER AGORA

Mais um passo
Posso ver . Bem em frente

O rosto amadeirado de Cristo
As asas
Sinto-as por baixo já coçando a pele
Nas costas forçando Querendo sair
Elas coçam e doem
Muito mais quando entro aqui

AGORA ELE CRIA ASAS

A dor Eu não me preparei pra isto

AGORA ELE SANGRA OS OLHOS
AGORA NO CHÃO EU ME DEITO
Respiração curta

O chão gelado é meu corpo amadeirado
OUÇO
Apenas OUÇO
Os outros todos ajoelhados rezam sem perceber
ELES NÃO PERCEBEM

SUSSURRA EM MEUS OUVIDOS

Olha à cruz
Ele pisca para mim o olho sangrando
LAVA SUA FACE E TAMBÉM A MINHA

.
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O sal das lágrimas eu o sinto espesso na garganta 
Me relembram

A primeira lembrança
Agora explode nesta luz

.
Quase me afoguei tentando

.
Tentando cruzar o pequeno riacho a nado

Não sabia nadar
Nem as outras não me ajudaram só me olhavam 

Espantadas
Eu batia os braços A água entrava por cima e queimava por 

dentro o palato
.

Desaparece
.

As imagens na lembrança uma armadilha
Confundem Me pegam de surpresa

Sempre retornam
.

LAVA SUA FACE E TAMBÉM A MINHA

SUSSURRA AGORA A TODOS
ELES CAEM
UM A UM
Pode ver
.

No chão
Atravessam-no em direção às labaredas
O CRISTO AMADEIRADO EXALA O ENXOFRE
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À noite pude sentir as asas se abrindo em mim
Cobrindo o quarto
O berço
A cama

FILHA
ONDE ESTAVAS ESTA HORA

Lá em cima já sentindo os cravos pude ver de 
perto todos os que me cuspiam me senti em baixo 
d’água acolhida quando você MÃE me puxava 
com seu grito meio da multidão

SIM FILHA
SIM AGORA
Beije meus lábios mãe antes que levantem a cruz

Onde estou

AINDA COMIGO AS MÃOS AMARRADAS ME 
ESCUTA TENHO O TEU OLHAR
SEM MEDO DO MEU NOME
SEM MEDO
VAI TE QUEIMAR SÓ UM POUCO
ISTO
ASSIM

Não quero ouvir mais do teu sussurro os outros no chão como 
as falsas moedas ajoelhados

*
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Entramos no mar
Os três
Correndo
Gritando como no combate
Olhos vermelhos . se vos fosse dado liberdade 
suficiente para observá-los
ELE entre A OUTRA e o que sou
Mãos unidas
Ondas reviram areia de modo ensurdecedor
MAR DE TOMBO

Não percebemos

Não percebemos

Da segunda vez em que fui arremessada como fantoche
Não percebi o momento exato de seu primeiro pedido de 
AJUDA

O debater-se pela vida

O debruçar-se em braçadas em direção à

ELE
Sem resultado
No result
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Voltar pra areia
No solo FRIO
Iniciou no mais fundo em mim a sensação 
desespero
Aqui o inflar dos pulmões
Aqui O ar é expelido à força
Garganta arde
NÃO OUÇO OS PRÓPRIOS GRITOS 
PERDENDO-SE NO IMENSO VAZIO DA ORLA

VAZIA

VAZIA

O que é o desespero

Já não quero ter certezas

Não
Não vi a vida passar como filme ante os olhos
Nã
Não vi o céu ensurdecer de vez e o túnel de luz se 
abrir na imensidão
Sobre o mar
Não
De fi ni ti va men te
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Não era eu que estava morrendo

ERA ELA
ERA
ELA

CORRO
Tento correr
GRITO
Tento gritar
Eu era o corpo todo em braçadas com a 
adrenalina correndo de cima

Como é então o medo
A morte tangendo por sobre os cristais de areia
Em sua 

Direção

Quase posso tocá-la
Na sua
Completitude feérica (riso curto quase infantil)

Quase

EU A DEIXO
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ELA
Se afogando
ELE
Não sei
Não vi
Não olhei pra trás
DELE me lembro
Estava bem
Vivo
Em choque

Estava vivo não me importei
Sabia que ele não podia
Não sei

Só sabia

O que é o tempo de fato

Uma pergunta
O que é

Como preservar o tempo 
Permanente
MEU DESEJO
Ele
O tempo
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Ele se comprime ao máximo de sua potência
Comprime
Aperta os pulmões . Ele . o tempo
Enrijecida a musculatura sinto
Os espasmos ainda não aconteceram em mim

Talvez nela
Lá
Se ainda luta

Já não vejo
A CÃIBRA
Já não sei
A CORRIDA
A corrida
SÓ SINTO

Corro os olhos pela areia pela rampa
O gramado extenso
Extenso
Extenso por demais
O chão que desliza sob os pés
Eu sou o
EU NÃO CONSEGUINDO

Atrás de mim ELA ainda na água
EU já sem conseguir sustentar a mínima
esperança eu sentia seu elã de vida se 
extinguindo atrás de minhas costas eu tentando 
correr em direção contrária era o inferno ou eu não 
sabia eu sabia que estava em mim o claro fio de 
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sua vida frágil
CORRER
Precisava
Ir mais rápido
Precisava
Mudar o curso
Eu só era medo
Meu desespero explodia em cada feixe de nervos

Gritar
NÃO HÁ VENTO
Eu grito e ela só me olhando
ESTA OUTRA
SEM ENTENDER
Desesperava na beira da piscina e ela só me olhando ainda
A ORIENTAL
SEM ENTENDER
Não se movia
NÃO ENTENDIA
Ouvir meu grito com pulmões fechados o corpo tremendo 
SEM ENTENDER NADA olhos em fogo a boca seca NADA 
com a saliva espessa e ela ali NEM UMA FOLHA semi 
sentada O LIMPADOR semi nua na toalha com olhos orientais 
DA PISCINA olhando o que minha boca aberta gritando

