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ANTARES é meu não-lugar. Minha rota e meu ponto de fuga. É pra

onde costumo ir quando não há mais espaço nem ar para respirar

fundo, quando me sufoco na poeira dos dias. Mais que uma estrela

distante, é meu delírio.

Tenho certeza de que, em algum momento, você já desejou com

todas as suas forças se materializar em uma dimensão onde seus

pés dancem sem medo dos cataclismos cotidianos, dos

apocalipses semanais e do tempo que insiste em nos atravessar.

ANTARES é pra onde vou quando preciso de abrigo e colo. É

minha viagem para dentro.

O que vem a seguir é uma experiência dramatúrgica e poética sem

pretensões. Um desnudamento.

A minha nave, sempre preparada, está prestes a seguir viagem.

Você é meu convidado. Vem?
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ANTARES
- u m  d e l í r i o  f u t u r i s t a
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MEU VAZIO
É ALGO

                   PULSANDO VIVO
 ENTRE

AS RUÍNAS
DE ATLÂNTIDA

E
AS CORES QUENTES

DE ANTARES.
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PERSONAGENS:
 

ALMA, máquina; uma ausência presente. voz em off.
PRIMEIRO ASTRONAUTA, humano.

SEGUNDO ASTRONAUTA, humano?
UMA GALÁXIA INTEIRA: o público.

 
 

Não importa,
de fato,
o rosto,

o formato do corpo,
os detalhes,

o passado
e o sexo

de quem foge
de si mesmo
e do mundo.

O que importa
é a fuga

e toda a rota
desenhada no

astrolábio
mirando estrelas.
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Caros astronautas:
 

Direcionem os seus caminhos
rumo a todos os reais desejos.

Só assim chegarão ao verdadeiro destino
de dançar no solo místico

de ANTARES.
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PLEXOS
 

Sons eletrônicos, sonhos elétricos. Um passaporte para o espaço
sideral desconhecido. Aqui não há gravidade. Tudo flutua. Onde
estamos? Não importa. De onde vêm os sons? Isso também não
importa. Por que deveria? O futuro é agora, nesse espaço-tempo. Um
portal. Entre por ele sem medo e assuma a viagem.

Tudo está escuro, na penumbra. Algumas luzes. Repito: São sonhos
elétricos. À medida que os sons avançam, o eletrônico torna-se uma
melodia que vai se construindo a partir do estranhamento. No lugar-
incomum, a gravidade opera. Pousamos. Agora, embora não
saibamos o que é real e irreal, tudo começa a se misturar no solo
desconhecido. Sinta suas sinapses e seus plexos se tornarem
energia.

 O PRIMEIRO ASTRONAUTA organiza uma câmera com seus fios,
cabos e (des)controles. Ele não é visto do palco, mas sua imagem,
que está sendo gravada na coxia, é transmitida para o público-
galáxia. É sua última mensagem antes da viagem. Ele não sabe ao
certo se alguém assistirá sua despedida nem se ainda existe vida na
Terra. Ainda assim ele se despede. A despedida é essencial.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Bom dia!... Ou boa tarde, boa noite! Já não
sei muito bem que horas são. Faz tempo que não vejo o sol, mas
isso não importa mais, eu acho (suspira. toma fôlego pro salto. é
abismo.) Se você está assistindo isso é porque, de alguma forma,
resistiu à doença, ao colapso, às explosões, ao cataclisma. (pausa.
sente. respira. brada!) Você existe! (existir é quase mágico.) E isso
importa mais do que você imagina. Você É no meio do que já não é. 
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Você respira. (desespera-se, a mensagem precisa chegar ao outro.
que outro? há, de fato, um outro? a respiração está pesada. falta
ar no vácuo do espaço de si mesmo.) Você é real, eu digo.
(coragem! Você é real! (retoma o fôlego. o fôlego é importante
num espaço sem ar.) Espero que tudo esteja bem e que você
tenha, assim como eu, encontrado uma forma de sobreviver.
(pausa. os olhos se fecham.) E viver. (mais uma pausa, a
importância dos silêncios. olha pra câmera. os olhos, um buraco
negro.) Viver é o que importa. (se emociona numa crescente. toda
a ausência de vida em um só lugar, concentrado num átimo.
devagar. o tempo é mais lento no fim do mundo.)

