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Quero ser um menino passarinho
para cruzar os céus

sempre que sentir vontade de voar.

- Menino de Asas, Renato Isquierdo
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Alimento

     O livro que você está segurando em mãos reflete

um momento único da humanidade. Estamos há

um ano e meio em uma pandemia que já matou

mais de meio milhão de brasileiros. Um período

singular, vulnerável, carregado de dor, de

controvérsias, incertezas e inovações. Também

saturado de ranços políticos, reflexões em família,

afastamentos e reencontros. Por que tivemos de

passar por tudo isso? Não há resposta. Nos

colocamos nessa posição difícil de estar diante do

mundo e não entendermos nada. Se é que algum

dia houve entendimento. Já passamos do ponto da

explicação - ela virou obsoleta. Nesse período, não

olhamos para o vazio das ruas para encontrarmos

um por quê. Olhamos para tentar encontrar

respostas para nossas dores e problemas que ecoam

dentro de nós.

     Fica na minha memória (e na dos colegas), a

lembrança do Renato nas aulas, no laboratório,

sentado na frente do computador, cochichando algo

com a Marga, rindo e trocando ideias, enquanto

algum professor não iniciava a aula. Ele era um

sorriso enorme que iluminava a sala, os colegas e os

professores. O Renato foi uma das vítimas do

coronavírus. Uma das vítimas de um governo que



 ignora a ciência, ignora a arte, ignora a vida do seu

povo. Do Renato, permanece a lembrança de um

amigo, colega, pai e marido; de um escritor, um

poeta; um pássaro que ainda está voando e voará

livre enquanto estiver em nossas memórias, e dando

nome a este concurso. Ele permanecerá vivo dentro

de cada um de nós, dentro de cada poema, cada

conto, cada crônica ou palavra.

      Com isso vamos seguindo, juntando palavra por

palavra, uma atrás da outra, como uma fileira de

formigas que carregam nas costas comida para

abastecer o formigueiro e sobreviver ao inverno

mais difícil de suas vidas. Os textos reunidos neste

livro significam isso: alimento. A arte é exagerada,

espaçosa, um elefante distraído, sentado em nossos

colos. Não podemos ignorá-lo. É melhor não ignorá-

lo. E esse alimento é o que nos conforta, diante da

brutalidade do momento que vivemos.

      Espero que as palavras deste livro possam te

alimentar.

Felipe Durli
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Poesia



Júlia Geitens Valente

Mar que lambe a minha pele nua,

se infiltrando, redefinindo a homeostase do

meu corpo.

Yemanjá me beija,

você também.

Você também entra e sai de mim naquele

ritmo de onda crescente.

O rebento de nossos corpos molhados,

salgados.

Os gritos, como uma oração arfante,

o gozo tempestade e a calmaria risonha.

Acho que todo amor tem um pouco de mar.

ACHO QUE TODO AMOR
TEM UM POUCO DE MAR
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Clarissa Barros de Castro

O caminho certo só o é quando não
fazemos caminho
Parei pra pensar na marca da sola do
sapato no coração pisado
Já repararam como os prédios bonitos
sempre descascam no lado que a rua não
vê
Que nem chorar de rir, ou o contrário

Finquei os pés no chão e não deixei marca
nenhuma na terra
O vento tem cheiro de grama e se correr
atrás dele chego pertinho da infância
Nunca dei passo firme pra sucesso
nenhum
Sempre me equilibrei na corrida

Parada a gente tomba no chão
Que nem árvore velha
Minha vó dizia “vai andar pra fazer vento”
Árvore não anda e faz

APOSTA
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3º lugar



Será que o vento seria tão vento se as
folhas da árvore não o ajudassem a se
espalhar
Eu sempre acho que a árvore balança o
vento tanto quanto o vento balança a
árvore
Eu já cresci e não sei por que o céu cinza
também dói no olho
E por que tem um tipo de vento que dá
calor

Tem um monte de janela no prédio
vizinho
A minha é uma só, será que eles também
olham pra dentro de mim?
Olho as janelas do lado de lá pra enxergar
meu lado de dentro de uma distância
maior
E eu sempre brinco de ganhar com tristeza

Vocês também pensam com a observância
dos olhos?
Eu gosto de falar com o que eu vejo pra
não ter que me explicar pra mim mesma
Meu pensamento nunca para de falar
Acho que é por isso que eu grito tanto
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Às vezes penso que o morro (que fica bem
atrás do prédio das muitas janelas) é perto
Se eu caminhasse até ele, eu também
tocaria o céu cinza que nem ponta de
antena?
Se incerto fosse substantivo se chamava
caminho
Aposto
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Alice Adams Bohrer

Das coisas vivas

DAS COISAS VIVAS E
MORTAS

e mortas

<qual te tocou mais?>

Foram as cores daquele
cadáver-pássaro

que encontraste deitado no chão?

Foi o movimento das asas de mariposa? 
Foram os olhos palpitantes do moço do
bloco
implorando só mais um domingo, só mais

um domingo 

só mais um domingo
me deixaria tocar talvez se
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se tivessem mortos também nos cantos
da casa

e têm
mortos fazendo festas nos submundos
mortos virando comida pras aranhas e

formigas
 

Das coisas vivas

e mortas

 <quem te arrancou o primeiro choro?>

Foi a vida

ou foi a morte?

Talvez tenha sido o zumzum dos zangões 
num dia de extrema felicidade 

mas talvez tenha sido uma estrela que
não existe mais

morta
cuja luz ainda alcança as tuas íris 
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Das coisas vivas

e mortas

<quais tu pulsa?>

que te mutilam que te aniquilam

ou as que quebram muros brancos, muros
muito brancos provavelmente panópticos
e alcançam risos longos que doem nas
maçãs do rosto

Ai
das coisas
vivas

e 
mortas

pulsões
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<quais
te

subjetivam
te

mutam
te transformam

quais
são tuas?>

Humildemente de outros,
mas tão tão tuas

essas vidas e mortes.

<Das coisas 
-vidas e mortes-
quais te parem

te existem
te morrem
te matam
te afogam
te gozam

te suicidam
te constroem

 
tão genealogicamente,

ancestralmente,
globalizadamente

tuas?>
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André de Carvalho

se me queixo,
você se apressa em dizer que é fogo.
penúria não é fogo.
barricadas de pneus em chamas 
são consolo.
a isso sim eu diria, 
é fogo.

fogo é fogo, 
espontâneo ou vândalo
o fogo.

olho para o fogo e vejo: fogo.
olho para o fogo e aí sim digo, 
é fogo.

voluntário ou premeditado,
é a mesma palavra fogo 
que designa 
o fogo.

É FOGO
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onde há fumaça, há fogo.
a palavra fogo
se dispersa como fumaça 
quando dita. 

tenta: 
fogo.

uma dupla de hidrogênio 
excita o fogo.
põe um átomo de oxigênio
e o fogo finda.

fogo líquido é lava.
lava, mas não água.
se me queixo,
por que não dizer que é água,
se a água ensinou ao fogo 
a palavra fria?

é fogo.

10



Brunella Martina

De olho que bate 
em olho
Da xícara que derrama
café
Da mão que saltita
nas próprias pernas
Das palavras 
que se encontram no ar, mas não deixam
espaço
Do dilema de gostar ou não
de tomates
Do atritos dos meus dedos no teu cabelo
Do te ver partir
De partir
De querer bater meu olho 
no teu 
quando me 
viro na cama

P a t h o s

MAPA DE COLISÕES
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Menção Honrosa



tenho a boca em fogo
não sei se foi algo que bebi
me arde, me pede
coisas
não sei o quanto disso é doença
não sei o quanto disso é vontade
é tudo sintoma
do que se padece
 
como eu te digo
sem soar
como se tivesse 
se feito de peito
buraco

que naquele momento
de descuido de copo
de vinho, de mensagem
de áudio
se fez

e que na clareza
do que se pode 
ser ouvido e eu ouvi
a concretude de uma
colisão
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tanto que, 
você não viu,
mas notei que  
buscas alguém 
pra dividir um quintal
e um romance 
talvez
e eu 
não caibo aqui

como eu te digo
sem soar como se 
eu quisesse 
Caber

fiquei um mês sem falar em silêncio
sem ideias também
estive dormindo
mas funcional
estive funcional
mas desacordada
e assim passou um 
mês
estamos na estação
do amor, dizem
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obrigada por todos os atos de coragem
em sequência
que tivestes que 
tomar
até aqui
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NÃO SE PODE FAZER
POESIA QUANDO SE
ESTÁ SANGRANDO

Cândida Castro

Não se pode fazer poesia quando se está
sangrando.
Há cimento, aço, ferrugem.
Quando se está sangrando não há ipês
amarelos.

Quando se está sangrando pela violência
das gentes
o arado fende sem amor à terra
é precipício; não receberá semente.

Não me importaria se fosse o sangue dos
meses
esse que vem me chamar ao repouso
das dores e fardos da vida.
Deita, mulher.
São dores amigas: me chamam à coxia dos
sábios
que inventaram a fermata
e desdenham a purpurina.
Sangrando, fico nua.
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Por isso, recebo um novo nome: mistério.
É o batismo do sangue dos meses.
 
Não se pode fazer poesia quando se está
sangrando
se não é renovo.
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O CEGO

Ricardo de Melo Holsback

O cego fecha
os olhos quietos, 
sonolento,
e sonha com
a bossa nova dos cortiços
a cerveja dos botecos
a carne das devassas
do centro da cidade.

o cego levanta
as pernas bambas,
sonâmbulo,
e dança 
o apagão dos postes
a moléstia dos pobres
a miséria dos órfãos
do centro da cidade.

o cego cansa
o corpo-samba,
satisfeito,
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e
os homens sequestram luz
os doentes bebem sebo
as crianças pedem chance
no centro da cidade.

o cego então segura
o bastão guia,
sem saber,
feliz,
que o mundo
é uma casca de banana.
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POETISA

Julia Monteiro Moreira Rosiello

“O poeta é um fingidor” 
A história já avisa 
Só quem conta a verdade
São as mãos da poetisa 

O poeta vive livre
A noite é sua inspiração
Mas a musa da poetisa
É a panela no fogão 

Pro poeta todo o luxo
De sentir o amor real
A poetisa anda sem tempo
Pois há roupas no varal 

Mas se encontra alguns minutos
Numa noite de domingo
A poetisa vai à rua:
Olha a praça, olha a lua
E se sente criativa
Talvez crie alguns versos
Caso possa voltar viva!
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Crônicas & 
Ensaio Pessoal



Fernanda Wagner Fragomeni

     Conheci o Pedro em uma quinta-feira
pela manhã. Era cedo, o dia estava quente
e ensolarado, e o professor que acompa-
nhávamos pediu que nos dirigíssemos à
UTI, com um semblante que misturava
espanto e apreensão. Antes de entrarmos
no quarto do paciente em questão, o pro-
fessor mostrou-nos uma tomografia de
tórax e uma radiografia e nos instigou
acerca do diagnóstico. Pedro tinha 30
anos e iniciou com um quadro de falta de
ar há três semanas. Apenas isso. À
primeira impressão, pensei em tubercu-
lose pulmonar, já me questionando o
porquê da atmosfera tensa, se minha hi-
pótese eventualmente estivesse correta.
Afinal, a tuberculose é uma doença co-
mum em nosso país. Todos deram seu
palpite, mas ninguém teve sugestão diag-
nóstica tão ousada quanto a realidade que
se apresentava. 
     Depois de um silêncio que pareceu ter
durado horas, o professor anunciou:

A DESPEDIDA
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"O que vocês estão vendo aqui hoje é o diag-
nóstico que ninguém cogita para um menino
saudável, não fumante, de 30 anos. É uma
nota de rodapé dos livros de medicina”.
Nesse momento, todos se entreolharam
aflitos. Pedro, com três semanas de falta de
ar em evolução, havia desenvolvido um
adenocarcinoma de pulmão, um dos tipos
mais agressivos entre os cânceres existentes.
Era inevitável o prognóstico sombrio. Todos
estavam perplexos.
     Nos dirigimos ao quarto do menino, que se
localizava no fundo da UTI adulta. As janelas
estavam abertas e o sol entrava cobrindo tu-
do como um véu. Pedro encontrava-se seda-
do, imóvel junto ao leito, rodeado de
aparelhos de monitorização. Seus ricos
cabelos castanhos caíam sobre sua face ador-
mecida. O silêncio pesava a atmosfera. O
professor falava cochichando, como se Pedro
fosse capaz de nos ouvir. Mas, assim como
ele, eu também não escutava o que o profes-
sor falava. Em uma avalanche de sentimen-
tos, minha vontade era arrancar Pedro de
todos aqueles aparelhos, mostrar a ele o
quanto o sol brilhava lá fora e levá-lo embo-
ra dali. Olhei para aquele menino e pensei
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“e se fosse eu a pessoa deitada ali?”. Breve-
mente questionei-me sobre o início e o fim
de tudo. Questionei-me se havia vivido
plenamente até aquele momento, se não
havia desperdiçado chances, se havia tomado
as decisões corretas, se havia amado e sido
amada. Questionei-me sobre a presença de
Deus naquele quarto e por que Ele estava
prestes a levar Pedro.
     Ao final da visita, me dirigi ao carro.
Chorei compulsivamente por cerca de vinte
minutos. Solucei incrédula com a situação,
como se Pedro fosse meu irmão: eu estava
perplexa, indignada com o que me soava uma
injustiça da natureza. Me questionei por que
a vida de menino tão jovem estava prestes a
ser interrompida de forma tão abrupta.
Tentei procurar motivos e explicações, sem
sucesso. Então liguei para minha mãe, que
procurou me acalmar. Ouvir a voz de minha
mãe é uma das poucas coisas na vida capazes
de transformar meu tsunami de emoções em
mar calmo. Agora mais serena, meus pensa-
mentos de indignação deram lugar a uma
profunda e sincera tristeza. Aquela era a
primeira vez que eu entrava em contato tão
íntimo com a agressividade de uma doença e
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eu me sentia impotente. Devota de Nossa
Senhora Aparecida, acendi uma vela ao che-
gar em casa e pedi a ela que ajudasse Pedro.
As soluções que a medicina convencional
poderia oferecer não me pareciam se encai-
xar neste caso. 
     Eu não conseguia parar de pensar na luz
que entrava pela janela daquele quarto e no
quanto as sombras pareciam fazer um teimo-
so convite para a última dança. Lá fora o
lindo dia de primavera tentava insistente-
mente invadir o ambiente.  Eu desejava que
toda a vida que vinha da rua na forma de
sons de pássaros, pessoas rindo e vento
soprando entrasse pelas frestas do quarto e
inundasse Pedro. 
     Os dias passaram e, em questão de pouco
tempo, todo o Hospital ficou sabendo da
triste história. Do ambulatório da infectologia
à roda de conversa entre colegas em sala de
aula. Ninguém conseguia explicar como, nem
por quê. Fizemos outras visitas a Pedro, que
havia sido deslocado de leito. Estava mais
emagrecido, como se a doença o estivesse a
consumir. Os médicos oncologistas, em uma
atitude de desesperada esperança, haviam
iniciado quimioterapia. Todos torciam para
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 que Pedro reagisse ao tratamento e melho-
rasse. O clima era como o de final da Copa do
Mundo: de tal sorte que todos, mesmo
aqueles que jamais haviam visto aquele
menino, torcessem fervorosamente pela sua
recuperação. 
     Ao cabo de um mês, em um dia chuvoso e
frio, recebemos a infeliz notícia do faleci-
mento de Pedro. Naquele dia, nem mesmo o
sol havia ousado a aparecer. Com um quadro
de menos de dois meses de evolução, uma
família presente, uma namorada aflita e um
Hospital inteiro torcendo por ele, Pedro
havia nos deixado.  E mais do que isso, havia
deixado uma lição preciosa sobre a imprevi-
sibilidade da vida, a importância de buscar-
mos a realização de nossos sonhos, de viver-
mos em paz com o presente e amarmos uns
aos outros enquanto há tempo. Pedro me
ensinou sobre a pressa que devemos ter para
viver. Entendi que não possuímos as respos-
tas a todas as perguntas que rodeiam nossa
existência e que isso deve justamente servir
de motivação para vivermos o hoje mais in-
tensamente. Finalmente, deixemos todas as
frestas, portas e janelas abertas para que a
vida possa entrar e nos presentear com sua
graça. 
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Agendas

Maria Luiza Estima

HOJE 

Não sei se eu trabalho em casa ou moro no
trabalho, na verdade estou é dormindo no
serviço de novo — tanto faz; sei que sou
repreendida na pescadinha que come as
horas da faxina enquanto ninguém se toca
da insônia que me consome a semana intei-
ra, acordo às 4, nem café, mas domingo é a
vingança: eu durmo até ter vergonha de dar
bom dia quando já é final da tarde e o povo
chique tá nas redes exibindo o fim (ou o
começo?) do churrasco com uns carré de
revista, eu sem café, esqueci o pó de novo,
eles lá, tudo narrado ao vivo no instagram
pra quem quiser ver; ao contrário de mim,
esse povo não tem nada pra fazer nos dias
emendados entre a piscina com dois golden
peludos na água (quem é que limpa depois?)
e a cozinha automatizada onde eles se tro-
cam receitas que sou eu quem prepara ou o
robô (é termomix que fala?), esse negócio 
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controlado de longe, dos iphone 14 (o 13 eles
não fabricam pra não dar azar), fazem uns
arroz ainda na validade trazidos da Europa,
na brecha inventada entre a eleição e o ano
novo na Bahia — pois é, vai ter que ser, ela
me diz, já que os destinos fantásticos não re-
cebem os coitados picados pela cura chinesa
que nem eles acreditam, mas espicham as
mangas de marca para fotografar o bração
bronzeado e sarado levando picada; tudo isso
pra ir pra trancoso — lá pelo menos tem
esquema com casas e empregados, gente que
quer trabalhar, sei, dispostos até a contami-
nar-se pelos euros inutilmente guardados
que, por mais que gaste, sempre sobra no
colchão; aí ela vai na caixinha espiar todo dia
como quem cuida de um recém-nascido, vê
que tá tudo lá e diz que não é comigo, ima-
gina, sou da família, é o motorista novo (o
antigo morreu), sabe como é, não se tem
ideia de onde esse povo vem, é bom ficar de
olho, mas é o que tem, melhor assim do que
nenhum, e emenda com a terapia online pra
lidar com marido e filhos em casa, cachorros,
sem o salão, nem o cabelereiro foi capaz de
atender a domicílio (home quer que fala?),
quem dá conta, sem a massagem, o jardim 
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que é um mato, como liga uma máquina de
lavar sem eu lá? ela diz que internet não pode
faltar! pelo menos pras aulas dos meninos e
pra ela comprar o básico, né, como que fica
sem as compras essenciais e os posts pra eu
mesma ver que está tudo bem, a família uni-
da, superando esse momento, não é, vem
amanhã?