EU NÃO OUVIR NADA
Ela entendendo nada

VONTADE DE MATAR

O REFLEXO CEGANTE DO SOL NA ÁGUA DA PISCINA 
E NOS MEUS OLHOS QUE SE FECHAM E SE ABREM O 
LIMPADOR DA PISCINA COM CABO DE 3 M. DE COMP.
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EIS MINHA GRANDE CONQUISTA
FIO DE ESPERANÇA BEM NO FUNDO DO ESTÔMAGO

Voltar correndo
LÁ NO FUNDO DO ESTÔMAGO

Eu já não mais me reconhecia
Era apenas o amontoado de medo e cheiro de 
morte envelhecida
ANOS E ANOS NOS POUCOS SEGUNDOS EM 
QUE CORRI DO MAR
À BEIRA DA PISCINA

A minha cabeça explodida
Eu dava cada passo em direção à praia braços 
abertos a encontrar a morte que havia deixado nas 
minhas costas
NELA
Como um covarde

NELA
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Não sei se o que vi primeiro foi o mar
Depois meus olhos lançaram-se para baixo
Para um lado e outro

SE VISSE MEU ROSTO NÃO RECONHECERIA

O que em mim

Poder distinguir dois corpos frios na areia
Demoro a entender que o corpo dela
MOVIA

O TEMPO COMPRIMIDO
PESADO AINDA
PESADO

Curiosos falam conosco
Comigo
Com ELE

ELE

Catatônico

O AR pintado de azul e verde
A PELE a AREIA PESSOAS o MAR
Cada FAGULHA de
PENSAMENTO
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A SALIVA ESPESSA SECA NOS CANTOS ESPESSOS

Croma azul e verde

SÓ ELA JÁ EM PÉ CONSEGUIA RESPIRAR
. Risos falsos
Como se estivesse dando um furo reportagem
Falando aos curiosos 
Agitando suas madeixas loiras muito claras 
descoloridas artificialmente nas pontas

Com eles não consegui voltar de imediato
Não consegui sair dali
Me mover não consegui

Ficar em pé olhar o mar
Com aquele corpo objeto que eu acabara de 
carregar em choque extremo
Acho que
Em algum momento
Ou
Pouco a pouco durante o percurso
Fui me desprendendo do corpo

Enquanto envelhecia

Em pé olhando o mar
Os espaços vazios . eu os sentia . aqui e ali à minha frente
Se abrindo e se fechando
Invisíveis
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OS SENTIA

AGORA
MEU CORPO TODO CHORA

Esvazio

Eu sinto

o outro lado
Agora

Algo já difere

E já podia dizer a qualquer um
Com o espanto e os olhos de espanto

O outro lado 
agora em mim

Como é imenso o mar
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Para Luciano.





CENA 1

Homem – As minhas pernas estão doloridas. Doloridas 

de tanto ficar agachado. Elas não são as mesmas de uns 

tempos atrás.

Mulher – Ela foi boa com você?

Homem – Comigo?

Mulher – Sim. Ela foi boa ou ruim contigo?

Homem – Às vezes boa, outras ruim. Nunca as duas.

 

Mulher – Ontem, enquanto eu lavava a louça do jantar. 

Ontem eu tive uma sensação. Quer ouvir?

Homem – Ela é como você. Às vezes boa, outras ruim. 



Mas nunca as duas...

 

Mulher – Quer ouvir?

 

Homem – Podemos comer primeiro. Depois sentamos no 

sofá e conversamos sobre ela.

 

Mulher – Comemos todos os dias. Poderíamos conversar 

primeiro hoje. 

Homem – Quer fazer diferente?

Mulher – Podemos tentar.

Homem – Ela.

Mulher – Podemos começar pela sensação que tive 

ontem. Eu falo uns minutos, você me escuta e depois, ao 

fim, só ao final, você diz o que acha. Concordamos?



Homem – Nem sempre.

 

Mulher – Hoje?

Homem – Concordamos para ser diferente.

Mulher – Ontem, enquanto eu lavava a louça. Eu olhei 

para as minhas mãos, meus gestos, fazendo as coisas 

como eu faço. Eu sou a minha mãe. Faço o que ela faz, 

do jeito que ela faz ou já fez.

 

Homem – (interrompe) Você é filha dela. 

Mulher – Ao fim. Eu disse ao final de tudo, disse isso 

agora. Faz tão pouco tempo. Acabei de dizer só ao fim.

 

Homem – Mas foi preciso.

Mulher – Eu disse só ao fim, pra ver se você entende 
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de uma vez por todas. Eu preciso ser didática com você. 

Todas as vezes eu preciso te dizer uma coisa e logo em 

seguida esperar a sua cagada, esperar que ela aconteça 

pra te explicar como as coisas são. 

 

Homem – (interrompe) Ruim.

Mulher – Você não compreende sem explicações. Deve 

ser uma capacidade que você não tem. Mas tudo bem 

é assim que as coisas são. São assim. Eu tenho que te 

explicar cada vez. Mesmo que eu vá fazer a mesma coisa 

da semana passada, de ontem. Eu tenho. Tenho mesmo. 

Explicar é o que faz de mim quem eu sou. Faz de você. Eu 

tenho que te explicar. 

Homem – (sozinho) Ruim. Como ela é às vezes.

 

Mulher – Essa ideia não é mais uma daquelas medíocres 

que eu tenho todo dia. É uma ideia tão complexa, que 
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devo ter levado a minha vida toda... Você precisa escutar. 

Você está me escutando, não está? Precisa dela inteira 

pra poder dizer qualquer coisa que seja. Qualquer outra 

ideia que possa vir dela, qualquer pensamento, só pode 

ser verdadeiro se vier depois. Então agora. Agora eu falo, 

você escuta e jantamos depois.