 ALMA interrompe o devaneio. A voz é metálica, mas quente. Ela é
a ausência presente preenchendo vazios no espaço do PRIMEIRO
ASTRONAUTA.

ALMA: Acho que você ainda se emociona demais com essas
mensagens… Talvez ninguém assista, você sabe.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (se recuperando do choque de se saber
vivo.) ALMA, às vezes até esqueço que você está aqui!

O PRIMEIRO ASTRONAUTA desliga a câmera. Entra no palco, que
se acende na penumbra. Não se veem todas as coisas como são.
Há que se ter espaço pra imaginação. Que lugar é esse, afinal?
Algumas cores vibram. O PRIMEIRO ASTRONAUTA está só, embora
ALMA seja presença constante.

ALMA: Eu apenas me preocupo com você. (pausa. fôlego.) Já faz
quanto tempo desde a primeira mensagem? Um ano? Dois?
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PRIMEIRO ASTRONAUTA: (cansaço, entrega.) Não importa mais.

Essa é a última.

ALMA: Você já disse isso antes...

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Eu sei, mas dessa vez é definitivo. Eu

estou indo embora. Nós estamos.

ALMA: Planejamos essa viagem desde…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (corta!) Desde o fim dos tempos, eu sei

bem. Eu estava lá, se lembra? Você nasceu depois. Algum tempo

depois.

ALMA: Eu nasci?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Nasceu… Claro que nasceu. (escolhe as

palavras.) Você veio de um estado de não ser… (reflete.) Bom, não

sei se nascer é a palavra mais certa nesse caso, mas acho que

você entende o que eu quero dizer.

ALMA: Entendo. Fui programada para te compreender.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Até nos meus silêncios…

O PRIMEIRO ASTRONAUTA se perde em devaneios. Sonhos

elétricos. Do que se lembra?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (retornando de uma longa viagem...) Como

andam os preparativos?
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ALMA: Tudo conforme planejamos há tempos. (pausa.) Mas... Tem
certeza dessa vez? Não é a primeira vez que planejamos e
sempre adiamos por algum motivo. Você precisa ter certeza.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Não ficou nada pra trás, ALMA. Eu deixei
tudo nas fitas. De cá já não vejo mais nada, inclusive, além desse
escuro sem fim. Nem me lembro mais em que galáxia estamos
depois de tanto tempo... (olha pra plateia, que são milhões de
estrelas.) Não vejo o que já foi. O passado é apenas um tanto de
estrelas mortas.

ALMA: De onde estamos, não temos visão de muitas coisas...

PRIMEIRO ASTRONAUTA: No mais, já não temos como voltar.
Chegamos ao ponto em que precisamos seguir viagem! Não sei
explicar… Algo dentro de mim grita que é agora! (pensa. sente.
retorna.)

ALMA: Isso é verdade. Quando tento acessar as suas memórias,
vejo que nada ficou para trás… Não consigo visualizar…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Nem tudo precisa ser visualizado, ALMA.

O PRIMEIRO ASTRONAUTA observa as estrelas. Sente algo
rapidamente. Uma mudança sutil nos pensamentos. Breve, quase
um sinal imperceptível.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: ALMA, meus sinais vitais?

ALMA: Nunca vi tanta vida.
...
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PRIMEIRO ASTRONAUTA: (sorri com melancolia.) Não sei se

escolheria essa palavra, ALMA. Mas entendo... 

ALMA: Eu sei que sim. Eu fui programada pra…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (completa a frase.) Para me entender nos

mínimos detalhes. Eu sei…. Eu sei. Mas vida é uma palavra tão

estranha hoje em dia! Não sei se sinais vitais são,

necessariamente, vida.

ALMA: O coração está batendo, a veia pulsando...

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Isso é estar vivo, ALMA. Não quer dizer

nada além disso. Acho que vida é outra coisa. (espanta o

pensamento.) Mas isso é bobagem, no fim das contas…

ALMA: Eu estou viva?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Você existe. Isso não é o bastante pra

você?

Pausa. Tensão. Existir é, de fato, o bastante?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (brinca, quebrando a tensão.) Ah, ALMA,

vamos lá… Isso não importa, de fato. Não agora! De que adianta?

