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Projeto Trilogia Sul Invertido: laboratório de criação dramatúrgica

A Trilogia Sul Invertido: laboratório de criação dramatúrgica nasceu da

vontade de escrever textos teatrais. Essa vontade foi materializada através do

Edital Criação e Formação – Diversidade das Culturas, realizado pela

Secretaria de Estado da Cultura em Parceria com a Fundação Marcopolo, com

recursos oriundos da Lei nº 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc.

O projeto teve como objeto um laboratório de criação de três textos teatrais

inéditos, realizados por três jovens dramaturgos, todos moradores da região

sul do Estado. A criação de cada dramaturgo teve como inspiração as histórias,

culturas e especificidades dessa localidade. Cada artista teve a liberdade de

optar onde e como esse tema apareceria em sua escrita.

A ideia era que esse tema estivesse ou nas personagens, ou nas histórias, nos

contextos, nos cenários, por meio de fatos históricos, lembranças, enfim,

houve um grande leque de possibilidades para que as histórias, culturas e

especificidades da região sul do Estado emergissem nas obras.

O título da coletânea, Trilogia Sul Invertido, teve como inspiração a famosa

obra América Invertida (1943) do artista uruguaio Joaquín Torres García. O

artista, ao criar o manifesto "A Escola do Sul", destacou a ideia de que o Sul

deveria ser visto como o nosso Norte e, com isso, inverteu o mapa da América

do Sul, evidenciando a valorização da parte sul. Partindo do pressuposto que a

cartografia faz uma escolha ao determinar o que é norte ou sul, o projeto

Trilogia Sul Invertido se aventurou na inversão do mapa do Rio Grande do Sul,

com um outro olhar para a nossa posição geográfica, mudando completamente

a perspectiva do que está "abaixo" ou "acima", física e simbolicamente.

Bom mergulho ao nosso Sul, e boa leitura.

Mario Celso

(Proponente do projeto)
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Dengô: 

O encontro de Aysha e Gazânia
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 Nota da autora e caminhos para fluir 

Dengô - O encontro de Aysha e Gazânia faz parte de um conjunto de

dramaturgias decoloniais de escritas autorais que tenho aprimorado e que

denomino como "dramaturgias de ginga". São escritas poéticas que misturam

ritmo e religiosidade afro-brasileira como base para firmar a identidade

ancestral e fortalecer a continuidade da existência negra, buscando traçar um

cenário afrofuturista. O projeto consiste em desenrolar detalhes e percepções

das histórias de um jeito bastante particular e sensorial, nesta obra, com muita

abertura para entender sobre a energia de Dengô. Sendo assim, indico aqui

alguns elementos para esperar deste novo universo que vocês irão adentrar,

como uma orientação do acontecimento da dramaturgia. 

Me chamo Ingrid Duarte e minha existência cacheia volumes entre ser mulher

negra, lésbica, periférica, sonhadora e as experiências que vivencio como

atriz, diretora, dramaturga, poeta, professora de teatro e palhaça na direção da

construção da minha identidade como pessoa e artista no mundo. E como

considero a escrita uma extensão do meu corpo, digo aos leitores, que ainda

neste espiral sensorial, mergulhei em referências como: Elisa Lucinda, Tatiana

Nascimento, Liniker, Dominguinhos, Mahmundi e Emicida para emergir o tom e

a melodia desse texto. A minha entrega a esse movimento desaguou gostos,

cheiros, ritmos, cores, sensações, estranhezas e o enrolar dessas percepções,

despertou o fluxo dengô. 

Sejam todes bem-vindes ao meu particular, estejam à vontade e bom

mergulho. 

Ingrid Duarte

08



Dengo- -
O encontro de Aysha e Gazania- -

Ingrid Duarte 



CONVITE AO DENGO 
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[trilha de tambor ao fundo, água, fogo e vento]

Cena acontece como um fluxo atemporal, numa espécie de viagem a outro

estado entre o real e o espiritual, que acontece com a união de consciência da

natureza de dentro e fora.

NARRADORA: Certa vez, dentro de uma viagem espiritual, perguntei: Ayo, como

se conta uma história boa? [pausa] Ela estava sentada olhando o

rio, numa espécie de meditação ou contemplação, respirou fundo

três vezes, me olhou e sorriu com calma nos olhos e boca. 

AYO: [com muita calmaria e suavidade na voz] [respirando fundo] Tá

sentindo isso? Já parou para olhar os caminhos do rio? Não se

sabe quando começa ou termina o fluxo. [olhando para o

movimento das águas] Parece simples, mas é complexo.

[observando com calma] Parece complexo, mas é simples.

Simples é a fluidez e complexo é a expansão. [olhando pra

narradora] Em seguida, ofereceu sua mão e colocou minha

cabeça em seu colo.

AYO: [com olhos fechados, desenrolando e enrolando os cachos]

[respiração e fala no movimento fluxo das águas] É simples, filha,

para se contar uma boa história é preciso ser real. Para ser real,

precisamos viver e ouvir coisas vivas. Abrir o peito das palavras,

demonstrando afeto nas suas partilhas de sentimentos. 

Quando faz esse movimento, revela uma trama presente, envolta

de doações e trocas, como numa trança dos acontecimentos sem

começo nem fim, apenas de continuação. 

O tecer das letras vão traçando pequenos detalhes de histórias

pulsantes de energias vivas. O acontecimento real entrega e 
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movimenta perguntas de dentro, que vão saciando nos detalhes

dos tons, melodias, pausas, sussurros e intenções. Nossos corpos

vão se unindo na curiosidade de como irá terminar, pois toda a

história se reinventa e nem mesmo a contadora saberá sobre os

desdobramentos que terá dessa vez. [pausa] Tudo porque é

preciso das duas partes, palavra e boca, ouvido e atenção,

curiosidade e afeto, humildade e silêncio. [com riso leve na boca

que vai cacheando o corpo]

O que será que vai acontecer? Essa frase é cíclica como um rio e

seu fluxo. Uma cumplicidade equivalente que envolve corpos.

Pode-se contar qualquer coisa, podem ser até coisas bobas,

pequenas ou aparentemente sem importância. [precisa] A

qualidade está na troca. Mas tome cuidado, se houver exageros

ou sobras não é real. [explicando detalhadamente] Por exemplo,

se tiver detalhes demais, ficará cheio, se não houver detalhes, não

saberemos as pequenas construções. Se a intenção for

demasiada, será forçada e, sem intenção, de que adianta contar? 

O segredo está no sentir as trocas. [pequena pausa] [respiração]

É preciso vivenciar e conquistar coisas pequenas, grandes, tristes,

alegres e incríveis para contar histórias reais. Precisa estar aberta

com disponibilidade de se deixar levar, lavar, mergulhar, sentir, ou

apenas olhar, contemplar e, assim como um rio, estar pronto para

gerar vida e as liberdades necessárias para a sobrevivência da

nossa existência na Terra. 

NARRADORA: Eu levantei, olhei o rio e respirei fundo. Olhei para Ayo, disse algo

e acordei da viagem espiritual. E agora, antes de começar uma

contação de histórias, pergunto: Estão prontes para traçar laços

afetivos numa espécie de delírio coletivo com palavras, universos

e fantasias reais? "Viver é partir, voltar e repartir".

Me ergui com a consciência necessária para contar a vocês a

minha história, mas não esqueçam que o rio precisa seguir seu

fluxo e o que quero aqui é movimentar provocações. Então, eu

pergunto, qual é a sua história, marca e fluxo no mundo?
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NARRADORA: Xiiiiiiiiiii - Silêncio! Primeiro devemos ouvir nossos sons e vozes de

dentro... sussurro. Nossa pele é a marca, o entrelaçar da pele

conta-nos histórias de antes. Os poros são os respiros e o...

silêncio. Escutou? O som é sempre agradecimento pelos

ensinamentos, lutas e construções. Que nos oportunizam o

momento de agora. Aqui! [a consciência da presença] Nossa

gratidão às tramas de antes, pontes do agora. Que ainda vivem.

Portanto, peço:

-      Ô Dona da casa me dê licença

Me dê seu salão para eu vadear; [declamando]

                           -      Dona da casa me dê licença [cantando]

me dê seu salão para eu vadear;

      -      Para eu vadear

Me dê seu salão para eu vadear. 2x

[sons de tambor] Porque 

            

ABERTURA

[sons de água/vento/fogo e tambores]

Num ritual de aberturas de partes de dentro do seu universo, a narradora,

sentada de olhos fechados, respirando fundo três vezes e sentindo o seu

próprio fluxo, vai abrindo portas e se aproximando até que...
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        Se

        Exú é a porta

                    a ponte

                                 conexão

                                 Comunicação

                     O barco

                                  o encontro

                              E os dois mundos

                              Então, eu só consigo o ver como uma mulher Preta!

ATO I
 

DENGÔ HISTÓRIAS PRETAS, DENGÔ 

[trilha inspirada na música Bem bom, da Liniker]

Uma é diarista e organiza casas, sobrevivências e até algumas

pendências;

a outra trabalha nas feiras de uma cidade que é quase uma ilha e

tem a mania de esconder todo o ritmo e encanto por trás de seus

cabelos poderosos;

NARRADORA:
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tem outra que é professora de dança com nome de flor que alegra

vidas, dá movimento às histórias e traz a leveza necessária para

enfrentar realidades; 

embora seja a outra que cante nas noites emitindo sons doces

[Cantando] que nunca tocaram em sua vida, no entanto, não há

como evitar a poética brilhante do seu corpo. 

 [vibrando] Todas são mulheres negras. 

OS CORRES  

[Som de despertadores tocando e ruídos das ruas acordando que começam
baixo e vão aumentando]

Narradora fala como uma radialista

[acordando devagar] [com sensação de sonho] - O celular de

Maria toca é o despertador [gatilho susto] avisando que já são

cinco e meia da manhã. [rápido numa respiração só] Ela levanta,

com a sensação de recém ter se deitado, bota logo o café pra

passar, estende a roupa na corda e apronta a merenda e a roupa

de Inaê, sua filha. São duas mochilas. Toma café, se arruma e ajeita

Ianê. 

NARRADORA:

MARIA: Corre, filha, já estamos atrasadas pra pegar o ônibus! [respiração

de quem está com pressa]

NARRADORA: Quando o ônibus não atrasa ou não tá lotado e passa direto, chega

no ponto onde Maria e Inaê embarcam às [precisamente] 

 6h15min. Elas correm.
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NARRADORA: [como se estivesse correndo] Maria corre pra pegar outro ônibus

e chegar no trabalho a tempo de preparar outro café, mas esse... 

MARIA: [pesado, cansaço e gatilho] Vai querer o cardápio de segunda

mesmo, senhora?

 
DONA FRAN: (exagerada na soberba) - Sim, ovos mexidos e suco de abacaxi

coado, você sabe que não gosto daqueles fiapos que ficam na

boca e nos dentes. 

[voz de acolhimento da avó] Maria deixa Inaê fica com a avó que a

espera pra levar pra escola. Maria – Vê se você se comporta, tá,

filha!? 

SEU LUIZ: [amargurado] E o aluguel atrasado de novo, Gazânia?

[cansada] Cada dia da semana tem um cardápio específico pro

café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta.

[com muito prazer e leveza, mas devagar] Já Gazânia acorda

cedo, faz alguns alongamentos [narradora se alonga também] e

vai logo preparar aquele café da manhã [prazer] com frutas,

cereais e mel, [acelerando] esse é um ritual para acordar e

aguentar a rotina agitada da sua vida [acelera mais] e já deixa sua

comida ajeitada pra quando chegar, agilizar o rango para sair

novamente. [respira] Trabalha 40 horas em duas escolas, com

distância de dois busão, cê acredita? [sem acreditar] E nesse

mês o salário sai atrasado novamente. 

NARRADORA:

NARRADORA: [pontual] Ela sai pra pegar o ônibus, que passa às 6h30min. [com

tranquilidade] E a noite ela costuma usar para encontrar com

amigas e sair pra dançar, caminhar, beber aquela gelada e se

divertir. Relaxar um pouco, né. 

Aysha, [muito calma] também acorda cedo, enquanto prepara seu

café, coloca seu fone e cantarola as mesmas músicas todos os 
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Despertador para e os sons dos ruídos da rua vão diminuindo.

dias, [pausa pequena] seria muito mais chato se as músicas não

fossem autorais, [descobrindo] é como se ela cantasse o que

precisasse ouvir, tipo terapia, tá ligada? - Trabalha todos os dias

nas feiras da cidade. Pega o mesmo ônibus às 6h50min. [calmaria

de novo] E, quando chega em casa, depois de todo o barulho que

ouviu, só quer o conforto de pernas pra cima escutando suas

músicas, que agora podem ser outras, [tom doce] mas sempre

com tom romântico, poético e sentimental, porque essas

possibilitam sonhar amores.

[com emoção] E tem a Nádia, que cedo já está de pé mas, antes

do café, prepara toda a maquiagem e o figurino do turno da noite,

como quem prepara sua estreia com plateia lotada de fãs - um dia

será! Sussurra baixinho convicta do seu sonho. Pega o mesmo

ônibus às 7hs, trabalha num restaurante de dia, auxilia na cozinha

e limpa pratos, nada de glamouroso, no entanto, é na noite que o

corpo se agiganta e ela é livre pra [cantando natural] cantar toda

doçura que sonha. Este mesmo espaço vira um boteco com

música ao vivo. Esse é o gás que ajuda a continuar vivendo,

apesar de ser complicado algumas vezes. 

NARRADORA:

Sons de ruído das ruas saem, entram sons da noite na cidade.

[sistemática] Já Maria quando chega em casa, mais uma rotina na

lida da própria casa. [respira fundo] Até a hora de colocar Inaê,

sua filha, pra dormir. [com doçura, cuidado e afeto] Dorme bem,

tá!? 

Narradora muda o tom, não é mais radialista. 

NARRADORA: [respirar] Ufa… Ainda estão todes aí? [ativando curiosidade] Não

cansaram, né?
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[alegre] Porque agora vamos acalentar os corações.

NARRADORA: [suspira] Dengô é sobre afetividades negras, é a poética

escondida e explícita no sorriso de corpos negros [mais

intenção]. Dengô é sobre um encontro na encruzilhada onde fica a

banca de frutas de Aysha. [pergunta pra si] Eu já falei sobre o

encontro frutífero de Aysha e Gazânia? [pequena pausa]

[vai entendendo] Dionne Brand [fala que vai revelando] A

estratégia mais radical do corpo feminino por ele mesmo é o

corpo lésbico confessando todo desejo e fascinação por si.

ATO III
 

DENGÔÔÔÔ

[Abrindo a cortina]

[trilha instrumental da música Bem bom, da Liniker]

NARRADORA: [simplicidade na voz] Aysha é uma garota simples que trabalha

nas diversas feiras da cidade. Todos os dias tinha movimentos

[fala com movimentações], barulhos [como se tivesse muita

gente], [negociação] pechinchas e [feirante falando para uma

cliente com tom de brincadeira] aquela história de que moça

bonita não paga, mas também leva nada além do meu coração 

AYSHA E O ESPELHO 

[barulho de feira, muvuca, músicas, pessoas falando, outras vendendo alto]
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vida louca [risos]. A feira é um lugar de músicas [feirantes

gritando, vendendo], rimas improvisadas e encontros. [rápido]

Muitas pessoas passavam na banca de Aysha, mas quase ninguém

a via [intrigada], nem mesmo ela.

[Aysha tomando consciência] Tinha a certa mania de ser invisível

[Dor na consciência], [pausa] [respiração tomando coragem], até

o dia em que resolveu fazer uma simples mudança no corte de

seu cabelo. Ela não tava ligada, mas as portas estavam todas

abertas, [susto ao ver as portas se abrindo] cê é loko, mano.

[simplicidade] Seu pedido era o mesmo de sempre, porém, [com

potência] dona Édna, conhecida cabeleireira porreta, daquelas

pretas que conseguiram seu lugar. 

ALGUÉM

QUE PASSA:
[cumprimentando Édna] Dále, negona! 

NARRADORA: Que era quem costumava cuidar do cabelo de Aysha, [pensando]

decidiu sugerir algo diferente. Ela cismava em dizer que o cabelo

escondia um pouco da beleza de seus olhos.

DONA ÉDNA: [para a narradora] Cê não acha? 

NARRADORA: [susto] [olha pra Aysha e se vê nela] [introspectiva] Mas, minina,

não é que tenho essa mesma impressão também! [volta] E não

precisou muito mais do que uma atenção de irmã velha guarda

que sabe o jeito e que vive cuidando das meninas ascendendo

almas com tesouras e olhares atentos. [todes no salão olham para

Aysha] [como uma artista no momento de inspiração, Édna corta o

cabelo de Aysha] À medida que o corte ia chegando aos

momentos finais, elogios começaram a ser feitos. E Aysha, que

não estava acostumada a ser vista, [Aysha com muita vergonha]

intrigou-se com a insistência das qualidades lançadas e [tomou

coragem] resolveu se olhar. [surpresa] Foi paixão à primeira vista

uma grande surpresa.
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AYSHA: [se abrindo] Gente, eu tô muito incrível! 

AYSHA: E esse foi o dia do meu nascimento porque, agora eu realmente

me via [realce] pelo reflexo do espelho e pelos flashes das fotos. 

AYSHA: E eu tava um arraso! [vibrando]

[enxergando além do reflexo/Espiritualidade] Sobre doçuras que

escorrem em rios e deslizam pedras e rochas. Sobre lavar e

banhar. Paisagens naturalmente lindas. Transformação. Beleza.

[detalhando] Delicadeza potente. [vibrando] Vivaaa! Capacidade

de gerar vidas, alimentar gerações. E desaguar. Ora yê yê ô, mãe

Oxum. 

DENGOZIDADE DA PELE 

[trilha mais dengozin e o som de rio]

AYSHA:

NARRADORA: Aysha é uma menina tímida e silenciada que carrega na sua pele

marrom escura sonhos de libertar a gigante doçura poética de

ser, [medo] mas tem a mania de guardar tudo dentro do peito,

sem mostrar demais, embora seus olhos, quando [vibrando]

expostos ao sol, gritem energias e entreguem todo o mel de sua

alma. Mas a menina de dentro ainda estava apertada, talvez por

ouvir demais que era pequena e frágil.