Homem – Ok!

 

Mulher – Eu sabia que isso estava ao seu alcance. 

Obrigada!

Homem – Prometo. 

Mulher – Ontem, enquanto... Bom, isso eu já disse e você 

já escutou. Eu sou como a minha mãe. Como não, eu sou 

a minha mãe. Que era a minha avó e a mãe dela e assim 

até aquela primeira mulher. Estamos ligadas e talvez isso 

não tivesse nenhum problema. Não fosse o fato de que 
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elas já faziam o que eu estou fazendo hoje. O que vou 

fazer amanhã e em qualquer dia antes ou depois daqui. 

Entende?

Homem – Mas é assim que as coisas são. Tudo se parece, 

mas na verdade é diferente.

Mulher – Eu ainda não terminei!

Homem – Desc...

Mulher – Você não me interrompe mais. Nunca mais. 

Escuta o que eu to te dizendo. Você fala quando eu 

terminar. Ela foi boa com você, foi ruim, mas isso não 

nos interessa agora. Você espera. É isso o que você faz. 

Depois você fala tudo de uma vez. Tudo. 

Homem – ...
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Mulher – Parece que é só uma semelhança, mas é mais 

do que isso. Bem mais. Na verdade eu sou elas, sou eu e 

sou você também. Eu sou você e tudo mais o que possa 

ser. Entende? Sou uma cópia da cópia de tudo o que já foi 

feito, dito, pensado.  

(Homem tenta falar)

Mulher – Antes era a banha, gordura, um nojo. Elas 

passavam no cabelo, talvez até no corpo. Mas nós não 

podemos matar tantos porcos assim. Não podemos nos 

dar ao luxo de passar nos cabelos e corpos de tanta 

gente. Daí industrializam, mas é a mesma coisa, não há 

nenhuma novidade em passar uma gordura sintética nos 

cabelos. E se eu choro, se eu respiro, se eu faço qualquer 

coisa. O que te torna você?

Homem – ...
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Mulher – O que te torna alguém? Nada. Não há nada que 

vá fazer de você alguém. Nunca. Você só está repetindo. 

Só isso.

Homem – M...

Mulher – Ela foi boa com você? Não importa. Não há 

chance para nós.

(silêncio longo)

Homem – Terminou? É a minha hora agora?

 

(silêncio)

Deve ser. Eu nunca sei...

Mulher – ... 
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Homem – Ela é boa e ruim. Não sempre e não ao mesmo 

tempo. Precisa entender isso. Não quero ter que responder 

todos os dias. Você não precisa repetir todos os dias as 

mesmas coisas. Viver repetindo o que já é passado. Ela é 

boa. Ela é ruim. Pronto.  

Mulher – Ela...

Homem – Preciso comer. Faz dias que não como nada. 

Preciso de comida! 

Mulher – Está na cozinha. Vamos?

Homem – Não. Hoje eu quero comer na sala. Traga um 

prato bem feito. Um bem fundo e cheio. Eu quero comer 

aqui. As minhas pernas. Elas doem.

Mulher – Eu já volto.
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(a Mulher volta com o prato)

Homem – É requentado?

Mulher – Não.

Homem – Que horas você fez essa comida?

Mulher – Hoje mesmo. Um pouco mais cedo.

Homem – Mais cedo que horas?

Mulher – Não tenho certeza.

Homem – Procure na internet, procure quanto tempo a 

comida demora pra esfriar. Teremos uma base.

(a Mulher sai, o Homem come)
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Homem – Eu estou enjoado. 

(a Mulher volta)

Mulher – Umas 12 ou 13 horas. 

Homem – Tem certeza?

Mulher – Eu só achei sobre corpos. Cortei o tempo pela 

metade e acho que é isso mesmo.

Homem – Certo. Eu estou enjoado.

Mulher – Faz dias que você não come.

Homem – Meses!

Mulher – Desculpe, eu não prestei atenção.
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Homem – Tudo bem, eu marquei em um caderno. Por 

isso eu sei. 

Mulher – Desculpado.

Homem – É que me pareceu requentada. Requentada 

muito antes de eu chegar. 

Mulher – Não.

Homem – Ok.

Mulher – Você pode comer tudo. É melhor que coma até 

o fim.

Homem – Eu não agüento.

Mulher – Tente.
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Homem – É sempre a mesma comida. O mesmo gosto. 

Estou enjoado da sua comida. Ela não é boa.

Mulher – É ruim?

Homem – Sim.

Mulher – Sempre?

Homem – Não.

Mulher – Quando?

Homem – Às vezes.

Mulher – Certo. Entendo. 

Homem – Tem um gosto de banha, uma dessas gorduras 

sintéticas. Eu não estou acostumado com isso. Meu pai 
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estaria, o dele também. Mas eu não. Tenho nojo.

Mulher – Era disso que eu estava falando!

Homem – Eu sei.

Mulher – Era sobre você e seu pai e o pai dele e isso que 

acontece.

Homem – Eu estou comendo.

Mulher – Desculpe. Podemos conversar depois do 

jantar?

Homem – Claro. 

Mulher – Me chame quando terminar.

Homem – Fique. Assim eu não preciso gritar logo depois 
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de comer.

Mulher – Eu fico.

Homem – E com você?

Mulher – Eu não tenho certeza.
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CENA 2

Mulher – Ela não tem sido boa comigo.

Senhora – Você já me disse isso. 

Mulher – Eu sei, mas agora é diferente. Eu acho que 

descobri o motivo.

Senhora – Cedo ou tarde iria descobrir. (pausa) Tarde...

Mulher – Você nunca me diz nada. Sempre sóbria, 

melhor... Você nunca me diz nada!

Senhora – Não é assim que as coisas funcionam. E 

se descobriu tanta coisa, deveria ter pensado nisso 

também.

Mulher – Mas ela...
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Senhora – Nós deveríamos aproveitar esse tempo juntas, 

pra falar de coisas melhores.