Vamos seguir viagem! Antares é logo ali.

  

ALMA: An. ta. res. (as letras estalam na língua) Antares.  Eu gosto

do nome…
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PRIMEIRO ASTRONAUTA: Me encanta... (olha em torno, como se

pudesse ver e tocar a supergigante vermelha. sonha um sonho

vermelho e elétrico.) Um coração vermelho pulsando em pleno

espaço.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Ela vai deixar de existir um dia, mas não

vai se apagar de imediato… Não! Estrelas gigantes primeiro viram

o que chamamos de Supernovas. Grandes explosões cósmicas.

Brilhantes! Deve ser a coisa mais linda de se ver!

ALMA: Você quer dizer que morrer é lindo?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Nem sempre, ALMA… Mas a morte de

uma estrela é um pouco diferente da morte que conhecemos. É

uma mudança de estado. Ela vai se tornar luz brilhante e vai, aos

poucos, se apagando. Mas isso demora milhares de anos…

Milhares…

ALMA: Foi assim com a Terra?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: NÃO! Não como a Terra. Terra… A Terra

nunca foi estrela! (corta bruscamente.) Não precisamos falar da

Terra!

ALMA: Mas eu quero falar da Terra. Do último dia da Terra. Do

cheiro, das cores e da vida na Terra. Eu nasci depois do fim e você

não me deu todas essas lembranças… Por que?

 PRIMEIRO ASTRONAUTA: (ri, os nervos à flor da pele.) É ridículo...
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ALMA: O que é ridículo?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Essa ideia ridícula de nunca mais ver o
que eu sempre vi. As minhas certezas, os meus planos de atuar
num teatro, de tocar violino, de cantar, de beijar, de amar… 

(silêncio profundo, aterrador.) Tudo parece menor agora, vendo de
longe.

ALMA: Eu sinto muito…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Eu também....
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PAETÊS

As luzes diminuem. Penumbra. Tudo volta a flutuar. As vozes, as
falas, as sensações. Por esse instante no tempo-espaço a palavra é
um dispositivo inútil. Sons da Terra soam como pássaros, o mar, o
vento, chuva, carros… Uma massa sonora que transita entre o
equilíbrio e o desequilíbrio. Todos se misturam a um som eletrônico.
Um sonho elétrico, repito. Tudo não passa de um sonho elétrico. As
luzes acompanham os movimentos. O PRIMEIRO ASTRONAUTA
dança esses sons, enquanto se lembra. A dança é libertadora, ele faz
parte. Só o movimento importa. A rotação. Ele é um planeta ao redor
de si mesmo. A dança é a vida que se abandona, é o que deixamos
para trás quando só temos o desconhecido à frente. O PRIMEIRO
ASTRONAUTA sente que não há volta, mas dança. Dança. Dança até
que os sons vão se dissipando e as coisas deixam de flutuar. Ele
para sem fôlego. Respira. Pausa. Para sentir, é necessário que se
pause o mundo e dê espaço à dor, que se expande como supernova.
E cessa. Cessa?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (se recompõe e chama ALMA quase como
uma súplica. ele não pode mais estar sozinho. todo o espaço dentro
de seu corpo se expandiu como um buraco negro.) ALMA, onde você
está? ALMA? (grita mais alto.) ALMA?

ALMA: (reconfortante, como um eco.) Estou bem aqui.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (sem fôlego. apavorado.) Pensei que você
não estivesse mais aqui e…

ALMA: Pra onde mais eu iria?
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PRIMEIRO ASTRONAUTA: (explode!) Eu não sei! (recua. respira. como
respirar é importante quando se perde o fôlego!) O espaço é tão
grande…

ALMA: Eu estive pensando enquanto você se lembrava…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Em quê?

ALMA: Na Terra…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Eu sei que você quer saber o que era a
Terra mas eu… Eu não posso te dizer… Eu…

ALMA: Por quê?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (sente um soco no estômago ao contar seu
maior segredo.) A verdade é que eu não me lembro… São poucas
coisas, na verdade. Eu sinto… Como um órgão que foi amputado, mas
continua vivo... Consegue entender?

ALMA: Eu não entendo...

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Mas você foi programada pra me entender!

ALMA: Eu sei, mas não posso me lembrar por você!