NARRADORA: [comenta o momento em que a Aysha se olha com empolgação

da revelação] - E pelo reflexo se via uma menina negra de seus

agora 24 anos com um blackzão, combinando com um sorriso

aberto daqueles que te provocam riso involuntário. [Apaixonada]

Parênteses pra falar daquele sorrisão. Mermão, é fita essa preta!
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[com empolgação] E não teve jeito, depois do novo corte todes a

viam, [entendimento] porque agora ela se via! A beleza vem de

dentro. É preciso permitir que ela saia! [se vendo na Aysha] E

Aysha tava se amando com todas as portas e janelas abertas. Nem

as trancas davam conta mais de travar aquela mana. [Aysha revela

uma possibilidade para a narradora também] [respira] [continua]

Não tinha muito tempo desse afeto potente e outro afeto nunca

passou pela cabeça encantada de Aysha. 

[consequência] O seu ressurgimento foi na primavera e ela

realmente parecia florir flores de todos os formatos, cores e

cheiros. Porém, nada comparada às Gazânias. [Abertura e

expansão]

[com a alegria de quem sabe o que se é] Vento é voo, tudo o que

sopra. O que arrepia os pelos da pele. O que se sente. O que te

leva, hein? Movimento ou Brisa? É o que espalha o cheiro. Ação

viva, presente. Quem tira árvores pra dançar e vishhhh... láia láia.

[risos] Eparrey Oyá!!!

GAZÂNIA E O MOVIMENTO
 

DENGOSIDADE DA PELE 

[Trilha dengozin e o som de brisa/vento/árvores que movimentam
com o vento]

GAZÂNIA:

NARRADORA: Gazânia é dessas pretas que movimenta tudo. Entre vestidos

coloridos e um bom humor que balança o corpo solto de menina

incrível que brilha depressa e intensa, deixando no seu rastro um

cheiro de quem sabe até quando deve permanecer. De pele

marrom clara, assim como o café com leite que ela gosta, cabelos 
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GAZÂNIA: [explica pra a narradora] Uma mistura de rosa hoje e roxo

amanhã, quem sabe? [indo em direção à sala onde dará aula]

cacheados no tom [tentando explicar] de um colorido próprio... 

NARRADORA: [seguindo Gazânia] Lábios grandes proporcionais ao tamanho do

sorriso e de sua imensa alma. Os olhos escuros combinando com

o espírito leve e despretensioso, como quem diz: 

GAZÂNIA: [pra a narradora] Olha, eu não sei como será o caminho, mas me

dá a mão? Vem comigo nessa aventura do acaso e de escolhas,

que é a vida!

 
NARRADORA: [pega a mão da Gazânia e vai com ela pra sala de aula] Com

seus 29 anos e uma autenticidade capaz de revolucionar o mundo.

  
[explica na sala de aula] Gazânia é uma linda planta típica da

África do Sul. Suas pétalas possuem cores intensas, variadas e

vibrantes. São plantas resistentes, suportando muitas vezes solos

mais pobres, arenosos e, até mesmo, um tanto salinos. Quando

plantadas juntas, conseguem formar uma linda paisagem, como

uma espécie de tapete no jardim.

GAZÂNIA:

NARRADORA: [como se desse aula também] Éééé… galera, se liga nessa fita! 

GAZÂNIA: [continuando a explicação] Por isso, ela também pode ser

facilmente cultivada em vasos ou jardineiras. 

NARRADORA: [explicando] [completando a fala da Gazânia] E a grande

diferença entre a flor e a professora de dança está apenas no

grande movimento e na agitada vida dançante e alegre. Pois,

assim como a flor tem uma tonalidade forte, essa menina também

tem em seus discursos a força do lugar político que ocupa. A aula

dela é de dança, mas tem muita filosofia, política, afeto e muuuito

tempero. Gazânia é daquelas pretas que te encanta com a sutileza

e ousadia da forma como gerencia a vida. Essa mana é mó jogo de 
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beleza intelectual que cê já viu na vida, parceira! É papo de

independência pura!

GAZÂNIA:

NARRADORA:

[finalizando a aula] Apesar de serem plantas consideradas muito

resistentes, as Gazânias, quando não estão no seu habitat natural,

precisam ser cultivadas em um solo bem adubado e rico em todo

tipo de matéria orgânica, desenvolvida especificamente sob o sol,

devendo ser regada, inicialmente, com uma maior frequência.

Sobre sensibilidade e sentimentos à flor da pele. 

[saindo da aula] É aí que podemos ver a importância do encontro

com Aysha. [vibrando] Porque todo peito pode expandir. E

encontros acontecem não só de almas vivas, mas de almas

presentes. Encontros ancestrais e espirituais. Sem interpretações

coloniais, como uma dança que celebra a conexão daquele

momento no mundo. O equilíbrio acontece com o acolhimento da

simplicidade e com o saber preencher espaços incríveis.

Sons de Sirenes aparecem [polícia e ambulância]

Gazânia arruma suas coisas e canta baixinho.

"Tenho um beijo guardado pra você

No canto da boca molhada e só

Penso que é bom

Andar por aí

E a gente fica nesse bem bom"

Sons de sirenes param.

GAZÂNIA:
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Aí! Qual é o lugar do seu afeto no mundo? O quanto te afeta o

afeto? O que você faria para sentir transbordar e [pensa] permitir

perder o controle? Você já deixou o afeto te afetar, de maneira a

tirar seu senso de direção, palavras, sentido? Deixar-se afetar,

como sorrir sem controle ou rir sem saber bem o sentido de onde

apareceu tanta graça assim, do nada. Já deixou se afetar tanto que

chegou a faltar o ar e o corpo agiu de maneira estranha? [se

abrindo] Sei lá, vontade de dançar, cantar e sorrir no meio da rua

ou até mesmo gritar, [gritando] tá tudo tão bom! [rindo] É como se

parasse de sentir dor de ser e deixar flutuar. [respira fundo] Cara,

a afetividade, o afeto em atividade, é isso! Quando a vida tá

pesada, cê troca, compartilha com outre o que te incomoda e, só

de te escutar, a outra pessoa já ajuda. [suspiro] Ou então, sabe

quando toca aquele batidão [dançando] e o teu corpo começa a

vibrar movimentos e pá, como mágica, sentindo aquela música,

tudo é tão mais fácil. [rindo] Cantarolar como se fosse um cantô

profissa, aquele som mó maneiro [cantar algo]. Ééé… Essa fita

também tem o poder de mudar cenários! E batucar então, aí vish?!

Mana, cê é loko, bota aquele sambão, que até limpar a casa fica

gostoso pra caramba, não é? E eu duvido que você nunca tenha

feito alguma coisa que falei aqui e, por isso, te pergunto: O que te

conecta? Ééé… Essa parada de estar bem consigo, sabe? E mais: o

que nos conecta? Ou melhor, ou melhor: você prefere pontes,

barcos, descalços, pedaladas, mergulhos ou balões?

ATO V
 

NÓIS MAIS PARECE ILHAS E UNIVERSOS 

[trilha inspirada na música A Ordem natural das coisas, do Emicida]

NARRADORA:
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E foi numa segunda-feira, dia 13 de junho, que Maria, Gazânia e

Nádia foram à banca de Aysha. No entanto, dessa vez, todas

despertaram nos mesmos horários. [rápido] Uma pausa da corrida

rotina diária. [respiro] Foi na encruzilhada que o encontro

aconteceu. Elas se olharam e sorriram como se soubessem toda a

trajetória que teriam juntas. O caminho já tinha sido traçado e a

porta estava aberta. Os tambores alinhados tocavam e, mesmo

sem saber, elas sentiram que a potência das energias delas juntas

era maior que qualquer luta. 

No meio da multidão, dentro de uma respiração, sincronizou. E os

olhares se viram. O instante foi o encontro, depois veio o suspiro e

o alívio. Só de contar essa parada pra vocês eu consigo sentir

novamente o vento da leveza. Se liga! [respira fundo] [som de

vento] Sentiu? É Iansã levando as tensões, as dores, e a trama do

encontro posou como borboleta vermelha e preta na banca de

Aysha, mostrando o caminho que só os acordados conseguem,

após o arrepio dos pelos se deixar levar. Nesses momentos, os

risos, aparentemente clandestinos, os cachos e os crespos eram

iluminados pelo sol. O calor agradável e o colorido das frutas e das

pessoas eram paisagem. [gargalhada] Exu transbordava

gargalhadas de felicidade no sorriso e, no olho, o riso era de

encantamento, mas o som ficava a cargo de um samba [samba na

boca] [som de pandeiro, cavaquinho, repique, tantan e surdo],

compondo um fundo musical para aquela cena. O céu está

alinhado e cúmplice daquele momento, cada uma delas, Maria, 

 ATO VI
 

O ENCONTRO (DIA DE SAMBA NA FEIRA) 

[locução ao som instrumental de samba]

NARRADORA:
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Gazânia e Nádia, vinha de direções diferentes, deixando rastros,

como se traçassem riscos no chão de vários símbolos até a banca

de Aysha. Até seus corpos estarem lado a lado em frente à banca

e, quase que ao mesmo tempo, elas: 

NÁDIA: Qual é o preço do morango? 

GAZÂNIA: Gente, essa maçã vermelha tá linda demais! 

MARIA: Por favor, tem como cortar essa melancia ao meio? 

AYSHA: [percebendo o que tinha acontecido, ela sorri] Sim! 

NARRADORA: Olhares enxergando e sorrisos sorrindo. 

GAZÂNIA: Acho que falamos todas juntas!!! 

NARRADORA: Gargalham juntas, com corpo, alma e ancestralidade. E está feito!

Mermão, arrepio toda vez que conto essa cena! Mó gostosura é

estar disponível e deixar o afeto te afetar. Se liga, nisso!

[explicando] Cara, nós estamos todes profundamente ligados e

as linhas que nos conectam são várias, mas, sobretudo, estarmos

vivos, abertos e deixar fluir. Naquele momento, vários encontros

aconteceram no mesmo instante, mas apenas algumas pessoas

perceberam, porque essas estavam vivas. Mesmo nas

dificuldades da vida esses encontros podem acontecer, irmã.

[consequência] Agora, o que vai acontecer depois desse

encontro também influencia, mas essa é outra fita. [risos] Porque

aqui, nesse ato, estamos exaltando apenas abertura para afetos

de corpos disponíveis a trocas potencializadoras do bem. 

Mas aí, pra quem ficou curiose...
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NARRADORA: Sobre a intensidade e a expansão de sentimentos comandados

pelas noites à vista da lua e suas fases. Que aquieta alguns

descansos, mas que também agita festas, sons, luzes, histórias e

muita abertura pra dengar. É na noite que a dengozidade está à

espreita, prestes a tomar corpos sedentos de dengos em

atividades. Sabe do que tô falando, né? Falo daquela envolvência

quente que outra pessoa desperta. Dos paranauês afetivos que

fazem tremer as pernas. Daquela vontade [sentindo] de um

xodôzin ou xâmeguin coladin, corpo a corpo, ou lado a lado. Ah,

para, que cê sabe do que é que eu tô falando! Tá ligado, quando eu

falei pra vocês sobre as possibilidades que podem surgir depois

do afeto instalado pelo encontro? Depois de sorrisos libertos,

olhos que se enxergam e corpos disponíveis vistos. Logo após o

encontro ser gravado na memória do mundo, os corpos buscam

sempre tramar outros novos encontros. Já aconteceu com você?

Tipo, depois que cê olha pra uma pessoa de verdade, acaba

sempre vendo ela ou ele em outros rolês. Porque agora você

enxerga ela. É como se seu olho procurasse reconhecimento.

E depois do sol iluminar as almas, a lua entra no jogo com energia

trabalhada na sua potência máxima, cheia de brilho e luz

espalhando a novidade. O que eu tô querendo dizer é que depois

do encontro na feira, quando as quatro mulheres se viram,

sorriram e conversaram como se conhecessem há tempos. - Após

sentirem uma coisa estranhamente boa. - Todas tomaram o rumo

de suas casas, só que, mesmo depois de irem embora, a sensação

 

 ATO VII
 

ESSA É OUTRA FITA... XODÔZIN  

[locução ao som das músicas Preciso do teu sorriso e Onde está você, de
Dominguinhos]
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ficou atravessada nos corpos, sabe? E naquela semana, durante

todos os dias, fez sol e, até nas noites, se buscou o quentinho. Mas

vamos passar logo para a sexta-feira. Depois de recolher as frutas

e ervas da banca e se organizar pra ir embora, enquanto percorria

seu caminho de mochila nas costas na normalidade, Aysha

escutou um som que parecia um forrózin. [procurando o som] E

parece que logo mais à frente tinha um pequeno grupo de

músicos fazendo aquele som na rua.

AYSHA: [pensa alto] Ué por que não!? 

NARRADORA: Vai se aproximando para olhar mais de perto e eram quatro

mulheres tocando e cantando. Tinha algumas pessoas dançando e

cantando na empolgação que só uma sexta quente, regada a

bebida, pode proporcionar. Um riso escapa e a energia acaba

contagiando a moça tímida que contém sua empolgação

segurando sua mochila. Os olhos reparam ao redor, quando… 

AYSHA: [fala pra si] Peraí, eu conheço aquela… 

GAZÂNIA: Ei, moça da feira! Vem pra cá dançar, mulér. Tá muito bom esse

forrózin, vem cá! 

NARRADORA: Todes olham para a Aysha, que fica mais tímida ainda. Era Gazânia

que insistia em chamá-la! 

AYSHA: [tímida] Ah, oi! [movimentando a mão sem graça] Não, não, tô

bem aqui, obrigada! 

Quando uma empolgação maior toma o corpo de Gazânia ela vai

até Aysha e a pega pela mão trazendo para o meio onde as

pessoas dançavam soltas [o som vai aumentando, elas estão

mais perto do grupo de mulheres que tocava]. O coração da

Aysha dispara e, quando acham um espacinho, começam a

dançar.

NARRADORA:
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Vai menina, se solta. É impossível alguém não gostar de forró. 

AYSHA:

NARRADORA:

GAZÂNIA:

Gazânia falava isso sorrindo e sendo levada pelo som. 

Aysha! Eu me chamo Aysha! 

NARRADORA: Ainda dura e muito envergonhada, Aysha se arrisca a dar uns

passinhos pequenos. Gazânia, canta empolgada. [Pois viver sem

você; É viver pra chorar]

Eu gosto desse nome! GAZÂNIA:

NARRADORA: Gazânia canta com um copo de cerveja na mão e até o líquido

parece contagiado pela moça. 

Dança comigo, Aysha! Te solta que hoje é sexta e nós estamos

vivas e somos lindas! 

GAZÂNIA:

NARRADORA: Gazânia oferece a bebida para Aysha, que aceita e até se permite

soltar um pouco mais o corpo. E as duas ficam ali dançando, se

olhando e rindo. [Som fica mais alto, cantando a música] Espera

meu amor; Fica meu amor... Aos poucos Aysha ia se soltando e

parecia que, a cada momento que se olhavam, elas conversavam,

mesmo não trocando outras palavras [som mais alto, cantando] E

onde quer que você vá; Seja aonde for; Me leva, me leva... E Aysha

foi se soltando, sorrindo e se permitindo estar ali, sentindo a

música no corpo. Gazânia empolgadíssima dançava

incansavelmente, bebendo e cantando. As duas dançavam como

quem conversa e o som ia libertando e abrindo portas e janelas -

Diz amor que eu vou; Me leva, me leva... Ficaram ali até o final e

comandaram o coro pedindo bis. A banda acata o pedido, toca

mais duas músicas e as duas aproveitam cada segundo de cada

momento, com atenção de viver cada vibração sonora e, embora

tenha parecido durar pouco todo aquele acontecimento, se tinha

impressão de que só naquele espaço se viveu de fato. Tudo fazia

muito sentido. E, quando acabou o show ali, as duas ficaram mais 
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alguns minutos paradas, como se não quisessem aceitar ter que ir

embora. Depois disso, as duas se olharam por um tempo, talvez

horas, dias ou uma vida inteira relutantes em se despedir.

GAZÂNIA:

NARRADORA:

Então, Gazânia né?! Acho que conheço um lugar.          

AYSHA: Como você se chama? 

Suspiro de cansaço de alguém que dançou muito. 

É Gazânia. Olha, você não acha que precisamos aproveitar mais

essa noite? Sei lá. Cê conhece algum lugar massa, mas que não

seja caro? [as duas pensam instantes]

AYSHA:

[ao som de pagode partido alto, som de festa]

 ATO VIII
 

DESAGUAR ÁGUAS, OLHARES, ENERGIAS E PERCEPÇÕES DO
MOVIMENTO 

NARRADORA: Nesse ato, muita coisa poderia ser dita tanto sobre o lugar para

onde foram as meninas na tentativa de fazer a noite se estender,

quanto sobre as possíveis trocas de palavras de suas bocas, mas

não irei me ater somente nesses acontecimentos visíveis. Muita

coisa acontecia e aconteceu naquela noite. E o que tentarei

colocar aqui faz parte de uma descrição registrada pela lua.

Talvez eu comece falando dos silêncios contidos na movimentada

madrugada. Sim, tinha som ao vivo, muitas pessoas conversando,

porém, havia muitos silêncios presos, como por exemplo, o

silêncio de um dos tocadores do grupo de pagode que tocava ali.  



30

Jairo era o violonista, mas quem tocava mesmo era Lurdes no seu

coração, disparando uma paixão enlouquecedora no seu corpo.