Mulher – Certo. Sobre o que você quer falar?

Senhora – O que você tem feito?

Mulher – O mesmo de sempre.

Senhora – Nenhuma novidade pra me contar?

Mulher – Nenhuma.

Senhora – E ela?

Mulher – O que tem ela?

Senhora – Como ela tem sido com você? Eu digo, 

ultimamente...
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Mulher – Podemos falar sobre outras coisas?

Senhora – Claro, podemos falar sobre o que você 

quiser. 

Mulher – Obrigada. Nem sempre é bom.

Senhora – Nem sempre.

Mulher – Os meus dedos estão frios. Se importa de 

segurá-los. Quem sabe fiquem mais quentes.

Senhora – Claro. Minha mãe fazia isso comigo nos dias 

de frio.

Mulher – Podemos falar sobre isso.

Senhora – Se não for demorar muito tempo. Eu tenho um 

compromisso.
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Mulher – Um compromisso? (pausa) Bom, não vai 

demorar.

Senhora – O que você quer saber sobre a minha mãe?

Mulher – Não é sobre ela, na verdade...

Senhora – É sobre mim então?

Mulher – Por que as minhas mãos são tão frias? Você 

sabe tricotar luvas?

Senhora – Não. Eu não sei...

Mulher – Eu não gostaria de ser como você.

Senhora – Mas você não é.

Mulher – Ontem... Nós já falamos sobre isso?
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Senhora – Sobre o que?

Mulher – Sobre a minha descoberta de ontem, já 

falamos?

Senhora – Acredito que não. Do que se trata?

Mulher – Ok! Ontem eu estava lavando a louça. A louça 

do jantar. E quando eu vi toda aquela água caindo.

Senhora – (interrompendo) Você pode ser um pouco 

mais breve. Eu realmente tenho um compromisso daqui 

a pouco.

Mulher – Quanto tempo eu tenho? Pra eu saber me 

administrar...

Senhora – Uns 10 minutos. Não mais do que isso. É longe, 

eu estou sem carro, até tomar um taxi e depois o trânsito. 
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Sabe, a cidade cada vez mais cheia de gente. Eu tento, 

mas não me acostumo com isso. Tudo muda. Na minha 

época não era assim. As pessoas tinham mais respeito. 

Nós já falamos sobre isso? Eu já te contei quando vim pra 

cá?

Mulher – Onde fica?

Senhora – Eu prefiro que você não saiba. 

Mulher – Podemos ganhar tempo. 

Senhora – Acho que não.

Mulher – Por favor!

Senhora – Prefiro que não. Nós já tentamos outras vezes. 

Você se lembra? Lembra como tudo terminou?
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Mulher – Claro.

Senhora – Ruim. Às vezes boa, mas na maioria ruim.

Mulher – Eu vou falar com ela. Vou pedir.

Senhora – Esfregue uma na outra. Elas acabam se 

aquecendo.

Mulher – Obrigada.

Senhora – E no mais?

Mulher – Então, como eu estava te dizendo. Eu estava 

lavando a louça. Como sempre faço. E isso me trouxe 

uma informação.

(a Mulher se levanta)



211

Mulher – Eu realmente preciso ir.

Senhora – Termine.

Mulher – Desculpe. Eu vou ter que ir de taxi, é longe, eu 

já te disse isso. Depois se demorar mais pego um trânsito 

imenso. Não posso me atrasar.

Senhora – Ela tem sido realmente boa contigo?

Mulher – Eu tenho que ir.

(a Mulher vai saindo)

Senhora – Vá com Deus, minha filha.

Mulher – Eu prefiro que não fale assim comigo. Nós já 

tivemos problemas com isso. Eu pensei que tivesse 

entendido.
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Senhora – Desculpe. 

Mulher – Ruim.

Senhora – Eu vou tentar dizer a ela.

Mulher – Ter que ficar explicando todas as coisas. Você 

deveria prestar mais atenção, pra eu não ter que ficar 

perdendo tempo com explicações, toda vez eu faço isso. 

Complica pra mim, sabe?

Senhora – Se você se atrasar vai ser ruim, não vai?

Mulher – Talvez.

Senhora – Então...

Mulher – Certo.
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Senhora – Até logo.

Mulher – Até.

(a Mulher sai)
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CENA 3

Homem – Precisa de ajuda?

Senhora – Sim. Se você puder...

Homem – Claro.

Senhora – Eu me sinto fraca hoje. Minhas mãos estão tão 

frias.

(Homem segura as mãos da Senhora entre as suas) 

Homem – Eu entendo. 

Senhora – Obrigada. Quantos anos você tem? 

Homem – A idade do seu filho.
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Senhora – Certo. Eu sempre tenho essa impressão.

Homem – Eu também.

Senhora – E você não é o primeiro a me dizer isso.

Homem – Eu imagino.

Senhora – Você tem filhos?

Homem – Não. E a senhora?

Senhora – Também não.

Homem – Uma grande brincadeira, não é?

Senhora – Claro, meu filho. Uma grande brincadeira.

Homem – Mas me diga, onde a senhora precisa ir?
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Senhora – Eu tenho um compromisso. Muito importante.

Homem – Tudo bem, a senhora me diz onde fica e eu 

levo.

Senhora – Desculpe, meu querido. Mas eu prefiro ir 

sozinha.

Homem – A senhora tem certeza?

Senhora – Claro. Será melhor assim.

Homem – Posso lhe acompanhar até onde então?

Senhora – Até meu carro, por favor. De lá sigo sozinha.

Homem – Tudo bem mamãe.

Senhora – Ela tem sido boa?
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Homem – Sim.

Senhora – Tem certeza?

Homem – Tenho.

Senhora – Sempre?

Homem – Sempre.

Senhora – Por que será que eu tenho a impressão de que 

você está mentindo?

Homem – Porque eu sempre faço isso?

