
EXT.CHUVA - TARDE

Vemos um sofá amarelo sujo de lama em cima de um gramado

verde, a chuva cai torrencialmente, sem trovões. Ao lado

deste gramado uma subida serpenteia sem esforço. Mais ao

fundo do gramado vemos os predios pequenos, pobres em cor,

manutenção e limpeza. La embaixo vemos a avenida enquanto os

carros aceleram e espalham água. O Céu esta branco com a

chuva.

Do chão vemos os pés do sofa enquanto ouvimos O.S o som de

passos na grama molhada. A camera se afasta gradativamente

enquanto JONAS entra no quadro, pés descalços, calça de

tactel e uma camiseta regata branca.

Ele senta com as pernas abertas, cotovelos nos joelhos,

ombros pra frente.

JONAS

15:19 da tarde num verão de

Janeiro.

(Levanta os braços em

desaprovação ao tempo)

Ninguem merece. EU GOSTO! Mas

ninguem merece.

JONAS (cont’d)

(Aponta pra camera)

Eu não me sinto muito vivo esses

dias, talvez eu não esteja mesmo,

não lembro como cheguei aqui, você

sabe?

Jonas se deita no sofá, seus pés balançando fora enquanto

seus olhos cerram-se contra a chuva.

JONAS (cont’d)

O mais legal é poder se tornar o

que você quiser. Não, eu não estou

falando de profissão. Por

exemplo...

CORTA PARA

Vemos os carros na avenida la embaixo passando enquanto um

cachorro olha pra camera.

JONAS (cont’d)

(Na forma de um cachorro)

Então, isso torna as coisas muito

mais divertidas aqui desse lado. Eu

não sei porque mais gente não tenta

(MORE)
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JONAS (cont’d)
isso Mas voltando a falar da chuva!

A chuva é terrivel, todo mundo com

preguiça, pelo menos espanta as

moscas.

Fica em lótus completa na forma de um cachorro

JONAS

As moscas são um inferno nessa

epoca do ano, eu me lembro de pegar

dengue, logo depois tive Zika--

Um homem chega com uma copo americano cheio de café com

leite e entrega-o.

JONAS (PARA ALGUEM O.S)

--Obrigado.

JONAS

Como eu ia dizendo... AH! As

moscas. Eu conheci uma no meio de

tantas e como falava essa uma!

Estava viva nesse plano, viva por

duas horas.

Da um gole no café, os carros passam.

JONAS (cont’d)

Nesse dia fazia um calor infernal,

a areia quente estava bagunçando

minha cabeça chata.

Os carros passam.

CORTA PARA

EXT.DESERTO - TARDE

Uma mosca pairando no ar, um zumbido agudíssimo. No fundo o

céu azul chapado balança com as ondas de calor do deserto.

MOSCA

Sai dai, sai que você pode, voa pra

longe, cobra. Uma barata disse que

te viu chegar numa explosão nuclear

e virar uma barata.

Vemos a barata sentada numa cadeira em cima do deserto, mal

é possivel enxergá-la, seu nome aparece em um letreiro como

nos Kardashians.
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JONAS

De fato, eu virei uma barata, é uma

forma muito interessante - em um

lugar aonde não existem chinelos -

a carapaça é grossa, faz calor por

aqui.

BARATA (O.S)

E PORQUE VOCÊ VIROU COBRA?

CAMERA SE ABAIXA PRA VÊ-LA DE CIMA

BARATA

Ser uma barata é muito pouco pra

você? An senhor importante?

(Diz a barata com arrogancia)

CAMERA VOLTA

JONAS

Eu... queria experimentar.

(Diz ele com calma)

Silencio por um momento.

BARATA

Tem um jeito de eu fazer isso

também? Eu tinha vontade de ser um

vendedor de batata frita.

JONAS (O.S)

Sério? Batata frita?

BARATA

Você não gosta? Meu sonho é ficar

manejando aquilo até o fim dos

tempos...

JONAS

Então ta... Voltando pra mosca...

BARATA

PERA AE QUE EU TO FALANDO, JONAS!

CORTE BRUSCO

A mosca esta lá, pairando no ar, como um helicóptero, seu

barulho retornando abruptamente.

JONAS (O.S)

É só uma questão de

CORTE BRUSCO
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EXT.CHUVA - TARDE

Vemos Jonas no formato de cachorro ainda na pose de Lótus

completa, seu café esta terminado.

JONAS

Mentalizar

Ele entrega o copo para o mesmo homem que o trouxe.

Vemos o mesmo Jonas deitado no sofá de olhos fechado, ele

está relaxado em cima do sofá enlameado.

JONAS (cont’d)

E fazer.

CORTE PARA

EXT.DESERTO - TARDE

Voltamos para a cobra, ela serpenteia no chão com suas

escamas marrons e magenta, um movimento repetido, quase um

padrão matematico.

JONAS

Logicamente, exige algumas coisas.

Dizem por ai que eu estou morto,

talvez eu esteja sonhando ou em

coma. Você já ouviu falar dos

quimicos no seu cerebro, aqueles

que fazem você se sentir importante

no momento da morte?

MOSCA (O.S)

Jamais. Me fariam bem agora.

JONAS

Esqueça, essas coisas só funcionam

quando não precisamos mais.

ASTOLFO (O.S)

(Gravemente intimidador.)

Hey! HEY GAROTO!

JONAS

Epa...

CORTA PARA



5.

EXT.CHUVA - TARDE

Vemos a chuva caindo ainda, os carros passando enquanto as

luzes começam a se acender na rua la embaixo. ASTOLFO esta

olhando para JONAS. Ele é um senhor de terno, um velho sem

cabelos nem sobrancelhas, pele cinza e enrugade.

ASTOLFO

Esse é o meu sofá garoto, se você

quiser pode dormir no chão

JONAS continua imóvel.

JONAS

Prazer, eu sou Jonas.

ASTOLFO

(Quase que imediatamente)

SAI.

JONAS

Eu só quero dormir...

ASTOLFO

Você já ta dormindo.

JONAS

Claro que não! Eu to morto.

ASTOLFO

NÃO IDIOTA! Você só ta dormindo há

uns dois dias. Como é lento...

ASTOLFO levanta as pernas de JONAS e senta embaixo delas,

ambos ocupando o sofá de maneira apertada. JONAS continua de

olhos fechados e relaxado.

ASTOLFO (cont’d)

E antes que você me pergunte--

Pega um bolinho do bolso e começa a comer.

ASTOLFO (cont’d)

(Mastigando farelos)

-- Você não esta sonhando. Isso é

uma projeção. Você tentou em casa,

mas sua vó ficava te interrompendo

perguntado--

JONAS

Da janta... é verdade. Mas vô...

por que que ce ta aqui?
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ASTOLFO

Eu vivo aqui moleque! Eu to em

transição, as vezes você vem me

ver.

JONAS

Eu não lembro.

ASTOLFO

MACONHA FAZ ISSO FILHO!

JONAS

Não, nem vem.

Ambos ficam parados por um tempo, a chuva caindo enquanto ao

fundo o ceu vai escurecendo. O avô quebra o silêncio.

ASTOLFO

Mas e a Barata? Ensinou ela a ser

um batateiro?

JONAS abre um dos olhos em direção ao avô, uma expressão

confusa surge em seu rosto. Ouvimos a chuva caindo

CORTE BRUSCO PRO PRETO

Ainda é possivel ouvir o barulho da chuva durante um breve

periodo de tempo.

FIM.