Ele olhava para ela como quem quisesse falar algo. Porém, devido

ao número de pessoas no recinto, opta por silenciar seu desejo. E

a Lurdes, que trabalhava na banca de cerveja e fritinhos, e olhava

para as pessoas que compraram seus quitutes e que pareciam

achar tudo muito gostoso. Ela gostaria de perguntar o que eles

estavam achando e quem sabe alimentar seu ego que a TPM

diminuía a quase nada, mas segurou. [suspira] Tinha o Francisco,

que tava louco pra ir pro meio da pista de dança e arrasar como

sempre quis, mas... o que os outros falariam? Mais uma vez ele

ignora o fogo da sua alma iluminada. E tem a Lúcia, que queria

pedir pra tocarem uma música que faz ela relembrar a

adolescência, pra ela cantar, chorar e extravasar tudo que tinha

dentro como se não houvesse amanhã, mas se mantém sentada

tomando sua breja e engolindo suas vontades. Pra finalizar a

análise dos silêncios, está Aysha e sua vontade de falar tanta

coisa. Porém, depois dos silêncios descritos, quero falar sobre as

pequenas gentilezas que apareceram ali… Mas, pra isso, solta

aquele som. E explode um pagodão! [banda canta] - La la laia laia

laia … palma da mão, palma da mão

Até que uma hora, com o coração disparado, Jairo rompe a

camada espessa do medo, se permite ser vulnerável e resolve

declarar sua paixão num ato corajoso. No microfone, ele fala. 

JAIRO: [com o coração disparado] Essa próxima música eu queria

dedicar à Lurdes e dizer que: - Eu te gosto muito, mulér! 

Geral comenta [- Ih, olha o Jairo, caidão!]

Tensão no ar 

Risos preocupados e outros surpresos
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NARRADORA: A banda espera a resposta da Lurdes pra começar a tocar

novamente. Até o tocador de pandeiro, que tava meio distraído,

ergue seu corpo e fica atento.

Depois de alguns risos, todes olham para Lurdes que grita: - Oh,

homi, eu também te gosto muito, [pequena pausa] da mesma

forma que gosto do Emanuel, do Alexandre, do Jurandir e da

Antônia... 

NARRADORA: Todos se surpreendem de novo [a galera da banda se comunica

com olhos e boca]. - Eitaaaa! Vish, agora eu quero ver. Jairo

arregala o olho e congela. O moço do surdo leva as mãos à

cabeça. - Caramba! Mas Lurdes continua: - Eu tô brincando, homi!

Vai dar é casório bom o nosso! Todos gritam de felicidade e alívio,

principalmente e inclusive, Jairo. Geral vibra: Jairo, Jairo, Jairo! O

moço do surdo conta. Um… dois... Um, dois, três. Vai... A música

começa e todos sorriem. [respira] Mal sabiam eles que tinham

aberto a porta da coragem e que os dois escancararam uma

energia que abria frestas e, junto com a música, ia entrando no

povo todo. E o povo todo foi se abrindo. Num impulso dessa

abertura, Lúcia levanta do banco, vai pra frente do palco, ergue o

copo e grita: - Então a próxima música é minha! O grupo todo e as

pessoas se animam mais ainda. Aeeeee!!! E até Francisco entra

nessa onda, se levanta, olha pra Lúcia e diz: - Você canta e eu

danço! Os dois batem as mãos, com sorrisos como se fossem

amigos antigos. E quando a energia chega na Aysha, ela sorri, olha

pra Gazânia, pega uma de suas mãos, suspira e diz: Obrigada por

me enxergar! As duas se abraçam e dançam. E o sambão come

solto. 
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[trilha instrumental da música Bem bom, da Liniker]

O ATREVIMENTO DA POESIA CRESPA E CACHEADA
 

    O TRAÇO DO AFETO PRETO NO CORPO

NARRADORA: Eu poderia falar de várias outras pessoas que tiveram suas almas

escancaradas para que o desejo desenrolasse pequenas sutilezas

do ser de cada pessoa. Foram tantas possibilidades que

apareceram, que eu tive a sensação de que uma enorme onda de

positividade, identidade e dengosidade havia sacudido o mundo,

fazendo dele um lugar melhor. No entanto, de todas as belezas

que apareceram, a cena das duas meninas sentadas, conversando

no meio daquela madrugada estrelada e positiva, era a energia

que nos sossega a alma e nos alimenta. A cumplicidade daqueles

corpos enchia meu peito de coragem. Aquele papo era de

desembaraçar os cabelos e de fazer borbulhar a boca do

estômago até o cacho solto. Desenrolando a vida, encrespando

histórias de quando eram pretinhas e suas tranças de inúmeros

formatos, tamanhos e cores. Mas que agora preferiam cachear e

afirmar a praticidade do ser, mesmo que isso significasse algo

como desafiar o mundo. A conversa íntima ia abrindo histórias de

tantas cores e formatos que eu não sei dizer se passaram horas,

dias, meses ou algum ponto da vida. O que posso dizer é que

naquela noite o peito já sabia, no entanto, o óbvio também precisa

ser dito. E nas mãos entrelaçadas, dois tons de marrom que se

combinam e que na mistura vibravam outras cores possíveis e

expandiam. 

A cena toda tava tão interessante que até esqueci de prestar

atenção no diálogo das meninas. A última coisa que lembro é da

Gazânia falando: - Tá tudo tão bom! 
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[som da madrugada e do rio]

 ATO X 
 

NEM TODO O SILÊNCIO PRECISA SER EXPLÍCITO 

NARRADORA: Para você que ficou curiose com a conversa que rolou e que não

consegui prestar atenção, eu vou fazer a leitura de tudo que não

precisou ser dito em homenagem à presença de ser/estar. 

GAZÂNIA: [enquanto olha para o rosto de Aysha] Se tudo à nossa volta não

fosse o suficiente para o entendimento do momento, eu diria que,

olhando nos teus olhos cor de mel, eu vejo uma parte minha que

eu buscava sem saber que era preciso, é um fio cacheado e solto

que fala com tanta luta sobre aberturas de caminhos, que me

escancarou o deliciar calmo da textura da sua boca. E agora eu

sei! 

AYSHA: [olhando a palma da mão de Gazânia] Se eu tivesse a pretensão

de ler nossos corpos nesse instante, talvez eu diria que nossos

olhos estão incrivelmente abertos para o mundo, assim como a

natureza que nos fala sobre conexões e agoras, eu sento na

grama verde das horas conversadas e você me ensina que não

precisa ser desconfortável nem sentir dor. 

GAZÂNIA: [olhando a calmaria do rio] E é isso mesmo! Sem fim ou qualquer

necessidade de pertencimento absurda que a ansiedade

sistêmica pudesse submeter em nossos corpos... Na água, o

tempo não tem mais o peso do relógio. 

AYSHA: [olhando o tamanho da árvore do outro lado do rio] E é nesse

movimento que falo sobre afeto preto, preta. Na cumplicidade

livre de ser. Encontros tranquilos... 
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NARRADORA: No silêncio, depois dos pensamentos sobre se tinha mesmo a

necessidade de soltar essas palavras tentativas, olharam pra

dentro e pensaram algo na direção de cura. No cenário verde,

uma brisa leve quase soa, pra levar um suspiro, deixando um riso

de boca e alma. E a única coisa que as duas falaram é: - Eu gosto

disso! [Gargalham]

[Trilha inspirada na música Leve, da Mahmundi]

EXISTÊNCIAS VIVAS DE PROPÓSITO SÃO COMO O RIO, FLUÍDO 

NARRADORA: [introspectiva e reflexiva] Nos corpos das mulheres pretas

ocupam muitas dores, marcas de lutas ancestrais, banzo, mas

hoje, hoje eu fico com o intenso e potente dengo que, depois do

encontro, movimentou corpos, energias e liberdades do sentir e

ser. Foi na cumplicidade de olhos atentos e na vibração das cores

que a ponte da afetividade se instalou na noite dos corações

sedentos. 

[pausa] E eu fui tanto que agora me falta tão pouco pra ser.

Ah! E no caminho pra casa ainda teve mais um encontro, o de

Maria e Nádia num barzinho ali perto. Mas essa história vai ficar

pra outra hora. 

 O FIM É SÓ UM PONTO NO TEXTO
 

O GOSTO DO ENCONTRO DE AYSHA E GAZÂNIA 

[Trilha inspirada na música Leve, da Mahmundi]
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NARRADORA: Entre frutas, plantas, cores e movimento, no final, fica apenas o

gosto do encontro de olhares, sorrisos penetrantes e o suor do

corpo que fazem dos dedos escorregadios e eletrizantes. 

Maçãs vermelhas e pêssegos amarelos, quando amadurecidos,

deixam o doce saudável de como pode ser a vida. Nada fora

desse panorama de facilidades, não aqui. O que há além desse

sentido não está visível e o que Aysha e Gazânia deixam é a

grandeza das sementes plantadas através das aberturas que

foram escancaradas propositalmente com essa narrativa. E sim!

Eu também sou teus rios, mas ainda quero saber: Que gosto ficou

atravessado no teu corpo? 

A essência da revolução está na potência do amor-próprio (se

olhe) e das conexões (expanda)!

QUE EXÚ ABRA CAMINHOS PARA CONTAR A SUA HISTÓRIA!

 AXÉ E ATÉ BREVE!

FIM
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PERSONAGENS: TERRITÓRIOS DO FLUXO DENGÔ 

[trilha instrumental da música Bem bom, da Liniker]

NARRADORA: É uma pessoa que busca preencher seus espaços de consciência

para se tornar própria e real. Enquanto não está completa, pode se

tornar qualquer pessoa desde a radialista de várias rádios da

cidade, a motorista do ônibus que as personagens pegam e até

mesmo na forma de um fluxo espiritual que atravessa gerações. O

que se sabe é que ela é uma mulher e que a abertura do seu

corpo faz com que ela enxergue e perceba coisas nem sempre

vistas na rotina dos dias. O fato dela não ser, ainda, faz do seu

corpo um movimento aberto descobrindo possibilidades livres na

qual ela queira existir. Elemento Terra.

AYO: É o nome dado à guia espiritual que aconselha a narradora. Ayo

vive no meio entre dimensões do ancestral, o passado e a

presença do agora. Tem forma de uma senhorinha sábia que vive

à beira do rio pertinho do verde da grama ao lado de uma árvore

alta e grossa. E mesmo que esse seja o lugar do encontro com a

narradora, Ayo está sempre dentro dos fluxos recorrentes de

respirações conscientes.

AYSHA: Trabalha numa banca de frutas e ervas nas feiras da cidade do Rio

Grande, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul. Banhada

pela Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos e pelo Oceano Atlântico. Ainda

no revezamento interno de menina/mulher de tom marrom

escuro. Com seus 24 anos de idade, agora vive aparente frente ao

reflexo, sendo possível enxergar a beleza de seu sorriso lindo e

do seu black grandão. De temperamento melancólico amarelo,

gosta de escutar músicas românticas, de cantar, de escrever

poesias e até se atreve a compor algumas músicas, mas não tem 
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o costume de compartilhar suas coisas. Parece ser tímida, mas na

verdade é só um jeito mais reservado. Sua primeira paixão foi uma

menina da sua sala de aula na sétima série e foi daquelas que tira

o chão. Ela já tinha gostado de outras meninas, - mas essa marcou

demais - seu nome é Jamila, a menina negra mais atrevida que

Aysha havia conhecido, inclusive foi seu primeiro beijo secreto.

Um selinho que fez disparar seu coração, numa das poucas festas

de aniversário fora do círculo familiar que Aysha apareceu. O

amor era tanto que se transformaram em melhores amigas e, hoje,

conversam sempre sobre várias coisas. Aysha preserva poucos

amigos.

Ela foi criada por sua tia Deise e a avó Marlete, não se sabe muito

sobre sua mãe biológica. Sua vida sempre foi em volta da banca

de frutas e ervas na feira, lugar onde trabalha ainda com sua tia e

avó. Ela mora numa quitinete de três cômodos, no mesmo bairro

da sua tia e avó, que moram juntas.

Aysha sempre gostou de aprender, mas nunca teve uma relação

saudável com a escola, pois foi lá que teve seus primeiros

enfrentamentos racistas, machistas e lesbofóbicos. Com isso,

somado a sua vida simples, ela não tem muitos planos para sua

vida. Pensa em fazer faculdade, mas nada a agrada tanto. Gostaria

mesmo era de poder fazer um curso em que ela pudesse estudar

sobre frutas, flores, ervas, árvores e poesia verdes e

amadurecidas. Tem um grande sonho, até de ter uma livraria num

lugar verde com flores e árvores, para que também pudesse

estimular as pessoas a terem uma relação mais saudável com o

corpo de modo a sincronizar a natureza e a organicidade dos

corpos. Ela ama a simplicidade de poder trabalhar na banca da

feira junto com sua tia Deise e sua avó Marlene. É uma menina

doce, desde os olhos mel, que vão escurecendo um pouco os

crespos castanhos mesclados entre claros e escuros, que

encantam a alma com calma de quem sonha. Elemento Água.
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Mulher negra com alma de menina solta. Professora de dança e

bailarina dos ventos de 29 anos de idade, trampa em duas escolas

e embora o corre grande, ela se amarra muito em dar aulas sobre

dança, arte e política. Gazânia é o próprio movimento em pessoa.

Filha de um pai vendedor ambulante e fotógrafo, nascido no Haiti,

que veio refugiado para a cidade de Rio Grande/RS, e de uma

mãe carioca de Duque de Caxias/RJ, professora de literatura. Os

pais de Gazânia se conheceram numa viagem que os dois fizeram

pra Salvador/BA. E, quando ela nasceu, ganhou o nome de uma

flor típica da África do sul. (são várias as paisagens, solos e

movimentos num ser só). Gazânia fez faculdade de Dança

enquanto morava com sua mãe no Rio de Janeiro. Depois de

formada, começou a fazer concursos para exercer a profissão, e

umas das cidades escolhidas foi Rio Grande, como uma tentativa

de aproximação de seu pai, com o qual ela não teve muito contato

depois da infância. 

Gazânia é multiartista supertalentosa, comunicativa e solta. Tem

uma facilidade de preencher e esvaziar espaços. Dona de sorrisos

e energias contagiantes, ativista do movimento negro feminista,

inundada de posicionamentos políticos, independência e uma

ousadia de ser tão autêntica que chega a parecer estranhamente

encantadora. De cabelos cacheados, na cor de um tom que beira

quase um roxo ontem, hoje quase rosa e, quem sabe, azul amanhã

- enrolados num lenço ou turbante mais colorido ainda. Com a

intensidade e curiosidade de quem tem pressa de devorar o

mundo inteiro ainda nessa vida. 

Sonha em espalhar arte e provocações para estimular as pessoas

através da dança a se conhecerem e habitarem seus corpos. Ama

provar comidas novas, e não pode ficar sem sol, café e cerveja

por muito tempo - há boatos de que esses sejam o segredo de

sua energia. No seu profundo íntimo, ela tem dúvidas sobre

permanências e calmarias, mas vive na urgência de festas, bons

encontros e conversas. Tem nome de flor e é puro movimento.

Elemento Ar.

GAZÂNIA:



39

Mulher preta, cabeleireira e grande referência do bairro, com

seus 57 anos, é filha de Iemanjá. Bate cabeça com fé de um

coração gigante de afeto, que é retribuído pelos inúmeros

moradores do bairro. Seu salão não é só referência em cortes,

hidratação, manicure, pedicure, reconstrução capilar, não, vai

além disso, pois é lá que os seus clientes são aconselhados e

encorajados pelos funcionários e pela própria Édna, que se

orgulha muito do espaço e da vida que leva. 

DONA ÉDNA:

MARIA: Mulher negra escura de 32 anos, trabalha como diarista na casa

da Dona Fran. Mãe solo, cria sua filha com ajuda da sua mãe. Maria

tem sonhos, mas, depois da chegada de Inaê, foram deixados de

lado, por conta da corrida rotina de cuidar da casa, dar atenção

para a filha e trabalhar para sustento. Elemento Terra.

INAÊ: Filha da Maria, pequena Inaê de 7 anos. (Semente)

Mulher negra retinta de 26 anos, trabalha num restaurante de dia

como auxiliar de cozinha e, à noite, brilha como cantora, cantando

e encantando todes com a força da sua presença que mistura

muito estilo e talento. Sua vida não tem sido muito doce, mesmo

assim ela emite esse gosto nas notas e melodias. Elemento Fogo.

 

NÁDIA:

Patroa da Maria. Grande empresária de uma rede de veículos que

herdou do pai, proprietária de inúmeros imóveis da cidade de Rio

Grande e região, mas que não tem condições de assinar a carteira

de sua "diarista" que trabalha todos os dias na sua casa. 

DONA FRAN:

Dono do imóvel em que Gazânia mora de aluguel. Um senhor

aposentado e amargurado.

SEU LUIZ:

JAIRO: Violonista da banda de pagode Swingaê. Homem negro de 26

anos, que sonha com grandes turnês pelo Brasil e com

reconhecimento do público. Também trabalha como motoboy

para reforçar sua renda, que não é muito larga. Conhece Lurdes

desde o ensino médio e sempre foi apaixonado por ela.
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Mulher negra clara de 23 anos. Trabalha na banca de quitutes

junto com sua mãe, também cursa o segundo semestre de

gastronomia na faculdade. Sua vida é suada e uma correria

grande, mas sonha com seu restaurante próprio cheio de ideias

novas e com shows de banda ao vivo. Ultimamente seu lugar de

descanso tem sido quando encontra Jairo. 

LURDES:

LÚCIA: Mulher negra escura de 37 anos. Trabalha como professora de

matemática em uma escola pública do município. Viúva e mãe de

dois filhos adolescentes.

FRANCISCO: Homem negro de 39 anos. Trabalha em um escritório de

contabilidade num bairro próximo ao centro da cidade. É formado

em Engenharia da computação, mas vive um grande dilema sobre

quem realmente é e o que quer exercer como profissional. No

foco da confusão do seu viver, está sua sexualidade mal

compreendida por ele e pela sociedade.  

ALGUÉM QUE

PASSA:
Cliente antigo da Dona Édna.