Senhora – Sempre?

Homem – Às vezes não.
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Senhora – Ok.

Homem – Às vezes boa, outras ruim. Mas é assim , não 

é?

Senhora – Nem sempre. 

Homem – Nós costumávamos conversar mais sobre 

isso.

Senhora – Mas agora não tenho mais tempo.

Homem – Nunca tem.

Senhora – Nunca.

Homem – Não há problema.

Senhora – Não?
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Homem – Não. Ela me conta. (pausa) Eu fiz pra você.

(Homem entrega um par de luvas para Senhora)

Senhora – Obrigada.

Homem – Não há de que. Aprendi com você...

Senhora – Eu sei. Tchau.

Homem – A senhora não está esquecendo nada?

Senhora – Nós já conversamos sobre o problema que 

isso me causa, não?

Homem – Sim.

Senhora – Então porque insiste? 
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Homem – Porque eu te amo!

Senhora – Espere um pouco. Minha bolsa está no porta-

malas. Eu já volto.

Homem – Eu prefiro em notas mais baixas.

Senhora – Mais baixas...

Homem – E ela? Como tem sido com você?

Senhora – Não muito diferente.

Homem – Imaginei.

Senhora – Todos imaginam.

Homem – Mas ao menos você tem mais sorte do que 

eu.
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Senhora – Tenho?

Homem – Sim. Logo, logo não fará mais diferença pra 

você.

Senhora – É o que você pensa.

Homem – Foi assim com todos, será assim com você.

Senhora – Você?

Homem – Desculpe, com a senhora!

Senhora – Está aqui.

Homem – Obrigada.

Senhora – Você deve dizer “obrigado”.



222

Homem – Eu ainda não me acostumei.

Senhora – Deveria. Eu não posso ficar te explicando 

as coisas o tempo todo. Não tenho todo esse tempo. As 

outras pessoas não serão tão compreensivas com você.

Homem – Desculpa.

Senhora – Me dá um beijo. 

Homem – Ok!

(beija na boca rapidamente)

Senhora – Mais longo.

Homem – Ok.

(beija novamente)
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Senhora – Obrigada.

Homem – Não por isso.

Senhora – Pelo que então?

Homem – Não estava atrasada?

Senhora – Sim, sim.

Homem – Então...

Senhora – Eu já entendi filho.

Homem – Que bom.
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CENA 4

Senhor – Você? 

Mulher – Eu não pude atender. Estava numa reunião. 

Chata. Preferi vir assim mesmo.

Senhor – Eu tenho um compromisso. Estou esperando 

uma pessoa. Não posso.

Mulher – Quando ela chegar, eu vou.

Senhor – Prefiro que não.

Mulher – Eu preciso.

Senhor – Vamos tomar um café então.
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Mulher – Prefiro ficar aqui.

Senhor – Um chá? Uma água?

Mulher – Já comi antes de sair. Ando meio enjoada. 

Senhor – Nem uma água então?

Mulher – Não.

Senhor – E no mais? 

Mulher – Eu acho que estou grávida.

Senhor – Eu não sabia que estava com alguém. Eu 

conheço?

Mulher – Eu não estou com ninguém.
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Senhor – E está grávida.

Mulher – Comi três ovos mexidos. Estava com vontade, 

comi. Coloquei numa poça de catchup e comi.

Senhor – E o que mais?

Mulher – Só isso.

Senhor – Não tem como ter certeza. Tem?

Mulher – É só uma dúvida.

Senhor – E a visita? O que mais?

Mulher – Eu preciso ficar um pouco aqui. Não quero voltar 

pra casa tão cedo.

Senhor – Esteve com ela nos últimos tempos?
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Mulher – Não.

Senhor – Ela tem sido boa contigo?

Mulher – Nem sempre.

Senhor – Talvez você devesse ir agora. Daqui a pouco 

engarrafa tudo, complica.

Mulher – Eu fui demitida.

Senhor – Sim. Eu sei.

Mulher – Foi você?

Senhor – Não exatamente.

Mulher – Eu não posso voltar pra casa hoje. 
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Senhor – Ele vai entender.

Mulher – Eu não tenho certeza.

Senhor – Vai sim.

Mulher – Faz dias que não me alimento direito e hoje os 

ovos e o catchup e os enjôos.

Senhor – Faça o teste, será melhor.

Mulher – E se eu não for aprovada?

Senhor – Do que você está falando?

Mulher – Do meu emprego.

Senhor – Eu não tive como interferir.
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Mulher – Quanto tempo eu vou continuar me enganando. 

Me enganando com fotos. 

Senhor – Eu poderia ter interferido, mas achei que seria 

melhor pra você, quer dizer, pra vocês.

Mulher – Elas não demonstram a realidade. É sempre 

mais bonito na foto, não é?

Senhor – Nós mesmos somos melhores nas fotos.

Mulher – Talvez.

Senhor – Eu já me rendi, já comprei coisas só porque 

a foto era bonita. Mas quando chegou, ficou num canto. 

Não quis mais. Era muito diferente. Nunca é igual.

Mulher – É como os prazos de validade, não é? Como 

eles sabem, como podem ter certeza?
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Senhor – É... Não tem perigo. Não deve ter problema.

Mulher – Já está meio tarde. Eu acho que já vou.

Senhor – Se quiser, posso pedir pra alguém te levar.

Mulher – Acha que não tenho mais condições de ir 

sozinha?

Senhor – É dinheiro. Quer algum?

Mulher – Está frio hoje, não é?

Senhor – Mais do que ontem.

Mulher – Depois vem o calor de novo.

Senhor – Nós não suportaríamos. 
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Mulher – Claro que não.

Senhor – Diga ao seu irmão que eu mandei um abraço.

Mulher – Direi. Contarei do filho que teremos...

Senhor – E no mais?

Mulher – Vamos indo, não é?

Senhor – É sempre assim?