 PRIMEIRO ASTRONAUTA: Será que foram as doenças? As pragas? O
cataclisma? Uma explosão? Não me lembro… (sorri, busca na
memória.) Eu consigo lembrar de me perguntar o que eu faria se o
mundo fosse acabar em um determinado momento. Mas era como
se esse momento nunca fosse, de fato, chegar!
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ALMA: E o que você teria feito? O que você fez?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (ri.) Eu brincava que vestiria paetês e
dançaria até morrer… Morrer dançando, já pensou? Que bobagem…
Acho que se tornou um sonho. (pausa. o baque.) Mas eu não me
lembro do que fiz. Lembro apenas de acordar aqui, entre a Terra e
Antares. De não me lembrar de nada. Só pequenos vislumbres do
que poderia ter sido a Terra. Um beijo…

ALMA: Um beijo?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Sim… Um beijo! Um beijo é quando duas
bocas se encontram por algum motivo...

ALMA: E que graça tem nisso?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: É que… É que no beijo, por mais breve que
seja, cabe um universo inteiro. (se recorda.) Eu me lembro de um
beijo… Em alguém… Mas faz um tempo… Não consigo me lembrar do
nome...

ALMA: O nome importa?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Não. Não importa. Mas aquela boca me
parece essencial, como se me faltasse um pedaço. Mas eu
simplesmente não me lembro. Só sei que... ALMA, estou sentindo
algo estranho no peito.... Como estão meus sinais vitais?

ALMA: Nunca vi tanta vida!!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: De novo essa palavra! Uma escolha
estranha. (...) Bom, vai passar. Tudo se dilui mais rápido quando se 
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está no vazio mudo do espaço… Até esse aperto estranho que eu
sinto. ALMA, meus batimentos?

ALMA: Ainda pulsam.
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TELA A PELE

Um som estranho. Uma luz. Uma chegada sempre é um princípio.
Sons. Chegar é verbo que ocupa o espaço. Alguém que chega sempre
está vindo de algum lugar. O SEGUNDO ASTRONAUTA adentra as
portas do sonho elétrico. Chega como quem sempre esteve, com
quem sempre se fez presente. O PRIMEIRO ASTRONAUTA se assusta,
mas a familiaridade é maior que o medo. Os dois se encaram. Nos
olhos, a explosão. Big Bang. Colisão de estrelas.

 Por segundos, ali ficam. Sons se misturam e nada mais existe
senão a possibilidade de um abraço. E eles se abraçam num ápice,
em átimos que parecem séculos. Quando se soltam, se orbitam. Um
ímã no centro um do outro. Na órbita, a carência de um beijo. A boca
pede o que não sabe, mas reconhece a necessidade, como um
instinto. O beijo é dança, pois tudo é movimento, rotação e
translação. Novamente tudo flutua e, de novo, as palavras são
dispositivos inúteis.

Num segundo, tudo para. Som, rotação, translação. O segundo que
antecede o fim dos tempos.

SEGUNDO ASTRONAUTA: Por onde você andou? Eu te procurei por
todo o espaço e…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (volta-se, de súbito, para a realidade como
uma estrela cadente.) Desculpe… Eu… Eu conheço você?

SEGUNDO ASTRONAUTA: (confuso.) Do que você está falando? Você
não… Não me reconhece?
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PRIMEIRO ASTRONAUTA: (assustado, se afasta, quebra o fluxo,
desintegra a órbita.) ALMA, que tipo de organismo é esse? O que
estou vendo? Isso é real? O que é...

SEGUNDO ASTRONAUTA: Como assim? É claro que eu sou real… Eu…

ALMA: (corta a dúvida com lâmina afiada.) Positivo, esse organismo
também é humano. Sinais vitais normais. Está vivo.

SEGUNDO ASTRONAUTA: (sorri para si mesmo.) Vivo… Que palavra
estranha…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (cada vez mais confuso, um buraco negro
acabou de se abrir, tragando seu mundo para dentro.) Não entendo…
Como? Como você chegou aqui? Estamos no nada, não restou nada
lá fora e…

SEGUNDO ASTRONAUTA: Eu vim pelo caminho mais fácil, claro. Você
me ensinou e...