Dedico esta dramaturgia a todas mulheres que me atravessaram e me

expandiram!
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Sobre a autora

Ingrid Duarte

Formada em Teatro-Licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Trabalhou durante cinco anos no projeto de extensão "Quilombo das Artes" e

"Teatro na escola", como ministrante de oficinas de teatro e dança nos bairros

Navegantes, da cidade de Pelotas, e também nas cidades de Pedro Osório e

Cerrito/RS (entre os anos de 2010 a 2015) trabalhos que fortaleceram e

validaram sua formação como ARTE EDUCADORA. Participou de inúmeras

oficinas de aperfeiçoamento de técnicas de atriz como: dramaturgia,

improvisação, dança contemporânea, canto, clown, bufão, tambor, literatura,

contação de histórias, palhaçaria e escritas negras.

Atuou em várias peças como atriz, diretora e dramaturga. Foi uma das criadoras

da Cia. de Artes Aleatórios, na qual trabalhava com peças teatrais, oficinas,

stand up comedy, improviso, dança e animações em festas. Foi intérprete

criadora no espetáculo infantil de dança contemporânea Algodão doce. Fez

parte do grupo pelotense Tholl, atuando como atriz no espetáculo Circo de

Bonecos, além de ter sido professora de teatro e expressão corporal no mesmo

espaço. Voltou a ser arte-educadora de teatro na EMEI Casa da Criança Dr.

Augusto Duprat, em Rio Grande, durante três anos, lecionando para crianças de

3 a 6 anos de idade. Ainda é importante ressaltar os cursos que fez sobre

filosofia africana, sobre religiões afro brasileiras, teatro negro, dramaturgia 
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preta e também sobre mulheres negras, políticas e estratégias do povo negro,

pois foram esses movimentos que fortaleceram sua identidade e que dão

horizonte e reflexão do tipo de artista que é/está hoje.

Atualmente, é ativista do movimento feminista preto, atriz, encenadora,

dramaturga e produtora da Companhia Teatral Filhas de Tereza. O espaço e

coletivo se dedica há mais de quatro anos à pesquisa (ação) sobre o Teatro

Negro e aprofundamentos e criação de teorias próprias de éticas e estéticas do

teatro preto, levando à cena espetáculos que nomeiam como estéticas do

Afrontamento e Afrocinas (para passar adiante conhecimentos). Desde o início

da pandemia de COVID-19, a artista entrou em um processo de auto

significação ou autodefinição de vida, que chama de AYO XIRE, um projeto

íntimo, poético e livre que fala sobre expansão e liberdade dos EUS de si, entre

a palhaça Balestina até espiritualidade Tereza, de Dengos (afetividade), às

escritas de gingas e tudo sobre o que quer deixar para o mundo (identidade e

marca), dividido em 5 Experimentos AfroCênicos Afrofuturistas para Atravessar

tempos PANDÊMICOS. Os projetos pesquisam o ritmo das tradições orais, das

poesias pretas e de religiosidades de matriz africana para criação de contações

de histórias, audiolivros, E-books animados, zines e, futuramente, peças teatrais,

em busca de maior CONEXÃO ANCESTRAL e consciência do seu eu presente

no mundo.
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Quadrado de três pontas
ou 

O que se passa entre o oi e o adeus para a despedida doer tanto?
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Ler é alimentar-se com os olhos
 

Se tem uma coisa que amo imensamente, é comer. Melhor ainda se for uma

comida muito bem feita, repleta de sabores. Mas não é exatamente sobre comida

que pretendo falar, e sim do ato de preparar algo para se deliciar, ou, mais

especificamente, do que eu preparei para você saborear, cara pessoa leitora.

Para esse texto, pensei em alguns sabores, uns mais comuns e cotidianos, outros

com leves e suaves toques pessoais (como as típicas comidas de vó e suas

peculiaridades).

Queria escrever sobre as ruas de Pelotas, definir um trajeto, traçar uma rota a ser

seguida pelas personagens e que você pudesse, de certa forma, caminhar junto.

E que evidenciasse ou mencionasse ruas e lugares habituais para quem

vive/viveu na cidade. Esse foi meu primeiro ingrediente. 

Outro elemento adicionado foi a forte presença dos estudantes universitários em

Pelotas. Essa é uma parte importante para o universo criado, visto que todas as

personagens pertencem a esse grupo e, assim, os trajetos percorridos, os

lugares visitados, certos detalhes do modo de falar e algumas gírias são

características do cotidiano de muitos jovens adultos universitários. Se esse

preparo desejava utilizar utensílios para mexer, ordenar, misturar a história,

certamente o contexto das personagens foi muito bem servido para esse fim.

Um detalhe que gostaria de sublinhar diz respeito a uma grande parcela de

estudantes vindos de outros lugares do Brasil. Inclusive eu que,

coincidentemente (ou não), também vim morar em Pelotas para cursar uma

graduação em uma universidade pública, gratuita e de qualidade, assim como a

personagem Pedro. Isso fez com que eu desse pequenas doses de memórias

pessoais a ele, lembranças de acontecimentos que vivenciei e pensamentos que

tive ao chegar na cidade.

Para engrossar o caldo, misturei mais algumas memórias, umas coletivas, outras 
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da minha querida amiga Caju (obrigado por contribuir). Espalhei esses detalhes

entre as personagens e em diversas falas, pensamentos e acontecimentos da

história. Com isso, não se sabe onde começam ou onde terminam todas essas

vivências reais. Fato é que tudo faz parte desse prato ficcional.

E como último elemento, optei por finalizar com uma familiar trama de amor (se a

comida fica melhor ainda quando se coloca amor...). Dentro desse universo, a

amizade e as paixões são pontos viscerais para se estabelecer vínculos com uma

cidade. São os laços e as experiências vividas com e a partir deles que

potencializam as visões sobre um determinado lugar e que, em um momento de

despedida, sem sombra de dúvidas, constituem um peso significativo, a ponto de

dividir entre desejar ficar e querer partir.

É a partir dessa combinação que surge Quadrado de três pontas, um texto criado

como uma singela homenagem a Pelotas, aos estudantes universitários, às

vivências na cidade, às amizades que fiz e ao amor que aqui encontrei (te amo,

Fernanda). Espero que apreciem e se deliciem com a leitura.

Bon appétit ! (Bom apetite!)

Mario Celso



Quadrado de 
tres pontas

O que se passa entre o oi e o adeus para

a despedida doer tanto ?

Mario Celso

- -

ou
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QUADRADO DE TRÊS PONTAS
OU 

O QUE SE PASSA ENTRE O OI E O ADEUS PARA A DESPEDIDA DOER TANTO?

Pedro

Clara

Fifo

Gus

 

Personagens
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QUANDO O SENTIMENTO BATE, QUEM É QUE APANHA?

Sabe aquelas cidades que encantam a gente? Que cada

pedacinho, cada dia vivido, cada rua, árvore ou calçada marca a

vida da gente? Pois é... com certeza, não é Pelotas. Aqui é úmido –

dizem que é a segunda cidade mais úmida do mundo, ficando

atrás só de Londres (é exagero, mas dizem). Aqui a gente passa

metade do ano cozinhando de calor, um calor abafado, como se

estivesse em uma sauna a vapor, e a outra metade correndo risco

de perder os dedos dos pés de tanto frio. Se chove mais de trinta

minutos seguidos, as ruas enchem, os carros boiam e os

pedestres praticamente nadam. Fora a energia que, quando cai,

demora hooooras para voltar, ou seja: no frio, adeus banho quente;

no calor, bye-bye ventilador ou ar-condicionado. 

É uma cidade grande demais pra ser uma das cidadezinhas do

interior do Estado, mas muito pequena pra se comparar com uma

capital. Aqui, tem a tão falada Praia do Laranjal, que nada mais é do

que uma faixa de areia com a Lagoa dos Patos (isso mesmo, é

água doce!). E, desde que pisei nesse lugar pela primeira vez,

penso "isso não é praia!", mas com o tempo, você se acostuma

com essa experiência e chega até a bater aquele sentimento de

"hmmm, que delícia, sente essa maresia!". Enfim, mesmo assim,

com tudo isso, seria injusto pensar que ela não me marcou. Foram

cinco anos. Isso é praticamente metade da vida do meu irmão...

Arriscaria dizer que foram os cinco anos mais intensos da minha

vida...

Sinto que dentro de mim existe um sentimento bizarro de amor e

ódio por esse pedaço de chão, um sentimento que não possui

nome e é quase impossível descrevê-lo, mas que aperta o

coração e sufoca a alma. As pessoas que encontrei por aqui, os 

PEDRO:
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vínculos, os laços, o que faço com isso? Já não farão mais parte do

meu dia a dia... É uma parte que fica e outra que se vai. E a gente

só se encontra face a face com esse sentimento no último dia.

Aliás, o que a gente faz no último dia? E como sabemos que é,

realmente, o último?

Porra! Eu fico puta, sabe!? Toda vez é isso, a gente marca um

lugar, um horário, e esse guri de merda não aparece! Olha, eu me

supero, até hoje não sei como ainda sou amiga dele. E vocês

passam a mão ainda...

AH SE ESSE ZÉ FALASSE... 
21h30min

CLARA:

Tá, ô brabreza! Calma teu coração, tu sabe como ele é.FIFO:

É, Clarinha, relaxa meu! É o último dia do cara. O negócio é

esperar e ver o que ele vai querer fazer.

GUS:

Tá vendo...? Vocês sempre ficam do lado dele.CLARA:

Por que tu não vai agilizando as coisas? Cada um já bota uma

intéra e pegamos um vinho pra abrir a noite. Vê com o Bira quanto

tá.

GUS:

Pô, galera, pior que eu tô mal de money, tenho dois e cinquenta

pra intéra, o resto é meu almoço da semana.

FIFO:

Capaz, mano, nem te esquenta, a gente dá um jeito. Tu sabe, né,

quem tá no rolê, tá no rolê, e é isso.

GUS:

Pode crê! Valeu, mano...FIFO:
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Clara sai.

Sabe o que seria tri afudê? Passar essa última noite pela rua, sem

rumo, tá ligado? Igual a gente fazia no primeiro ano do Pedrim.

FIFO:

Capaz, merece!GUS:

Tá, vou ver com o Bira quanto tá o vinho, mas já quero deixar claro

que, quando o Pedro chegar, ele vai pagar sozinho!

CLARA:

Certo que sim! Mas é isso né, tu sabe como o Pedrim é chato com

isso, ainda mais que a Clarinha tá junto.

GUS:

Pois é... Mas a tentiada é livre, né!?FIFO:

Pedro chega como quem não quisesse partir, como se ficar fosse a única

opção.

PEDRO: Salveeeee!

Quem é vivo sempre aparece! Nem parece que queria nos ver

pela última vez!

GUS:

Dale, meu cupincha! Qual é que vai ser?FIFO:

PEDRO: Capaz que eu ia perder o último rolê com vocês. Mas sabe como

são as coisas, né? Despedida nunca é fácil, e o último dia é

sempre pior do que a gente imagina. 

Clara volta.
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PEDRO: Oi, Clarinha, tirando essa correria toda de hoje, eu tô bem e você?

CLARA: Tem Clarinha nenhuma aqui não. Toda hora esse estresse de tu te

atrasando. Desembucha o money, vamos pegar esse vinho logo e

ver o que vamos fazer.

CLARA: Ah, olha quem tá aqui! Mais um pouquinho e tu te atrasa, né!? Não

vai rolar intéra coisa nenhuma, chegou atrasado, paga o vinho.

Quinze e cinquenta!

É, meu bruxo, ela tá pra lá de Bagdá. Te vira que essa bomba é tua.FIFO:

Pedro entrega uns trocados para Clara. Se Pelotas causa um sentimento que o

revira, imagine o que Clara consegue fazer.

UM QUADRADO DE TRÊS PONTAS AINDA É UM QUADRADO?

22h20min

GUS: Vocês se lembram quando a gente veio aqui pro Quadrado às três

da tarde e ficamos até às três da manhã? Com toda certeza foi um

dos melhores dias da minha vida. A gente tinha almoçado no R.U.

(era picadinho de carne com batata palha!), passamos na casa da

Clarinha, demos um salve na gurizada da Green House e viemos

direto pra cá. Porra, um calorão de torrar a nuca, um suador, só

uma garrafa de refri e um maço de cigarro. A gente se sentou bem

aqui, né!? Curtimos uma baita brisa nesse banco da Monalisa,

olhando direto pra Lagoa dos Patos e a ponte de Rio Grande.

Quem disse que um maço de cigarro daria conta de três bocas de 
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chaminé? Nem fome a gente sentia e, pra falar a verdade, eu nem

vi passarem todas essas horas. A gente conversou e riu tanto! As

conversas iam desde a nossa revolta contra o sistema capitalista

até as dúvidas mais bizarras, tipo "por que a gente nunca viu um

comercial de micro-ondas?". 

E pensar que aqui já foi palco pra muitas das nossas conversas...

Mil cigarros, mil conversas... Sei lá, o quadrado sempre teve essa

vibe de galera, sabe!? De união, de grupo, de duplas, trios,

coletivos... É como se a vida aqui só fizesse sentido se for vivida

no plural. Com certeza, nossos melhores momentos foram aqui...

Gus ri. É uma risada tão gostosa, como se em sua cabeça se passasse um filme

e o som que saía da sua boca, fosse a trilha sonora.

O Fifo pulando na água e não conseguindo voltar e o Pedrim tendo

que pular pra resgatá-lo, a Clarinha tretando com eles, dizendo

que os dois se arriscaram e poderiam ter morrido... A gente vindo

pra cá depois de sair do Zé completamente bêbados... A famosa

briga dos caras da Balsa versus os caras do Centro... A gurizada

invadindo os barquinhos na madrugada pra ficar bebendo e

fumando... A turma toda bêbada de vinho, a Carol desmaiada na

Monalisa, com vergonha e passando mal, enquanto a gente jogava

pedra na água pra descontar a raiva do 7 a 1 que o Brasil tomou na

Copa...

O que a gente faz com essas lembranças? Hoje é o último dia que

viremos nós quatro aqui? Esse lugar é a gente! O que é de um

quadrado quando uma das pontas vai embora?
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DE QUANTAS FORMAS SE COMPÕE A SAUDADE?

 

CLARA: Desde o dia em que, por uma sorte no azar, ele se perdeu

pegando o ônibus errado na Osório e, desesperado, pedia

incansavelmente para o motorista parar, enquanto carregava

malas e mochilas visivelmente pesadas, eu tremo por dentro. É

uma imagem que jamais sairá da minha mente. E agora toda vez

que olho pra ele, eu penso que

GUS: Ele é o cara... É evidente que nós quatro estamos sempre juntos,

mas Pedrinho e eu somos inseparáveis, somos praticamente uma

dupla perfeita, tipo Batman e Robin, Timão e Pumba, Patati e

Patatá... Então posso afirmar com tranquilidade que:  nunca

alguém conseguiu conciliar os rolês e os estudos tão bem quanto

ele. Como alguém passa a noite no Galpão e no dia seguinte

consegue fazer prova com a maior cara de pau? Se um dia eu

pudesse escolher ser alguém, eu certamente escolheria ser

FIFO: Um bruxo! Uma máquina! Uma besta enjaulada com sangue nos

olhos, tá ligado? Tipo, porra, o Pedrim é daqueles manos que

nunca solta a barra. Na real que ele já me apoiou muitas vezes,

desde os perrengues lá no pensionato, até em uns B.O. com uns

malucos no Bloco do Mapa. Porra, Pedrim saiu de tijolaço pra cima

dos caras!

CLARA: E eu nunca disse isso a ele. 

GUS: Ele vai fazer falta.

FIFO:                                                                Falta a gente fazer mais uma  

CLARA: Uma coisa dentro de mim diz que isso, em algum momento, vai me 

coisa
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consumir por dentro.

GUS:

FIFO:

CLARA:

Vai ser 

embaçado. Certo que vai ficar de cara!

De um mano ao outro, confesso: 

o rolê nunca mais será o mesmo.

Mesmo que se passe dez anos, vinte 

anos, vou te encontrar em algum lugar.

FIFO: Vou convencer a gurizada de fazê-lo ficar mais um dia!

FIFO: Aí, Gus, chega aqui rapidão!

APENAS UMA NOITE E NADA MAIS

23h00min

 

GUS: Fala, meu.

FIFO: Tava viajando aqui num negócio. E se a gente fizesse o Pedrim

perder o busão amanhã pra ele ficar com a gurizada mais um dia!?

GUS: Tá louco, mano? Ele disse pra gente que queria voltar lá pra

cidade dele, agora que já tá formado. A gente tem que aceitar,

fazer o que...?

FIFO: Mas tô dizendo um dia a mais só, cupincha. Não é pro resto da

vida não. Depois a gente dá um jeito de conseguir outra passagem

pra ele, tá ligado?

GUS: Ah, sei lá... Se eu fosse querer mesmo, queria que fosse pro resto

da vida...
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FIFO: Eu também, né!? Mas já que ele tem que voar, o negócio é a gente

tentar pelo menos mais um dia.

GUS: E tu pensou em fazer isso como?

FIFO: Te liga, já pensei em dois planos. Ou a gente tenta negociar com

ele mais um dia. Sei lá, a gente inventa que vai rolar um encontro

com a galera que se formou, ou que vai ter um rolê massa com a

gurizada da Green House... alguma parada assim...

GUS: Bem capaz que o Pedrim vai deixar de voltar pra city dele pra

mais um rolê! Não viaja, mano.

FIFO: Ah, vai saber né!? Não é sempre que ele fica se fazendo... Mas tem

o segundo plano.

GUS: E qual é o segundo plano? Vai bater no cara? Prender ele na baia

e só liberar no outro dia? Não adianta, Fifo, quando ele bota algo

na cabeça, nem o Jesus Rockeiro da igrejinha tira!

FIFO: Agora quem tá viajando é tu, brow! Pensei da gente encher ele de

canha até ele passar do ponto!

GUS: Hahaha, esse é o teu plano? Porra, Fifo, ainda bem que tu atua

bem, porque se dependesse dos planos pra sobreviver, tu tava

fodido!

FIFO: Ah, e tu tem alguma ideia, gênio!?

GUS: Sei lá, mano... Tu chegasse a falar com a Clarinha?

FIFO: Nem falei, tá maluco!? Ela tá mais brava do que normalmente. 