Mulher – Sim.

Senhor – Os nossos assuntos sempre acabam assim.

Mulher – Não só os nossos.

Senhor – O mundo se resume a isso.
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Mulher – Nós somos o mundo, talvez.

Senhor – Ele já esteve aqui antes e estará depois.

Mulher – Você tem razão. 

Senhor – Tenho.

Mulher – Bom, eu não quero atrapalhar.

Senhor – Você não me atrapalha, filha.

Mulher – O senhor não precisa me chamar assim.

Senhor – Desculpe.

Mulher – Eu só digo isso pra não lhe causar problemas.

Senhor – Já tive problemas maiores, mas entendo.
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Mulher – Que bom.

Senhor – Se encontrar com ela, diga que mandei 

saudações.

Mulher – Acredito que não vá encontrar, mas digo.

Senhor – Quer para o taxi? 

Mulher – Pode ser.

Senhor – Cartão?

Mulher – Prefiro moedas.

Senhor – Ok.

Mulher – Obrigada.
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Senhor – Você aprendeu. 

Mulher – Sim.

Senhor – Se lembra?

Mulher – Sim.

Senhor – Já faz um bom tempo.

Mulher – Faz.

Senhor – Nunca mais?

Mulher – Não preciso mais me acostumar. Já entendi a 

lógica das coisas.

Senhor – Isso mesmo.
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Mulher – Até logo.

Senhor – Se quiser telefonar da próxima vez, separo um 

tempo um pouco maior para nós.

Mulher – Eu vou tentar.

Senhor – E pense no que disse.

Mulher – Eu vou pensar.

Senhor – Será melhor pra você.

Mulher – Estou cansada.

Senhor – Eu sei.

Mulher – Sempre a mesma coisa quando eu venho aqui. 

Dinheiro. Conversa fiada. Essas coisas.
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Senhor – Desculpe.

Mulher – Não é culpa sua.

Senhor – Também é.

Mulher – Mas eu poderia interferir.

Senhor – Você ainda é muito nova.

Mulher – Eu sei.

Senhor – Mas depois você saberá. Quando chegar aqui, 

saberá.

Mulher – Claro.

Senhor – E nada mais?
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Mulher – Os ovos. 

Senhor – Sim.

Mulher – Aprendi com você.

Senhor – Quando?

Mulher – Quando estávamos juntos.

Senhor – Eu não me lembro.

Mulher – Eu sei, faz tanto tempo.

Senhor – Claro.

Mulher – Eu vou, antes que ela chegue.

Senhor – É uma reunião na verdade. Chata.
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Mulher – Eu sei.

Senhor – Até mais.

Mulher – Nos vemos.

(a Mulher para na porta)

Senhor – Não vai?

Mulher – As moedas...

Senhor – Claro. Esqueci.

Mulher – Na portaria?

Senhor – Sim.

Mulher – Obrigada.
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CENA 5

Homem – Com licença?

Senhor – Entre, por favor.

Homem – Meu horário. Estou um pouco adiantado.

Senhor – Eu tenho alguns minutos. Melhor que seja 

agora. 

Homem – O senhor me ligou. Na verdade a secretária. 

Eu tenho as qualificações. Está tudo aqui, cópias. Tenho 

comprovações. Tenho.

Senhor – Não é necessário. Depois vemos isso. Depois. 

(Todos iguais.) 
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Homem – Desculpe?

Senhor – Quando consegue começar? 

Homem – Amanhã?

Senhor – Só amanhã? Precisa de tempo pra pensar? O 

dinheiro não é suficiente? Tem medo?  Que acha? Fale, 

meu filho, fale!

Homem – Desculpa. Hoje!

Senhor – Desculpa...

Homem – E ela?

Senhor – E ela?

Homem – Eu não quis...
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Senhor – E ela?

Homem – Claro. 

Senhor – ...

Homem – O antigo? Posso?

Senhor – Antiga. Minha filha. Só.

Homem – Claro.

Senhor – Mais alguma?

Homem – Não, não.

Senhor – Enfim alguém que teme a realidade. Eu sou a 

realidade daqui. Certo?
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Homem – Claro.

Senhor – Hoje mesmo então?

Homem – Sim. A qualquer momento.

Senhor – Já contou a ela?

Homem – Mais tarde.

Senhor – Deveria ligar.

Homem – Prefiro pessoalmente.

Senhor – Acha que entenderá?

Homem – Terá que entender. Tem o filho agora.

Senhor – Tem certeza?
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Homem – Tenho.

Senhor – Por isso precisa?

Homem – Sim. Complica tudo. Ela não sabe, mas não há 

como ser diferente.

Senhor – Talvez haja.

Homem – Estou certo que não.

Senhor – Está certo?

Homem – Talvez.

Senhor – O meu pai começou isso aqui. Eram outros 

tempos. Eu já lhe contei?

Homem – (Contou)...
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Senhor – Bom, enfim. Eram tempos diferentes. As pessoas 

não nos roubavam. Não tinham medo de ficar horas aqui 

dentro e não contavam a ninguém o que fazíamos. Agora 

é outra coisa. As coisas mudam sabe? Mudam todo dia.

Homem – Ruim.

Senhor – O que disse?

Homem – Sim.

Senhor – Claro.

Homem – Onde ficará a minha mesa? Minhas coisas, na 

caixa.

Senhor – Aqui.

Homem – E o senhor?
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Senhor – Lá fora.

Homem – Mas eu não tenho certeza.

Senhor – Terá.

Homem – Quando?

Senhor – Amanhã. Cedo.

Homem – Voltarei então.

Senhor – Prefiro que fique. Converso com ela quando 

chegar em casa. Explico as coisas como são. Nossa 

casa... Ela terá que entender, meu filho. As coisas, elas 

não mudam tanto assim.

Homem – Filho?
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(pausa)

Homem – Agora, se puder sair.

Senhor – Desculpe.