AMANHÃ

Eu durmo no trabalho, de novo, e acordo em
casa, não reparo o que perdi, insone e incapaz
de saber se é dia ou noite, se tem comida, se o
gato fugiu, se entrou o dinheiro na conta, se
voltou a água, o maldito pó de café, acabou?
louça na pia — ah, essa tem de novo e todo 
dia, mas e o detergente, nem uma gota! preci-
so lavar a latinha de coca que trouxe de lá, 
não sei o que pode pegar no ônibus, mas lavo
como? ah! vai com shampoo mesmo, e dos
caros, a dona me deu dos dela de aniversário
porque não pode sair pra comprar, passo na
coca e agora: bebo o shampoo? tô vendo que
estou um traste, eu, sim, mais um pouco, sem
parecer gente ou mulher, não tenho coragem
de ir na farmácia e usar os cremes de teste
que não posso comprar, sei lá quem põe a mão 
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no potinho, e de máscara não dá pra espalhar
na cara, melhor passar sabonete ou esperar
alguém trazer do estrangeiro onde não vão
mais, tudo falta, não chega ou demora, ela diz,
tanto que se for ver já acabou essa porra toda,
ou virei um jacaré, mesmo sem vacina,
melhor correr senão atraso que nem ontem
— ou foi hoje? jurei que chego mais cedo
amanhã.
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Brasil, meu Brasil Brasileiro

Judith Viégas

     Brasil, meu Brasil brasileiro, este será o

início da minha crônica de hoje. Para tanto,

com o costume do trabalho e das aulas onli-

ne, estou na peça de minha casa que é o meu

home office, já munida com o meu notebook

e meu indefectível mouse, pois sem ele não

sei trabalhar. Coisa de gente antiga.

     E, para variar, a internet está falhando, me

impedindo de escrever a crônica, que prome-

ti para hoje. Também de utilizar o scanner e

de fazer download de uma série de papers

que necessito para o Webinar de que vou

participar. Felizmente, já estou com todo o

material preparado e com backup feito, mas

necessito enviá-lo para receber um feedback.

       Isso me irrita bastante, pois também

tenho uma série de e-mails para responder,

quero entrar nos meus Facebook e WhatsApp

para saber as últimas notícias de amigos e

parentes, assim como descobrir quais são as

últimas Fake News. Mas, para não aumentar 
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o meu stress, vou fazer um pouco de bike até

a internet voltar. Enquanto pedalo, vou revi-

sando mentalmente a minha agenda. Veja-

mos, o que tenho para fazer nessa semana? 

     Mandar revisar meu automóvel e, em

especial, os air bag.

     Conversar seriamente com minha filha a

respeito daquele crush que ela arranjou

através de match num site de namoro. Falar

em filhos, haja paciência em relação às dife-

renças; um dos meu filhos gosta de Funk e o

outro de Gospel!

     Experimentar meus jeans e blazer para

ver se ainda me servem. Infelizmente, en-

gordei uns quilos com a pandemia! O bom

seria ir para um shopping e comprar umas

roupas fashion, aquelas usadas pelas top

models, mesmo que eu não seja nada top,

muito menos model! Mas estamos em lock-

down.

     Parar de comer tantos chips, hamburguers,

hot dogs, milkshakes... ou seja, fast food em

geral e iniciar uma vida mais fitness.

     Falar nisso, tenho que pedir o link daquele

restaurante que tem delivery de comidinhas

light e diet, para já guardar algumas no

freezer. 
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     Voltou a internet! Ainda bem, pois o pes-

soal do Webinar inicia a reunião online atra-

vés do Zoom, daqui uns 15 minutos. Preciso

parar de pensar na vida e voltar a pensar no

meu trabalho e na crônica que quero escrever.

     Como era mesmo o nome? Brasil, meu

Brasil brasileiro? Acho que escrevi errado,

teria que ser: “Brazil, my Brazilian Brazil” ou

traduzindo, “Brazil, meu Brazil brazileiro”.
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Meu ideal é escrever...

André de Carvalho

     Meu ideal é escrever um texto  tão pro-

fundo, que faça chorar a velha senhora vigi-

ada por um implacável Jesus encarcerado

em moldura. Um texto que a fizesse admitir

a seus santos de gesso que foi vil a vida in-

teira. Tocada pela mensagem, a velha se

sentiria tentada a clicar no botão comparti-

lhar. O conteúdo chegaria à filha, aos netos e

às amigas da paróquia, que se assombrariam

com uma repentina mudança no âmago de

suas convicções, sentindo-se mais remidas

de seus pecados do que em todas as vezes

que se prostraram sobre seus joelhos reu-

máticos, em penitências que nunca fizeram

jus à verdadeira corrupção de suas almas.

     Meu ideal é escrever um texto que faça

com que déspotas renunciem, catártico

como um solo de John Coltrane, acessível

como uma canção dos Beatles, abrangente

como o manifesto marxista e sedutor como

a maiêutica socrática. Uma força intangível, 
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capaz de penetrar as almas duras. Um texto

que aparecesse nos grupos da família e da

empresa e reverberasse a longo prazo. Um

texto cuja autoria se perdesse conforme sua

proliferação, transformando-se numa sub-

versão anônima, tão tocante e sensata, que a

absorção de 10% de seu conteúdo seria su-

ficiente para solucionar conflitos e evitar

divórcios, para estimular o abraço entre

velhos inimigos. 

     Um  texto como um espelho. Um tratado

pacificador que mobilizasse tanta gente, que

viraria notícia. Nem o Jornal Nacional, nem o

The Guardian ignorariam sua repercussão. A

leitura psicografada de Antônio Abujamra se

tornaria viral. O tamanho enxuto e lingua-

gem simples do texto mascarariam seu

grande segredo: que o autor desconhecido

levou anos para escrevê-lo e, mais do que

isso, levou uma vida inteira para formar a

mente capaz de forjá-lo. Abandonou facul-

dades, empregos e relacionamentos. Amou.

Odiou. Se perdeu. Dormiu noites na rua. So-

breviveu a uma missão de paz na Guatemala.

     Queria escrever um texto otimista, mas

despido de positividade tóxica. Realista, sem

ser niilista. Em tempos em que a intransigên-
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cia impregnou o discurso da bondade, meu

único ideal é escrever um texto assim, cirúr-

gico. Se eu falhasse em meu propósito uni-

versal, que não me restituíssem às mãos que

aniquilam os profetas das evidências antoló-

gicas. 

     Meu ideal é escrever... a cura da cegueira

coletiva.
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Paisagem Mental

Stela Marcia de Oliveira

Nunca tinha pensado na paisagem mental

entre o meio-dia e duas da tarde, mas já que

você tocou no assunto, sim, há dentro de

mim uma paisagem entre o meio-dia e duas

da tarde. Uma paisagem quente, meio parada,

sonolenta e inquieta. A inquietude das horas

ociosas, quando a dúvida entre ler ou dormir

traduz a necessidade de estar ausente, de es-

tar encantada pelo narrador ou por Morfeu.

Entre meio-dia e duas da tarde...  Tempo de

esperar na antessala das horas atribuladas do

resto do dia. Mnemosine ou Morfeu, eis a

questão? Pausa. Tempo de nada fazer a não

ser pescar pensamentos absurdos. Cochilar

ao som do lava-louças. Ou das vozes que já

não vêm da cozinha ou da sala de jantar.

Horas de cigarras na mangueira. Tempo de

ter a sabedoria de usufruir da vida tal qual ela

é. Horas boas para pedir um pouco do colo de

Deus, ou de Maria. Hora de rezar. Quase

sempre rezo depois do almoço, aquela reza 
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meio sonho, em que os sons e fúrias vão len-

tamente desaparecendo, enquanto respiro

em Deus, em Maria, em anjos da guarda e o

demônio do medo. Hoje me deu uma tristeza

entre o meio-dia e duas da tarde. A paisagem

ficou obscura, ao lusco-fusco dos temores.

Oh, Senhor, eu temo. Temo pelo destino dos

pobres, pela infância perdida nos semáforos.

Temo pelas matas vendidas. Temo por essa

velhice que me faz fugir do tema. Que teima

em se apossar das minhas paisagens mentais

e povoá-las de fantasmas. De lembranças

desse irmão que um vírus coroado me

roubou.  Ah, quisera fosse você um pintassil-

go, meu pintassilgo, aquele que enterrei de-

baixo da mangueira no quintal, e não deixar

transformarem em cinzas alguém que me era

pura alegria, cheio de graça, cheio de amor. A

vida virou fumaça. ‘Tu és pó, e ao pó retorna-

rás’. Sim, há dentro de mim uma paisagem

entre o meio-dia e duas da tarde. Uma paisa-

gem quente, meio parada, suarenta e inquie-

ta. Uma paisagem nas colinas de Palmeiras da

Serra, onde brincávamos de esconde-escon-

de entre bambus e bananeiras. Uma paisagem

cheia de gritos e risadas. Excursões às

cachoeiras escondidas no meio da mata. Você 
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enganchado nos ombros de papai. Mamãe

praguejando contra os mosquitos e muriçocas.

E nós assustados a cada grito de ‘olha a cobra’,

com que o guia animava a aventura.  Não ha-

via cobras, nunca houve. Havia o trem serpen-

teando serra acima. E a fumaça vinha do fogão

a lenha onde Nilma preparava o feijão e a

mandioca, a couve e a linguiça, o angu e o

arroz nosso de cada dia.
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Passeio de Bicicleta

João Vítor Bueno Ferrão

     Sobe na bicicleta. Ajeita os pedais. Pedala.

Sem capacete – o visual fica ruim com aquele

cocuruto na cabeça. Subi a 24 de outubro. No

Parcão, peguei a Goethe. Direita na Vasco.

Esquerda na Fernandes Vieira. Na Redenção,

peguei aquela avenida que vai até a orla. Sin-

ceramente, não sei o nome. Pedalada normal,

faço isso quase toda semana na bicicleta ver-

melho-ferrugem que não acelera do meu

colega de apartamento. Aos pés da estátua do

que era para ser a Elis Regina, sentei pra

acompanhar o movimento – tipo que nem

minha mãe faz na janela do escritório do

apartamento dela – a diferença é que me

debruçava nos meus próprios joelhos e não

naquela moldura para o exterior que tanto já

viu. Logo em seguida, comecei a espirrar

igual ao meu pai faz quando vai pro sol no

inverno – vou ficar devendo o mecanismo

fisiológico do espirro solar da minha família. 

     Depois de um tempo, subi na magrela e,
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nos primeiros dois minutos pedalando –
ainda na orla – vi um ex-futuro romance.
Lembrei  que,  com toda sinceridade, fui um
canalha com ela. Quando ficávamos devia ter
uns 19 anos, era idade de aprender a não ser
canalha. Eu ainda não tinha aprendido.
Depois que “acabamos”, ela ficou com alguns
dos meus amigos. Me deu vontade de rir e
depois de chorar. A risada, por que precisava
contar aquilo para o Leandro que tinha ficado
com ela depois de mim. Admito que, apesar
do meu erro, tinha carinho pela história. O
choro, porque ele morreu. Em julho do ano
passado. Melancolia. Pedalava voltando pela
rua sem nome e segurando as lágrimas como
quando carregamos uma sacola do mercado
só por uma alça: sabemos dos riscos de que,
se algo lá de dentro cair e quebrar, talvez
aquilo vire uma lambança. Quando perdemos
alguém, se vão junto histórias e risadas que
só nós éramos protagonistas e espectadores.
Para os outros, sentido algum faria rir de um
moleque canalha e outro talarico. Para nós
dois, fazia um mundo de sentido. Não chorei. 
     Segui empurrando o pedal, agora já sentin-
do uma talvez imaginária inclinação na via
sem alcunha. Passei por uma praça com um
cachorródromo (sem nenhum cachorro).
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Do lado da grade,  caminhava um casal que,
em Porto Alegre, seria “um casal de negros”.
Ele com um chapéu fedora, ela pedalando
devagar em uma bicicleta de aluguel pra
acompanhar a passada larga dele. Não escuta-
va suas vozes, mas aquela conversa parecia
ser de um assunto irrelevante e de uma im-
portância inesquecível. Deu vontade de um
dia ter alguma coisa naquele estilo. Logo
passou.
     Mais algumas centenas de metros, ainda
na mesma avenida que não sei o nome e me
nego a pesquisar para que se mantenha o dis-
pensável suspense do texto, passei por um
morador de rua embaixo de um viaduto. Há
alguns metros, tinha pensado em amar.
Agora, lembrei que, depois do sentimento
que quase me fez chorar sentado no banco
regulado para os um e oitenta do meu amigo,
aquele passeio deveria voltar para o seu ro-
teiro original de drama e reflexão intimista.
Acho que deve ser normal ver um certo ro-
manticismo na tristeza. Aquele cara deitado
em alguns trapos comendo algo com aparên-
cia insalubre em um pote de sorvete me
levou à velha temática da classe média de
que sempre tem alguém com um problema
maior que o seu.
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     Cheguei na Redenção. Minha cabeça pas-
sou a funcionar em outra frequência na mes-
ma hora. Parecia que quem dirigia minha
consciência girou bruscamente o botão do
rádio no sentido horário, buscando sintonizar
em uma estação que não estava falando sobre
o que não queria ouvir. O condutor, esse, não
queria mais drama. Só queria dirigir por uma
avenida vazia, com vidro aberto e braço pra
fora, escutando alguma musa pop cantar so-
bre seu relacionamento tóxico de forma ale-
gre sem entender nada do que era dito. “A
terapeuta já disse para não menosprezar seus
problemas”, transmitiu algum neurônio que
estava adormecido desde a orla. “Vamos, falta
pouco”, disse o outro que só apareceu agora.
Naquela rua sem nome, encontrei um portal
no espaço-tempo que me transportou para
dentro de mim mesmo. Já nem sei mais se, da
margem do Guaíba à Redenção, acon-teceu
algo ou foi só um lapso de tempo em que
permeei por alguns sentimentos que me
afligem. Segui pedalando, percorrendo o
mesmo trajeto que me trouxe a esse passeio
da minha cabeça.
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Retângulos de uma vida

Verônica Farias Sayão

     O tempo se torna relativo quando se está
encarcerado. Passa-se rápido, porém de for-
ma lenta e gradual. Os ângulos retos das pa-
redes tornam-se amantes fiéis e seguros de
um passado imemorável. O tempo parece
não tocar àqueles enclausurados em si mes-
mos, àqueles vinculados à lembrança distan-
te do que um dia se foi. Depois de meses de
reclusão, o cômodo tornou-se cômodo.
     Deixo o olhar vagar pela rua lá fora atra-
vés das facetas envidraçadas. As gotas de
chuva agridem o vidro, exigindo o contato
rompido. Na esquina, um objeto branco se
destaca entre os paralelepípedos, retangular,
dois elásticos nas pontas. Um símbolo com
tantos significados, agora reduzido a um sim-
ples tecido.
     Observo o tecido retangular, encharcado
de usos. Usos que não cabem por ser nome-
ados, todos sabemos quais são. Muitos se es-
condem por detrás deles, com a esperança de
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que os olhos fundos não se destaquem mais
que a claridade do retângulo. Já outros optam
por não se render à preocupação de utilizá-
lo. O que um tecido retangular poderia fazer
por uma vida? Provavelmente, aquele que o
deixou nessa esquina se fez essa mesma
pergunta.
     Agora, com certeza, esse retângulo não
possui importância. O frio da chuva contra o
paralelepípedo é que não dá a utilidade ne-
nhuma. Está esquecido, assim como tantas
promessas. Talvez essa seja a causa do seu
encontro em uma esquina qualquer, uma
curva malfeita. O esquecimento que nós
mesmos fazemos de nós e, principalmente,
dos outros.
     Olho uma última vez para o retângulo
branco, antes de voltar para aquilo que cons-
truí neste último ano.  Com os olhos fundos,
assim como tantos outros, esperando que
aqueles que largaram seus retângulos pelo
caminho não estejam gelados e úmidos. Não
estejam esquecidos entre números e cárce-
res. Não estejam na friagem do solo como
está a vida nesse retângulo.
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Sobre mães e Doblôs vermelhas

             Valentina Prado Albuquerque

     A minha mãe sempre gostou de Doblôs -
aquelas famosas minivans que a gente vê na
estrada ora ou outra. Quando ela avistava
uma percorrendo o horizonte trêmulo, dizia:
“um dia a gente vai ter uma Doblô, tu vai
ver”. Depois dessa frase, seguia-se um monó-
logo sobre os benefícios que a Doblô poderia
trazer para nós, desde viajar em família até
esfregar na cara dos vizinhos o fato de ter-
mos um carro decente (por que não?). Só
havia um detalhe: tinha que ser da cor ver-
melha. Era isso, ou nada feito. Assim, eu me
colocava a sonhar com a promessa de felici-
dade sobre quatro rodas: um quadradão ver-
melho ambulante, sete assentos (dois deles
reclináveis), faróis maiores polielípticos de
dupla parábola e muitos outros artifícios que
só amantes de carros poderiam explicar. 
     Não pude evitar toda essa lenga-lenga sau-
dosista para dizer que há umas duas semanas
eu estava andando de carro com a minha 
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mãe, as duas absortas em seus mundinhos
imaginários, quando vi uma Doblô passar do
nosso lado. Primeiro senti nostalgia, depois
decepção: ela estava suja de lama seca, pare-
cia cair aos pedaços, não suscitava encanta-
mento e, por último, mas não menos impor-
tante, era verde-musgo; completamente ordi-
nária. Essa percepção poderia ter sido facil-
mente descartada nos meandros da minha
mente se não fosse pela memória da minha
mãe falando sobre Doblôs vermelhas.
     Nós duas jamais tivemos a maldita mini-
van, muito pelo contrário, continuamos com
um Palio Weekend de 2008 que precisa de
reparos todo mês (sem exceções). Nós não
viajamos para lugares incríveis; nada mudou.
Nada, exceto pelo fato que os anos nos passa-
ram para trás, nossos rostos marcados pelo
peso das memórias, e, como a Doblô verde-
musgo, nos sujamos e nos machucamos.
Nunca foi sobre carros, até porque eu não
entendo de carros. Mas sobre a minha mãe
eu sei um pouco. 
     A minha mãe era uma sonhadora um tanto
ingênua, que transplantava as suas idealiza-
ções para dentro do meu coração, e, assim eu
fui crescendo, meio bitolada. Acontece que 
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em dado momento da vida você percebe que
a sua mãe não tem mais ambições e a história
da Doblô fica no passado, imaculada. Você
percebe que sua mãe é um indivíduo como
qualquer outro, com falhas e desvios de cará-
ter. Você percebe a distância que lhe separa
da sua mãe, embora estejam no mesmo apo-
sento. “Um dia a gente vai ter uma Doblô, tu
vai ver”; a frase ecoa no recôndito do seu
cérebro. Um dia a minha mãe vai morrer e
eu não vou poder compartilhar o silêncio
com ela e gritar com ela e odiar ela e querer
matar ela e dizer o quanto eu a amo apesar
de tudo. Como a porra de um carro ia nos
proteger das inevitabilidades da vida?
     O motor dos automóveis pifa, o coração
das pessoas para de bater e eu tento, inutil-
mente, segurar tudo e todos com uma barra-
gem invisível. Nós queremos ser a Doblô
vermelha, imponente e promissora, mas aca-
ba que somos frágeis e falhos feito a Doblô
verde-musgo, que em questão de tempo será
descartada nas profundezas abissais dos car-
ros obsoletos. Será que as pessoas sentem
falta dos seus carros obsoletos? (Ou seriam
os sonhos obsoletos?) Um dia a gente precisa
se despedir da mãe, dos velhos amigos e dos 



carros que cruzam a avenida. Talvez não haja
dor maior que a impermanência, com a única
constante sendo o “adeus”. A visão da Doblô
real contrastando com a Doblô idealizada;
adeus. A minha mãe envelhecendo; adeus. A
vida nos passa para trás como carros cortan-
do o horizonte; restam as reminiscências
idílicas.
     Seria bonito encerrar este texto dizendo
que no futuro eu vou ter uma Doblô verme-
lha para levar a minha mãe a passeios duran-
te seus últimos sopros de vida, pois, dessa
forma , eu levaria os leitores à loucura e eles
pensariam: “isso foi emocionante...”, mas
seria mentira, afinal eu sou escritora e,
provavelmente, não terei um puto para
comprar uma minivan. Assim, o máximo que
posso fazer é criar a imagem da Doblô por
meio da grandiosa arte da literatura. Ao longo
do texto, eu disse que a única constante era o
“adeus” e eu não quero retirar isso, entretan-
to, acrescento que escrever é uma maneira
de perpetuar o efêmero na sua própria redo-
ma de eternidade.  É contraditório, se fosse
diferente não seria real. Para dar conta do
real e do ilusório, surge isto aqui que eu não
sei dizer se é uma crônica ou um amálgama 
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de divagações sem sentido, mas sei que fala
sobre mães e Doblôs vermelhas.
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Xarás