GUS: Bem capaz, mano, não viaja... Aí, Clarica, vem cá pra gente trocar

uma ideia.

Clara chega. Dentro dela há um mar ressacado. Até onde vão essas ondas?
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CLARA: Fala, Gus, qual a ideia?

GUS: Seguinte, o Fifo lançou a ideia da gente fazer o Pedrim ficar pelo

menos mais um dia aqui com a galera, depois a gente se vira pra

comprar outra passagem, só não se sabe como fazer isso.

CLARA: E por que dessa ideia? Por que ele trocaria a sua bela e magnífica

volta pra sua cidade, de onde ele nunca quis ter saído, para ficar

aqui em Pelotas com três amiguinhos da faculdade? Eu tô fora!

GUS: Que isso, Clara? Que história é essa de "amiguinhos da

faculdade"? Nós somos quase irmãos! O que aconteceu contigo?

FIFO: Eu avisei! Alguma coisa aconteceu com essa guria!

GUS: Pois é, eu não entendi essa reação dela. Ela sempre foi colada no

Pedrim, anda com a gente pra cima e pra baixo, sabe que somos

quase uma irmandade e agora vem com esse papo? E outra: ela tá

brava com quem? Com a gente? Com o Pedrim? Não tô

entendendo essa pinta...

CLARA: Eu só não quero obrigar ninguém a fazer o que não quer! Ele já

escolheu o que quer fazer da vida dele, então quem sou eu, ou

melhor, quem somos nós para atrapalhar a sua genial ideia de ir

embora? O que me interessa apenas mais uma noite? Não é ele

que é o teimoso, que ninguém convence ele do contrário, que não

sei o que!? Ele que vá embora com essa teimosia e tudo!

Clara sai. Parece que a força do ciclone é bem maior do que o esperado.

FIFO: É, meu bruxo, o negócio agora é tentar tu e eu. Eu tô por ti... O que

me diz?
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FIFO: Vamos dale, Pedrim! Pow é teu último dia aqui, meu cupincha!

Vamos dar uma banda, pegar mais alguma coisa pra beber...

GUS: Pois é, será a tua última ida na Gonça! Vamos dale, mano!

CLARA: Vamos sair daqui? Sei lá, ir dar mais uma volta, caminhar pelo

Porto e depois subir pra Católica? Não tô mais na vibe de ficar no

Quadrado...

Quadrado

STREET VIEW

23h30min

 

PEDRO: Ah, será? Tá massa aqui!

CLARA: Vamos nós, guris! Deixa ele aí pensando na vida e quem sabe ele

decide encontrar a gente lá, atrasado como sempre... Eu vou indo

na frente. Não tenho paciência mais não...

Rua Coronel Alberto Rosa

Rua Almirante Tamandaré

Rua Bento Martins

PEDRO: Foi nessa esquina que me assaltaram pela primeira vez.

Tamandaré com Bento Martins. A sensação de impotência, de não

saber o que fazer, como reagir (ou se reagir), a frustração, a

tristeza... Dez e meia da noite, voltando da universidade, com uma

mochila, alguns cadernos, livros, canetas, um moletom e um

celular.
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Uma moto, dois rapazes com capacetes pretos e pistolas

brilhantes. Eu, que o contato mais próximo de um assalto à mão

armada tinha sido por meio de noticiários de TV, estava ali, na hora

H, no dia D, paralisado frente à possibilidade de, dentro de alguns

instantes, já não estar mais ali. 

"Passa tudo, porra! Tira o moletom, passa o celular e a mochila!

Rápido, porra!"

São aproximadamente cinquenta segundos, mas a sensação é de

ter ficado preso nesse frame por uns cinquenta minutos. Um

acelera a moto, enquanto o outro segue tendo meu corpo na sua

mira. 

E depois? Pra onde ir? O que fazer? Ficar parado na rua vazia,

chorando, sem atitude? Lamentar a perda dos pertences, ao

mesmo tempo que agradece por ainda estar vivo? Voltar pra casa

como se nada tivesse acontecido? Ficar criando milhões de

histórias de como eu poderia ter reagido? Ir na delegacia? Essa

talvez fosse uma boa se o policial não risse da minha cara e me

dissesse que era de se esperar estando na rua a uma hora

dessas...

Mas, aos poucos, a gente aprende. Na minha décima terceira

experiência de ser assaltado em Pelotas, até negociando com os

assaltantes eu estava. Enquanto um revirava minha mochila eu

oferecia um cigarro ao outro, numa tentativa de aliviar a minha

barra. 

Rua Bento Martins

Rua Benjamin Constant

Rua José do Patrocínio
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Pena que hoje não tem uma festa no Galpão... Talvez fosse o

melhor jeito de se despedir. Mais uma dose da festa Afrombei,

com direito a shots de Marula na entrada... seria perfeito. Seria

como se fechasse um elo, sabe? Porque foi exatamente nessa

festa que a gente se aproximou de verdade. É estranho pensar

que pessoas totalmente diferentes fossem se tornar isso que

somos hoje. A gente se trombava nos corredores da faculdade,

uma noite ou outra no Zé, dividindo vinho com Deus e o mundo...

Trocávamos ideias, ríamos às vezes, mas eu queria mais, não sei,

um vínculo, uma afinidade...

CLARA:

Porra um Galpão agora ia matar a pau...FIFO:

Nem me fale, estava pensando nisso exatamente agora. Seria

como se fechasse

CLARA:

um elo né?! Foi aí que tudo começou, primeira aproximação da

gurizada toda. Geral bem louco de Marula e ceva quente.

FIFO:

Pior! Foi quando todo mundo dormiu na casa da Clarinha, menos

tu, né, Pedrim? Não quis ir com a galera, acabou sendo assaltado,

indo embora sozinho hahaha.

GUS:

Ah, sei lá, não queria incomodar a Clarinha. Não tinha intimidade,

era uma galera, fazia pouco tempo que eu morava aqui, fiquei

meio tímido, não sei...

PEDRO:

Daí te fodesse sozinho! É um pangaré! Mas oh, vamos seguir pra

Gonça logo! A gurizada tá por encher a cara, não é, Gussss!???

FIFO:

...GUS:

O silêncio emerge. É difícil ele aparecer dessa forma, mas como cada um está

mergulhado em seus micromundos, ele foi forçado a manifestar-se.
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Rua José do Patrocínio

Rua Conde de Porto Alegre

Rua Almirante Barroso

Rua Três de Maio

Rua Gonçalves Chaves

O QUE SE PASSA ENTRE 

O OI E O ADEUS PARA A DESPEDIDA DOER TANTO? 

00h00min

 

Eu vou lá buscar o álcool no Marcelão! Dois litrão pra começar?FIFO:

Mas tu não tá sem grana, mano?GUS:

Eu falei que eu busco, é a minha contribuição. Só lançar o money!FIFO:

Essa eu pago então. Tô precisando mesmo de álcool no corpo. CLARA:

Fifo sai.

Uma dúvida que surgiu: o que vocês pretendem fazer a partir de

agora? 

PEDRO:

Bah, nem pensei nisso ainda, mano. Tô deixando rolar pra ver o

que vai acontecer. E tu, Clarica?

GUS:
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Também não sei. Agora somos oficialmente desempregados,

então talvez buscar um trabalho em escola, escrever projetos,

tentar algo na área. 

CLARA:

Pow, nem me fale nisso. A coroa já me avisou que é pra procurar

algo e, se não achar, eu vou ter que ir trabalhar com meu tio lá na

padaria. 

GUS:

Vocês conseguem algo sim! Talvez não agora, de imediato, mas

quem sabe daqui um tempo...

PEDRO:

E tu, senhor Pedro? O que vai fazer lá?CLARA:

Agoooora sim vai ficar bom esse rolê! Sobrou um trocado pra um

shot da boa! Trouxe especialmente para meu bruxo Pedrim, o

homenageado da noite.

FIFO:

Fifo volta com uma garrafa em cada braço e um copinho na mão. Armado até

os dentes. Para ele, na guerra, no amor e na amizade vale tudo.

Olha, sendo sincero, eu ainda...PEDRO:

Porra, Fifo! Como assim sobrou e tu gastou? Tá achando que

dinheiro dá em pé de butiá?! Olha, só não te cago a pau...

CLARA:

Ah, Clarinha, não fica assim, vai! É para o nosso Pedrim, ele

merece!

FIFO:

Hahaha, valeu, mano, eu passo essa, preciso estar inteiro pra

viagem ainda. Às três e meia tô partindo...

PEDRO:

Que isso, meu cupincha, vai ficar se fazendo agora? Pow, é a tua

última noite com a gente! Dale, dale!

FIFO:

Tá, mas vou beber só mais isso. Sabe que se não me controlar e

ficar misturando...

PEDRO:
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Pedro bebe. Não necessariamente essa batalha foi vencida, mas Fifo sabe que

uma armadilha foi plantada.

É assim que se faz! Agora tu viesse!  E sobre o que vocês estavam

falando?

FIFO:

Sobre o agora e o futuro, o que faremos a partir de agora.GUS:

Pode crê! E qual é que vai ser?FIFO:

Pedro estava começando a dizer o que ele pensa em fazer. Vai lá,

continua.

CLARA:

Eu ia dizer que ainda não sei o que vou fazer. Lá o mercado de

trabalho é mais complicado do que aqui, a concorrência é maior.

Fora que a correria e a pressa do cotidiano engolem, devoram a

gente. Diferente daqui. Aqui a paz e o sossego batem em outra

sintonia...  Então não sei o que vou fazer, só sei que vou partir.

PEDRO:

Eu não sei, Gus, talvez lá seja o meu lugar sabe? Pior é que ao

mesmo tempo queria passar mais tempo aqui com vocês, mas

todo tempo a mais ainda é pouco. É tipo quando se é criança e

está no parquinho se divertindo, você nunca quer sair de lá, quer

mais dez minutos e, quando acaba, quer mais meia hora, uma hora,

e nunca é tempo o bastante para curtir aquele momento. E,

mesmo assim, a hora de ir embora sempre chega. Acho que ela

chegou pra mim.

PEDRO:

Não fica viajando nessa vibe, mano! Toma mais um gole que passa,

vai! Quem sabe tu não decide passar mais um dia aqui se

divertindo com a gurizada!

FIFO:

Então fica por aqui, mano! Faz que nem a gente, podemos

procurar algo juntos, um vai apoiando o outro.

GUS:
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E de que adianta Fifo? É isso que estou tentando explicar. É

postergar uma partida que já está certa. Tem dia e horário

marcado! E isso é uma merda! Porque eu não sofri dessa forma

quando tive que sair da minha cidade para vir estudar aqui. Eu

nunca tive problemas com despedidas, mas lembrar de tudo o

que vivemos aqui, juntos, e pensar que daqui há poucas horas eu

terei que me despedir de Pelotas e principalmente de vocês, é

como se a despedida estivesse me matando com antecedência. E

olha que eu não gosto de Pelotas, quer dizer, não é que eu não

goste... Ah, é complicado...

PEDRO:

A conversa segue, mas é sobreposta por uma música que sai de um carro

estacionado com o porta-malas aberto. Mesmo que fosse audível, não seria

tão expressivo e barulhento quanto o universo íntimo de Clara. Ela e seu

silêncio bebem como se cada gole fosse acalmar sua agitação e afogar suas

angústias. Mas o seu eu interior transborda em forma de uma lágrima. Clara

termina uma garrafa, pega a outra e sai correndo.

ENTRE O AMOR E O MEDO...

 

Friendzone. Eu odeio essa expressão! Eu odeio porque ela

delimita uma zona que é injusta, como se estar fora dela fosse,

literalmente, estar fora da zona da amizade. Eu sei que estou

levando muito ao pé da letra, que a expressão vai além disso, mas

é que eu acho uma expressão injusta! Eu, neste momento, habito

um lugar que vou chamar de "entre". Eu sou amiga do Pedro,

então, teoricamente, pertenço à zona de amizade dele, ao mesmo

tempo que tenho um pezinho nessa tal friendzone, entendem? 

CLARA:
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"Ah, mas então não existe esse 'entre', tu já tá na friendzone!" –

NÃO! Aí é que tá o X da questão, porque tecnicamente ele não

sabe de tudo isso que carrego dentro de mim, justamente porque

nunca saiu de dentro de mim! Eu nunca consegui dar chance para

a possibilidade de criarmos de fato uma friendzone, onde eu

ocuparia o lugar da pessoa que quer estabelecer um

relacionamento amoroso e ele o lugar do "não, prefiro sermos só

amigos", entendem a minha angústia? 

Esse sentimento causa redemoinhos que me reviram por dentro.

Sabe o que é pior? (E eu odeio confessar isso!) O famoso, brega e

clichê amor platônico. Esse é o meu entre! Entre a nossa amizade

e a tal friendzone existe esse meu amor platônico pelo Pedro. E

tudo por quê? Porque eu simplesmente morro de medo de

apostar tudo para tentar ultrapassar essa barreira platônica que

existe entre a gente, correndo o perigo de cair no abismo da

friendzone. Eu travo só de pensar em contar para ele.

Eu já pensei em me expressar escrevendo cartas, mas me parece

romântico demais, sei lá, poderia assustá-lo. Mandar por Whats?

Escrever uma canção? Uma peça de teatro? Gritar para os quatro

cantos? Uma instalação no Centro de Artes? Eu realmente não sei

como dizer que o amo, que quero ele por perto, que não quero me

despedir dele... 

Eu realmente não sei se vou conseguir...
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QUANTOS BPM SÃO NECESSÁRIOS PARA UM
CORAÇÃO NÃO SE ATRASAR?

1h45min
 

Eu já disse, não sei o que aconteceu!PEDRO:

Tá, entendi! Se ela não está em casa, então vamos tentar pensar

para onde ela poderia ter ido.

GUS:

Porra! Já gritamos, tocamos campainha e nada! Por que ela fez

isso justo hoje? Eu queria...

PEDRO:

Sei lá! Ela está a noite toda diferente, tomou um litrão

praticamente sozinha de gute gute e saiu correndo! Uma pessoa

dessa pode estar em qualquer outro lugar nesse momento.

GUS:

Pior é que ela levou todo o álcool e não sobrou nem um golinho

pra gurizada. O tiro saiu pela culatra, Gus...

FIFO:

Porra! E vamos ficar aqui perdendo tempo, discutindo onde ela

poderia estar, reclamando que não tem mais bebida? Eu vou sair

por aí para procurá-la, se vocês quiserem me acompanhar, me

acompanhem, se não quiserem...

PEDRO:

E por que que tu tá bravo, tchê!!?? Pow, relaxa, não precisa perder

a cabeça. A gente a recém chegou aqui, vamos esperar, sei lá. E

outra: vai sair por aí onde? Não tem como saber pra onde ela foi.

FIFO:

Relaxar, Fifo? Como é que vou relaxar numa situação dessa? Eu

só queria passar a porra do último dia com vocês, de boa, mas

não, olha aí... Justo hoje que eu...

PEDRO:
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Eu concordo com o Fifo, Pedrim. Tem que se acalmar, mano, não

entendo por que tu tá tão alterado assim. 

GUS:

É que é por minha culpa que ela fez essa merda toda. Eu não sei

por que, mas eu sinto isso. Ela passou a noite toda implicando

comigo, vocês não perceberam? Ou eu tô ficando maluco?

PEDRO:

Pior! Eu te falei que ela estava pra lá de Bagdá e que a bomba iria

explodir no teu colo. Como diria meu pai: agora, não me pergunte

onde fica o Alegrete...

FIFO:

Não! Já disse que não sei o que aconteceu, muito menos porque

ela está assim comigo. Por isso quero encontrá-la, pra tentar

entender o que foi que eu fiz, se é que fiz algo mesmo. Além disso,

eu...

PEDRO:

Bah, pior! Não sei se é uma boa a gente ir lá, pode ser que a gente

vá à toa, mas é uma opção.

FIFO:

Porra, então vamos lá! Daqui a pouco é a hora de pegar o busão

pra ir embora e eu não consegui falar pra ela...

PEDRO:

Eu também notei. Na verdade, pensei que era por qualquer outro

motivo, mas agora que vocês falaram faz sentido ser por causa do

Pedrim.

GUS:

Falasse algo que ela não gostou, mano?FIFO:

E se ela estiver na praça? Ou ali no Mercado Público? Se fosse eu

no lugar dela, seria um lugar que iria pra beber mais.

GUS:

Mas o que é que tu quer tanto falar com ela, mano!? Teve a noite

toda pra isso! Agora que ela sumiu...

GUS:

Aaaaaaah! Então tem caroço nesse angu! FIFO:

É que... é que... como posso dizer...PEDRO:
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Fala! Não fica enrolando! Estamos só nós. O que é que tu queria

falar com ela?

GUS:

Eu gosto dela!... Pronto, falei!PEDRO:

Mas isso é óbvio! Todo mundo gosta dela! Pra que ficar se

fazendo?

FIFO:

Vocês não entenderam... Eu gosto de verdade, tipo muito! Não só

como amiga...

PEDRO:

Isso!PEDRO:

Porra, Pedrim, era isso? Fifo tem razão! Todo mundo gosta dela.

Poderia ter dito isso há tempos já!

GUS:

Mas assim, do nada!? Ando contigo pra cima e pra baixo, quase

não nos desgrudamos e nunca soube disso! Por que tu não disse

antes? Desde quando tu...

GUS:

Quer dizer que tu...GUS:

Sei lá! É tudo muito confuso. Eu sempre a admirei. Ela é

inteligente, charmosa, descolada, parceira para o que der e vier,

enfim, vocês conhecem ela também. Não foi à primeira vista.

Conforme fui conhecendo, me aproximando, foi acendendo um

negócio, uma chama, um fogo dentro de mim. Mas eu tentei não

demonstrar isso, sei lá, vocês são minha família aqui, nós quatro

somos praticamente irmãos. Eu não queria misturar as coisas, os

sentimentos. Mas como hoje é muito último dia aqui e não sei

quando vamos estar juntos novamente, pensei que talvez fosse

uma boa eu contar isso pra ela. Não que fosse mudar algo, mas sei

lá...