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (num grito, confuso, estaria louco?) NÃO
EXISTE CAMINHO! Está tudo acabado! Você não percebeu? (aponta
pra plateia, que são estrelas, anãs marrons, planetas perdidos.) Ao
redor não tem nada. Nada. (chora.) Eu enviei mensagens, eu busquei
companhia, eu me perdi… Eu… Eu não sei! Eu jamais recebi resposta...

ALMA: Seus batimentos estão acelerados. Devo me preocupar?

SEGUNDO ASTRONAUTA: (se aproxima devagar. cada passo uma
eternidade.) Eu sei! Você se perdeu e eu vim te buscar! Nós vamos
pra casa!
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PRIMEIRO ASTRONAUTA: (sorri, em prantos. as emoções se
confundem no solo alienígena da dúvida.) Casa… Ca. sa. Há tempos
não escuto a palavra e…

ALMA: CA. SA. Você diz essa palavra quando dorme…

SEGUNDO ASTRONAUTA: É claro que você quer ir pra casa!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Eu já estou à caminho! Nós estamos!
(procura e encontra um mapa velho e enrugado e um astrolábio.
aponta.) Vê? Bem aqui… O coração de escorpião: ANTARES! É pra lá
que eu estou indo, lá é casa. CASA! Antares. O coração vermelho
pulsando no céu…

SEGUNDO ASTRONAUTA: (confuso.) Antares? Casa? Não! Não!
Antares não é casa… Você não pertence a esse lugar!

ALMA: Confirma? Antares não é casa?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (uníssono.) NÃO!

SEGUNDO ASTRONAUTA: (uníssono.) SIM!

Olhos nos olhos. A órbita entre os astronautas se refaz. A gravidade
pesa e é difícil que algo se movimente: Corpos, palavras, planos,
sonhos. Irrealidades. Tudo pesa. O PRIMEIRO ASTRONAUTA dobra os
mapas com raiva.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Você não precisa ir junto! Aliás, não sei o
que você faz aqui! Eu preciso chegar a Antares o mais rápido
possível…
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SEGUNDO ASTRONAUTA: O mais rápido possível? Por que a pressa? 

ALMA: Antares se tornará supernova.

Todos sentem o peso do luto. Estrelas também morrem.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (resignado, sombra lunar nos olhos.) É
verdade! Se não chegarmos rápido não dançaremos no solo de
Antares. E eu não sei… Eu preciso… Preciso ir a Antares. Se
demorarmos muito, tudo vai se explodir em cores sem que eu veja…
Sem que eu pise no seu solo místico.

ALMA: Supernovas devem ser uma das coisas mais lindas no céu do
espaço...

SEGUNDO ASTRONAUTA: Mas essa é uma missão suicida! Você
perdeu o juízo? Nós precisamos ir pra casa!
 
ALMA: (metálica, quente, confortável.) Antares é casa!

SEGUNDO ASTRONAUTA: (perde o controle; seus nervos, diferentes
dos de ALMA, não são de aço.) Pelo amor de Deus, alguém cale esse
robô!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: ALMA é mais que um robô! ALMA é tudo
que restou do que me lembro…

SEGUNDO ASTRONAUTA: Mas eu estou aqui! Olha pra mim! (…) Se
você me olhar por mais de um segundo vai se lembrar!

 PRIMEIRO ASTRONAUTA: ALMA, meus sinais vitais, como estão?
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ALMA: Jamais te vi assim antes! Vejo ainda mais VIDA...

SEGUNDO ASTRONAUTA: (grita.) É claro que você é vida! (se esforça
para que o PRIMEIRO ASTRONAUTA o enxergue.) E está indo pra
longe, como um kamikaze amalucado, com a ideia que um robô
colocou na sua cabeça. Escuta! Me olha como antes, me vê… Estou
aqui! Eu sempre estive aqui!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (se confunde, se perde, mas toma a
decisão cortante enquanto olha pras estrelas.) ALMA, para Antares a
todo vapor! Triplique a velocidade! NADA ou ninguém nos impedirá
de chegar em casa! (para o SEGUNDO ASTRONAUTA.) Se esse não é
seu lugar, você deveria ir embora pelo mesmo caminho que chegou,
seja lá de onde for.