                        Gabriela Etchart Maluf

     Gabriel, eu e você temos o mesmo nome e,
praticamente, a mesma idade. Compartilha-
mos a casa dos 30 - talvez a década mais defi-
nitiva de todas. Pra mim, é como se o espaço
entre os 30 e os 39 condensasse uma amostra
do material de que é feita a vida. Você é es-
premido por uma passagem aos 29, nasce de
novo, só que dessa vez consciente: revisita
todas as suas escolhas, recebe o prazo final
para amadurecer e, na saída, aprende a lidar
com o luto, já que um pedaço seu necessaria-
mente se vai no caminho. Não é à toa que a
astrologia deu um nome pra essa fase: Retorno
de Saturno, já ouviu falar? Quando você tem
29 aqui na Terra, em Saturno você recém
completou seu primeiro ano de vida, então, é
como se tudo começasse de novo. Não que
isso seja ruim, Gabriel. 
     Veja bem: na próxima volta de Saturno ao
redor do Sol, você já vai ser um adulto pleno,
pronto para lidar com tudo que a vida vai te 
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apresentar, ao menos na teoria. Você perdeu,
mas também ganhou muito. Se os 18 são a
maioridade legal, os 30 são, ou deveriam ser,
a maioridade emocional - e a emancipação
de todas as cagadas que você fez aos 20.
     Por ser a caçula da família - a irmã e a
neta mais nova - eu nunca testemunhei nas-
cimentos. Não sei como é ter uma nova vida
nos braços e não tenho o menor jeito com
crianças. A minha maior afinidade até agora
sempre foi com a perda. Na história da minha
vida, as pessoas mais foram embora do que
chegaram. Li um trecho de "A ridícula ideia
de nunca mais te ver", da escritora espanhola
Rosa Montero, que me fez lembrar de você. 
 Ela diz que "quando uma criança nasce ou
quando uma pessoa morre, o presente se par-
te ao meio e nos permite espiar por um ins-
tante pela fresta da verdade - monumental,
ardente, impassível". Eu, assim como a Rosa
confessou, não sei muito sobre nascimentos.
Não tive filhos, nem sobrinhos, nem entea-
dos, só gatos. E, de uns tempos pra cá, eu ve-
nho pensando mais sobre a morte do que de
costume. Quando seus amores começam a
envelhecer, é difícil se esconder desse pen-
samento, Minha irmã, por exemplo, tem 
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medo do telefone quando ele toca durante a
madrugada. Pensa ela que a notícia não pode
ser boa. Já eu, um frio me percorre a espinha
quando o telefone chama e meus pais não
atendem do outro lado.
     Muito mais do que procurar livros sobre
perda, os livros e capítulos é que têm me
encontrado. Eles falam sobre luto, sobre ve-
lhice, sobre o fim, sobre ciclos. Mas não de
um lugar pesado. De um lugar de lembrança
da vida que fica pulsando na gente. Sabe
quando, de uma hora pra outra, você fica
consciente do próprio coração batendo no
peito? Pare e ouça. É desse presente partido e
suspenso que Rosa fala - uma chance para
contemplar um significado maior, abandonar
o que é trivial.
     Eu não sei muito sobre você, Gabriel, mas,
se tem algo que nos une, além do nome e da
casa dos 30, é a perda. Eu senti a sua como se
fosse uma das minhas. Tudo que tem aconte-
cido no mundo - e com a gente - me fez espi-
ar por essa fresta da verdade, que deixa todo
o resto pequeno e, ao mesmo tempo, me pre-
enche de compaixão. E me arrisco a dizer que
não há uma só pessoa que não tenha olhado
por essa fresta ao longo do último ano, nem 
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que fosse por um instante. Que todas sejam
tão corajosas como você. 

 *Gabriel perdeu os pais por COVID-19 no
mês de março de 2021.
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Maria Luiza Estima

REMEMBRANCE

“As melhores histórias nascem com as pes-
soas: é a vida real!”, ela gritava aos tragos e
brados para as amigas na saída do boteco. O
uber esperava na porta e ela desapareceu pra
dentro do carro com a tulipa ainda cheia em
uma mão e a máscara na outra. As demais
gargalhavam de si próprias e da dita cuja, a
mais velha e elegante da turma. Não foi sem-
pre assim: quer dizer, mais velha ela sempre
foi, não havia como mudar, mas era tão dis-
creta na escola que poucas se lembraram
quando ela surgiu no grupo toda sorrisos com
uns “morrendo de saudades” e “que bom que
achei vocês, gurias”, depois de se anunciar no
facebook. Foi adicionada sem questionamen-
tos. A discrição, com o tempo, virou essa ele-
gância de quem se destaca sem apagar o ou-
tro. Essa noite não: foi encontro de cervejas,
onde as emoções, a língua e o palavrório des-
pencaram lomba abaixo e ninguém se impor-

BANDONEON
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tou — todas soltaram os freios e os cabelos na
saudade de uma liberdade sem limites . O
bom é que não houve feridos. Quase. As que
se mutilam sozinhas mantiveram o flagelo no
grupo, com uns “ninguém ouve minha
história” e “deixa eu contar” miseráveis que
só provocaram mais riso. Essas poucas, uma
ou duas, pegaram o noventa e nove antes da
noite acabar e se escafederam nas próprias
lamúrias. Tudo o que foi dito seria esquecido
ou despachado com os líquidos na ressaca do
dia seguinte, mas a sentença lapidar da mais
nova velha amiga se tornaria a lembrança
forte do encontro.

OBLIVION

Manhã cedinho, as duas inseparáveis já esta-
vam zapeando: “será que ela chegou bem?
Vou ligar pra saber” e “que trago! nunca
imaginava ela daquele jeito”, riam. Recom-
posta e na tradicional serenidade, a amiga
respondeu que tinha chegado bem, “marido
achou divertido e ainda tomamos umas jun-
tos na cozinha”. “Assim que eu gosto”, falou a
divorciada da dupla; “dale!”, completou a
recém-casada pela segunda vez. “Preciso
conversar com vocês”, emendou a bela, 
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marcando um chat no zoom. A primeira saída
pós-vacina, aglomerando as 13 amigas, acon-
teceu com a promessa de que seria só aquela
vez — depois ficariam em casa até 2022... a
jura fajuta não duraria muito, mas por ora
funcionou. “Hoje mesmo”, pediu. As duas
responderam sim, emendando um “mais tar-
de, depois da meditação online” e “eu chego
do trabalho e chamo”. O suspense ficou mar-
telando a cabeça das amigas, fantasiando re-
velações entre adivinhações tecladas: “ficou
grávida ontem?”, “nunca passou de ano e a
gente não soube?” “kkkkk”. 

MILONGA

Às 19 pontualmente as telas se abriram e
cada uma no seu isolamento mostrou a ativi-
dade do momento. Em trajes suados e sem
maquiagem, sozinha no apartamento, uma
delas pediu desculpas pelo estado zoado:
“Aproveitei e fiz pilates antes de meditar”. A
outra, chegada da rua, mais apresentável, be-
liscava queijos — “famélica”, teclou. A pales-
trante do encontro estava mais elegante que
sempre, de branco e colares coloridos que
emprestavam as cores a seus olhos de mel.
Na mão direita, uma taça de tinto que subia e 
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1descia na imagem a cada vez que um gole di-
minuía o volume precioso. “Descobri meu
pai”, ela disse com um sorriso tímido. Sem
saber nada sobre a história dela, o ar de
interrogação das duas ouvintes congelou no
zoom Enter enter! O som das teclas socadas e
resmungos abalando geral.  Pronto, a web se
regenerou e a amiga seguiu o discurso, levan-
do em consideração o total desconhecimento
que as outras tinham de sua vida pessoal.
“Não conheci meu pai e pouco sabia sobre
ele - estou encontrando algumas informa-
ções”. Na tela, uma soltou o cabelo preso por
um lápis e passou a rabiscar um caderninho
surgido do nada. Era a escritora. A terceira
ganhou um vinho branco, trazido pelas mãos
carinhosas do segundo marido gato. “Meu pai
era músico, tocava bandoneon na Argentina
e foi morto quando eu era muito pequena”,
falou estalando os lá-bios de bordeaux. O
som dramático do instrumento soou forte
entre elas. 

CERRA TUS OJOS Y ESCUCHA

Uma chuva fina e gris passou o dia anunciada
e finalmente se jogou à terra em um compas-
so lento como uma canção que toca o silên-
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cio.  Da habitual curiosidade juvenil à verda-
de que a amizade e a maturidade pedem, as
três deram as mãos em uníssono na conver-
sa. Bloco e taças a postos, era o momento de
ouvir – cada uma à outra. A protagonista do
encontro seguiu o ritmo confortada pela
atenção das colegas: “Tenho uma família que
cuidou de mim depois da tragédia, por isso
vocês nunca souberam – nem se preocupa-
ram, possivelmente”, e completou: “Nem eu”.
“Eu sabia pouca coisa sobre minha história.
Meu filho, menos ainda. Foi então que as
questões apareceram: algumas vieram até
mim, outras eu fui atrás e muitas foram tra-
zidas por ele”. Pausa para os goles, tilintar de
cristal na mesa, a música macia do grafite so-
bre o papel. “Chega uma hora em que é preci-
so saber mais sobre você mesma . O que
superou, está superado; o que ainda fica pai-
rando precisa aterrissar, encontrar um chão”.
A leveza e honestidade de seu desabafo en-
feitiçavam as ouvintes, como na tragédia que
desmascara o mito e sua humanidade. A her-
cúlea missão de compreender o sofrimento
humano com o que estava sendo dito, cum-
prida com afeto e sinceridade pelas duas na
plateia, vai se tornando mais amena e algu-

59



mas mensagens brotam na tela, por voz e
texto, no chat. “Você é corajosa, amiga”; “a
sua verdade é sua, mesmo que doa”. Até
desmoronar com o impensável: “Minha mãe
matou meu pai”.

VIOLENTANGO

Aquela que é a mãe, o leite, o amor e a vida,
pode habitar a mesma alma atormentada,
louca e apaixonada que mata o pai de sua
filha? Ela não faz a pergunta – é todo o seu
corpo quem fala, levantando as sobrancelhas
em um arco inquisidor, as mãos para cima,
abertas, vazias, olhos esbugalhados, os lábios
apertados desenhados em nude. A música
parece assumir o chat em marcação dois por
quatro, o chão sacodindo com o baque surdo
do pé, o fole ensandecido sobre as pernas do
bandoneonista, esse personagem que elas
pouco conheciam, mas assistiam tocar no
palco imaginário que se arma diante de todas.
Ninguém fala — vozes suspensas, entreaber-
tas de queijo e vinho sem respirar. O tango
assalta em um ímpeto a caixa de som da es-
critora, alto, poderoso e matador, e invade o
silêncio que havia garroteado as palavras.
Paparapara parará! A quadrilogia musical do 
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Angel, a muerte, foi a escolhida por ela para
embalar a história que estava ouvindo
enquanto tomava notas. Só faltou colocar o
zoom no mute... As três se afrouxam em uma
risada, nervosas, aflitas e comovidas e, sem
combinar, se abraçam à tela como se não
houvesse dor possível que as assombrasse,
cada uma com a sua, e essa fosse apenas uma
a mais.

AÑOS DE SOLEDAD

Esquecer é impossível. Nenhuma delas falou
isso, mas era o acordo tácito: a história marca
a pele, a melodia, a dança e a tragédia que a
cada um cabe, como a boca mordida que toca
a borda do cristal sangrando. “Tudo isso faz
pouco tempo, pelo menos um ano, eu acho,
menos que a pandemia – sem ela, talvez, a
história não surgisse, as perguntas que nos
rondam há tanto não fossem capturadas para
ganhar um destino”. Agora ela era mais do
que a compositora que de repente assume a
herança: se tornara a autora de si. “Não quero
roubar teu talento”, mirou a amiga escrevi-
nhadora, que, num impulso, soltou lápis e
papel. “Quero contar essa história para mim
do jeito que ela é, e vocês, amigas, é que 

61



podem me ajudar, da forma que conseguirem”,
finalizou . As três já nos sessenta e poucos
agradecem aos óculos por poderem, sem timi-
dez ou vergonha, deixar as lágrimas saltarem
frouxas. O zoom avisa um minuto ainda para
uma mirada certeira em cada olho, cor e dra-
mas diversos, a alma feminina transbordando
até muito depois da imagem se desfazer. Num
clique rápido, a amiga termina sua taça do
branco e printa a tela. 
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Karoline Broll Rodrigues

    Aos finais de semana, íamos para a casa
do tio Bob. Era um chalé no meio da flores-
ta. Eu costumava ficar muito animada com
esses passeios. Porém, minha irmã Mary
sempre ficava nervosa e nunca queria ir. Eu
achava isso muito esquisito porque Tio Bob
sempre foi um homem muito carinhoso e
abraçava e beijava a mim e Mary sempre
que nos via. Mas, eu percebia que nosso tio
gostava mais da minha irmã. Todas as vezes
que tinha oportunidade, ele ia onde Mary
estava e passava algum tempo com ela. Isso
causava em mim um certo ciúme. Costuma-
va pensar que era porque Mary era cinco
anos mais velha do que eu, e por isso era a
“favorita” dele.
    Quando íamos ao chalé de tio Bob, eu me
divertia muito. Ele tinha vários jogos de ta-
buleiro, de computador, vídeo games. Ele
sempre fazia questão ter em casa apenas o
que gostávamos de comer: hambúrguer, ba-

CICLO FAMILIAR
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tata frita, pizza e sorvete. A única coisa que
estragava tudo era o humor de minha irmã.
Ela ficava o tempo todo calada, e com uma
carranca que me causava profunda irritação.
Sempre acabávamos brigando. Eu não con-
seguia entender o porquê, se tio Bob dedica-
va bem mais atenção a ela do que a mim. Ele
era tão atencioso, que ia ao nosso quarto no
meio da noite. Isso era bom porque Mary
sempre tinha pesadelos e Tio Bob sempre
deitava na cama junto com ela.
     Certo final de semana, logo após meu ani-
versário de onze anos, tio Bob decidiu levar
apenas a mim para sua cabana. Ele dissera
que eu já era “grande o suficiente” para ir até
o chalé sem a companhia de Mary. Fiquei
bastante entusiasmada com a novidade.
Afinal, tio Bob ia dar atenção apenas para
mim. Jogamos todos os jogos que eu queria
jogar, comemos pizza e tomamos muito sor-
vete. Era maravilhoso não ver a cara mal-
humorada de Mary por perto. Tio Bob nem
mencionava seu nome. E isso era bom. Pelo
menos, até aquele momento. 
     Eu estava deitada, prestes a cair no sono,
quando ouço a porta do quarto abrir. Era tio
Bob. Fico contente por ele dispensar a mes-
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ma atenção que dava à Mary, mas, achei es-
tranho quando ele tirou a roupa e se deitou a
meu lado na cama. “Por que ele está fazendo
isso, se não tenho pesadelos como Mary?’,
pensei. Quando ele me tocou, percebi o por-
quê da carranca e do mau humor de Mary.
Agora, eu também tenho pesadelos.
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Leonardo Schumann Sessegolo

     Na escuridão da pupa, a lagarta esperou
ansiosamente por um sinal: alguma fresta de
luz; algo que sinalizasse que a sua hora che-
gara. E ouvindo os ruídos orgânicos do jar-
dim, ansiava por também fazer parte daquele
espetáculo vivo –agora como borboleta. Que
logo cedessem as suas paredes! Que logo lhe
fosse propiciada uma segunda chance à vida!
Desta vez repleta de cores e significados, de
voos e rodopios sobre os canteiros – e de
uma ascensão inconsciente em direção ao
Sol: esta morada de luz ao redor da qual orbi-
ta tudo que é vivo, tudo aquilo que ela teria
presenciado antes, em uma vida de lagarta; e
sabia que as plantas e os insetos voadores se
direcionavam sempre rumo àquele astro bri-
lhante no céu, sem ao menos saberem se al-
gum dia irão alcançá-lo. Ela alcançaria.
     E quando se tornasse borboleta, pensava a
lagarta, ensinaria a todos que testemunhas-
sem seu êxtase que, afinal, a vida é curta e
colorida e intensa enquanto dura; e que, 

CRISÁLIDA
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enfim, não haveria um melhor propósito a
esta experiência senão o de alcançar um
ápice – um ponto máximo, em que se possa
sentir, ao mesmo tempo, tudo que há de in-
tenso e brilhante nessa efemeridade. 
     E cercada pelas paredes da crisálida, a
lagarta passou seu dias sonhando em ser bor-
boleta. Tão cabível sonhar – na escuridão. E
os ruídos do jardim os faziam mais vívidos,
ao ponto de, com o tempo, os sonhos terem
se tornado tão imersivos que a lagarta já co-
meçava a se sentir inteiramente como borbo-
leta – antes mesmo de completada a meta-
morfose. E na escuridão onírica da pupa, já
alçava voos sobre os jardins de um mundo
imaginado, em rodopios extasiantes sobre os
canteiros, fascinando a todos os outros habi-
tantes do jardim com suas cores e significado.
     Passaram-se dias, ou uma eternidade – na
métrica dos sonhos. 
     Não mais se importando com as suas
incumbências de momento, a lagarta tornada
crisálida tornada borboleta em um sonho não
compreendeu o seu dever de renascer. As
frágeis paredes que lhe cercavam já
assumiam uma cor  alaranjada, bastando que
fossem empurradas para fora –  em direção
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a um mundo real que vibrava com vida; bas-
tando que se abrissem as suas asas ao ciclo
harmonioso dos entes que nascem e que vi-
vem e, até a hora que morrem, significam
alguma coisa verdadeira : em uma condição
eterna de serem imperfeitos, de alçarem
voos e nunca tocarem o Sol.
     Mas da lagarta só restou a inação. E sus-
pensa no ar, mirando sempre o solo do jar-
dim, a crisálida tornou-se disfuncional. 
     Certo dia, o cordão umbilical que lhe pen-
dia ao galho se partiu. Sentindo a gravidade,
em seu sonho de borboleta, a lagarta se viu
alçando um voo ascendente rumo ao astro
brilhante no céu. E subiu com ímpeto, peran-
te o olhar das plantas e dos insetos que, no
chão, permaneciam, ainda maravilhados com
a efemeridade e beleza de suas cores – bem
como com a sua coragem de borboleta: de
dedicar uma vida tão curta a alcançar tama-
nha intensidade de existência. E a borboleta
subiu, e subiu, sempre rumo ao Sol – ascen-
dendo com todo o desejo de viver, de tocar
isso que é vida e brilha e existe. E quando do
impacto ao solo suas paredes se romperam,
inundando-se violentamente a crisálida de
uma luz cegante, em um último suspiro do 
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sonho, a lagarta se viu feliz – e imaginou o
que os outros pensavam, lá na Terra, agora
que ela tinha chegado.
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      Stela Marcia de Oliveira