PEDRO:

Agora me caiu os butiá do bolso... Por essa não esperava. E tu,

meu bruxo, atrasado como sempre! Até pra dizer pra pinta que a

ama... Esse aí nasceu com, pelo menos, uns três meses de atraso, 

FIFO:
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só pode...

Sei lá, alguma coisa dentro de mim me dizia que era melhor não

mexer no vespeiro, não atiçar a fera. Vai que desse tudo errado e

eu tivesse que conviver com ela e um coração partido? Preferi

manter só na amizade mesmo.

PEDRO:

Mas logo tu, Pedrim? Logo tu que vivia ficando com minas

diferentes, até com amigas dela... Por que diabos não tentou pelo

menos? A tentiada é livre!

GUS:

É, e o seguro morreu de velho, mas infeliz! E outra, a Jéssica

também era tua amiga? E não foi toda essa várzea...

FIFO:

Com a Luiza, que tu conhecesse na The Way, também não foi!GUS:

A Rafa... A Sabrina...FIFO:

A Bruna...GUS:

Ele ficou com a Bruninha também? Aquela que trabalhava no Pop

Center?

FIFO:

Porra! Dá pra vocês pararem!? Não é a mesma coisa! É diferente

ficar com alguém e amar alguém! Eu pensava que talvez se me

envolvesse com outras pessoas eu pudesse acabar me

apaixonando consequentemente, mas não.

PEDRO:

É um pangaré mesmo... E a ficha caiu no último dia, meu bruxo?

Me ajuda a te ajudar, né!?

FIFO:

E tu pretendia dizer pra ela quando? Na hora da despedida?

"Tchau Clarinha, fica bem, te cuida! Ah, e antes que me esqueça,

eu te amo, na verdade sempre amei..." daí sobe no Uber e vai

embora?

GUS:

Ou depois de eu te encher de álcool e tu perder o busão, viria pra FIFO:
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casa dela e se declararia!? Hahahaha

Nada não, guerras passadas. Sem munição, sem nada...FIFO:

Tá, Pedro, e agora qual é o teu plano? Quanto tempo tens até teu

busão?

GUS:

Então temos menos de duas horas. O bom é que o pensionato é

aqui perto.

GUS:

E qual é que vai ser? Vamos esperá-la aqui? Vamos atrás dela, sei

lá onde?

FIFO:

Eu tinha sugerido de olharmos na Praça e no Mercado, então, tô

por vocês...

GUS:

Não seria nada disso! E que história é essa de me embebedar e

perder o ônibus? Tá maluco!?

PEDRO:

Olha, meu busão sai da rodoviária às quatro da manhã. Então eu

tenho que pedir o Uber, pelo menos, às três e meia. Mas tenho

que ir até o pensionato ainda, pra pegar minhas malas.

PEDRO:

Podemos até ir, mas se ela não estiver lá, já era. Não tem como

ficarmos procurando. Vamos matar o tempo lá e depois vou ter

que partir. Ahh! E isso que falei vai ficar em segredo entre nós,

hein!? Quando eu estiver longe, não fará mais sentido. Como

vocês disseram: nessa eu me atrasei...

PEDRO:
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Eu decidi falar. Quer dizer, escrever. Uma carta. "Ah, mas não era

romântico demais?". Pois é! Tentei ser romântica para compensar

todos esses anos que não consegui ser. 

Uma vez assisti a um filme sobre um casal que se conhece ao

acaso dentro de um trem, na Europa, e eles vivem juntos apenas

uma noite. Isso porque os dois precisam voltar para sua cidade.

Ele para New York, ela para Paris. A sintonia entre eles, a poesia

dos diálogos, a degustação dos momentos juntos, tudo isso é

muito bonito e, por alguns instantes, me fez acreditar que isso

poderia acontecer hoje, aqui, comigo. Mas é óbvio que não rolou.

Ele não vai pra New York, e eu, muito menos, vou pra Paris. Além

disso, nesse filme, tem um detalhe que pode mudar o rumo da

minha história.

 O casal sabe que a distância que os separa seria uma enorme

pedra no meio do caminho. Então eles fazem uma promessa de se

encontrarem novamente. Combinam dia e lugar. Sei que pode

parecer que estou fantasiando, vivendo na Disney, mas essa pode

ser minha última jogada. Isso se ele, depois de ler tudo o que

escrevi, ainda aceitasse me encontrar algum dia, mesmo sem data

e lugar definidos... É um tiro no escuro, sem saber se o alvo estará

ali.

Então, depois de me descontrolar com o que estava ouvindo eles

conversarem, eu simplesmente saí. Se pudesse, teria evaporado,

sumido como em um passe de mágica, mas o máximo que

consegui fazer, foi sair correndo. Fui direto para o pensionato 

CLARA:

UM BEIJO QUE NUNCA EXISTIU...
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dele. O Chris, seu colega de quarto, me atendeu, me emprestou

folha e caneta. Eu pedi que não contasse ao Pedro que estive ali,

que gostaria que fosse surpresa. Então finalmente escrevi a carta!

Deixei dentro da sua mochila preferida (na esperança de que seria

encontrada em algum momento da viagem) e fui embora. 

A carta dizia o seguinte:

"Pedro,

Todas as palavras já inventadas não seriam capazes de conter as

ondas que explodem no meu peito quando te vejo. Como uma

represa, tentei de todas as formas reter esse sentimento dentro

de mim. Por anos consegui barrar, mas não sou de pedra, não sou

uma fortaleza. Sou a brisa da maré, sou rajada de vento, às vezes

até furacão. E o que era um pequeno redemoinho, nossos

encontros, foi se tornando um enorme turbilhão. Dentro de mim. Já

não sou capaz de segurar, quero desaguar, quero te a(mar).

Me desculpa por nunca ter tido coragem de te dizer "Eu te amo".

Me desculpa por nunca ter te dado o amor e carinho que guardei

por anos.

Me desculpa por nunca ter vencido meu amor platônico por você

e deixado que as coisas acontecessem naturalmente (ou não).

Foi por medo. Medo do que poderia acontecer, de estragar a

nossa amizade, de eu acabar caindo na maldita friendzone. Então

eu vivi sozinha um amor que nunca existiu nesse mundo, um amor

que nunca existiu para você, somente na minha cabeça e coração. 

E nesse amor que cultivei com tanto afinco: 
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Nós passeávamos na Praia do Laranjal aos domingos,

Aproveitávamos alguns finais de tarde na Avenida Dom Joaquim,

tomando chimarrão e vendo as pessoas correrem,

Pedíamos os melhores baurus de Pelotas para acompanhar um

filme em casa,

Toda e qualquer passadinha pelo Calçadão era motivo para

comprar um docinho tradicional,

Ficávamos horas e horas jogados na grama da Praça Coronel

Pedro Osório,

Não perdíamos uma edição sequer da Fenadoce, mesmo sabendo

que todo ano é a mesma coisa,

Lutávamos no Largo do Mercado Público contra os governos

autoritários e por todos os direitos que acreditamos,

E eu poderia te contar mais um milhão de coisas bonitas que

fizemos juntos, e que talvez aconteceriam se eu não tivesse

sentido medo. Agora, como um último suspiro, te peço:

Não me esqueça. Independente do tempo, independente dos

fatos, independente de qualquer outra coisa. 

E

"Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa

vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, ou

deitado nos braços de uma outra qualquer. Que é melhor do que

sofrer de saudade de mim como eu já estou de você, pode crer!

Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo, imagina só pra

você." 
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Pedro, sei que é tarde, mas agora entre o amor e o medo, eu te

escolho, meu amor.

Um beijo que nunca existiu...

 Clara"

UM ADEUS IMINENTE

3h25min

 

É, Pedrim, a gente sabia que isso poderia acontecer...FIFO:

Pow, Pedrim, não fica assim mano. O que mais podemos fazer?GUS:

Quantas vezes a gente rodou a praça e os arredores do Mercado?

Umas dez vezes no mínimo! A cada esquina que dobrávamos,

minha expectativa de encontrá-la aumentava... Eu juro que tinha

esperanças... 

Mas é isso aí, fazer o que? Bola pra frente...

PEDRO:

Um clima. Uma expectativa frustrada paira no ar, deixando-o denso.

É isso, gurizada, vamos fingir que isso não aconteceu, esqueçam o

que contei pra vocês. Deve ser o destino me dizendo pra fazer o

que sempre fiz: tentar cobrir essa história, esse sentimento com

alguma outra coisa, alguma outra pessoa. O que aconteceu aqui,

quer dizer, o que não aconteceu aqui, fica aqui...

PEDRO:
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Mas, Pedro, por que tu não manda uma mensagem pra ela, sei lá,

ou tentam marcar um encontro algum dia desses pra tu te

explicar?

GUS:

Eu já estava achando difícil explicar ao vivo o porquê de falar isso

só hoje, no último dia, imagina depois de já ter partido... Nem

esquenta, gurizada, eu que vacilei, perdi a chance. Daqui a pouco

vou pegar o ônibus, e será outra história.

PEDRO:

Eu já tive essa fase de ficar fantasiando. E confesso que seria

muito massa mesmo... Ou não, né!? Vai saber... As expectativas

podem nos afundar às vezes... Mas é isso, gurizada, não tem muito

mais o que fazer aqui. Vou chamar o Uber...

PEDRO:

É verdade! Só de imaginar vocês dois... Não é por nada não,

Pedrim, mas seria tri afudê ver vocês juntos.

GUS:

Porra, fico malzão real com esse rolê todo. Pensar que poderia ter

um casalzão no nosso quarteto...

FIFO:

Pedro sai. Fifo e Gus ficam sentados, cabisbaixos. Agora suas tristezas já não

são referentes apenas à perda de um possível casal, um possível romance,

mas à dor de um adeus iminente.

E pensar que daqui a pouco tudo vai ser diferente... Tu não sente

isso, mano?

GUS:

Certo que sim! Bah, o Pedrim vai fazer falta... E essa história toda

parece que deixou essa partida mais tensa ainda, tá ligado?

Mesmo se ele não contasse esse rolê todo, de que gosta dela e

tals, é uma merda a Clarinha não estar aqui pra se despedir. 

FIFO:

Porra... e bota merda nisso...GUS:
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Pedro volta carregando um punhado de malas e uma mochila nas costas.

Clara tinha razão: a imagem dele carregando todo esse peso não é uma

imagem fácil de esquecer.

Ele está a cinco minutos de distância... PEDRO:

É isso, Fifo. É aquela história do parquinho...PEDRO:

Pior! Se despedir é uma merda, na real. É isso daí, meu bruxo. Voa

alto, conquista esse mundão e é nóis sempre... A gurizada vai estar

aqui esperando uma visita tua! Tamo junto!

FIFO:

Então é isso, mano! Eu nem sei o que dizer, na real. Parando pra

pensar, é a primeira vez que me despeço de alguém tão próximo

assim, sabe? Mas é isso daí, boa viagem, mano. Te cuida aí nessa

nova trajetória e vamos nos falando. Quem sabe algum dia não

combinamos de ir te encontrar em SP?

GUS:

Eles se despedem e saem, ficando apenas Pedro e suas malas. Mesmo em

silêncio, Pedro grita por dentro, faz birra como criança sendo retirado à força

de seu brinquedo favorito. Para ele, é muito custoso ir embora de Pelotas e

dizer adeus, sabendo que parte dele queria ficar. E, no final, ele não se

despediu de Clara.

O Uber chega e ele se vai.

Tudo fica escuro. Ouve-se apenas os sons da rua, ou o silêncio da madrugada.

Fim. 

Bah, então eras isso!? Não quer mesmo ficar mais um dia, tentar

falar com a Clarica...

FIFO:
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Fala em off. Breu.

"UM PRIMEIRO PASSO, DUM SEGUNDO PASSO,

DUM TERCEIRO PASSO, EU ACHO"

4h15min

 

CENA BÔNUS - FINAL ALTERNATIVO

"Oi, Clara!... Finalmente me atendeu... desculpa ficar te

incomodando, ligando tanto, ainda mais a essa hora... é que eu

achei uma carta tua e queria saber se posso te encontrar..."

PEDRO:

Toca a música "Feito um picolé no sol" de Nico Nicolaiewsky. 

FIM
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Entranhas: 
aqui ao menos estamos sós
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Nota do autor

         Entranhas: Aqui ao menos estamos sós é um texto que nasce a partir de

uma memória familiar e de um processo teatral anterior, que nunca se constituiu

numa dramaturgia propriamente dita. 

         Quando fui convidado a escrever um texto que trouxesse o Sul como um

dos personagens, uma das primeiras ideias que me veio à mente foi a história de

uma prima distante que, muito tempo atrás, morreu apaixonada e foi enterrada

vestida de noiva, na cidade de Jaguarão, interior do Rio Grande do Sul. Memória

que, quando vinha à tona numa conversa com meus pais, me despertava

interesse. História que por si só já é dramática o suficiente, independente do que

causou sua morte, e que sempre esteve guardada num canto da minha mente

sussurrando: "Que baita peça daria, hein?!". E aqui, finalmente, está ela, transposta

e inserida na atmosfera sofrida e melancólica do "CADÁVER", espetáculo de 2019

dirigido por mim. Desse espetáculo, esse texto herdou o perfil de algumas

personagens, bem como o local arruinado onde elas vivem, que agora se

encontra situado na região do Passo das Pedras, distrito da minha cidade natal,

Jaguarão. A personagem Virgínia é inspirada na memória dessa prima, uma

lembrança que foi ficcionalizada e levada ao extremo de uma tragédia amorosa. É

importante frisar isso, pois esse não é um texto que conta a história real dessa

jovem, mas sim, que se apropria da figura apaixonada que morreu de amor e a

utiliza como um dos pontos de partida para criação dessa dramaturgia. 

Thalles Echeverry
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ENTRANHAS: AQUI AO MENOS ESTAMOS SÓS
 

Mario Quintana

Personagens

Uma única porta

No último muro de uma casa em ruínas

Cuidado...

Quem atravessar essa porta, à noite

Pode ficar para sempre no Outro Mundo!

 

Clotilde

Loreta

Aurora

Virgínia

O Forasteiro

 

Essa é a história de três mulheres destroçadas pela dor, de três figuras que

habitam um casarão em ruínas no Passo das Pedras e que conservam em seu

jardim pútrido a morte. Elas são o resto do mundo e o que restou delas

mesmas.
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1. O RESTO É DOR E ENTULHO
 

LORETA:

Por lá é sempre noite.

Quem é que está aí? Eu sei que tem alguém aí... Eu ouço seus

passos nos escombros da nossa história, não adianta se esconder,

apareça!... Não precisa ter medo, pode confiar em mim... Isso, vem,

pode vir, não se assuste, eu não vou te fazer mal... Só tenha

cuidado onde pisa, esse lugar é traiçoeiro, um passo em falso e tu

podes despencar lá embaixo... Silêncio! Ela não pode saber que tu

estás aqui, ela não gosta de intrusos. Me dá tua mão e tenha

cuidado com as pedras. Não sei de onde surgiram tantas pedras,

parece que a cada dia que passa tem mais. Olha que engraçado o

formato dessa e veja, há uma mancha carmesim, parece... [Cala

de repente]. É melhor não mexermos nelas. Venha por esse

caminho, pode pisar sossegado, aqui é mais seguro. Estamos no

que, antigamente, era o jardim e aqui não há pedras, também não

há flores, quem dera houvesse flores... está tudo morto. Eu fico tão

feliz que tu estejas aqui, é tão bom ter alguém com quem

conversar. Eu me sinto tão só...

No topo do que outrora foi a entrada da casa surge uma jovem de beleza única,

seu nome é Virgínia. Tem os cabelos negros como as asas de um corvo e os

olhos profundos como um abismo. Seu delicado vestido branco destaca-se em

meio à escuridão. Ela senta-se nos degraus à espera de alguém e, depois de

algum tempo, desaparece na neblina.
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LORETA: Tu também escutas? São as paredes deste lugar, elas sussurram

coisas terríveis... Posso te contar uma história sobre este lugar?

Porém tens que me prometer que não irás chorar, caso contrário

não conto. Eu não saberia explicar a ela como surgiu um pequeno

oceano de lágrimas em nossas terras. Juras pela pessoa que tu

mais amas na tua vida? Precisas jurar, senão não conto. É uma

história sobre dor... sobre uma dor que corrói e engole a gente por

dentro, uma dor que atravessa o tempo. Que derruba, que

destrói... que mata. E eu sou testemunha dela. 

Ao fundo a silhueta de uma mulher vai se revelando. É Aurora. Ela vai

adentrando aquele lugar, regressando de uma viagem de arrependimentos.

Carrega uma mala e tem o andar cansado. Percorre lentamente o caminho até

a escada de entrada da casa e não percebe a presença de Loreta, que

permanece perdida em devaneios ali por perto.

LORETA: A dor do que é resto e entulho, cascalho e escombro. A dor que

devastou um lugar e alagou uma cidade inteira. A dor da miséria,

da ausência, da traição. A dor de três crianças assustadas, filhas

de um homem mau. A dor de uma jovem que amou demais e o

coração não aguentou, de um forasteiro que se perdeu na noite.

Uma dor da cor que mancha o vestido que outrora era branco e

que foi enterrado junto à jovem apaixonada. A dor de quem é

apunhalado, de quem é forçado a engolir o orgulho e voltar atrás.

A dor da louca que é apedrejada porque enxerga a verdade em

meio à escuridão, daquela que quer ir embora, mas está

aprisionada como uma mariposa na teia de uma viúva-negra. A dor

da mulher que tinha um coração de pedra e que, ao tentar

proteger em suas angustiadas mãos o precioso coração da filha,

acabou esmagando-o. A dor causada por uma rachadura que

estalou na parede, que ruiu um coração, que arruinou uma casa. 
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Aurora contempla o que restou daquele lugar até notar a presença de uma

mulher no topo da escada. Uma mulher que tem os punhos cerrados como o

coração que abriga. Ela é Clotilde, sua irmã.

AURORA: Difícil acreditar no que vejo agora, o que o tempo fez com este

lugar? Um calafrio percorre meu corpo, eriça todos os meus

pelos. Dor, quanta dor. Um casarão em ruínas. Que cheiro é esse?