Homem – Ainda tenho uma reunião hoje. Chata.

Senhor – Claro. Entendo.

Homem – Obrigada!

Senhor – Obrigado. Diga obrigado!

Homem – Ainda estou me acostumando, idiota! Deveria 

ter mais paciência.

Senhor – Desculpe.
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Homem – Agora saia, papai. Saia!

Senhor – Sim, senhor...
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CENA 6

Senhor – Você já me incomodou um bocado, mas agora 

não. É normal.

Senhora – Estive com ela hoje.

Senhor – Hoje?

Senhora – Hoje ou ontem. Não há como lembrar de 

tudo.

Senhor – Eu sei.

Senhora – Encontrou-se com ela também?

Senhor – Que não há como lembrar...
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Senhora – Certo.

Senhor – Se preocupa demais.

Senhora – Ela descobriu, já sabe...

Senhor – Não havia como esconder.

Senhora – Mas eu preferia que não fosse agora.

Senhor – Hoje não é um dia muito bom para mim.

Senhora – O de sempre?

Senhor – Não. Demitido.

Senhora – Quem?

Senhor – Minha filha ou filho. Não sei.
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Senhora – E agora?

Senhor – Esperar.

Senhora – Podemos ir juntos.

Senhor – Prefiro que não. Tenho alguns detalhes pra 

acertar. Terei um neto.

Senhora – Eu também não.

Senhor – Não há como ser igual, não para todos. As 

coisas mudam.

Senhora – Hoje não.

Senhor – É quando mais tenho certeza.

Senhora – As pessoas são iguais. É isso que muda?
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Senhor – E ela?

Senhora – Já chega de falar sobre isso. Eu estou farta. 

Nossos filhos, onde estão os nossos filhos?

Senhor – Eu preciso. Decidi falar sobre o que preciso. 

Passei anos dentro daquela empresa. Era bom dia, 

boa tarde, boa noite. Todos diziam, todos, era a mesma 

ladainha. Todos os dias eu tinha uma série de coisas pra 

fazer. Você não deve saber o que é isso. Eu tinha papéis 

pra decorar e depois, bom, depois tinha que dizer o que 

os outros queriam escutar. Agora eu não estou mais lá. 

Estou aqui e quero falar sobre o que eu quiser, sobre as 

minhas coisas.

Senhora – Eu preciso ir. Preciso encontrá-los.

Senhor – Certo, é melhor que vá...
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Senhora – Conversamos quando chegar em casa.

Senhor – Claro, querida...



253

CENA 7

Senhora – Eu estou atrasada. Mas se ainda for 

possível...

Homem – Espere, preciso olhar meus horários.

Senhora – Quer que eu espere lá fora?

Homem – Sim.

(a Senhora vai saindo)

Senhora – Me chama?

Homem – Quanto tempo?

Senhora – Pouco.
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Homem – E depois?

Senhora – Eu vou.

Homem – Volte. Tenho alguns minutos antes de começar 

a reunião de hoje.

Senhora – Obrigada.

Homem – Se importa se eu ficar dando uma olhada nos 

papéis? Tenho que decorar.

Senhora – O que aconteceu com ele, filho?

Homem – Não está mais. Não vê. Precisa perguntar por 

coisas que está vendo? Certamente quer detalhes, uma 

história melosa, espalhar por ai... 

Senhora – Era meu conhecido. 
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Homem – Todos eram. Tinha bem menos gente, não havia 

como não conhecer.

Senhora – Se sente bem?

Homem – Um pouco de febre, mãe.

Senhora – Nesta cadeira.

Homem – Claro. Agora entendo.

Senhora – Entende?

Homem – Ele havia me dito.

Senhora – Que bom.

Homem – Que seria assim. Pessoas todos os dias, 

passando pela frente da mesa. Pedidos e mais pedidos. 
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Imploram. Choram. Pedem. Suplicam.

Senhora – Ele te disse isso?

Homem – Sim. Quando levantou.

Senhora – E ela?

Homem – Quer dinheiro?

Senhora – Como tem sido?

Homem – É suficiente?

Senhora – Fale comigo!

Homem – Quer mais?

Senhora – Como ela tem sido com você?
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Homem – Você?

Senhora – Ainda me ama? 

Homem – Me ama?

Senhora – Ainda me ama como aquele dia?

Homem – Você? Ainda me ama?

Senhora – Me fale dela, por favor! 

Homem – Não é dinheiro então. Favor?

Senhora – Pare de me tratar assim!

Homem – Emprego pra filha?

Senhora – Ela não precisa disso.
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Homem – Pra você?

Senhora – Eu não tenho mais tempo.

Homem – Então estamos resolvidos.

Senhora – Onde eu assino?

Homem – Espere a confirmação. Não quero problemas. 

Já tive muitos. Com você mesma, eu já tive.

Senhora – Me desculpe. Eu só queria conversar um pouco 

antes de ir.

Homem – Entendo.

Senhora – Eu não voltarei a incomodar.

Homem – Eu sei.
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Senhora – Eu já vou indo.

Homem – Espere.

Senhora – Sim?

Homem – Não está esquecendo nada?

Senhora – Não.

Homem – Tem certeza, mamãe? 

Senhora – Não é necessário.

Homem – Eu acho que é.

Senhora – Por favor.

Homem – Eu te faço favores e você acha que não é 
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necessário?

Senhora – Eu preciso encontrar a sua irmã! Ela estará 

grávida...

Homem – Sabe o que é temer a realidade? 

Senhora – Sei.

Homem – Eu sou a realidade agora. Aqui.

Senhora – Ele dizia isso.

Homem – Eu sou ele. As coisas mudaram.

Senhora – Eu não tenho certeza.

Homem – O recibo.
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Senhora – Obrigada.

Homem – Agora vá.

Senhora – Sim. Estou indo.

Homem – Mas antes o meu beijo, mamãe.