70

     Eles não sabem, mas sua história não é
única e exclusiva em circunstâncias ou moti-
vos. Outras já contaram o mesmo enredo de
amor, ódio, traição e vingança. Outras tam-
bém já tiveram o mesmo final. Isso porque,
diz a lenda, a felicidade bate três vezes à por-
ta e você tem que estar lá para abrir os bra-
ços e ser feliz pelo tempo que der e puder.
     João gostava de Ceiça, que era mulher de
Afrânio, o Ninho, dono da venda ‘Felicidade’,
e de metade dos aluguéis daquela comunida-
de, digamos ribeirinha, já que ficava às mar-
gens da vida da grande cidade. Todo mundo
percebia o que se passava, ou achavam que se
passava, mas nunca houve quem tivesse peito
de chegar perto de um ou de outro para dizer,
‘sai dessa onda, rapaz, essa mulher é proble-
ma na certa’, ou ‘ Ninho, bota olho nessa tua
sirigaita...'. Também, honra seja feita, nunca
ninguém viu ou conheceu quem tivesse visto
ou ficado sabendo como e onde os dois se 
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encontravam. Suposições apenas. De concre-
to mesmo, ninguém teria o que dizer, até
porque seria falar e ter que provar, e daí para
o pior era um pulo. 
     Primeiro, porque João era do tipo come
quieto. Sujeito de pouca fala. Gostava de apa-
recer na venda por volta do fim do expedien-
te. Sentava perto do balcão, e olhava o vai e
vem de Ceiça servindo as mesas dos que,
além de bebida, pediam pastéis e petiscos de
linguiça, que ela mesma fritava atrás do bal-
cão enquanto falava com um e com outro,
geralmente sobre o que a televisão, no alto da
prateleira, mostrava no momento, shows de
samba ou funk, porque aquele era um bar
moderninho, futebol só nos dias de jogo, e
quem gostasse de novela que fosse para casa.
Nunca se falavam. Ele chegava, tomava uma,
duas cervejas, pagava e saía, às vezes, sem dar
‘boa noite’.
 Por sua vez, Ceiça não era do tipo que desse
motivo para maledicência. É verdade que
gostava de um decote, de um vestido justo,
um salto alto. Tinha um sorrisão na cara, des-
ses em que se veem quase todos os dentes,
muito brancos como em anúncio de dentifrí-
cio. Trazia a cabeça sempre escondida em 
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turbantes coloridos, um para cada vestido.
Nos dias de samba, aparecia na quadra de
braço dado com Ninho. Sambava muito.
Sempre sob o olhar do dono da venda, mari-
do e patrão. Bebia pouco. Às vezes dançava
com um ou com outro, ostentando o turbante
como uma rainha ostenta a coroa. 
     Um belo dia, é bem verdade que era noite,
correu a notícia de que Ninho havia mandado
um tal de Jonguinha para o outro lado da vi-
da, ou seja, para o beleléu, com três tiros na
cara. Jonguinha? Que Jonguinha? Aquele ... e
chovia informação sobre o defunto. 
     O motivo, esse sim, surpreendeu meio
mundo mesmo, já que tem gente que não se
surpreende com mais nada nesse mundo,
onde se morre todo dia por qualquer motivo
besta. Ninho pegara os dois, Ceiça e Jongui-
nha nus, como no dia em que vieram ao
mundo, e ela, ainda por cima, de cabeça
descoberta, a calva de filha de santo tinindo
de brilhosa à mostra, na safadeza dentro de
casa. Foi flagrar e matar. 
     De Ceiça teve piedade. Não matou, mas
expulsou de casa, da vila, como estava, nua e
de cabeça pelada. Isso feito, tratou de cair no
mundo, deixando o bar e os bêbados a ver 
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navios, sem outra alternativa a não ser irem
beber em outras biroscas, com a vantagem de
não terem que pagar as dívidas de pingas e
jogo, e sabe-se lá mais do quê. 
     Devidamente aboletados em outro balcão,
o assunto, por vários dias não foi outro: a sor-
te de João. João por sua vez se fez de morto,
ou melhor de desentendido. Por fora, era co-
mo se nada tivesse acontecido, por dentro
uma dor violenta de corno, dessas inconfes-
sáveis . Bebeu todas as mágoas e deixou o
tempo passar.
     Não foi preciso esperar muito para que a
comunidade, antes mais ou menos tranquila,
fosse novamente abalada com uma notícia de
morte: a de Ninho. Seis balas no coração. O
corpo fora encontrado em um valão não mui-
to longe da casa de santo que costumava fre-
quentar nos tempos da Ceiça. Devia ter ido
atrás dos búzios de mãe Iara que não lhe can-
taram a morte iminente, talvez por caridade.
Morreu em paz, apesar do susto.
     Dizem que o tempo voa, mas dessa vez
custou a passar. E eis que um belo dia, a porta
do bar do Ninho se abre, e de dentro, como
fênix renascida quem surge? D. Conceição, a
Ceiça. A própria, em carne e osso. Toda 
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montada, como outrora. Disseram depois que

tinha feito um bom dinheiro na Bahia, não se

sabe como, e que voltava ao lar para refazer a

vida, reabrir o bar, e coisa e tal. Quem de

princípio não gostou nada da novidade foi

João. Não que tivesse demonstrado qualquer

emoção ou sentimento. Fez como se nada

daquilo lhe dissesse respeito. 

     Aos poucos se achegou. Um boa-noite

hoje, um trago no dia seguinte. Uma partida

de truco no outro. Em menos de um mês era

de casa, como nos velhos tempos, só que di-

ferente. Dera para falar. Falar bem da Ceiça,

elogiar seus dotes, inocentá-la do acontecido.

De sua boca só saía coisa boa a respeito da

moça.

     Por dentro o coração ardia. Ardia de ciú-

mes, de vergonha, de dúvida, imaginava-se

alvo de chacota pelas costas. Mas o povo o

tinha em alto merecimento. Era um sujeito

direito. Vindo dele, tudo sobre a Ceiça era

ouvido com com certa atenção. Fez a cabeça

de muita gente. Em breve a história da moça

era outra. O Ninho de corno vingativo passou

a brutamontes, agressor, que tivera o que me-

recera, que não se faz o que ele fez, ainda

mais com uma filha de santo, uma mulher 
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trabalhadora, distinta, uma dama. Até porque

Jonguinha era pai de família, deixara viúva e

dois filhos.

     Tanto falou que se convenceu das próprias

palavras. Tomou coragem, pediu a moça em

casamento. Casaram. Mudou-se para o outro

lado do balcão. De vez em quando, lhe vem

aquela dor de corno, mas passa. Principal-

mente agora que a filha do finado Jonguinha,

uma moçoila dos seus dezesseis, dezessete,

deu para desfilar de shortinho e camiseta do

outro lado da calçada, dando aquela paradi-

nha malandra bem na sua direção. A felicida-

de é uma coisa complicada.
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  Matheus Medeiros Pacheco

     Quando você chegar talvez já seja tarde e

eu já tenha ido embora mas não se preocupe

porque está tudo bem comigo e eu digo isso

com plena consciência de que está tudo bem

e você na verdade nem tem muito a ver com

isso e nem tem muito o que fazer por mim

até porque a culpa não é tua e na verdade

nem tem um culpado nessa história a não

ser essa vida de merda que a gente anda ten-

do e eu sei que tá foda e que a gente pratica-

mente não conversa nem se vê mais nem

sabe muito da vida um do outro e eu sei que

eu sou um pouco responsável por isso por-

que eu não falo nada e fico vivendo esse

monte de dias um atrás do outro e louco

para pedir demissão ou então largar minha

terapia ou trancar a faculdade ou me mudar

para o interior e na verdade é isso que eu

estou fazendo agora e quando você chegar já

vai ser tarde porque eu já vou ter saído de

casa e chamado um uber ou um táxi ou 

IGUAL À CENA DO FILME QUE
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caminhado até a rodoviária e comprado uma

passagem para qualquer ônibus que saia em

cinco minutos para qualquer lugar mesmo

gastando todos os meus últimos centavos e

embarcado sem perspectiva nenhuma de fu-

turo a não ser a de me libertar de tudo e de

você e principalmente de mim porque eu me

sinto preso e tô tentando me libertar e sair

daqui e na verdade eu já saí e pode ser que

você já nem me encontre mais porque eu já

tenha chegado na rodoviária e comprado a

passagem para o próximo ônibus que sai em

cinco minutos mas também pode ser que o

próximo ônibus só saia em meia hora ou en-

tão pode ser que eu não tenha dinheiro para

pagar a passagem e que o meu cartão tenha

estourado porque eu te comprei flores no

sábado mas acabei deixando no caminho e

desmarquei nossa janta porque eu não seria

uma boa companhia para ti e a gente brigou

por telefone e no domingo você foi lá em ca-

sa para conversar mas eu já tinha dado as

flores para um mendigo e não tinha flores

para te dar quando você foi lá em casa e a

gente acabou nem conversando porque fo-

mos transar e eu fingi que gozei porque só

pensava em sair logo de cima de ti e ir pegar 
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um ônibus para quixeramobim ou qualquer

lugar distante ou nem tão distante mas que eu

não conseguisse te encontrar porque eu esta-

va me sentindo perdido com tudo isso que a

gente não fala e me sentindo preso e pensan-

do em fugir mas não adiantou nada eu tentar

fazer cagada pra gente brigar porque na ver-

dade você foi tão carinhosa e tão preocupada

comigo e eu entendo que você não aguente

mais esse relacionamento e não me aguente

mais e também queira acabar mas eu acho

que você está mentindo porque eu também

estou mas agora não dá mais tempo de con-

versar porque eu já comprei a minha passa-

gem e o ônibus vai sair em alguns minutos e

não vai dar tempo de você chegar e mesmo

que desse não resolveria nada porque você ia

ficar brava e a gente ia brigar no meio da ro-

doviária e eu ia pegar a coca que eu comprei

na lancheria e atirar em ti ou então talvez eu

te oferecesse e começasse a chorar e a gente

se abraçasse igual à cena do filme que a gente

viu no domingo depois que a gente transou e

você se deitou no meu peito e a gente se bei-

jou e você disse que me ama e eu disse que te

amo e eu não menti mas ainda assim eu fujo

de ti e venho para a rodoviária e fico sentado 
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nesse banco com uma coca na mão esperan-

do a hora do meu ônibus e penso se vale a

pena largar tudo e eu já falei disso com meu

terapeuta mas as respostas dele sempre são

vagas e já liguei para a minha mãe para desa-

bafar mas não adiantou porque ela fala sem-

pre a mesma coisa que eu tenho que parar

com essa mania de achar que eu não conquis-

tei nada e eu sei que ela tá certa mas o pro-

blema é que eu tô com quase trinta e não

conquistei nada a não ser esse emprego me-

díocre e porque ela fala sempre a mesma

coisa que eu tenho que parar com essa mania

de achar que eu não conquistei nada e eu sei

que ela tá certa mas o problema é que eu tô

com quase trinta e não conquistei nada a não

ser esse emprego medíocre e uma faculdade

que eu não sei pra que serve e você e eu tô

esse tempo todo pensando em ti porque você

é a coisa mais importante que eu tenho e por

isso eu tento fugir e me livrar e eu nem sei

porque mas eu preciso ficar sentado esperan-

do o ônibus na rodoviária com uma lata de

coca e eu queria poder me despedir mas eu

sei que eu não iria conseguir porque na ver-

dade eu não quero te abandonar e você não

merece mas eu me sinto perdido e preso e 
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coloco tudo nas tuas costas então eu saí de

casa e peguei um uber até a rodoviária e

comprei uma passagem e uma coca e o

ônibus sai em cinco minutos e tem uma

mulher gritando e correndo na rodoviária e

ela tá gritando alguma coisa que parece o

meu nome e eu olho para saber o que é e essa

mulher está procurando alguém e tem muita

gente na rodoviária esperando o ônibus mas

eu estou olhando para essa mulher que pare-

ce você e é igualzinha a você e agora falta um

minuto para o ônibus sair mas eu não estou

mais preocupado com o ônibus e nem com a

coca que caiu no chão porque agora meu

olhar está se cruzando com o dessa mulher

que parece com você e o olhar dela é igual ao

seu e ela está sorrindo e falou o meu nome e

a voz dela é igual à sua e ela está correndo

em direção a mim e parece você correndo e

essa mulher é você e está me abraçando igual

à cena do filme que a gente viu domingo e eu

te pergunto o que você está fazendo aqui e

você responde:

     — Salvando você.
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Álvaro Righi de Leonço

     Eu que sempre quis estar do outro lado...

     Atravessei o saguão rumo ao elevador

como alguém que encontrou o caminho até

o paraíso.

     O ascensorista, com seu uniforme amas-

sado devido ao dia extenuante de sorrisos e

perguntas programadas, seguiu o seu treina-

mento e indagou qual seria o meu andar.

Pensei em voz alta o suficiente para alguém

fora da minha cabeça ouvir: o andar que

mais tardar!

     Antes que ele pudesse ter alguma reação

que confirmasse o andar desejado, uma das

mulheres do saguão entrou rápido o sufici-

ente no elevador para me acompanhar na-

quela viagem de ida.

     O ruído da grade de metal rangendo sus-

citou-me o desejo de abandonar o meu em-

prego de jornalista nesta capital e retornar

ao pasto monocromático da minha cidade

de origem. Mas essa saída já não era válida.

O ANDAR DO CÉU
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     Lá estava eu, imerso nos meus complexos

de artista incompreensíveis, quando fui futri-

cado pelos olhos verde-musgo da mulher ao

meu lado. Ela tentava ler a capa do jornal que

eu carregava embaixo do braço. Apenas

tentou. 

     Passei o jornal para o outro braço e garanti

que ela não pudesse estragar o meu plano.

     Ela tossiu e preparou a sua voz. Em um

tom tão marcante quanto a cor de seus olhos,

perguntou-me como eu havia conseguido um

exemplar do dia seguinte. Respondi que tra-

balhava no jornal do prédio da frente e que

havia me planejado para isso há muito tempo.

     Antes que ela pudesse dar o toque final à

pergunta (isso o quê), o ascensorista inter-

rompeu-a com o seu comunicado de que o

elevador sobe com segurança até o andar

atual e que caso nós quiséssemos atingir al-

gum andar superior, que nós utilizássemos a

escada.

     No primeiro lance de degraus, a moça com

seus olhos fundos e investigativos me convi-

dou para tomar um café temperado no seu

apartamento, que fica no próximo andar.

Apesar da minha curiosidade em querer ex-

plorar a ela e à sua morada, a lembrança do 
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efeito do café em mim me suscitou uma sen-

sação que me fez recusar o convite. O café

me deixa mais que acordado e isso é o oposto

do que eu ando procurando.

     Só depois de rejeitá-la, o destino me agra-

ciou em saber o seu nome, e, portanto, rir

desse momento tragicômico: rejeitei a

Vitória.

     Já era perto da meia-noite, mas eu já não

me aguentava mais de pé. Aguardar naquela

cobertura estava me matando de uma manei-

ra brochante, como esperar por um espetácu-

lo que trouxesse à tona todo o amargor pro-

vindo da certeza. Mentir sempre esteve fora

de cogitação, e não seria diferente com a

minha última capa de jornal.

     Tratei de ler os detalhes da notícia -

nesses últimos instantes - profética e me

entreguei àquela sensação intensa.

     Sentir a efemeridade da minha vida pul-

sando ao me aproximar daquela borda me

proporcionou a sensação que eu tanto quis

sentir nessa jornada: o controle de algo mais

forte que eu. E não há esperança forte o su-

ficiente para introduzir qualquer tipo de

acidez a essa etapa, o clímax.

     A beirada beirava tanto o limite da minha
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loucura quanto da minha lucidez. O relógio
que confirmava o novo dia possibilitou a
minha manchete de ser verdadeira e deter-
minava- agora mais do que nunca - o meu
tempo de vida.
     Décadas construindo uma vida apenas
para aproveitar alguns segundos de queda.
Escrever a reportagem sobre a minha morte
marcará tantas vidas com a tinta de uma.
     Eu que sempre quis estar do outro lado da
página, da vida, do céu...
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        Gustavo Leandro Silveira de Oliveira

    Eu estava sentado no sofá, quieto, apenas
assistindo TV e pensando se me masturbaria
ou não para as bailarinas do Faustão. Ele já
estava de pé, pronto, só esperando pra ser
massageado, quando a campainha tocou. Me
levantei depressa, afinal de contas, não é
sempre que recebo visitas; principalmente
quando são três da manhã. Então, fiz um
pequeno e eficiente exercício de meditação
pro meu garoto descer e, em seguida, me di-
rigi à entrada. Quando abri a porta, quem
encontrava-se do outro lado, parado e sorri-
dente? Sim, o próprio diabo, em pessoa... ou
não. Pelo que li, ele era um anjo de luz que
foi chutado do céu. Não me pareceu tão bri-
lhante assim. A primeira coisa que pensei foi:
porra, até o Edward do crepúsculo é mais
reluzente que esse tal satanás. E eu achando
que as aulas de catequese serviriam pra
alguma coisa.
     — Tem uma xícara de chá aí?

O DIABO PEDIU UMA
XÍCARA DE CHÁ
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     — Tem — respondi de bate-pronto.
     — Por que não pegou ainda? — falou
rispidamente o tinhoso em frente à minha
porta.
     Confesso que nesse momento quase mijei
nas calças. 
     — Já volto.
     Virei de costas e adentrei à casa. Fui direto
pro banheiro, pois estava tão atordoado, que
não me dei conta de que as xícaras não fica-
vam em cima do vaso sanitário. Voltei, pas-
sando pela sala, e fui até a cozinha. Peguei a
xícara da minha falecida mãe que estava
dentro do armário e entreguei pro diabo. Ele
sorriu e disse:
     — Cadê o chá de dentro?
     E eu fiquei ali, estático, sem expressão ne-
nhuma. Só conseguia pensar que o diabo que
estava na minha porta não era tão vermelho
quanto eu achei que fosse. Pelo menos, os
chifres característicos – semelhantes aos do
Hellboy – estavam lá. Enquanto ainda pensa-
va nessas questões sem nexo, ele me deu um
peteleco no peito. 
     — Ai. — falei , dando dois passos para trás,
assustado. — Não tem chá pronto.
     — Então faz. — disse o chifrudo mal-enca-
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rado.
     — Exige tempo.
     — Tenho tempo de sobra.
     Chamei ele pra dentro; até limpou os pés
(ou patas)no tapete de camurça em frente à
porta. Sentou-se no sofá. Nesse momento que
pude vê-lo mais de perto e iluminado, cons-
tatei que realmente ele não era vermelho e
sim rosa. Um tom de rosa mais puxado pro
fúcsia, aliás. A única coisa que eu deduzi na-
quele instante foi: a Damares estava errada.
Até satã usa rosa. 