Sei que cheguei em meu destino porque reconheço, em meio aos

escombros, alguns recantos. Reconheço o que antigamente fora o

jardim, hoje tomado pelo mato, com as roseiras mortas. O poço.

Aquele maldito poço escuro e fundo que me aterrorizava quando

era menina. Eu tinha tanto medo de cair lá dentro, medo de virar

prisioneira do homem que diziam morar lá embaixo. Quem foi que

inventou essa história? Do que restou da casa, reconheço a

silhueta da mulher que me espreita do alto da porta. A mesma

silhueta que me viu partir anos atrás. Teria ficado ela lá, todos

esses anos, a minha espera? Não consigo ver os seus olhos... 

A voz da outra corta a escuridão.

CLOTILDE: Quem é que está aí? 

AURORA: Clotilde, és tu minha irmã? Estás mesmo aí ou és apenas um

fantasma, uma lembrança do meu passado? O que aconteceu?

Olho para ti e não sinto nada, não enxergo nada. Apenas um vazio,

um vão, uma lacuna... por favor, me deixe entrar, me deixe passar

por esse vão... voltar... meus pés estão doendo de tanto caminhar. 

CLOTILDE: Não são somente teus pés que doem, não é? 

A escada é o seu pedestal rachado.
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CLOTILDE: Eu tentei te alertar, te poupar da dor, mas tu não me ouviste. 

AURORA: A dor a qual tu te referes, que tanto tentaste nos poupar, está aqui

também ou tu não enxergas? Olha o estado desse lugar, ele foi

consumido por ela.

CLOTILDE: Nosso lugar é aqui, Aurora, nada de bom nos aguarda lá fora. Nem

ao pé do rio, nem no alto do Cerro da Pólvora. Tu ainda não

descobriste isso?

As duas irmãs percebem Loreta.

CLOTILDE: Onde estão os teus sapatos?

AURORA: Ficaram pelo caminho.

CLOTILDE: Nessa tua fuga desenfreada até eles tu perdeste.

AURORA: Perdi mais do que eles, eu perdi tudo, o pouco que a vida havia me

dado. Até a esperança me foi roubada, por isso estou aqui, de

volta a este lugar. 

CLOTILDE: O mundo é um lugar cruel, Aurora, aqui ao menos estamos sós. 

AURORA: Por um momento achei que vocês tinham ido embora,

abandonado este lugar, esse horror... 

CLOTILDE: E para onde teríamos ido? 

AURORA: Não sei, um outro lugar... na cidade, talvez, numa casinha ao pé da

ponte, Loreta sempre quis morar perto do rio. Em qualquer lugar

menos aqui.

LORETA: Numa das rachaduras que estalaram na parede nasceu uma erva

daninha... e pelo buraco dá pra ver... ainda é noite lá fora... 
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AURORA: Aquela lá perto das pedras é Loreta? O que faz ela lá? 

CLOTILDE: Loreta há muito cruzou a fronteira da terra dos sãos e se perdeu

nas brumas do desatino.  

AURORA: Há alguém lá com ela. 

CLOTILDE: Há, o homem do poço...

LORETA: [Sussurrando] Ainda é noite lá fora, mas um dia... um dia irá

amanhecer...

Ao pé de uma macieira, eles se encontram.

VIRGÍNIA: Carrega-me contigo, meu amor, não só em teu coração. Eu sei

que temes minha mãe, todos na cidade a temem, mas não há

motivos para isso. 

Não é da sua mãe que tenho medo, mas sim do amor que ela tem

por você, Virgínia, não é algo natural. 

FORASTEIRO:

2. das cinzentas ruínas da memória I

VIRGÍNIA: Ela jamais faria algo contra ti.

Não é por mim que temo, você não entende? É por você.FORASTEIRO:

VIRGÍNIA: Tu não conheces minha mãe...
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VIRGÍNIA: É melhor eu voltar então, nós temos que tomar cuidado. Ela não

pode descobrir. 

Mais alguns dias de espera e logo estaremos longe daqui. FORASTEIRO:

E você, conhece? Cruzei com ela um dia desses na Rua das

Portas e não tive outra impressão que não fosse louca. Começou

a me insultar e gritar para todo mundo ouvir que você seria santa.

Ela prefere te ver morta, ao te ver com um homem. Ainda mais um

poeta, um miserável que não tem onde cair morto como eu, como

ela bem me chamou. 

FORASTEIRO:

Sabe-se lá quanto tempo depois.

LORETA: As flores morreram por causa dela, todas as minhas flores, todas

as minhas rosas, ela tocou com suas nefastas mãos e apodreceu

tudo... 

3. A SOMBRA
 

VIRGÍNIA: Shhhhh... quieta, senão ela pode te ouvir!

LORETA: Primeiro, ela se entranhou na terra e apodreceu todas as

hortaliças, todo o jardim, varrendo o pouco de vida que existia

aqui fora. Nenhum animal sobreviveu. Mais tarde, aos poucos, sem

que nós percebêssemos, tomou conta da casa, que já não era

grande coisa. Carcomeu as madeiras do assoalho que à noite 
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VIRGÍNIA: Esse lugar sempre esteve condenado, minha tia, nada do que

vocês fizessem seria capaz de conter a ação do mal.

rangiam de dor. Depois avançou para as paredes estalando

rachaduras que mais pareciam garras, dantescas garras em todos

os cantos, que nos apanhavam e nos aprisionavam entre seus

enormes dedos. Então aquele som de vidro quebrando, de

espelho rachando. Estilhaços da nossa história no chão. Ela havia

se apossado das paredes e banido tudo que nelas estavam,

inclusive os retratos de nossos ancestrais que há muito tempo ali

permaneciam. Com as paredes já consumidas, cobertas pelo

manto da desgraça, o telhado começou a ruir. E então, uma noite,

tudo veio abaixo. 

LORETA: Há uma sombra neste lugar, desde criança eu a sinto, mas nos

últimos tempos ficou pior. Essa casa nunca mais foi a mesma

desde...

VIRGÍNIA: Loreta, eu te suplico, não toques nessa história, ela pode te ouvir...

LORETA: Clotilde diz que eu estou louca, mas eu não estou. Esta casa

precisa de flores e não de pedras, ela já está cheia de pedras. Eu

não sei porque elas não nascem, tu sabes porque elas não

nascem? 

Loreta estremece e cala.

VIRGÍNIA: [Num sussurro] Eu sei...

Acariciando uma roseira morta.

LORETA: Nos primeiros dias após a sua morte eu chorei, chorei muito, mas 
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VIRGÍNIA: Silêncio!

Da sombras, silenciosa, surge Clotilde.

minhas lágrimas não foram capazes de trazê-la de volta. De

alguma forma, eu achava que isso podia acontecer, que nem nas

fábulas antigas quando uma das personagens, com um único

gesto de amor, é capaz de extirpar todo mal da história... mas isso

nunca aconteceu. Pelo contrário, minhas lágrimas só serviram

para despertar ainda mais a ira de minha irmã que, do alto de uma

das janelas quebradas, me insultava. 

CLOTILDE: A culpa é sua, Loreta! 

Os olhos de Loreta arregalam-se. Num breve lampejo de sanidade, começa a

rir e afrontar a irmã.

LORETA: Eu não tenho culpa, não tenho...

CLOTILDE: Foste tu quem cultivaste as ervas daninhas.

LORETA: E tu arrancaste tudo.

CLOTILDE: Arranquei o mal pela raiz. Tu sempre tiveste a cabeça fraca, desde

jovem... porém eu jamais a perdoarei. 

VIRGÍNIA: Minha mãe, ela não teve culpa...

CLOTILDE: Teve culpa, sim, foi ela quem escancarou todas as portas e

janelas. Se hoje vivemos neste breu, é por causa de Loreta. E tu,

Virgínia, já para dentro, não te quero vagando aqui fora.

LORETA: Tu que é louca! Doida, maluca, louca varrida, louca de pedra,

biruta... 
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CLOTILDE: Volte já aqui, Loreta, sua infeliz! 

Loreta corre em direção à escuridão e se perde na noite.

Virgínia se agarra com todas as forças à Loreta.

VIRGÍNIA: Loreta, eu preciso da sua ajuda. Só tu podes me ajudar, eu estou

desesperada... É minha mãe, eu não sei mais o que fazer. O amor

que ela nutre por mim cada dia mais me sufoca e me oprime como

um feitiço. E eu preciso ir embora daqui antes que seja tarde

demais, antes que as raízes deste lugar furem meu corpo e

penetrem minha alma como fez com vocês. Eu não posso ser mais

uma prisioneira desta casa. Eu tentei, tu sabes como eu tentei,

mas eu não consigo mais, ainda mais agora que eu o encontrei...

Eu só posso contar contigo. Tu me ajudas? 

Tempo.

4. das cinzentas ruinas da memória II

 

VIRGÍNIA: Eu tenho um plano...
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Cada vez mais intrigada com o mau cheiro, Aurora aproxima-se do poço. É

então que Loreta, um tanto inquieta, surge e a surpreende com um ramalhete

de cravos.

LORETA: São pra você.

Nervosa.

5.  A MULHER QUE VIU SUAS MÃOS APODRECEREM

 

AURORA: Que susto, Loreta!

LORETA: Um presente.

AURORA: O que aconteceu? O que é isso na tua testa, é sangue? 

LORETA: Eu fui até lá escondida, não era para eles terem me visto... Por

favor, não conte pra nossa irmã, ela vai brigar comigo.

AURORA: Até lá onde? 

Loreta ignora.

AURORA: Se nossa irmã irá brigar contigo é porque tu foste onde não devia.

Onde tu andavas? 

LORETA: Não importa, agora tome. Olhe que lindos! 
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AURORA: Eu não sei onde tu andavas, como tu te machucaste assim e se

não queres falar eu não posso te obrigar, mas tens que me

prometer que não farás isso de novo. 

LORETA: Tá, tá, eu prometo, agora olhe, são iguaizinhos aos que

cultivávamos aqui, tu te lembras? 

AURORA: Por que tu falas isso?

AURORA: Segura do que?

AURORA: Então com quem tu conversas? Ontem mesmo, mais de uma vez,

te vi aqui e claramente falavas com alguém. Com quem tu falavas? 

AURORA: E o que eu faço com eles?

LORETA: Cuide deles com amor enquanto pode. Logo eles não estarão

mais aqui... como nós. E não sejas burra de tentar plantá-los, essa

terra está podre, só faria com que eles morressem mais rápido. 

LORETA: Porque está tudo tomado, tu não sentes? Tem uma coisa ruim

neste lugar. Tu não devias ter voltado, devias ter ficado lá fora, lá

tu estarias mais segura.  

LORETA: Da sombra que habita essas ruínas.

AURORA: É com ela que tu conversas?

LORETA: Não, ela não fala comigo. 

LORETA: Com ele...

AURORA: Com ele quem? 

LORETA: Com o homem do poço. Tu não te lembras dele? 

AURORA: Tu estás delirando mais uma vez. O homem do poço não existe,

Loreta, é só uma história que o nosso pai contava para nos 
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assustar quando éramos crianças. 

LORETA: Nossa irmã já envenenou tua cabeça. Uma fruta podre sempre

apodrece todas as outras, não é? Estamos todas podres,

completamente podres... Vocês querem me enlouquecer, querem

que eu ache que eu estou louca, só porque falo o que não querem

ouvir e não querem ver, mas eu não estou, quem estão são vocês.

E me dá aqui essas flores, eu pensei que pudesse contar contigo,

como ela contou comigo, mas estou vendo que eu me enganei.

Por que tu voltaste, Aurora? Teu lugar não é aqui, é lá fora com teu

caixeiro, longe da gente, da nossa sujeira, da nossa desgraça.   

AURORA: Ele morreu. 

LORETA: Tu foste feliz? 

AURORA: Eu acho que não existe felicidade para nós.

Amargurada.

Tempo.

Clotilde surge das ruínas.

CLOTILDE: Bom saber que todos os homens que fizeram mal às mulheres

desta família estão mortos. [Tempo]. De onde surgiram essas

flores? 
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LORETA: Não me toque, por favor, não me toque. Afaste essas mãos de

mim.

Encarando seus pés.

Então transborda seu veneno.

CLOTILDE: Tu sabes por que não somos bem-vindas na cidade, Aurora? Por

que é perigoso para Loreta ir até lá?

Com os olhos faiscantes de ódio, Clotilde se aproxima de Loreta.

CLOTILDE: Tu queres morrer, Loreta, é isso que tu queres? 

LORETA: Eu só quis buscar flores para Aurora. 

CLOTILDE:  "Eu só quis buscar flores para Aurora". De onde é que tu roubaste

essas?

LORETA: Do cemi... do cemitério.

CLOTILDE: Eu não acredito que tu cruzaste a cidade, mais uma vez, atrás

delas, que tu te colocaste à mercê daquela gente. Eu já te proibi

de ir até lá, o que mais eu preciso fazer para que tu entendas?

Essa tua maldita obsessão por elas ainda te levará para o túmulo.

LORETA: [Num fiapo de voz] Não é só por minha causa.

CLOTILDE: Cala a boca, Loreta, cala a boca! É por causa de uma história que

circula entre os moradores. Uma lenda. A história da mulher que 
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tem as mãos malditas, tu já ouviste essa história, Aurora? Não!?

Um conto local feito para assustar criancinhas e que tem nossa

irmã como figura fulcral. Nossa irmã é uma lenda na cidade, uma

lenda viva, tu sabias!? Eu vou te contar o porquê...

CLOTILDE: Era uma vez uma criatura que morava num casebre abandonado

no meio do nada. Essa mulher maldita tinha uma doença

desconhecida, uma doença que agia somente sobre suas mãos.

Essa doença fazia com que tudo que ela tocasse, morresse. E

assim aconteceu com a suas flores, sua maior paixão. Como já

havia matado todas as suas flores ao acariciá-las, ela passou a

invadir no meio da noite os jardins e quintais de uma cidadezinha

que ficava perto do seu casebre. Ela os invadia e roubava as flores

mais lindas que encontrava e amaldiçoava os moradores deixando

no local um objeto qualquer, sempre sujo de sangue. Um retrato

antigo, um livro velho, um anel... uma pedra. As flores, ela levava

com ela e as cuidava enquanto podia, já que logo definhariam. Só

que uma noite ela acabou encontrando uma criança em seu

caminho e num ato impensado, ela a tocou, fazendo com que a

pobre criança caísse de cama e sofresse da mais terrível das

doenças.

LORETA: Para, para! Eu não quero ouvir...

LORETA: Eu não matei ninguém, isso tudo é mentira daquelas pessoas...

CLOTILDE: É mesmo? Então quer dizer que tu nunca invadiste a casa de

ninguém no meio da noite e voltaste pra cá com as mãos

sangrando?

LORETA: Rosas sempre têm espinhos...

CLOTILDE: Não bastasse toda minha desgraça, ainda tenho que aturar essa

infeliz se comportando dessa maneira, sepultando de vez o nosso

nome. Vagando pela cidade, imunda, enrolada nesses xales

ensebados, uma criatura digna dos contos de horror. Cidade 
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pequena é assim, as pessoas não perdem tempo. As caras

espremidas nas janelas, os narigões amassados contra o vidro e

as línguas afiadas prontas para destruir alguém. 

CLOTILDE: E o que tu esperavas que fizessem? Te jogassem flores?

Monstros como nós não são bem-vindos em lugar nenhum. 

LORETA: Eu nunca fiz mal à criança nenhuma. São elas que me encontram,

que caçoam de mim, que me jogam coisas...

AURORA: O que o tempo fez contigo, minha irmã? Tu não eras assim...

Sempre foste uma criatura tão doce, tão sensível. As crianças

sempre gostaram de ti, Virgínia quando pequena era apaixonada

por você. O que aconteceu? 

LORETA: Não é só por minha causa que elas fazem maldade comigo, tu

sabes disso.

CLOTILDE: Cala tua boca, se tu seguires me desobedecendo e contando

mentiras por aí, eu corto a tua língua, tu estás me entendendo? Eu

corto a tua língua! Agora passa para dentro e vá te lavar. 

CLOTILDE: Essa daí sempre teve um parafuso a menos. 

Loreta corre para as ruínas com lágrimas nos olhos.

AURORA: Não sejas tão ríspida com ela, ela não tem culpa.

CLOTILDE: Quem tu achas que é, Aurora, para me dizer como eu devo tratar

nossa irmã? Tu estiveste ausente todos esses anos, perdida por

aí, a vagar pelo mundo, enquanto eu estive aqui tentando catar o

que restou da nossa família, lidando com essa infeliz. Tu não sabes

de nada, Aurora. 
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Ela se afasta.

CLOTILDE: E tu fiques quieta em teu canto, ela não pode saber. 

VIRGÍNIA: E o que eu poderia fazer? Estou de mãos atadas.

CLOTILDE: É melhor assim...

A escuridão toma conta do local.

VIRGÍNIA: Se um dia eu morrer, quero ser enterrada assim, vestida de noiva.

 
LORETA: Não fales uma coisa dessas, a morte pode te ouvir. Tu serás muito

feliz, feliz como nenhuma outra de nós foi... talvez Aurora tenha

sido, não há como saber. Nós não a vemos desde que aquele

homem bateu em nossa porta muito tempo atrás interessado em

vender panos para que fizéssemos vestidos. Lembro que eu

apreciei todas as fazendas, pensei que Aurora poderia fazer com

elas belas peças para nós na velha máquina de costura da família.

Ela costurava tão bem! Mas ela nem reparou nos tecidos, só teve

olhos para o homem que os vendia. Clotilde, quando percebeu,

bateu a porta na cara do homem, mas já era tarde, Aurora havia se 

O véu reminiscente do passado toma conta de tudo.

6. das cinzentas ruinas da memória III
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VIRGÍNIA: Ele era bonito? 

LORETA: Não lembro do rosto dele, nem do de Aurora eu me recordo,

também pudera, já faz tanto tempo e tua mãe cortou o rosto dela

de todas as fotografias. 