Senhora – Me dói quando me chama assim.

(beija rapidamente na boca)

Homem – Meu beijo mais longo.

(beija novamente)

Senhora – Eu não quero o seu dinheiro.

Homem – Você não tem querer.
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Senhora – Por sorte eu não tenho mais tempo.

Homem – Sorte.

Senhora – Até logo.

Homem – Até breve. 

Senhora – Eu não voltarei mais. 

Homem – Voltará. As coisas não mudam.

Senhora – Não tão rapidamente, não é?

Homem – Não tão rápido.

Senhora – Precisa perdoá-la. 

Homem – Se você o fizer...
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Senhora – Vocês terão um filho.

Homem – As coisas não mudam, elas só se repetem.

Senhora – Nem sempre.

Homem – Isso não é problema seu.

Senhora – Até mais.

Homem – Até logo.

(a Senhora sai)

Homem – Volte! Esqueci. Eu tenho algo pra você.

(a Senhora volta)

Senhora – Para mim?
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Homem - Entre!

(entra a Mulher com uma grande barriga de grávida. eles 

se olham por um longo tempo.)

Senhora – Eu te pedi pra esperar lá embaixo.

Homem – Ela. É pra você.

Mulher – Desculpe interromper.

Homem – As coisas repetem as pessoas que as 

repetem. 

Senhora – Eu...

Homem – Você não estava de saída?

Mulher – Eu posso voltar depois.
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Senhora – Vamos...

Mulher – Eu preciso conversar com ele.

Senhora – As coisas mudaram minha filha.

Mulher – Não faça isso na frente dele. Eu preciso de 

ajuda. 

Homem – Você precisa da minha ajuda?

Senhora – Eu já disse isso a ele.

Homem – Vamos, fale. Ela nunca me diz nada...

Mulher – O nosso filho...

Homem – Eu já conversei com ele. Virá daqui a pouco...
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Senhora - Do que você está falando?

Homem – Assim que chegar, esclareceremos algumas 

coisas.

Mulher – Eu não tenho mais aquele emprego. Fui demitida 

pelo meu pai.

Homem – Eu não pude interferir...

Senhora – Ele não vai ajudá-la!

Homem – Pode trabalhar para mim se quiser.

Mulher – Eu quero!

Senhora – Filho...

Mulher – Mãe, não fale assim com ele. Eu consegui o 
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emprego!

(entra o Senhor)

Senhor – Pois não?

Homem – Filho, você conhece essas duas mulheres?

Senhor – Não...

Homem – Ouviram?

Senhora – Não conhece?

Senhor – Talvez conheça...

Homem - Conhece ou não conhece?

Senhor – O que o senhor acha?
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Homem – Que conhece!

Senhor – Claro. Agora me lembro... Conheço sim 

senhor.

Senhora – Eu vou embora.

Homem – Tem certeza? Não acha que ainda precisamos 

conversar?

Senhora - Eu não tenho mais nada a dizer.

Homem – Certo. Eu já imaginava. Leve-a.

Mulher – É que eu preciso ficar, preciso acertar os detalhes 

da contratação.

Senhora – Eu não vou levá-la, se ela quer tanto, é melhor 

que fique.
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Homem – Ela é o seu presente!

Senhor – Eu também gostaria de ter um presente.

Homem – Eu poderei ser o seu, espere.

Senhor – Obrigada!

Homem – Diga “obrigado”...

Senhor – Obrigado.

Senhora – Melhor se acostumar.

Senhor – Eu vou me acostumar. Me acostumar com 

tudo...

Homem – Vocês vão, nós ficamos. Voltem quando nosso 

filho nascer.
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Senhora – Eu não voltarei.

Senhor – Voltará...

Homem – O que disse?

Senhor – A criança... Ela voltará.

Homem - Saiam. Me deixem sozinho. Eu não preciso de 

vocês.

(Todos vão saindo)
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CENA 8

Homem – Ei, volte...

Mulher – Eu?

Homem – É... Você...

Mulher – Sim? Tem um presente pra mim também?

Homem – Não. Posso tocar na sua barriga?

Mulher – Po-de...

Homem – Eu gostaria de ter um filho.

Mulher – Terá.
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Homem – Eu sei...

Mulher – Nosso filho.

Homem – Podemos ir pra casa juntos?

Mulher – Acho que sim.

(o Homem quase a beija)

Homem – Posso?

Mulher – Pode. Só não conte a eles.

Homem – Não contarei.

(Homem beija a Mulher) 

Homem – Como é ter alguém dentro de você?
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Mulher – Quer mesmo saber? 

Homem – Muito...

Mulher – Venha, eu posso te mostrar.

Homem – Não posso. Terei uma reunião importante daqui 

a pouco.

Mulher – Chame-os de volta, devem estar na portaria 

ainda.

(eles saem)
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CENA 9

Senhor – O que vamos fazer?

Senhora – Conversar...

Senhor - E a reunião?

Senhora – Ela irá acontecer, não se preocupe.

Senhor – Tem algo que eu sempre quis te perguntar...

Senhora – Pergunte.

Senhor – Duas coisas na verdade.

Senhora – Pergunte o quanto quiser.
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Senhor – Você realmente aprendeu a fazer aqueles ovos 

mexidos comigo?

 

Senhora - Sim, você não percebeu, mas eu sempre estive 

copiando as coisas que você vai fazer. Até os ovos, eram 

cópias.

Senhor – Eu percebi.

Senhora – E o que mais?

Senhor – Como é ter alguém dentro de você?

Senhora – Eu não sei. Nunca tive nada aqui dentro.

Senhor – Nunca. (pausa) Posso lhe fazer mais uma 

pergunta? A última...

Senhora – Como é ter alguém dentro de você?
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Senhor – É como ter um filho, a sensação é a mesma 

de quando nossos filhos nasceram. (pausa) Eu não sei. 

Nunca tive nada aqui dentro.

FIM 
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