     — Vou colocar a água pra ferver. Quer
assistir alguma coisa na TV por enquanto?
     — Tô de boa. 
     — Nem RedeTV?
     Após essa pergunta o diabo fitou-me os
olhos, sério. Então falei, tentando voltar ao
clima anterior:
     — Foi uma piada. Desculpa.
     Não pude me conter e perguntei:
     — Nesses programas de pastores e tal, é
você que incorpora nas pessoas?
     — Não. 
     — Sabia. — disse assertivo. 
     — Eu fico escutando Heavy metal, lavando
a louça, ou qualquer outra coisa, e mando 
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meus estagiários fazerem isso.
     — Ah, tá. — pontuei envergonhado.
     — Mas você não está de todo errado. Algu-
mas daquelas pessoas são netos de atores de
novelas antigas da RedeTV. Como os avós
têm grande saudosismo, eles mandam os
netos para atuarem como demônio em
algumas igrejas.
     — E as outras igrejas? As de esquinas, mais
pequenas e tal? — perguntei curioso.
     — Essas não entram na minha jurisdição. 
     — Quais entram?
     — As mais sensacionalistas mesmo. Geral-
mente as divulgadas na mídia. Ou com pasto-
res que têm um Porsche, uma Ferrari ou
qualquer outro tipo de carro que custa o va-
lor que pagaria a vida inteira de um pedreiro.
Por exemplo.
     — E por que você não mata eles?
     — Eles?
     — É. Esses pastores.
     — Você tá fazendo perguntas demais.
     Nesse momento vi na chaleira que a água
estava quase fervendo. Desliguei o fogo, pois
queria tirar mais respostas do diabo.
     — Você disse que gosta de Heavy metal,
né? — Questionei tentando puxar assunto.
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     — Sim. Escrevi algumas letras pra esses
caras, inclusive.
     Como ele me respondeu rápido, sem
hesitar, resolvi continuar nesse caminho
musical.
     — Legal. E o Kurt Cobain?
     — O que tem ele? — perguntou com um
tom de conhecimento prévio do cantor.
     — Tá no inferno? — fiz essa pergunta re-
zando para que Kurt não estivesse queiman-
do lá.
     — Não. 
     — Sabia que ele não tinha se matado.
     — Mas o Michael Jackson sim.
     — Quê? — disse surpreso.
     — Tô brincando.
     O clima estava legal, resolvi levar a con-
versa para outro lado.
     — Legal. E quem se masturba frequente-
mente?
     — Dependendo da quantidade , eu chamo
de punheteiro.
     — Minha pergunta não é essa...
     — Se a pessoa vai pro inferno? — me cor-
tou.
      — Isso.
     — Claro que não. Eu mesmo bato uma 
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depois do meu expediente pra relaxar. 
      — A gente não tá jogando vidas fora!? —
disse pensativo. 
     — Pensa comigo: uma ejaculada têm em
média 15 milhões de espermatozoides. Mes-
mo que você ejacule dentro, espere nove
meses e nasça um filho, ainda sim foram
milhões de espermatozoides fora.
     — Pois é, não entendo esse esquema. Por
que não ejacular um espermatozoide por
vez?
     — Acho que vocês humanos teriam que
contar muito com a sorte. Eu não sei como
chegamos nessa conversa. 
     Assim como o diabo, também fiquei en-
vergonhado, nesse clima embaraçoso. 
     — Peço desculpa por ir tão fundo.
     — E a água do meu chá? Ferveu?
     — Ainda não. Tá quase.
     Esperei um momento de distração do dia-
bo e liguei o fogo novamente. Peguei o chá,
momentos depois fiz ele e coloquei na xícara
da minha falecida mãe.
     — Obrigado. — disse o tinhoso após eu
alcançar a xícara cheia a ele.
     Ele ficou parado durante um tempo
apenas cheirando a fumaça do chá.
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     — Não vai tomar?
     — Não é pra mim.
     — Ué?!
     — Vou levar.
     O diabo levantou-se do sofá, dirigiu-se até
à porta comigo. 
     — Digo obrigado novamente.
     Ele virou de costas pra ir embora. Então:
     — Uma última pergunta, por favor. — dis-
parei.
     — Fala.
     — Você escreveu alguma música do Black
Sabbath?
     — Deixa eu ver. — parou pra pensar. —
acho que o primeiro álbum.
     — Que foda. Nunca mais vou escutar ele
da mesma forma.
     — Tchau. Eu não costumo dizer adeus
porque lembra o cara lá de cima. Mas adeus.
— Hesitou um pouco, porém... — Eu mando
um abraço pra tua mãe.
     — O quê?
     — Aliás , esse chá é pra ela. A velha não
cala a boca. — O diabo pegou a chaleira com
chá da minha mão, virou de costas e foi sain-
do.
      — Espera!
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     E então, o vento fechou a porta e, assim
como ela, meu cu também fechou.
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       Julia Monteiro Moreira Rosiello

     – Naquela época eu morava em um vão de
escada, acredita, filha? Alugava aquele espa-
cinho, duzentos mil cruzeiros. Era um lugar
horroroso, um interruptor pendendo como
um rabo de gato e tinha muita tranqueira
guardada lá dentro, cobertores mofados, ara-
me farpado enrolado. Mas a proprietária da-
quele cortiço era um doce, fazia almoço para
mim e nem cobrava a mais por isso. Me
esforcei muito para sair dali. Como todo es-
critor iniciante, tudo que eu desejava era
uma chance. Uma brecha no mercado literá-
rio, algo que permitisse que um rapaz ainda
verde entrasse de penetra na festa dos gran-
des nomes. Aja como eles, finja ser um deles
e um deles você se tornará. O meu próprio
pequeno nome não ajudava, é claro, “Pedro
Álvares” não era um nome publicável, dizia
meu agente, eu nunca ficaria famoso com
esse nome. Sugeriu-me uma alcunha qual-
quer, um heterônimo marcante, algo que 

O FIM DE TODAS AS COISAS
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atraísse o interesse de leitores ávidos pelo
desconhecido. Foi aí que nasceu Pedotto,
apelido carinhosamente concebido por mi-
nha saudosa mãe ainda em meus tempos de
menino, quando minha maior preocupação
era o sangue seco depois das brigas de escola.
Pedotto, que nascera e crescera para ser um
escritor. Honrando o nome que possuo (o
real, não o apelido, veja bem, minha filha),
tornei-me um desbravador do mundo literá-
rio, descobridor das nuances mais lucrativas
do mercado, explorador das assanhadas cur-
vas que vinham inevitavelmente com os
louros da fama. Ah, sinto falta das curvas...
Curvas subindo e descendo sob as madeixas
ruivas, louras, negras, a pele sempre eriçada
como perna de galinha... Minhas favoritas
sempre foram as ruivas.
     O senhor parou para recuperar o fôlego.
Bebeu um gole de água e tirou os óculos. Re-
costou-se em sua confortável poltrona
enquanto ela o observava, atentamente. 
     – Entendo, senhor Pedro. Eu também pre-
firo as ruivas – disse ela, com um sorriso,
sem parar de anotar. O velho riu.
     – As modernidades destes tempos... – disse
Pedotto, o escritor. – É claro, não tenho
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problemas em dizer isso a você, mas por fa-
vor, não publique a parte das ruivas, não
quero ser considerado um fetichista. Esse
mundo anda rigoroso demais para com
velhos como eu. A moça permaneceu em
silêncio, apenas fazendo suas anotações.
Pedotto a olhava com certa preocupação. 
     – O Tavares ainda é o diretor do jornal?
Ele gosta muito de mim, pergunte a ele filha,
foi o Tavares quem publicou minhas primei-
ras histórias nos anos sessenta. Foi um bom
tempo para os boêmios, muitas aventuras na
noite eu e o Tavares, ele costumava buscar-
me em casa todos os dias em torno das nove.
Me chamava lá de fora com um assovio.
Minha mulher detestava o som, que Deus a
tenha, muito ciumenta, ela não gostava que
eu saísse à noite. Mas nunca fiz nada errado
filha, não depois que me casei, sei que você
não perguntou. Mas existe uma certa elegân-
cia na imagem do escritor mulherengo e eu
gosto desta imagem, não sou eu que quero
pô-la por terra. Mas eu e o Tavares e o resto
dos rapazes nos divertíamos a nosso modo,
uísque e baralho. Eu sempre passava no
mercadão para tomar minha vitamina antes
de voltar para casa, chegava às seis já com o 
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pão da manhã. Foram anos muito bons. 
     Ela sorriu, pausando suas anotações e
curvando a cabeça para ele, observando-o de
cima a baixo.
     – Tenho certeza que foram. 
     – Publiquei meu best-seller em 1971. -
continuou Pedotto.
     – Dessa vez o Tavares não teve nada a ver
com o assunto, mas ele ganhou com isso tam-
bém, se orgulhava em ser a pessoa que pri-
meiro havia me dado uma chance. Garanto
que ganhei umas assinaturas de jornal para
ele, diga isso a ele quando for entregar sua
história filha, você vai ver, ele sempre fica
possesso quando digo isso. Depois deste vie-
ram outros livros, alguns interessantes, ou-
tros ruins, mas no fim das contas acho que
perdi a mão, nunca escrevi algo tão bom
assim de novo. Passei anos tentando o mes-
mo resultado de venda com outros livros, não
tive sucesso. É claro, nunca mais um best-
seller, mas ainda assim vendi bastante, pode
ver que vivo confortavelmente, filha. 
     A moça fez mais algumas anotações e de-
pois fechou seu caderninho com um estalido,
em uníssono com a porta que se abria. Uma
enfermeira entrou na sala carregando uma 
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bandejinha. A moça se levantou de sua cadei-
ra, sorrindo de forma agradável para o
escritor.
     – Obrigada pela conversa, senhor Pedotto.
Espero tornar a vê-lo em breve. – E após
apertar sua mão, saiu.
     Pedro Álvares, o Pedotto, a observou de
forma sonhadora enquanto ela deixava o
quarto. Perdido em pensamentos, encarava o
vazio atentamente, como se houvesse ali uma
incrível história esperando para ser desco-
berta. A enfermeira se aproximou. 
     – Boa tarde, senhor Pedro. Vim trazer o
seu remédio e seu lanchinho. Temos gelatina
ou pudim para a sobremesa, qual o senhor
prefere? 
     Ele, lentamente, voltou os olhos para ela,
de forma distraída, como se não a visse por
um momento. Depois, pareceu dar conta de
sua presença. 
     – Oi filha, você veio fazer a entrevista?
Sente-se aí, mas teremos que ser breves. Da-
qui a pouco o Tavares está passando para me
buscar.
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Judith Viégas

     E lá, no meio do  barulho do shopping,
estava ele. Sentado à mesa de um café,
quieto, rosto impassível, olhar ao longe. 
     O que   estaria fazendo? Simplesmente
uma parada, no meio da tarde, para tomar um
cafezinho ou um lanche? 
     Era um homem de meia idade, estatura
baixa, gordinho, nem bonito nem feio, com
um terno cinza nem claro nem escuro, um
homem de aparência normal.
     Parecia  deslocado, sentado àquela mesa,
sozinho e imperturbável. Parecia não se dar
conta do rumor das vozes, dos rumores de
conversas, algumas que ecoavam muito altas.
     Na mesa que ficava praticamente atrás da
sua, quatro homens falavam ruidosamente.
Parece que discutiam negócios.
     Na mesa que ficava bem ao seu lado, duas
mulheres, uma já idosa, conversavam, anima-
damente. Parece que falavam sobre as
famílias e amigos.

O HOMEM DO TERNO CINZA
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     Na mesa que ficava em diagonal, um casal
jovem conversava carinhosa, animada e
apaixonadamente.
     Em mesas mais distantes, grupos seme-
lhantes ou homens e mulheres sozinhos len-
do alguma coisa, ou verificando e escrevendo
ao celular ou olhando atentamente o movi-
mento de pessoas ao redor do café.
     Parecendo muito deslocado neste cenário,
lá estava ele, sentado, sozinho, muito quieto.
Praticamente não se mexia, quase sempre na
mesma posição, com uma das mãos apoiada
sobre um jornal, que estava ao lado de uma
pasta de papéis, e com a outra mão pousada
no braço da cadeira.
     E ele continuava ali, sentado, muito quieto
com seu jornal debaixo do braço, parado
mesmo em uma única posição, quase não se
movimentando, mas também não havia pe-
dido nem um cafezinho nem um lanche,
sequer um refrigerante ou uma água.
     Será que estava esperando alguém? Seria
um encontro de amigos, de negócios ou um
encontro amoroso? Impossível saber. Seu
rosto, sua postura quase não se modificavam,
praticamente imóveis não davam nenhuma
pista.
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     Seria um detetive?  Aquela postura indica-
va alguém talvez muito atento às conversas
ao seu redor, talvez até as estivesse gravando
Talvez para escutar as conversas do grupo de
negócios ou fazer um flagrante de adultério
do jovem casal. Estaria ele a serviço de uma
empresa ou de um cônjuge altamente ultraja-
do?
     O homenzinho era tão quieto, tão esquecí-
vel em seu terno cinza, em sua falta de
expressividade e quietude, que, mesmo se
alguém estivesse observando, nem teria
notado que, depois de muito tempo, ele pediu
e tomou um cafezinho.
     E eu e minha amiga, que matávamos sau-
dades e colocávamos assuntos em dia, de
repente vimos que ele já estava pagando seu
cafezinho e, silenciosamente como estivera,
saiu do café com seu jornal debaixo do braço. 
     O esquecemos rapidamente e continua-
mos a passear pelo shopping, olhando vitri-
nes, fazendo compras e assim passou o tem-
po. Nosso jantar foi em um restaurante muito
simples e fora do shopping, mas com uma
excelente comida caseira. 
     Nos sentamos, cansadas de caminhar e
falar, quando repentinamente, minha amiga
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deu um pulo da cadeira e apontou a televisão,
que estava na parede às minhas costas. E
gritou: “é ele, é ele, olha lá, é ele”.
     Virei-me a tempo de ver que o criminoso
que havia matado brutalmente e esquartejado
sua mulher, porque ela não sabia cozinhar
direito, era o “nosso” personagem do café do
shopping, o homem de meia idade, estatura
baixa, gordinho, com terno cinza nem claro
nem escuro, nem bonito nem feio, um
homem de aparência normal, que parecia
deslocado, sentado à mesa, sozinho e imper-
turbável.
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Texto Dramático 
& Roteiro



Drama de André de Carvalho

Personagens:

Pinto Gama, um fidalgo português
Luísa, uma escrava alforriada
Luís, filho deles
Quintela, representante da casa de apostas
Um jagunço

A INFÂNCIA DE LUÍS

ATO I

 
O cenário remete ao Brasil da primeira
metade do século XIX. Ao fundo, há uma
casa no estilo colonial. Há um jardim, e no
centro do palco, há um banco. Pinto Gama
está sentado com uma garrafa de cachaça,
erguendo-a em vivas. Em seu campo de
visão, há uma bacia com roupas de molho. 

PINTO GAMA – Bebo em louvor a estas
terras abençoadas por Deus! Portugal é o
raio que o parta! Viva o império brasileiro!
Viva esta nação independente e o nosso
povo! 
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Viva minha expedição às Minas Gerais, que
não tarda a voltar para encher meus bolsos
de ouro.

(Pinto Gama enxuga a testa com a manga
da camisa, dá um longo gole na garrafa e se
baba todo. Luísa entra com um lenço à
cabeça, uma bata e uma canga enrolada ao
corpo, se agacha diante da bacia e dobra as
roupas. Pinto Gama a observa, coçando o
corpo. Um galo canta.)

LUÍSA – Hoje venceste o galo, Pinto Gama.

PINTO GAMA– Pois que tenho umas
novas perebas no corpo que não me
deixam dormir. 

LUÍSA – Xangô me diz que não é só a
coceira que te aflige.

PINTO GAMA – Pois que são as malditas
perebas. Aí tens. Lavei como mo
recomendaram, e de nada adiantou. 

(Pinto Gama se levanta e caminha em
direção a Luísa.)
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 LUÍSA – Devem ser esses teus perfumes da
França. 

(Pinto Gama se agacha perto de Luísa e
começa a cheirar seu pescoço.)

PINTO GAMA – Eu gosto mesmo é de
cheiro de gente.

LUÍSA – Não sou tua nega, assanhado.

(Luísa empurra Pinto Gama, que cai
sentado no chão.)

PINTO GAMA – A senhora anda atrevida
para uma nega forra. Te mando para Santos
num instante.

LUÍSA – Isto o senhor não pode fazer não,
Pinto Gama. Com a bença de Oxalá, e o
senhor está muito ciente disso, comprei
minha alforria e meu filho nasceu de
ventre livre.

PINTO GAMA – Alforria é coisa pra inglês
ver, Luísa. Tu não entendes nada de
jurisprudência.
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LUÍSA – E tu, não tens qualquer prudência.

(Luísa pega a bacia e entra em casa. Pinto
Gama bebe e caminha pelo palco. Logo,
Luísa reaparece de mãos dadas com o
menino Luís. Luísa equilibra na cabeça um
cesto forrado com toalhas brancas.)

PINTO GAMA – O que levas de bom aí na
cabeça?

LUÍSA – Um cérebro... (pausa) Isto aqui é
mercadoria. Alguém aqui tem de trabalhar,
para dar de comer ao bacuri. 

PINTO GAMA – O bacuri precisa de
trabalho de homem. Pegar no duro. Ajudar a
mãe na quitanda não é trabalho pra um
rapagão desses.

LUÍSA – O “rapagão” tem só dez anos, Pinto
Gama. Goste ou não, é seu filho.

(Luísa chora. Solta as mãos de Luís para
enxugar as lágrimas.)

PINTO GAMA – Perdoe meu tom irritadiço,
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 minha cara. Me açoita a alma a desonra.
Ando perturbado deveras. Não nasci para
viver na miséria. Estou chafurdando o
nome Pinto Gama na lama. Essas dívidas
me pisam os jardins. 

LUÍSA – Pudera. Tu não fizeste por menos.
Gastaste toda a herança em jogos e bordéis.
Agora está aí, de joelhos, diante do muro
das lamentações, esperando que alguém se
compadeça. 

PINTO GAMA – A salvação virá de Minas.

LUÍSA – Nem Oxum pode te oferecer
salvação. As pedras de Minas minguaram.
Cometeste uma insanidade. Chegaste
atrasado. 