VIRGÍNIA: Tu prometes que não te esquecerás de mim?

LORETA: Nem se tua mãe queimasse todos os teus retratos... Agora te

aquieta aí para que eu possa terminar os reparos neste vestido.

Me diga: ele conseguiu o traje? 

precipitado sobre o vão e fugido com ele em seu automóvel,

amontoada entre as mercadorias. 

VIRGÍNIA: Ficou de conseguir com o padre. Coitada de minha mãe, ela nem

desconfia. Mas é melhor assim, ela não aceitaria. Nós seremos

eternamente gratos a ti, sem tua ajuda nós jamais... 

 

O ruído de uma porta abrindo toma conta do ambiente.

CLOTILDE: Quanta ingratidão! Então quer dizer que eu não seria convidada

para o casamento da minha própria filha? 

VIRGÍNIA: O que tu vais fazer? Não te atrevas...

Há fúria nos olhos de Clotilde.

CLOTILDE: A rasgar este vestido? Não te preocupes, só queria me certificar

de que ele é digno da rameira que és. Acertaram na escolha, 
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VIRGÍNIA: Nós dois nos amamos.

CLOTILDE: E tu lá sabes o que é amor? És outra deslumbrada, outra tonta que

não pode ver um par de calças que já te pões de joelho. Quem foi

que enfiou essas tolices na sua cabeça, foi Loreta?

VIRGÍNIA: Aurora também foi embora.

CLOTILDE: Aurora fugiu do inferno, desconhecendo que o inferno também

estava dentro dela. Nós não temos como fugir, não adianta.

comido pela traças e gasto como tua honra. Há quanto tempo as

duas tramam pelas minhas costas? Há muito tempo, não é? Tu

nunca rompeste com aquele infeliz, não é, Virgínia?

VIRGÍNIA: Nem todos os homens são maus, minha mãe, ele não é como meu

avô, ele me ama. E, além do mais, eu preciso ir embora, eu mereço

viver. Me deixa ir. Não posso ficar aqui permitindo que o que

desgraçou a vida de vocês também desgrace a minha. [Tempo]

Eu me recuso a ficar aqui velando e zelando dores que não são

minhas, prefiro descobrir as minhas. 

CLOTILDE: Mas tu não tens nenhuma, meu anjo, por que tu queres fazer isso? 

VIRGÍNIA: Eu não quero ser mais um fantasma dentro desta casa. 

Num grito crescente que ecoa até hoje.

CLOTILDE: Ingrata, rameira, cobra traiçoeira. Eu amaldiçoo este romance, eu

amaldiçoo essa história. Tu não vais embora. Eu não sobrevivi ao

inferno para no fim padecer aqui sozinha. Eu não deixo, tu ficarás

aqui comigo, tu me deves isso. Eu sou tua mãe, eu te coloquei na

merda desse mundo, fiz das tripas coração para te criar. Tu não

farás isso comigo... 
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Tudo vai esvanecendo com a jovem quase sufocando sob o véu de palavras

da mãe. Penumbra.

VIRGÍNIA: No fim, eu fico feliz que tu tenhas descoberto. Parto com minha

consciência tranquila. 

CLOTILDE: Eu nunca esquecerei tua traição, Loreta. 

Trevas.

AURORA: Vocês não tão sentindo esse cheiro de podre? Tem algo podre

nessa casa, desde que coloquei os pés aqui eu senti. Vocês não

estão sentindo? Não importa onde eu esteja, eu o sinto. 

Longe das irmãs, Virgínia o espera.

CLOTILDE: Tu falas demais. 

7. AS TRÊS IRMÃS
 

LORETA: Somos nós.  

AURORA: Somos nós o que, Loreta?

LORETA: De onde vem, aonde se encontra o cheiro.

AURORA: Às vezes eu acho que tem algo escondido nessas paredes. 
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Loreta cada vez mais desatinada.

LORETA: Cobriu, então, o corpo de pedras... 

AURORA: É um costume meu, o falecido também não gostava. Tinha medo

da minha voz, assim como eu tinha daquela mão pesada que ele

carregava. Mas o que eu poderia fazer para preencher esse

vazio? Já que não podia encher-me de vida, falava para extirpar

esse silêncio que mora em mim.

AURORA: O que, Loreta? 

CLOTILDE: Tu ainda estavas aqui quando ela se instalou, talvez só não te

recordes já que eras tão menina...

LORETA: Ela... cobriu, então, o corpo de pedras, já que não pôde cobri-lo

com sua vontade.

AURORA: Não... Há algo mais, algo mais terrível. Se fizermos silêncio, dá pra

escutar as paredes lamentando.

AURORA: A escuridão sempre gostou de nós.

LORETA: É verdade, e ela senta à mesa conosco todas as noites. Acaricia

nossas faces e alimenta-se do que sobrou de nós... Que vontade

me deu de comer uva moscatel, que nem aquelas que

cultivávamos na antiga parreira, tu te lembras, Aurora?

Costumávamos sentar nos degraus, enquanto... [Então um baque

ocorre. Uma suspeita do passado. Ela olha para Clotilde.] Clotilde

nunca estava conosco, sempre fomos só nós duas. Nos degraus 

AURORA: Há uma dor imensurável nesse lugar. 

CLOTILDE: Estás ficando louca igual à Loreta.
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AURORA: Clotilde sempre esteve tão distante, desde criança. 

LORETA: "Já é uma mocinha", dizia o nosso pai... 

AURORA: "Cuidado com o homem do poço", ele também dizia. 

CLOTILDE: Homenzinho asqueroso, teve o fim que mereceu. Morreu antes

que pudesse fazer mal a vocês também. Afogado numa vala

qualquer na cidade, com o sangue cheio de cachaça. 

da cozinha, naquele mármore gelado. E depois a parreira secou,

cedeu, tombou. Eu nem vi quando aconteceu, tu não estavas mais

aqui também, já havias fugido. Um dia acordamos e estava tudo no

chão.

8. das cinzentas ruinas da memória IV

A noite onde ele se instalou. Estão as três na frente da casa, à espera do rapaz.

VIRGÍNIA: Eu vou até a cidade.

CLOTILDE: Está tarde, tu não vais a lugar algum.

VIRGÍNIA: Alguma coisa deve ter acontecido, não é possível. Tu deste o

recado a ele, não deste, tia Loreta? 

LORETA: Acalme esse coração, logo ele estará aí.

CLOTILDE: Eu receio que ele não venha.
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Dissimulada.

CLOTILDE: Estás enganada. Embora não ache que ele seja homem para ti,

dei-me por vencida. Tu darias um jeito de casar com ele de

qualquer maneira. Se tem um mal que é impossível de ser

remediado depois que acomete alguém, esse mal é o amor. 

VIRGÍNIA: Como podes ser tão amarga, tão descrente com mundo?

CLOTILDE: Foi ele quem me deixou assim... o mundo. Eu quero o melhor para

ti e se tu acreditas que serás feliz com ele, lá fora, só me resta

lamentar. Guardo minhas expectativas e torço para que tu não

voltes ferida. 

VIRGÍNIA: Lá no fundo isso é o que tu mais desejas, não é? Que ele me

abandone aqui.

CLOTILDE: Aguardo teu noivo lá dentro.

VIRGÍNIA: Ele está demorando. 

LORETA: Nunca pensei que ela pudesse aceitar esse casamento.

VIRGÍNIA: Não há motivo para transformar esse amor numa guerra. 

Sozinhas.

Tempo.
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VIRGÍNIA: Tão estranha essa demora dele.

Um bom tempo depois.

LORETA: Eu vou entrar, já está muito tarde. Por que tu não entras também?

Descansa um pouco e amanhã descobrimos o que aconteceu.

VIRGÍNIA: Eu não sairei daqui, ficarei aqui até vê-lo cruzar aquele portão. 

Loreta a deixa.

LORETA: Acabo de voltar da cidade. Suas coisas estão todas lá, no

quartinho que ele alugava. A dona disse que ele saiu ontem à noite

e não voltou mais.

VIRGÍNIA: O que terá acontecido?

Tempo.

Tempo.

LORETA: Tua mãe acha que ele fugiu, que deixou tudo para trás, inclusive...

VIRGÍNIA: ...O meu amor.

Tempo.
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Quase sem forças.

VIRGÍNIA: Carrega-me contigo, para longe dessa escuridão. 

Tempo.

VIRGÍNIA: Onde tu estás?

Tempo.

LORETA: Tu estás ardendo em febre. 

VIRGÍNIA: Há quanto tempo estou aqui?

Tempo.

Tempo.

LORETA: Há muito tempo. Vamos, chega dessa loucura! Para que isso? Para

que se infringir tanto sofrimento? Tu definhares aqui não mudará

o desfecho dessa história. 

VIRGÍNIA: Por que ele não veio?
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Tempo.

Elas entram na casa que começa a desmoronar.

LORETA: [Melancólica] O cravo brigou com a rosa / Debaixo de uma

sacada / O cravo saiu ferido / E a rosa despedaçada / O cravo

ficou doente / E a rosa foi visitar / O cravo teve um desmaio / E a

rosa pôs-se a chorar...

AURORA: Um cheiro fétido. De carne podre, de bicho morto. Não consigo

me acostumar. Às vezes acho que é coisa da minha cabeça, que

ele não existe realmente, afinal, as outras dizem não sentir. Não é

possível que só eu o sinta. Tem noites que é praticamente

impossível respirar, como hoje. Então eu me rendo, permito que

ele invada por completo meus pulmões, minha mente. E já não sei

mais onde estou ou o que estou fazendo. Uma vertigem repentina,

sinto como se estivesse despencando, mas estou parada. Vejo

dois homens, confundo dois homens. Como é possível que os dois

tenham morrido da mesma maneira? Afogados naquela água

escura e suja, envenenados pela bebida e pela sua própria 

No que outrora foi o jardim, a louca das mãos podres cantarola uma canção e

rega um cravo morto, enquanto a outra, a dos pulmões envenenados, abre a

tampa do poço.

9. O POÇO 
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podridão. Eu não vi meu pai naquela vala, mas vi meu marido. E eu

lembro do cheiro. É esse o cheiro? Já não sei mais, estou tão

confusa. E então há três homens. O terceiro eu não conheço, mal

dá para vê-lo, ele está lá no fundo. Meu Deus, como é fundo aqui.

O fundo dessa memória, o fundo desse abismo, o fundo do poço.

E, de repente, os fantasmas desses três se misturam como água.

Como a água lá de baixo se mistura com a carcaça do que outrora

foi um homem. 

FORASTEIRO: Com meus dedos, eu toco a parte de trás do meu crânio e ele está

rachado, há um buraco nele. Um buraco feito por uma pedra, por

uma mulher que carregava qualquer coisa no peito, menos um

coração. Tem alguém aí? 

AURORA: Tem alguém aí?

O poço foi aberto e a verdade ecoa. Escala as pedras cheias de musgo e

projeta-se para fora. Aurora, inclinada sobre o buraco, o enxerga na escuridão.

Virgínia está sentada nos degraus a sua espera.

10. das cinzentas ruinas da memória V
 

LORETA: Tem alguém aí?

VIRGÍNIA: Por que ele não veio?

FORASTEIRO: Já não tenho mais forças para pedir que me tirem daqui. 

AURORA: Me tirem daqui!
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FORASTEIRO: Aqui é tão escuro, tão silencioso. Mas eu não estou sozinho, sei

que ela está lá em cima e, desde que fui jogado aqui e despenquei

neste esquecimento, quase todas as noites uma louca conversa

comigo. E agora surgiu outra, mas essa não fala comigo, não sabe

quem eu sou. Ela abriu a tampa do poço e, desde então, me encara

lá de cima. Tem as narinas do tamanho de dois olhos.

LORETA: Me tirem daqui!

VIRGÍNIA: Corria veneno em suas veias e o seu coração era uma pedra. Uma

pedra que ela empunhou aquela noite como arma. 

AURORA: Tem um homem no poço.

Então veio à tona. A verdade não podia ficar imersa para sempre.

LORETA: Eu falei, mas não me ouviram.

Ela apodreceu solo, que, por sua vez, apodreceu o resto.

Virgínia é escombro, entulho.

11. ESCOMBROS 

 

VIRGÍNIA: Aguardo aqui há tanto tempo que, às vezes, nem sei mais o que

espero. Quanto tempo é necessário para esquecer uma dor? 
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A verdade, libertada de sua mortalha, encara Clotilde nos olhos.

LORETA: Num peito como o dela, o coração ardia em brasas. 

AURORA: O que foi que tu fizeste? 

CLOTILDE: Ele havia roubado o que ela tinha de mais precioso.

LORETA: O homem do poço...

CLOTILDE: Eu jamais aceitaria o casamento dela com aquele infeliz, jamais.

Não depois do tormento que fui obrigada a passar para tê-la.

Homem nenhum presta, nem nosso pai prestava, eu disse isso a

ela, mas ela não me ouviu... 

É difícil respirar ali, tudo fede.

Lembranças daquela tempestade me lembram a todo momento

que morri afogada em minha própria dor. 

AURORA: Do que tu estás falando?

CLOTILDE: Depois da tormenta, a aurora do amanhecer sempre vem. Virgínia

era o meu amanhecer.

CLOTILDE: Tu te finges de tola desde menina, te escondes pelos cantos para

não ter que encarar a face da verdade, foi por isso que tu partiste.

Loreta por mais louca que seja, é a mais sã de nós. Ela vê a

verdade, ela sente a verdade, a maldade, essa infeliz. Não há como

fazer nada sem que essa desgraçada sinta. Ela e suas malditas

plantas mortas... 
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O passado bate à porta e, como não há porta, ele invade e toma conta de tudo.

LORETA: Ela era a rosa que restava... Eu acho que estou sonhando desde

aquela noite em que ouvi um barulho vindo do jardim. Clotilde não

devia estar ali, mas estava. Inclinada sobre o poço, com uma pedra

na mão. 

VIRGÍNIA: Como um demônio, ela precipitou-se em meio à escuridão da

noite, enquanto estávamos lá dentro, e acertou-lhe em cheio na

nuca. 

LORETA: E então, mais tarde, a menina esperou por horas a fio o amado que

não veio. E as horas foram se transformando em dias, os dias em

semanas, as semanas em meses, os meses em dor, até que o

coração não aguentou.

VIRGÍNIA: Hoje eu sei... ele veio. 

LORETA: Ele não só veio aquela noite, como permaneceu aqui, durante

todos esses anos, no fundo desse poço. Por que tu o abriste,

Aurora? Por quê? Eu nunca tive coragem.

Tudo dói em Aurora.

AURORA: [Para si] Eu não tenho para onde ir.

VIRGÍNIA: [Sussurrando no ouvido de Aurora] Tu tens que ir embora daqui.

Vá embora daqui, vá embora... 

LORETA: No dia em que ela partiu, caiu uma tempestade que durou dias. A

chuva alagou a cidade, o rio transbordou, invadiu as casas. Os 
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CLOTILDE: Ela está segura agora, onde ninguém a fará mal. 

AURORA: Que tragédia...

AURORA: Foste tu quem trouxeste a escuridão para esse lugar, Clotilde. 

CLOTILDE: Quem trouxe foi nosso pai.

AURORA: E tu fizeste questão de cultivá-la durante todos esses anos. Se

esse lugar nunca mais conheceu dias felizes, foi porque tu a

cultivaste e a alimentaste com teus demônios, com tua obsessão

doentia, com teu egoísmo. Não és tu que tem medo do mundo, é

ele que tem medo de ti. Foste tu quem matou tua filha!

O tempo e a realidade vão se dilatando.

VIRGÍNIA: [Sussurrando no ouvido de Aurora] Tu tens que ir embora daqui.

Vá embora daqui, vá embora... 

céus lamentavam sua morte.

AURORA: Que tipo de amor é esse, que é capaz apunhalar a sangue frio o

amor da filha? Que é capaz de aniquilar, devastar um coração. Isso

não é amor, isso é doença. 

CLOTILDE: Eu fiz o que precisava ser feito, tudo que eu fiz foi por amor.

LORETA: [Agitada] Agora que temos certeza onde ele está, nós precisamos

contar a eles. Sim, precisamos chamar a guarda para retira-lo dali,

para libertá-lo, assim ele poderá encontrá-la. E também, com a

verdade vindo à tona, os moradores da cidade saberão que eu não

fiz nada a ele, não poderão mais me acusar. É só encontrarmos a

pedra, a pedra é a prova, ela está por aqui em algum lugar, tem um 
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LORETA: Tem uma pedra suja de sangue no jardim...

 

Amontoadas numa pilha de escombros da própria desgraça, vão se reduzindo

a pó.

AURORA: Tu és a escuridão deste lugar, Clotilde, a podridão, a tristeza. Tu! 

CLOTILDE: Eu não, nós! Nós somos! Nós! 

AURORA: Esse vazio, esse inferno, esse tormento... 

LORETA: O amor, às vezes, pode ser uma doença terrível. 

AURORA: Foi o teu amor que a matou, que a levou para cova.

CLOTILDE: Ninguém irá fazer nada, pois não entrarão aqui. Nós ficaremos

longe deles, assim como eles ficarão de nós. Ele fugiu, a

abandonou, essa é a verdade. O resto são boatos, mentiras

inventadas pelos outros, e assim continuará.

formato estranho e uma mancha, tu me ajudas a procurar?

 

CLOTILDE: O meu amor a salvou. 

LORETA: O amor que a levou para cova foi outro e tinha o nome de anjo. 

 

AURORA: Como um herói, ele quase a resgatou de seu calvário. 

VIRGÍNIA: Rafael.

LORETA: Rafael...

CLOTILDE: Tu não sabes do que estás falando.
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Elas estão mortas por dentro, sepultadas naquele lugar. Ocas, vazias. São três

cadáveres em decomposição, três carcaças apodrecidas pelo tempo e pela

dor.

AURORA: O que eu sei, é que Virgínia poderia ter sido muito feliz ao seu

lado. Onde tu a colocaste, Clotilde? Onde ela está?

CLOTILDE: Ela está em meu coração, Virgínia está em meu coração...

FIM
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