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CENA 1 - INTERNA - DIA - AVIÃO

Maria, 25 anos, vestindo um blazer preto está sentada em uma

poltrona de avião, com um livro aberto sobre o colo.

Ela olha para a poltrona do lado e vemos uma jovem de 22

anos, aparentemente dormindo, Maria acaricia o rosto da

jovem, fecha o livro e fecha os olhos.

CENA 2 - INTERNA - DIA - SALA

Júlia, 12 anos, está sentada em um tapete vermelho velho e

desgastado, brincado com uma boneca de pano em cima de uma

mesa de centro retangular, no mesmo cômodo vê-se uma

poltrona marrom pesada e uma televisão de 14 polegadas.

Ouve-se um barulho de batidas na porta, Julia levanta e abre

a porta, aparece José um senhor de 56 anos, barbudo com uma

bolsa pasta embaixo do braço.

JOSÉ

A Maria está?

Júlia faz que não com a cabeça.

JOSÉ

Sabe que horas ela vai chegar?

Júlia faz que não com a cabeça. José dá um suspiro.

JOSÉ

Posso ficar esperando? acho que ela

não vai demorar muito.

Júlia faz que sim com a cabeça e volta para a sala, ela liga

a televisão e volta a brincar com a sua boneca. José entra

na sala, deixa a pasta no chão ao lado da poltrona e senta

na poltrona.

JOSÉ

Você gosta de brincar de boneca?

Júlia faz que sim com a cabeça.

JOSÉ

Minha sobrinha também, mas ela não

cuida, brinca uma vez e joga fora.

Minha irmã besta fica fazendo os

gostos dela e comprando uma nova

quase toda a semana.

Júlia continua brincando com a boneca.
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CONTINUED: 2.

JOSÉ

Você gostaria que eu trouxesse as

bonecas velhas para você? Acho que

ainda vou ter que vir muitas vezes

aqui.

Júlia olha para José, dá um sorriso e faz que sim com a

cabeça. José retribui o sorriso.

Neste momento entra Maria, com uma pequena bolsa de viagens

com rodinhas, com um jaleco branco pendurado.

MARIA

Olá Júlia, tudo bem? (Júlia dá um

sorriso, olha para José). Desculpe,

mas quem é o senhor?

JOSÉ

Oi, sou José, marquei um horário

com você às 14:00, foi indicação da

Laura, uma amiga minha.

MARIA

Ah... A Dona Laura, sim, sim. O

senhor aguarda um instante que eu

só vou me organizar e já chamo o

senhor.

JOSÉ

Não precisa se preocupar querida,

eu que cheguei cedo.

MARIA

Quer vir comigo Júlia?

Júlia faz não com a cabeça e volta a brincar com a boneca.

MARIA

Tudo bem então. Já te chamo senhor

José.

Maria sai pela porta lateral do cômodo. José pega a pasta ao

lado da poltrona, e revira uns papéis, ele pega uma bala que

encontra no fundo da bolsa.

JOSÉ

Quer um doce Júlia? É esse o seu

nome né menina?

Ele aponta a bala para Júlia que faz que não com a cabeça,

pega a sua boneca e sai do cômodo. José congela por alguns

segundos, guarda a bala na bolsa.

Maria aparece.
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MARIA

Vamos senhor José?

JOSÉ

Sim.

José se levanta e segue Maria.

CENA 3 - INTERNA - DIA. ESCRITÓRIO

Maria e José entram em um cômodo estreito com pilhas de

arquivos, uma mesa de escritório com duas cadeiras, uma em

cada lado da mesa, um notebook e uma impressora, sobre a

parede ao lado da impressora lê-se (Temos sentido muita

pouca alegria. Este, somente é o nosso pecado original”

(Nietzsche)).

Maria aponta para uma das cadeiras.

MARIA

Pode sentar seu José.

José senta na cadeira, Maria senta na cadeira no oposto da

mesa.

JOSÉ

Não acredito que estou fazendo

isso. Não deveria estar aqui.