(Pinto Gama caminha até Luísa.)

Pinto Gama – Não me venha rogar pragas,
Luísa. Escuta. Deixa meu filho hoje comigo
(pondo a mão sobre a cabeça de Luís). Vou
até a barra pescar e vou ensinar a ele o
ofício.
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(Luísa hesita, desconfiada.)

LUÍSA – Tudo bem. Mas vê se maneira
nessa cachaça. Tu estás um trapo. 

PINTO GAMA – Vou tomar um café e
lavar-me. 

LUÍSA – Bem que fazes. Estás mesmo
precisando.

(Luísa sai de cena.)

PINTO GAMA – Tu vais ter um dia de
branco, bacuri. Escuta, nós vamos à barra
dentro em breve. Agora vai lá pra dentro e
não me amoles. Aproveita que hoje não
terás de trabalhar. Anda! Some daqui!

(Luís sai de cena. Ao longe, vem Quintela
acompanhado de um jagunço com uma
arma a tiracolo.)

PINTO GAMA – Meu caro Quintela. A que
devo a honra?

QUINTELA – Me surpreende a pergunta, 
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Pinto Gama. Acaso minha visita não era
esperada? 

PINTO GAMA – Eu a esperava, só não
imaginei que viesse assim, tão cedo.
Quintela – A essa altura, achei que
encontraria tudo arranjado.

(Quintela senta-se ao lado de Pinto Gama.
O jagunço permanece de pé.)

PINTO GAMA – Meu compadre ainda não
chegou das Minas Gerais, Seu Quintela.

QUINTELA – Permita-me explicar, meu
caro Pinto Gama, que minha visita tem
caráter inadiável. Minha decisão é
irrevogável. Ou tu pagas… 

JAGUNÇO – …ou o jagunço te apaga.

(O jagunço saca a arma e aponta para Pinto
Gama.)

PINTO GAMA – Aqui tens uma parte do
dinheiro (tirando papel-moeda dos bolsos).
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QUINTELA – Isto não chega a um quarto
do que tu deves. 

PINTO GAMA – É tudo o que tenho. Como
disse, meus diamantes ainda não chegaram
de Minas (o jagunço encosta a arma em
Pinto Gama, que se levanta com as mãos
para cima). Eu tenho um moleque preto, se
interessar. 

QUINTELA – Um bacuri?

PINTO GAMA – Isso. Um bacuri.

QUINTELA – Nascido aqui na Bahia?

PINTO GAMA – Nascido na Bahia, sim
senhor.

QUINTELA – Que quero eu com preto
baiano, Pinto Gama? Preto baiano não tem
saída.

PINTO GAMA – Preto baiano é bom pra
trabalho duro, meu caro. 

QUINTELA – Preciso ver a mercadoria pra 
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decidir se aceito.

PINTO GAMA – Luisinho! Vem cá,
Luisinho! Vem cá conhecer um titio!

(Luís aparece e caminha até eles,
cabisbaixo, resignado).

PINTO GAMA – Abre a boca. Aqui, ó.
Dentição boa, perfeita. Menino saudável.
Crânio duro, ó (sondando a cabeça de Luís).
Pode ser disciplinado com veemência, se
necessário. Embarca-o hoje, e aí ficamos
acertados.

QUINTELA – Aceito. (Ao jagunço) Vamos
levá-lo ao senhor de escravos (agarra o
menino, que tenta se libertar aos gritos).
Atrevido, não?

JAGUNÇO – É escravo baiano, senhor. 

PINTO GAMA – Escravo é só arriar na
chibata, não importa se é da Bahia, Minas
ou Rio.

QUINTELA – Morremos e não vemos tudo.
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Vender o próprio filho para sanar dívida de
jogo, essa é nova pra mim. (A Pinto Gama)
Tu merecias bala, trambiqueiro. Ainda
terás o teu. Gente como tu não toma jeito.

(Quintela e o jagunço saem de cena,
carregando Luís à força).
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Drama de Daniel Fernando Ribeiro da Silva

Personagens:

JOÃO - Flanelinha, 27 anos
BEATRIZ - Cuidadora de idosos, 25 anos

BIFE

O cenário é o de uma casa simples e
humilde. Na sala vemos um sofá velho e
surrado e uma mesa simples, com três
bancos. Vemos brinquedos de criança
pequena, como chocalhos e jogos de
montar, espalhados pelo cenário. 

Beatriz está sentada à mesa, comendo bife
de frango. Ela mastiga enquanto mexe no
celular. 

João entra caminhando lentamente e
senta-se no banco em frente à Beatriz.
Deposita um pequeno livro sobre a mesa.
Ele está visivelmente perturbado. Fica
mexendo os dedos e as pernas, agitado.
Olha para Beatriz. É evidente que ele quer
que ela fale com ele. 

Menção Honrosa
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JOÃO - Ai, ai, ai…

Beatriz suspira entediada. 

JOÃO - Ai, ai, ai…

Beatriz suspira longamente.

BEATRIZ - Que foi?

JOÃO - Nada, nada… estava aqui pensando,
lendo…

BEATRIZ - Está mesmo lendo?

JOÃO - Mas claro…

BEATRIZ - O livro está fechado.

JOÃO - Na verdade eu ia começar a ler, he
he.

Beatriz dá de ombros e continua mexendo
no celular. 

JOÃO - Você fica o dia todo no celular!
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 BEATRIZ - Mas eu acabei de chegar do
trabalho! 

JOÃO - Bom… pelo menos enquanto está
em casa fica mexendo. 

BEATRIZ - Você não chegou em casa meio
cedo não? Já pegou a Isabella na creche?
Tinha que pagar hoje!

JOÃO - Ah, ninguém presta atenção em
mim! 

BEATRIZ - Como se tivesse alguma coisa
pra prestar atenção.

JOÃO - Ora, aí está. Viu só? Não tenho
nada que faça as pessoas repararem em
mim! 

BEATRIZ - Nessa sua chatice é fácil de
reparar.

 JOÃO - Mas não sou chato o tempo
inteiro. 

BEATRIZ - Então é só quando está comigo?
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 E com os colegas do seu trabalho?

JOÃO - Que trabalho?

BEATRIZ - O seu, ué…

JOÃO - Mas qual a minha profissão?

BEATRIZ - Você é… ah, você sabe. Como
era o nome mesmo…

JOÃO - Viu? Você nem sabe dizer! Ou não
quer dizer…

BEATRIZ - Flanelinha! Lembrei o nome.
Sempre confundo com guardador de
carros.

JOÃO - Você mal consegue dizer o nome
da profissão do seu marido! 

BEATRIZ - Profissão é meio pesado hein,
oão… isso aí é mais um bico que qualquer
outra coisa. Só começou a fazer isso porque
te demitiram da loja e não arranjou nada. 
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 JOÃO - Você admite! Sou um homem sem
profissão, sem vocação, um perdedor…

BEATRIZ - Se traz o dinheiro pra casa tá
mais do que bom. 

JOÃO - Você não sabe a vergonha que é
pagar a creche só com notas de dois reais…

BEATRIZ - É só trocar num bar ou
mercado. As pessoas gostam de troquinho.

JOÃO - Mas esse não é o problema!

BEATRIZ - Então por que você está
falando nisso, homem?

JOÃO - É só um exemplo do quão perdido
estou. 

BEATRIZ - Ai, ai, ai, e por que você está
perdido, hein, João meu amorzinho? Por
quê? Hum? Sou toda ouvidos. 

JOÃO - Você com os seus deboches… nem
me elogiou por comprar este livro.
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BEATRIZ - Mas você disse que comprou só
pela capa num balaio.. 

JOÃO - Mas depois gostei do conteúdo!

BEATRIZ - Ai, ai, ai! E qual o conteúdo,
hein? 

JOÃO - É sobre um homem perdido que
não encontra um elo entre a vocação e a
profissão. 

BEATRIZ - Uau! Tudo a ver com você. 

JOÃO - Qual parte?

BEATRIZ - A do homem perdido.

JOÃO - E por que será que sou tão
perdido? À minha volta só tenho gente que
critica! 

BEATRIZ - De mim não precisa ouvir
nenhuma crítica. É só não me perguntar. 

JOÃO - Nem posso consultar a minha
mulher mais…
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 BEATRIZ - No seu caso está mais pra
“chatear”.

JOÃO - Preciso da sua opinião!

João levanta e caminha pelo cenário,
pensativo. 

JOÃO - O que você acha de eu mudar de
emprego?

BEATRIZ - Acho ótimo! 

JOÃO (animado) - Mesmo?

BEATRIZ - Desde que fique nesse até
encontrar o outro…

JOÃO (desanimado) - Ah!

BEATRIZ - Viu só? Você não quer me
consultar porcaria nenhuma! Já se decidiu
e quer tentar me convencer sem passar
vergonha, só isso. 

JOÃO - Não decidi nada ainda...
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BEATRIZ - Aposto até que disse pros seus
“colegas” que não vai voltar amanhã…

JOÃO - Humm… 

João esfrega as mãos umas nas outras,
muito nervoso. Beatriz levanta e vai até
João. Quer fazê-lo encará-la de frente. Mas
ele tenta se desviar, evitando o olhar dela a
qualquer custo. Ela pega o rosto dele com
as mãos. 

BEATRIZ - Você fez mesmo isso?

JOÃO - Isso o que? Não disse nada…

BEATRIZ - Você é louco! 

Beatriz senta-se no seu banco de volta e
enterra o rosto entre as duas mãos. 

JOÃO - Mas eu não disse nada...

BEATRIZ - Escuta aqui, rapaz! Não fico o
dia todo limpando bunda de velho pra te
sustentar. 
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 JOÃO - Ué! Mas não foi você que veio
toda orgulhosa se exibir quando conseguiu
esse emprego de cuidadora? Não ia tirar
proveito daquele curso que eu te ajudei a
pagar pra crescer na vida? No começo só
falava de como os idosos eram fofinhos e
comportados! Agora só ouço falar do fedor,
da sujeira, do peso... Quando usou a tua
poupança de três anos pra ir ver o
réveillon no Rio eu não falei nada. Antes
ficava toda cheia, esfregando na minha
cara que ia alugar uma salinha pra atender
como manicure, e? Usou todo o dinheiro de
uma vez só pra ver uns fogos de artifício
com as suas amigas!

BEATRIZ - Faz mais de um ano disso aí,
não mistura as coisas.

JOÃO - Depois ficou meses olhando pela
janela, toda melancólica, falando dos tais
fogos… Então é assim que é. Você faz o que
quer, eu te ajudo e depois fica me
esfregando na cara.

BEATRIZ - Vou ficar mais um mês sem
poder ir no salão, só pagando conta, conta, 
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conta. E limpando bunda de velho,
limpando bunda de velho…

JOÃO - Você não está tão feia assim. 

BEATRIZ - Pra você tá tudo bom né João!
O trabalho tá bom, a mulher feia tá bom, a
casa caindo aos pedaços tá bom, a creche
atrasada tá bom. 

JOÃO - Esse é o seu cabelo natural. 

BEATRIZ - Não adianta vir com essa
vozinha aí pra cima de mim, pentelho. 

JOÃO - Sou um novo homem agora, com
cultura e ambição! Ou pelo menos serei,
daqui pra frente.

BEATRIZ - Então vai lá pagar a “nova
parcela” da creche da sua filha. 

JOÃO - Você só pensa em dinheiro,
dinheiro, dinheiro… onde fica a dignidade
do ser humano? A grandeza, as ambições
de longo prazo?
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BEATRIZ (murmurando à parte) - Vou ter
que pensar seriamente naquilo agora...

JOÃO - Naquilo o que?

BEATRIZ - Nada, nada... 

JOÃO - Você tem que compartilhar as
coisas comigo. 

Beatriz leva um pedaço do frango até a
boca e mastiga sacudindo a cabeça
negativamente. João fica parado na frente
dela.

JOÃO - A vida inteira eu só pensei em
dinheiro e olha onde cheguei: nisso aqui.
Nunca prestei atenção em outras coisas, só
pensei em sobreviver um mês de cada vez.
Me dediquei anos na loja, chegava mais
cedo, e pra quê? Pra ser demitido no meio
de uma crise e ficar assim, sem ter pra
onde ir. 

BEATRIZ - Você pode trabalhar enquanto
pensa nessas coisas.
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JOÃO - Talvez eu possa! Mas preciso de
algo mais digno do que ficar parado
cuidando de carros. E mesmo que alguma
coisa aconteça, o que eu posso fazer? Vou
impedir um cara armado de roubar um
carro? No máximo vou espantar um
cachorro que for mijar nos pneus. Tem
muito colega meu que abandonou o
trampo. Sinto o tempo todo que estou
extorquindo as pessoas, que não faço
diferença nenhuma.

BEATRIZ - Você pode pensar em crescer
na vida enquanto se sustenta. 

JOÃO - Mas agora eu preciso de um tempo.
Umas duas semanas estaria de bom
tamanho. Posso até fazer um curso online. 

BEATRIZ - Você tem todo o tempo do
mundo depois de chegar em casa! Mas fica
no celular, no bar vendo jogo, vendo
putaria escondido no banheiro. Sabe o
que....

Beatriz hesita. Fica em silêncio por um
tempo e leva mais um pedaço de bife até a
boca. 
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BEATRIZ (murmurando) - Preciso daquele
dinheiro, preciso…

JOÃO - Que dinheiro, que dinheiro? 

BEATRIZ - Sabe o que é, seu pedaço de
merda? Um velho me ofereceu cem reais
pra pegar na minha bunda. É isso! Falou
que eu sou “novinha” e tenho um “rabão”.
Isso enquanto eu esfregava o tiquinho dele
no banho. 

JOÃO - Mas que horror!

BEATRIZ - Horror porquê? 

JOÃO - Vou lá tirar satisfação com esse
velho!

BEATRIZ - Ah vai é! Sim, o velho é tarado.
Mas trabalhou a vida toda, recebe uma boa
aposentadoria. Sustenta os filhos, os netos,
ele mesmo paga a casa de repouso, cuida
das finanças. Se colocou lá sozinho porque
não conseguia mais se levantar pra ir no
banheiro de noite. E ele não me tocou, não
fez nada. Ofereceu o dinheiro e depois até 
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 pediu desculpas, todo sem jeito, dizendo
que tem uns 20 anos não toca numa
mulher. 

JOÃO (desmorona no banco) - Que
absurdo…

BEATRIZ - E a sua dignidade te leva pra
onde? Pra fome! Pra miséria! Pode fazer o
que quiser, não vou falar nada. Mas não me
diz pra gostar, pra te elogiar. Isso eu não
vou fazer. Não vou, não vou, não vou! 

JOÃO (caminha pelo cenário, desnorteado)

- Você passando por tudo isso e eu…

BEATRIZ - Tem uma colega minha que tá
pensando em largar o serviço. Ganha mais
transando com a velhacada do que
limpando bunda, dando banho, colocando
pra dormir…

JOÃO - Mas o seu trabalho é tão digno,
tão…

BEATRIZ - Sabe o que é dignidade? 
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Beatriz corre até João, pega nos seus braços
e começa a sacudi-lo. 

BEATRIZ - Essa minha colega leva os
filhos dela na pizzaria toda sexta-feira! E
come bife quase todo dia. Não é os miúdos
que você traz de vez em quando, não é
salsicha com pão sem manteiga, sem milho,
sem ervilha… é comida, comida, comida!
Não vou mais passar fome, não vou. Não
depois do que passamos ano passado, não
vou.

Enquanto Beatriz sacode João, um pequeno
monte de dinheiro cai da sua blusa. 

João fica olhando para o dinheiro,
congelado. Beatriz se atira, pega o dinheiro
com as duas mãos e aperta-o contra o
peito. 
 
JOÃO - Você me disse que não tinha mais
dinheiro.

BEATRIZ - Ainda tinha um pouco. 

JOÃO - Então esse bife…
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João encara a mulher por um bom tempo.
Está visivelmente abalado,

JOÃO - Eu vou...

BEATRIZ - Vai o quê?

JOÃO - Pegar a Isabela, pagar a creche. E
depois… mas fica aqui, vou resolver tudo
hoje, sem falta. Fica aqui. Vou ler no
trabalho, no banheiro, antes de dormir…
posso até dormir menos, fazer o curso
online de madrugada… mas calma. Calma.
Não precisa fazer nada. Vou dar um jeito, 
vou dar um jeito. Vou...

João sai lentamente do cenário. 

BEATRIZ - Vou dar um jeito, vou dar um
jeito....

Beatriz leva um pedaço de bife até a boca e

mastiga sacudindo a cabeça e batendo os

pés debaixo da mesa.

Ela joga o dinheiro no chão, com muita

raiva. Larga os talheres e enterra o rosto 
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nas duas mãos e fica em silêncio. 

Ela então levanta, caminha dignamente até

as notas e coloca de volta no sutiã. Depois

senta-se na mesa e leva um pedaço de bife

até a boca.

BEATRIZ (chorosa e mastigando) - Não
vou passar fome, não vou. Meu deus, dá
juízo pra esse João. Que ele fique mais
inteligente enquanto trabalha, que pague
um curso. Ele é um perdido, mas é um
homem bom.. Fome eu não passo nunca
mais, nunca mais. Nunca mais. Que merda!
(Dá um soco na mesa) Pra que eu fui
inventar de ir pro Rio? Pra quê? Podia estar
com o meu salão, com uma clientela,
alugando uma casinha melhor... Esse
trabalho de cuidadora é bom, mas não é pra
mim, não é...

FIM
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Roteiro de Ednei Pedroso dos Santos

ITU E AS CAPIVARAS

EXT. RODOVIA - DIA

O sol brilha forte sobre uma rodovia vazia,
ladeada por desertos áridos enfeitados por
plantas feias, pedras e algum animal
rastejante solitário.

Súbito, um carro esportivo atravessa o
quadro em alta velocidade.

INT. CARRO ESPORTIVO - CONTINUA

Uma mão engata a quinta marcha no
câmbio, despertando um forte ronco do
motor. É a mão de ITU (35), óculos escuros,
jaqueta de couro, cabelos para trás
emplastados de gel, barba por fazer, palito
de dentes no canto da boca e cara de
poucos amigos. Itu estica os braços no
volante como um piloto de corrida. No seu
peito, há uma corrente de ouro barato com
seu nome.
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Itu olha no retrovisor por cima dos óculos.
Há dois pés de coelho, balançantes,
dependurados no espelhinho, onde se vê o
horizonte atrás do carro sumindo
rapidamente. 

Itu abre o porta-luvas, tira de lá um cantil
metálico de whisky e fecha o
compartimento com um gesto rápido. Com
um golpe de polegar, faz a tampinha do
cantil voar pelo carro e, em seguida, dá um
grande gole no whisky.

EXT. RODOVIA - CONTINUA

Uma CAPIVARA MÃE, na beira da estrada,
observa o carro vindo ao longe. O animal
começa a atravessar a pista, lentamente.

INT. CARRO ESPORTIVO - CONTINUA

A capivara chama a atenção de Itu, que
cerra os olhos, lambe os beiços e começa a
acelerar o veículo na direção do bicho.