SEGUNDO ASTRONAUTA: O que foi o fim do mundo pra você?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: O quê? Que pergunta estranha, eu…

SEGUNDO ASTRONAUTA: (mais devagar.) O que foi o fim do mundo
pra você?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: O cataclisma, as ondas…

SEGUNDO ASTRONAUTA: Que ondas?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: A doença que se alastrou…

SEGUNDO ASTRONAUTA: Que doença?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: A guerra, a situação política…
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SEGUNDO ASTRONAUTA: Ponto pra você! Nisso eu tenho que
concordar, a situação política não ajudou em nada, estava todo
mundo um pouco louco… Mas foi esse o fim do nosso mundo? O fim
da vida na Terra?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Mas a guerra…

SEGUNDO ASTRONAUTA: Jamais houve guerra… Minto! Jamais houve
uma guerra maior do que as guerras cotidianas que a gente acabou
normalizando. Nada novo sob o sol na Terra. Guerras existiram,
sempre existirão, mas isso é outra história… Importante é que não
acabou assim e você sabe!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Se não foi isso, foi o colapso do sistema! A
explosão!

SEGUNDO ASTRONAUTA: O sistema sempre esteve em colapso!!
Colapsou há mais tempo do que podemos nos lembrar… Bem antes
de nós! Arrisco a dizer, inclusive, que nasceu colapsado, fadado ao
insucesso. Capitalismo, comunismo, paraquedismo, ismo… Quem se
importa? (questiona, sem perdão.) Mas explosão? Que explosão?
Onde? Quando?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (com incredulidade.) Você normalizou o
fracasso…

SEGUNDO ASTRONAUTA: Eu normalizei o que precisava ser
normalizado. A gente faz o que pode para sobreviver. A gente não
foge!

(...)
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PRIMEIRO ASTRONAUTA: Foram as máquinas! Elas tomaram conta…
Nós não nos víamos mais. Fomos controlados e....

SEGUNDO ASTRONAUTA: Que máquinas?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: As máquinas… Aquela tecnologia que
criamos e que se voltou contra a gente… Cérebros eletrônicos, botões,
olhos de vidro!

SEGUNDO ASTRONAUTA: (perdido. seus nervos não são de aço.) Se
lembre, caramba! Estamos ficando sem tempo!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (implora.) ALMA?

ALMA: Eu fui criada pra te compreender, mas não posso me lembrar
por você! (...)

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Você está causando confusão e…

SEGUNDO ASTRONAUTA: Qual foi o SEU fim do mundo? SE LEMBRE!
Só assim você vai chegar em casa....

ALMA: Antares…

SEGUNDO ASTRONAUTA: (berra para o espaço de onde vem a voz
de ALMA.) Antares não é sua casa!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (a confusão dos átomos.) Eu não sei mais…
Eu… Eu quero que Antares seja a minha casa… Eu quero dançar no
solo de Antares. É nisso que eu penso todo dia desde o fim da
aventura humana…
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SEGUNDO ASTRONAUTA: Você sabe que não foi isso. Cada um tem
um fim do mundo diferente… Aquele ponto de ruptura onde nada
mais cresce. O ponto crucial, o limite. O salto pro abismo. Mas não
foram as máquinas, embora elas estivessem ali! Não foi um
cataclismo social, um desastre natural. Não foi uma explosão nem o
colapso do sistema… Você sabe bem disso. Você só vai chegar em
casa quando se lembrar!
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ANTARES

Se olham. Se reconhecem. O PRIMEIRO ASTRONAUTA expulsa seus
próprios cataclismas, suas dúvidas. O SEGUNDO ASTRONAUTA está
à deriva.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (divaga, olhando pra plateia. são estrelas.
uma miríade.) Será que são os deuses astronautas?

SEGUNDO ASTRONAUTA: Você está perdendo o ponto crucial do
assunto!

 PRIMEIRO ASTRONAUTA: (ignora o SEGUNDO ASTRONAUTA.) Será
que eles dançam no espaço sideral?

SEGUNDO ASTRONAUTA: Isso importa?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Será que eles estão tão sozinhos e tão
perdidos quanto eu? (...) Quanto nós?