MARIA

Mas está não é? O que eu posso

fazer pelo senhor?

JOSÉ

Não sei se é certo fazer isso, eu

não deveria, acho melhor eu ir

embora.

José tenta se levantar da cadeira, Maria o interrompe.

MARIA

Calma seu José, muitos clientes já

vieram aqui com as mesmas dúvidas

que você, mas no final ficaram

muito contentes com os resultados.

Vou te passar primeiro como é o

nosso procedimento e o senhor vê o

que acha.

JOSÉ

Está bem.
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MARIA

É o seguinte seu José, o senhor me

entrega essas informações (Maria

pega uma das folhas nas pilhas de

arquivo), e entorno de uma semana

o seu problema estará resolvido.

JOSÉ

Como você pode ter certeza? E se

der algo errado?

(cont’d)

Senhor José já estou neste ramo há

um bom tempo. O senhor não conhece

a dona Laura? Ela não está contente

com o resultado?

JOSÉ

Mas é que o meu problema é

complicado.

MARIA

Não se preocupe que isso não será

problema para mim.

JOSÉ

OK. Já que estou aqui mesmo não dá

para voltar atrás né?

Maria acena positivamente com a cabeça.

JOSÉ

O problema é minha esposa Sara, ela

não tem mais concerto, já tentei de

tudo, gastei quase todo o dinheiro

que eu tinha para tentar ajudar ela

mas não adianta, não consigo mais.

José coloca a mão no rosto e começa a chorar, Maria pega uma

caixa de lenços na gaveta da mesa e entrega a ele.

MARIA

Calma seu José, vamos resolver

tudo.

CENA 4 - INTERNA - DIA - SALA CAMERA

João, 32 anos, está em uma pequena sala com uma televisão

enorme à sua frente e um computador ao lado, ele dá alguns

comandos no computador na tela aparece José e Júlia na sala

da cena 2 sobre a perspectiva da televisão. João da outros

comandos na tela e José fica com uma cor azulada enquanto

Júlia com uma cor vermelha.
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Maria e Júlia entram na sala.

MARIA

O que você viu?

JOÃO

Não sei, (olha para Júlia) o que

você acha?

(cont’d)

Acho que ele não suportaria o

processo.

MARIA

Por que não? Não vi problema

nenhum.

JÚLIA

Não sei, estou com um mal

procedimento, acho que não daria

certo.

JOÃO

É verdade, a cor dele não está boa,

olha está muito azul, acredito que

ele não se desvinculou ainda.

MARIA

Mas se formos usar só quem está

preparado, a gente já estava morto

há muito tempo.

JÚLIA

Pode ser, mas acho muito arriscado.

CENA 5 - INTERNA - NOITE - CORREDOR HOSPITAL

João, Júlia e Maria estão sentados no corredor de um

hospital. Maria carrega o mesmo livro da cena 1. Eles entram

em um quarto.

CENA 6 - INTERNA - NOITE - QUARTO HOSPITAL

João, Júlia e Maria, então em um quarto em que está

Sara, senhora idosa que está comendo uma sopa. Ela não nota

a presença dos três.

Maria dá o livro a Júlia.
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MARIA

É a sua vez.

Maria aponta o livro para Júlia que hesita, mas pega o

livro. Ela abre o livro e lê o que está escrito.

JOÃO

“ Do meu espaço fechado

Musicalmente se eleva

Algo mais ( e diferente)

Que os perfumes dali

Uma coisa ausente,

Sem lugar,

Sonhada,

Falada,

Suave ideia

Utopia”(referência:livro a música

da natureza)

Sara para de comer e cai sobre o prato. Júlia começa a ficar

azul marinho, ela faz uma cara assustada para Maria e João

que também estão com um olhar assustado. Júlia começa a

tremer e cai no chão, um clarão azul espalha pelo quarto.

Após o clarão se dissipar vemos Júlia com a aparência de uma

criança de 6 anos. Ela levanta, Maria e João dão um suspiro

alividado, Ela acaricia o rosto de Sara, os três saem da

sala.