Sobre o painel, há uma caveira mexicana
de enfeite cujos dentes começam a trepidar
com a velocidade, fazendo um tac-tac-tac
interminável.
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EXT. RODOVIA - CONTINUA

De repente, um BEBÊ CAPIVARA surge na
pista, seguindo sua mãe.

INT. CARRO ESPORTIVO - CONTINUA

Itu titubeia.

EXT. RODOVIA - CONTINUA

Acompanhando a procissão de capivaras,
surgem mais TRÊS CAPIVARINHAS na
pista. Ao fundo, o carro se aproxima em
alta velocidade.

INT. CARRO ESPORTIVO - CONTINUA

Os olhos de Itu encontram...

EXT. RODOVIA - CONTINUA

...os olhos da Capivara Mãe, que solta um
poderoso grito.

INT. CARRO ESPORTIVO - CONTINUA

Itu solta um grito que se mescla ao grito da
Capivara Mãe. O grito mesclado perdura
por toda a ação: os pés de Itu se grudam na
embreagem e no freio. A mão troca de
marcha rapidamente e aciona o freio de
mão. Itu puxa o volante para o lado.
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EXT. RODOVIA - CONTINUA

O carro derrapa na pista em um giro
interminável. O som da derrapada se
mescla ao grito coletivo.

A Capivara Mãe e as Capivarinhas olham,
paradas e atônitas, na direção do veículo,
que se aproxima com velocidade, girando
em seu próprio eixo. 

O veículo para a poucos centímetros dos
animais. O grito coletivo cessa.
As capivaras voltam a caminhar,
despreocupadas.

INT. CARRO ESPORTIVO - CONTINUA

Itu está arfante e assustado, dependurado
no volante, com os óculos desalinhados e
os cabelos desgrenhados. Ele olha para a
caveira mexicana parada, jogada no canto
do painel. 

Súbito, Itu começa a engasgar e tossir, e
desfere dois socos no próprio peito. Com
uma grande tosse, Itu faz uma bola de
saliva com o palito de dentes voar e se
grudar no para-brisas. A saliva escorre
vidro abaixo.
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EXT. RODOVIA - CONTINUA

Itu sai do carro e observa a fumaça saindo
do capô. Olha para os lados e vê a última
capivarinha sumindo no matagal, do outro
lado da rodovia.

Itu bufa de raiva e chuta o pneu dianteiro
do carro, que começa a murchar
instantaneamente com um forte chiado. 

Itu solta um grito furioso de capivara.

EXT. DESERTO - CONTINUA

O grito de capivara de Itu ecoa em várias
partes do deserto, provocando uma
revoada de urubus, que estavam reunidos
em uma carniça. O grito cessa.

EXT. RODOVIA - CONTINUA

Itu abre o porta-malas. Há um macaco
hidráulico, uma chave de roda, uma corda,
um rolo de fita tape, um galão de gasolina,
uma pá e o aro vazio de um estepe. Itu
ergue o aro vazio e faz uma careta,
consternado. Olha para os dois lados da
rodovia: ninguém a vista.
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Nervoso, Itu abre a porta do carro e
procura algo no banco de trás. Entre latas
de cerveja e embalagens de salgadinhos,
encontra seu telefone celular.

O celular está apontado para o céu sem
nuvens. Na tela do aparelho, diz "SEM
SINAL". A mão de Itu com o aparelho vaga
de um lado para o outro, até que o celular
acusa um resquício de sinal.

Rapidamente, Itu digita um número no
telefone e aguarda a conclusão da ligação.
Uma voz abafada e ininteligível atende do
outro lado. Itu responde com o grunhido de
capivara. Se esforça para dizer outra coisa,
mas somente os sons de bicho saem de sua
garganta. Instintivamente, joga o aparelho
longe.

Itu está assustado, com as mãos na boca.
Devagar, afasta as mãos para tentar falar:
apenas um grunhido de capivara sai de sua
boca. Ele tapa a boca novamente com as
mãos.

Itu começa a caminhar pela rodovia,
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deixando o carro fumegante para trás.
Passa pelo aparelho celular partido em mil
pedaços no asfalto. Faz uma careta irada e
tira o cantil metálico do bolso interno da
jaqueta: vira o objeto na boca, mas está
vazio. Joga o cantil longe num gesto
furioso.

EXT. RODOVIA - MAIS ADIANTE

Itu caminha pela rodovia escaldante. Não
há sinal de seu carro ou da fumaça. Ondas
de calor deformam a imagem rente ao
asfalto. 

Ao fundo, um caminhão vai se
aproximando pela rodovia. Itu levanta o
polegar, pedindo carona. Depois levanta os
dois braços, desesperado.  

O caminhão para no acostamento e abre a
porta do caroneiro. Itu corre para a porta e
entra no veículo. 

INT. CAMINHÃO - CONTINUA

Itu entra feliz no caminhão. O
caminhoneiro olha para ele, sorridente. Itu
olha de volta e responde o
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 sorriso com um grunhido de capivara.

O CAMINHONEIRO fica sério.

EXT. RODOVIA - CONTINUA

A porta do caroneiro abre e Itu é expulso
do caminhão. A porta se fecha e o
caminhão dispara pela rodovia, deixando
um Itu de gestos irritados para trás.

EXT. RODOVIA - LOGO MAIS

O sol vai cruzando o céu e Itu já está sem
jaqueta. Começa a tirar a camiseta,
deixando-a pelo asfalto.

CORTA PARA...

Itu tira a calça, ficando somente de cueca,
botinas e óculos escuros.

 CORTA PARA...

Itu começa a se retorcer, com fortes dores
no estômago.
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EXT. BEIRA DE ESTRADA - CONTINUA

Itu está de cócoras, cagando em uma moita.
Um sorriso de alívio passa por seu rosto.
 
De repente, Itu percebe que está sendo
observado por uma família de capivaras.
Itu tenta espantá-las com seu grito de
capivara e elas respondem com um chiado,
ouriçadas. Itu ameaça com um gesto. Os
animais saem correndo.

Itu tenta se levantar, mas sua cueca está
nos joelhos. Olha para os lados e resolve
limpar-se com a cueca.

EXT. BEIRA DE ESTRADA - FIM DE

TARDE

Itu está pelado, caminhando trôpego na
direção do pôr do sol e, então, ele cai.

Súbito, se ouve o ronco de um motor ao
longe. Itu levanta a cabeça como se fosse
um cachorro chamado pelo seu dono. Ele
rasteja ávido na direção do barulho, até
chegar no asfalto.
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EXT. RODOVIA - CONTINUA

Itu, na beira da estrada, observa um carro
vindo ao longe. Itu começa a atravessar a
pista de quatro, lentamente, enquanto solta
resmungos e grunhidos característicos de
uma capivara.

INT. CARRO MISTERIOSO -

CONTINUA

Uma mão de MULHER (25) engata a quinta
marcha no câmbio, despertando um forte
ronco do motor. As duas mãos enluvadas
com couro apertam o volante.
 
Sobre o painel, há uma caveira mexicana
de enfeite cujos dentes começam a trepidar
com a velocidade, produzindo um tac-tac-
tac interminável.

FADE OUT.

139



Roteiro de Tiago Rodrigo Padilha

NOSSA PAREDE

EXT. LATERAL DE UMA CASA NA

ESQUINA – DIA 

Vemos uma grande parede branca da
lateral de uma casa de dois pisos na
esquina de uma rua residencial pouco
movimentada. Um carro sai da garagem da
casa.

EXT. LATERAL DA CASA - DIA

Com o sol se pondo, o carro que antes
havia saído da casa retorna. Na parede
branca da lateral da casa agora está pichado
"eu pixo tu pinta vamo ve quem tem mais
tinta".

EXT. LATERAL DA CASA - DIA

ROBERTA (30) caminha na calçada perto
da lateral da casa com sacolas de compras
de mercado. Ela percebe a pichação. Ela
para, observa a pichação, volta a andar e
entra na casa.
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EXT. FRENTE DA CASA - DIA

Vemos a frente da casa pela primeira vez.
Dela sai Roberta e seu marido, MATIAS
(30). Eles vão em direção à lateral da casa.
O cachorro da casa os observa do pátio.
Eles logo retornam.

EXT. LATERAL DA CASA - DIA

Roberta e Matias, com roupas diferentes do
dia anterior caminham até a pichação.
Matias está com uma lata de tinta e um
pincel. Logo abaixo da pichação, Matias
escreve "não" com sua tinta e pincel. Eles
retornam à casa.

EXT. LATERAL DA CASA - NOITE/DIA

- MONTAGEM

JONAS (9) pichando a parede lateral à
noite. Lê-se "ganhei então kkk".
Roberta e Matias com tinta e pincel na
parede de dia. Lê-se "Jamais. Mas sua letra
é bonita".
Jonas pichando a parede lateral à noite. Lê-
se "não tem que gostar não".
Roberta e Matias com tinta e pincel na
parede de dia. Lê-se "Tarde demais. Já
gostamos".
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Jonas pichando a parede lateral à noite. Lê-
se "comi um pastel ontem fazia tempo que
não comia pastel".
Roberta e Matias com tinta e pincel na
parede de dia. Lê-se "tipo esse?". Eles fazem
uma seta até o portão onde está pendurada
uma sacola.
Jonas, à noite, mexe na sacola e sai com
três pastéis na mão.

FIM DA MONTAGEM

EXT. FRENTE DA CASA - DIA

Roberta e Matias conversam com um
HOMEM (40) com roupas formais em
frente ao portão na calçada. Não os
ouvimos. Ele segura uma placa de acrílico
em frente ao corpo, mas somente
enxergamos o verso branco. O homem vai
até o portão e fixa a placa nele. É uma placa
de "Vende-se" de uma imobiliária.

EXT. FRENTE DA CASA - DIA

Roberta, Matias e o homem, com roupas
diferentes do dia visto anteriormente,
saem pelo portão da casa para a rua com
dois visitantes, um VISITANTE HOMEM
(30) e uma VISITANTE MULHER (30).
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O corretor fala com os visitantes
efusivamente apontando vez ou outra para
a casa. Não os ouvimos. Os visitantes
balançam a cabeça. A visitante mulher dá
alguns passos mais em direção ao lado da
casa apontando em direção à parede
branca da lateral da casa parecendo
perguntar alguma coisa. O corretor
responde parecendo tentar diminuir a
importância do estado da parede lateral da
casa. O casal de visitantes se olha um
pouco preocupado. O corretor para de falar
e os visitantes falam parecendo temerosos
e desapontados movimentando a cabeça
sinalizando alguns nãos.

EXT. LATERAL DA CASA - DIA

Roberta e Matias estão com uma lata de
tinta muito maior, dois rolos de pintar e
duas bandejas para tinta. Um pouco tristes,
eles cobrem as pichações com tinta branca.

EXT. FRENTE DA CASA - DIA

Roberta e Matias saem para rua pelo portão
de casa. Se viram para ver, pela primeira
vez, Jonas, que esboça um meio sorriso
segurando uma lata de spray.
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JONAS (tímido)
Tava bom o pastel.

 
ROBERTA

Alho-poró é o segredo.
 

JONAS
Alho-poró?

 
ROBERTA

É.
 

JONAS
Vocês vão se mudar?

 
MATIAS

A gente tá tentando.
 

ROBERTA

Recebi uma proposta pra trabalhar no
litoral.

 
MATIAS

Quer comprar?
 

JONAS (rindo)
Não tenho--

144



MATIAS
Dois quartos, três banheiros...

 
JONAS

Três banheiros? Pra quê tudo isso?
 

MATIAS
Ah, a barriga dela é bem louca. Quanto

mais vasos, melhor.
 

ROBERTA

Amor!
 

Todos riem.
 

JONAS
A dele parece ser mais.

 
Roberta ri.

 
MATIAS
A minha?

 
ROBERTA

Viu, amor. Quis falar de mim. Tomou uma
verdade na carinha. Qual é o seu nome?
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JONAS
Jonas.

 
ROBERTA

Quando a gente se mudar vai ter que tomar
cuidado. Não vai dar pra ficar pichando    

 assim.
 

JONAS
Falta pouco?

 
ROBERTA

Mais ou menos... tem alguns meses ainda,
mas--

 
MATIAS

Igual não é bom sair fazendo isso por aí. Na
cadeia das crianças não tem pastel.

 
JONAS (dando de ombros)

Todo mundo vai pra cadeia um dia.
 

ROBERTA

Eu acho que ainda tem alguns lá que
sobraram de ontem. Não quer vir comer?    
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MATIAS (sarcástico)
Ah, se eu e a minha barriga grande não

acabaram com tudo...
 

JONAS
Comer... ali?

(Jonas olha para a casa.)
 

ROBERTA

É, eu esquento pra você. Tava guardadinho
na geladeira. O Matias aproveita e te      

 mostra o joguinho de futebol, aquele que
ele joga na TV.

 
MATIAS

Joguinho não, é um jogo. Para pessoas
muito habilidosas.

 
JONAS
Agora?

 
ROBERTA

É. Não tem problema?
 

JONAS
Não.
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ROBERTA

Vamos lá.
 

Eles começam a entrar na casa pelo portão.
 

MATIAS (para Roberta)
A gente não ia...

 
ROBERTA

A gente pode ir no mercado depois.
 

MATIAS
Que time você torce?

 
JONAS

Pro Palmeiras.
 

MATIAS
Ih, amor, não dá pastel pra ele não.

 
Jonas ri.

 
MATIAS

Bom... ninguém é perfeito. Essa é a
Josicléia.

 
Matias aponta para a cadela no pátio.
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EXT. FRENTE DA CASA - DIA -
MONTAGEM
Jonas indo visitar eles várias vezes e eles
sempre o recebendo bem. Depois sendo
recebido com abraços. Em seguida aparece
Jonas sozinho no pátio fazendo carinho na
cadela e por último Roberta se despedindo
dando um chocolate para ele e olhando ele
ir embora no crepúsculo da tarde com
semblante aflito.

FIM DA MONTAGEM

INT. CASA DE ROBERTA E MATIAS -

NOITE

O interior da casa está decorado com
balões. Petiscos e bebidas aqui e ali em
meio à uma dúzia de convidados. Jonas está
sentado em um canto comendo um potinho
de gelatina. Vinda da porta, CONVIDADA 1
se aproxima de Matias.

CONVIDADA 1
Tá ficando velho, hein, seu Matias?

 
Ela abraça Matias.
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MATIAS
Já faz tempo, né, cunhada? Ó aqui ó.

Matias aponta para alguns poucos pêlos
brancos da sua barba.

CONVIDADA 1 (rindo)
Ah, é verdade. Parabéns, viu? Você merece

tudo de bom.
 

MATIAS
Obrigado. Obrigado.

 
CONVIDADO 1

Alguém viu meu celular?
 

Matias se vira para olhar para o Convidado
1. Em seguida, olha os arredores com calma.

 
MATIAS

Não vi, não.
 

CONVIDADO 1
Eu tinha deixado aqui na mesa.

 
ROBERTA

Não caiu no chão, será?
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ESPOSA DO CONVIDADO 1
Dá uma olhada, amor.

 
CONVIDADO 1 (se abaixando)

Já olhei aqui. Não tá.

Convidado 1 e Roberta olham embaixo da
mesa. Convidado 1 se levanta.

 
MATIAS

Quer que eu ligue pra ele?
 

CONVIDADO 1
Eu coloco no silencioso sempre quando tô
no serviço. Acho que não tirei, mas         

 tenta aí. 
 

O Convidado 1, desconfiado, brevemente
inspeciona Jonas com o olhar à distância.

 
ESPOSA DO CONVIDADO 1

Será que você não deixou no carro?
 

CONVIDADO 1
Não. Não deixei.
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ROBERTA (se levantando)
Aqui não tá. Dá uma ligada pra ele.

 
MATIAS (com celular no ouvido)

Tá chamando aqui. Tão ouvindo alguma
coisa?

Todos fazem silêncio. Jonas terminou sua
gelatina e coloca o pote do seu lado.
Convidado 1 o olha de novo.

CONVIDADO 1
Tá no silencioso, não adianta. Tem que

procurar.
 

ESPOSA DO CONVIDADO 1
Eu vou olhar no carro.

A esposa sai. Convidado 1 se aproxima de
onde Jonas está e começa a procurar em
qualquer lugar que seja possível esconder
alguma coisa. Roberta e Matias se olham.

ROBERTA

Jonas, dá uma olhada na cozinha. Vê se não
tá por lá.
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Jonas se levanta e sai em direção à cozinha.
Os outros convidados olham os arredores

ajudando a procurar.
 

CONVIDADO 1
Não fui na cozinha. Eu tinha deixado ali. É

incrível ter sumido assim.
 

ROBERTA

Calma, a gente vai achar.
 

CONVIDADO 1
Eu preciso dele pra acordar amanhã pra

trabalhar.
 

CONVIDADO 2
É esse aqui?

 
Convidado 1 olha para Convidado 2.

 
ROBERTA

Não, esse é o meu.
 

CONVIDADO 1 (para Matias)
Tá tudo lá. As fotos da Isabela quando ela
era pequena, cara. Eu preciso desse       

 celular, entende?
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MATIAS
A gente vai procurando que uma hora vai

aparecer, relaxa.
 

A esposa volta da porta de entrada.
 

ESPOSA DO CONVIDADO 1
Eu falei, seu asno! Tava no carro.

A Esposa mostra o celular ao Convidado 1.
 

ESPOSA DO CONVIDADO 1
Deve ter deixado lá quando você foi pegar

o presente do Matias.
 

CONVIDADO 1
Ah... O pacote era grande...

 
CONVIDADO 2
Resolvido então!

 
ESPOSA DO CONVIDADO 1

Resolvido.
 

Matias parece um pouco chateado. Roberta
vai até a cozinha.
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INT. - COZINHA

Jonas ainda está procurando o celular.
 

ROBERTA

Já acharam.
 

JONAS
Ah.

 
ROBERTA

Quer dar o presente agora?
 

JONAS
Uhum.

 
Jonas sorri.

 
INT. - SALA

Roberta e Jonas adentram a sala. As mãos
de Jonas estão para trás.

ROBERTA

Pessoal, pessoal. O Jonas tem um presente
pra entregar pro Matias.

 
MATIAS

Pra mim? Olha só.
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Matias sorri. Todos se reúnem perto dele
fazendo mais silêncio.

 
MATIAS

O quê que é? 
 

ROBERTA

Pode entregar.
 

Jonas entrega um envelope de papel pardo
para Matias. Ele abre e retira algumas
folhas. Após uma breve olhada, Matias
começa a chorar. Ele abraça Jonas. Vemos
que no papel está escrito "Requerimento de
adoção". Os convidados não entendem
muito bem o que aconteceu. Roberta beija
a cabeça de Matias e abraça os dois.

EXT. PRAIA - DIA

Vemos na areia uma porção que foi
amontoada para formar um pequeno muro
com uma torre em cada ponta. Jonas
trabalha para terminar de construir uma
das torres. Ao fundo, Matias captura um
peixe e o mostra rindo surpreso na direção
de onde Jonas está. Jonas para de construir
o castelo e corre em direção a Matias,
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derrubando o muro.
              

FIM
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Drama de Cândida Castro

O MELHOR AMIGO

A esquerda do palco há um sofá com uma
mesa de centro e uma caixa decorada em
cima. Do outro lado, está um box de
banheiro. Um casal, Felipe e Martina, entra
pela esquerda discutindo, com aparência de
que estão chegando do trabalho. O homem
começa a tirar a roupa.

MARTINA - Eu casei com meu melhor
amigo no dia em que me casei contigo. Não
queria perder isso.

FELIPE - Eu pensei que o Marcos fosse teu
melhor amigo.

MARTINA - Por quê? Por que ele é
engraçado?

FELIPE - Você acha o Marco engraçado?
Que mais?
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MARTINA - Eu não acho ele engraçado. Eu
não sei por que estamos falando no
Marcos.

FELIPE - Você acha ele engraçado, vamos,
confirma. Fala logo, sua…

MARTINA - Sua o quê?

FELIPE - Nada. Deixa pra lá. Vou tomar um
banho.

MARTINA - Não, volta aqui.

Ela se posta na frente dele.

MARTINA - Ciúmes?

FELIPE - Não! Que isso. Sai da minha
frente.

MARTINA - Felipe...

FELIPE - Me deixa.
 

Felipe entra no box. Martina fala da porta.
Há ruído de chuveiro ligado.
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MARTINA - Eu não percebi que te
incomodava falar com o Marcos.

FELIPE - Não estou incomodado. 

MARTINA - Então por que estamos
brigando?

FELIPE - Não estamos brigando.

MARTINA - Então por que estamos
falando sobre isso?

Felipe põe o rosto pra fora do box.

FELIPE - Porque você não quer pedir a
pizza para jantar.

Felipe volta para o banho.

MARTINA - Claro! Estou ficando
hipertensa, não sabe?

FELIPE - Não. Não foi pra mim que você
contou.

A mulher fica em silêncio.

160



MARTINA - Pois então eu estou ficando
hipertensa e estou ficando velha...

FELIPE - Para com isso

MARTINA - … e você não olha pra mim.

FELIPE - Eu não olho pra você? Em
quantas palestras eu tenho te
acompanhado? Em quantos eventos banco
a primeira-dama? Já se perguntou quem é
que olha pra mim? Que sente orgulho de
mim? Ah, já sei, a Maurília!

MARTINA - A dona Maurília? Do RH?

FELIPE - A própria, minha querida, as
avaliações da supervisão são uma beleza!
Por isso, fique tranquila, vou arrumar um
sofá-cama no escritório, onde me sinto
bem e valorizado.

MARTINA - Seu sem-vergonha!

FELIPE - Cuidado com o que vai dizer. Não
sou eu que fico de segredinhos com
homens engraçados.
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MARTINA - Para de falar no Marcos.

FELIPE - Viu? Você acha ele engraçado.

Que mais? Forte? Inteligente? Ele tem o

pau melhor do que o meu?

MARTINA - Felipe! Para de falar!

Martina agora começa a chorar e corre

para fora do palco, ao fundo. O marido sai

do banheiro vestido com uma toalha e se

atira no sofá da sala.

FELIPE - Beleza. Sofá-cama pra já!

Felipe começa a se secar com a toalha.

Ajeita os cabelos e tira de uma caixinha da

mesa de centro um cortador de unhas.

Começa pelas unhas do pé. Corta quase

todas. Antes de terminar, o cortador se

estraga.

FELIPE - Que droga!

Martina aparece num robe vermelho e

estende o celular para ele:
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MARTINA - Eu pedi de calabresa. E você, o

que vai querer?

FELIPE - Bacon.

FIM
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Roteiro de Luiz Miguel do Canto Fritzen

UMA MOEDA ANTES QUE A
MORTE VENHA

RUA - EXT - TARDE 

MENDIGO (barba por fazer, touca,

descalço) implora ajuda esticando uma

caneca. Há uma placa em seu peito, ‘por

favor! Uma moeda antes que a Morte

venha’. Uma mão coloca duas moedas na

caneca. Mendigo sorri.

MULHER (vestido azul, abotoado, bolsa,

ofegante) empurra mendigo, ela corre

apressada, olhando assustada para trás,

abraçada a bolsa e tocando no botão de seu

vestido.

CÔMODO - INT - NOITE.

Quarto vazio, 3 quadros espalhados na

parede, mesa com cinzeiro e abajur.

Mulher e MORTE (23 anos, colar dourado,

boina) sentam-se.

MULHER

“Eu... Senti o botão frio em meus dedos…”
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Morte oferece para mulher lenço. Mulher

pega lenço e respira. Morte acende cigarro

e simula uma respiração para acalmar a

mulher.

MORTE

 “Por que uma necessidade de afobar? Eu

tenho todo o tempo do mundo.”

MULHER (respiração agitada)

 “Eu não quero correr muito do seu tempo.

Correr! (Mulher bate seus braços na mesa)

Era disso que eu falava, até a porta! Eu

corri até a porta…”

CASA - EXT - TARDE 

Mulher chega correndo à porta. Mulher

procura desesperada, chaves na bolsa. Som

de tiro. Assustada, Mulher soca a porta.

CÔMODO - INT - NOITE 

MORTE

“Mas por que saíste, inicialmente?

Lembro-me de haver um vírus mortal

afora.”
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MULHER

“Mortal? Se devia ter medo é de fumar,

sabe que pode morrer por isso?”

 

Morte ri baixo.

 

MORTE

“Não se preocupe comigo, dona Ju.

Continue sua história.” (Morte leva cigarro

à boca)

 

DONA JU

“Eu sei do que estou falando, garota. Eu

fumei na sua idade... (Morte sorri a fala

agressiva de dona Ju) Talvez isso até

explica os constantes apertos que sinto no

peito. Sabe, eu senti um desses na frente da

porta…”

 

 

CASA - EXT - TARDE 

Apertando peito, Dona Ju apoia-se à porta.

Ela avista chave por baixo do tapete.

Coloca-a na fechadura. Ela olha ansiosa

para trás, girando a chave. Porta abre-se.
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CÔMODO - INT - NOITE

MORTE

“Foi um excelente momento de história,

dona Ju.” (Morte sorri afetuosa, Dona Ju

assoa nariz no pano)

 

DONA JU

“Você não quer saber o final?”

 

MORTE

“Não é necessário, eu já matei parte da

minha curiosidade.” (Morte cigarro na

boca, toca com afeto mão de dona Ju

esticada à mesa, que olha confusa)

 

DONA JU

“Você já sabe o final? Isso é frustrante…,

mas nem tanto quanto esse seu cigarro!”

(Dona Ju olha rançosa para Morte)

Morte retira cigarro da boca, apaga-o no

cinzeiro. Morte levanta-se e pega seu

sobretudo na cadeira.

CASA - INT - TARDE

Por trás de Morte, colocando sobretudo,

porta abre-se rápida. Dona Ju coloca bolsa
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na mesinha e corre apressada, mas tropeça.

Felizmente, Morte a segura.

DONA JU

“Obrigada, mas quem é você? O que faz na

minha casa?”

 

MORTE

“Só alguém de passagem, como qualquer

um. Não se preocupe, eu já estou de saída.”

(Morte com sobretudo sorri calorosa e sai

pela porta aberta)

 

DONA JU (O.S)

“Espera!” (Morte volta à porta) “Eu a

acompanho até o portão.” (Dona Ju se

levanta com dificuldade da cadeira)

 

MORTE

“Agradecida. E me desculpe pelo atraso,

Dona Ju!” (Morte caminha falando até

Dona Ju em pé que pega bengala escorada

na cadeira)

 

DONA JU (ambas caminham até luz vinda

da porta aberta) 

“Por que ainda me chama de dona Ju? Pode
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 me chamar só de Juliana. E agradecida sou

eu, por sua companhia... (Juliana olha

baixo) mas poderia acelerar o passo?

Caminha como uma velha!!” (Juliana

resmunga)

 

MORTE

“Eu é que sou grata por teu tempo, Juliana.

Só não entendo ainda, essa necessidade de

afobar, é por quê? Sabias que a

inevitabilidade da vida é o que a torna tão

mágica?” (Morte tira duas moedas do bolso

e joga-as para trás, ao passar pela porta

iluminada dando apoio à Juliana)

 

JULIANA (O.S)

 “Vocês jovens, e sua obsessão pela

morte…”

Apagada, ao chão da porta aberta, está

Juliana de vestido preto com moedas em

seus olhos.
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Roteiro de João Gomes Pires

VITÓRIA

1. INT. KITNET – DIA

Escuta-se o barulho de um ventilador.

Vemos um chão de madeira com diversos

livros empilhados e com folhas com textos

impressos espalhadas. Passamos pelos pés

de uma poltrona, cujo assento está tapado

de roupas ali aglomeradas. 

Mais acima, há uma parede repleta com a

mistura de vasos de plantas pendurados e

de pôsteres de peças de teatro e filmes

brasileiros.

Vemos o ambiente por inteiro: é um

pequeno apartamento, tipo kitnet. Rodeada

pela bagunça, há uma cama com uma

mulher adormecida.

ANA, 23 anos, magra, cabelo curto,

vestindo uma regata, está dormindo ali, 

170

Menção Honrosa



destapada. Um ventilador ligado ao seu

lado esvoaça seus cabelos.

Um celular começa a tocar. Com um pulo,

Ana acorda e tenta alcançá-lo. Estica seu

braço e, tateando entre os objetos ao lado

da cama, derruba o ventilador. Pega o

telefone e atende a chamada.

  

ANA

Oi, oi, eu já... 

 

Levanta-se correndo e veste

desajeitadamente uma calça jeans que

estava na poltrona.

 

  ANA

Sim, eu tive um imprevisto mas o Uber já

tá vindo. (pausa) Tá, logo logo chego.

Tchau. 

Desliga o telefone cabisbaixa. Encara o

chão por alguns segundos, mas logo volta à

pressa de antes.

Ana – desviando dos objetos pelo piso - vai

até o balcão da cozinha, pega um bule e 
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serve-se de café enquanto mexe com
fervor no celular. Ela bebe a xícara de uma
vez só e quase se engasga. Larga a xícara
displicentemente, causando um alto
barulho do choque da porcelana com o
balcão. Ana franze as sobrancelhas,
incomodada, e arruma a xícara. Ana muda
de novo o foco de sua atenção e clica
insistentemente no celular, confusa.

Ela dá um pulo até a porta do apartamento
e abre uma bolsa que está pendurada na
maçaneta. A bolsa é tipo sacola, colorida.
Tira de lá uma carteira e, de dentro desta,
um cartão de crédito. 

Ana observa a frente e o verso do cartão,
como se checando algo. Encara seu celular.
Dá um suspiro de descontentamento e joga
o cartão no balcão.

Ana pendura a bolsa no ombro, arruma seu
cabelo desleixadamente e sai do
apartamento batendo a porta.

2. INT. ESCADAS – DIA
Ana está em uma escada estreita. Descendo 
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os degraus com pressa, ela tem que desviar
de um casal que vem subindo. Ana quase
tropeça. 

3. EXT. RUA/CALÇADA – DIA 
Ana sai do prédio e se aproxima de um
bicicletário que há em sua fachada. De 4
vagas, três estão ocupadas por bicicletas.
Ela fita a vaga vazia enquanto passa as
mãos pelos cabelos, intrigada. Ana olha
para os dois lados.

À direita, ANTÔNIO, 70 anos, de óculos,
alguns cabelos brancos, sem camisa e
expondo os pelos brancos de seu corpo,
está varrendo as folhas da calçada.

  ANTÔNIO
  Que cara de barata tonta é essa, minha

filha?
 

  ANA

  Ai, seu Antônio, minha bicicleta...
 

ANTÔNIO
Ah claro, aquele seu namorado levou ela

quando saiu mais cedo. Ele me pediu pra te 
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avisar que tu podia pedir um... Uber que
fala, né? É, esse negócio aí mesmo. Falou
também que te pagava depois. (dá uma

risadinha sacana) 
 

Ana balança a cabeça, negativamente.
 

  ANA

(falando consigo mesma) Logo hoje,
Gabriel, por quê?

 
Antônio se aproxima de Ana, inclinando a
cabeça para escutar melhor.

 
  ANTÔNIO

  Quê que é, minha filha? Resmungando
assim nem Deus ouve o que você fala.

 
Ana olha para a rua. Mais à frente, um
ônibus vai se aproximando de uma parada.

 
ANA

Parece que meu Uber chegou. Um bom dia
pro senhor.

 
Ela não espera a resposta dele e corre até a
parada. O ônibus começa a arrancar, mas
Ana o alcança antes de sua saída.
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4. INT. ÔNIBUS – DIA
Ana se depara com o ônibus cheio. Não há
onde se sentar. Desvia de algumas pessoas
entre a aglomeração e se agarra a um
suporte. Ela se escora, com um suspiro, e
balança ao ritmo do movimento do veículo.

Ana olha para trás, por cima de seus
ombros. Algumas poltronas para trás, estão
sentados lado a lado um HOMEM, 50 anos,
grande, careca, e uma MULHER, 50 anos,
mexendo no celular e com um MENINO, 6
anos, no colo.

O Homem encara Ana. Ela baixa a cabeça e
mexe em qualquer coisa dentro de sua
bolsa, evitando o contato visual. O Menino
deixa de observar a janela e também a
olha. Mas, após uma curva do ônibus, volta
a olhar para a paisagem. O Homem
continua, estático.

Ana vira-se para os lados, como se
procurasse a atenção de alguém, mas todos
estão focados em alguma outra coisa. Ana
vira-se de novo para o Homem. Os dois
passam a se encarar. 
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A Mulher ao lado do homem desliga seu
celular. Olha para ele e, em seguida, para
Ana. Ela franze as sobrancelhas e dá um
tapa no rosto dele, que faz um alto estalo. A
Mulher o repreende, lhe chama de sem
vergonha. Todos no ônibus olham para a
agitação, curiosos. O homem não olha mais
para Ana.

Ana desvia o olhar, aliviada. O ônibus para.
Enquanto vai se distanciando do som do
tumulto, Ana se esgueira de novo pela
multidão e abandona o veículo.

5. EXT. RUA/CALÇADA – DIA
Ana está em uma rua pequena e vazia. Não
há movimento ali, apenas um ou dois
carros estacionados. Ela caminha
apressada.

Ana nota algo à frente e desacelera o passo.
Aparece, no final da rua, um SUJEITO, 20
anos, alto, de óculos escuros e capuz, com
as mãos no bolso e de mochila.

O sujeito, ao vê-la, atravessa a rua. Fica no
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 mesmo lado da calçada que Ana. Ele vai ao
encontro dela. Ana olha, inutilmente, para
trás – não há ninguém. 

Ele chega até ela e gesticula.

  SUJEITO
  Vai ali pra trás do carro! Quieta!

Ana o encara estarrecida.

  SUJEITO
  Vamô, mulher, é um assalto! Te mexe,

caralho!
 

  ANA

Moço, sério, não carrego nada de valor. Eu
tô muito atrasada, por favor.

Ele tenta puxar a bolsa dela.

  SUJEITO
Vai passando tudo que tô com uma arma na

mochila.

Ana puxa de volta a bolsa bruscamente e
dá um passo para trás. O assaltante hesita. 
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 Ana arregala os olhos, muda sua postura,
empina o nariz e aponta para ele.

  ANA

  Como ousas tocar-me, ordinário?
 

  SUJEITO
  (confuso) Tá maluca, porra?

 
  ANA

Não te dirijas a mim nestes termos
obscenos! Trate vossa magnificência com o
devido pudor ou sofrerá as consequências.

 
Ele avança em direção a ela.

 
  SUJEITO

Me dá logo essa bolsa! Quer morrer,
caralho? Tá pensando que é quem?

Ana bate com o pé no chão com força e ele
se detém novamente.

  ANA

Sua majestade, a rainha! Vitória, pela graça
de Deus, do Reino Unido da Grã-Bretanha

e Irlanda, Rainha, Defensora da Fé,
Imperatriz da Índia! Tu és quem, sórdido?
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 O sujeito a encara sem saber o que fazer,
incrédulo. Ana, ainda de nariz empinado,
levanta mais a voz.

ANA

  Guardas, guardas! Aprisionem este
insolente!

Nervoso, ele começa a recuar, enquanto
olha para os lados.

  SUJEITO
  Cala a boca sua doida, meu Deus...

Ana fita o sujeito indo embora
apressadamente. Ela fica alguns segundos
imóvel, com os olhos ainda um tanto
quanto arregalados. Ana dá um grave
suspiro, se vira e também deixa a rua. 

Enquanto uma mulher, que recém surge na
rua, segue ela com o olhar, Ana vira a
esquina quase correndo. 

6. INT. TEATRO (CORREDOR) – DIA
Ana se depara com um corredor
movimentado. Ouve-se um burburinho.
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 Diversas pessoas com os mais variados
figurinos caminham por ali, dialogando
entre si e cruzando a passagem uma das
outras. 

Ana caminha pelo corredor. Recebe vários
olhares de repreensão.

Mais adiante, ADÉLIA, 45 anos, bem mais
alta que Ana, cabelo crespo, óculos de grau,
vai distribuindo papéis e ordens por onde
passa, férvida. Ao ver Ana, deixa a maioria
das folhas cair no chão.

  ADÉLIA
(olhando para as folhas) Ah, desgraça!! 
(vira-se para Ana) Ana! Onde tu tava? 

ANA

Tu nem sabe o que...
 

ADÉLIA
(interrompendo-a) Na verdade, não

interessa, vai logo pro camarim que daqui a
pouco é tua vez de entrar. Não esqueceu

das tuas falas também, né?!
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 Ana recusa os papéis que Adélia lhe
empurrava.

  ANA

  Eu já pratiquei no caminho. Não te
preocupa.

 
ADÉLIA

Como não me preocupar? Se a peça não
der certo, será a nossa última!

Ana desvia o olhar. Adélia inclina a cabeça
e olha Ana por cima dos óculos.

ADÉLIA
Tá, mas agora esquece e trate de se

apressar. Chegou tua hora de brilhar,
garota.

 
Adélia dá um beijo na testa dela e segue
seu caminho, passando por Ana. As folhas
de Adélia continuam no chão. Ana olha
para Adélia afastando-se.

7. INT. TEATRO (CAMARIM) - DIA
Não se ouve mais o burburinho. Ana está
no camarim, vendo seu reflexo no espelho.
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Só se vê ela. Está maquiada, de forte batom

vermelho, com um vestido vitoriano de

tecido adamascado também vermelho, com

detalhes brancos e dourados – típico de

uma rainha. Usa também um colar dourado

e brincos brancos.

Ana pega uma coroa no balcão à sua frente

e a ergue. Suspira. Enquanto a leva para sua

cabeça, fecha os olhos.

8. INT. TEATRO (PALCO) – DIA

Ana abre os olhos, vestindo a coroa. 

As cortinas do palco se abrem. O palco é

extenso e ela está bem em seu centro. O

cenário é um aposento real, com móveis

que combinam com as cores do vestido de

Ana. Ela caminha em frente, sob um tapete

vermelho, majestosamente. Quando passa,

sua corte ajoelha-se atrás dela. 

Ana chega em frente ao palco, cara a cara

com a plateia. Ela abre os dois braços e o

público aplaude. Ana sorri.

FIM.
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