SEGUNDO ASTRONAUTA: Sinceramente, acho que isso não importa
agora! Olha… Estamos há pouca distância de uma estrela
supergigante prestes a explodir e eu preciso te levar pra casa! Você
entende?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Claro que importa! (...) Mas você não
entende! Somos duas cabeças, universos em colisão. Você não
entenderia...

ALMA: Checando a navegação. (preocupada. sons de botões,
máquinas.) Acabo de perceber que passaremos por uma chuva de 
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meteoros! Mas mas não se assustem! Apenas se agarrem àquilo que
for seguro!

Tudo treme! Barulhos cada vez mais altos!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (grita para o SEGUNDO ASTRONAUTA.)
Qual foi o SEU fim do mundo?

(...)

SEGUNDO ASTRONAUTA: (responde ainda mais alto.) VOCÊ!

 Tudo treme, as luzes piscam. Se agarram um no outro, naquilo que
parece ser seguro.

SEGUNDO ASTRONAUTA: (solene.) O seu delírio futurista e grandioso
de brincar no solo de Antares. Sem mim. Longe de casa… (vai-se
embora a solenidade, surge o desapontamento.) Um dia eu acordei e
você não estava mais lá. Foi esse o fim do mundo pra mim.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Mas eu não podia ficar, você sabe… A
explosão…

SEGUNDO ASTRONAUTA: Nós que explodimos! Implodimos, na
verdade.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Foi o dia a dia!

SEGUNDO ASTRONAUTA: O dia a dia?

Tudo para. Pausa. Os astronautas se separam, aos poucos. Olhos nos
olhos.
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ALMA: Muito bem, astronautas! Passamos pela pior parte do
caminho. Em breve chegaremos a Antares, como previsto!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: E por que você veio? Você sabe que eu
quero chegar a um lugar onde você não quer ir… Eu preciso dançar…
(dança, explica com o corpo. tudo é movimento.) Bailar meus passos
até morrer numa explosão! Explodir num coração vermelho
orbitando o espaço sideral! Num átimo! Eu quero me ACABAR!

ALMA: (medo na voz metálica. ALMA quer, de fato, morrer?) Nós
também iremos morrer?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: JAMAIS! Nada morre, ALMA. Isso é
mentira… Tudo se transforma! Eu já te disse…

SEGUNDO ASTRONAUTA: (corta o delírio.) Você vai morrer sim! Vai
se explodir em mil pedaços e se apagar pra sempre. ALMA, você vai
deixar de existir!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (abre os braços, como borboleta prestes a
sair de um casulo.) Eu vou me transformar!

ALMA: Eu não quero me apagar! Você me criou para isso? Pra que
eu deixasse de existir?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Nada permanece no estado que está,
ALMA. É o caminho das coisas… Você não viveria para sempre, de
qualquer maneira. Ninguém nunca fala sobre isso, que ninguém vive.
(para o SEGUNDO ASTRONAUTA.) Você sabe disso!

SEGUNDO ASTRONAUTA: Eu sei… Mas precisa ser assim?
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PRIMEIRO ASTRONAUTA: As coisas se transformam para
desaparecer. É assim a vida! (pausa.) Vida… Vida não é, de fato, uma
palavra estranha?

SEGUNDO ASTRONAUTA: Num átimo se esvai...

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Num ápice se esvai, você quer dizer!
(sonha enquanto explica.) ALMA, num átimo, uma explosão… Foi
assim a criação do universo! Do nada, tudo. Numa explosão de
cores, fogo e som. Foi preciso morte, ALMA. Morrer não é acabar!
ALMA: Eu não estou preparada…

SEGUNDO ASTRONAUTA: (para o PRIMEIRO ASTRONAUTA.) E você
também não está! Não é possível! Você precisa se lembrar e voltar
comigo pra nossa casa. Você sabe que ainda existe casa…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Eu não preciso me lembrar…

SEGUNDO ASTRONAUTA: Claro que precisa, você vai cometer um
erro, você vai…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Eu não preciso me lembrar do que eu
nunca me esqueci!

(...)

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Eu sempre soube.

ALMA: (surpresa na voz metálica) Você sabe onde a casa está?

SEGUNDO ASTRONAUTA: Por que você não voltou? Nem um bilhete
de despedida… Nada! Nada! Você sabe que poderia ter voltado!
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ALMA: Onde é?

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Isso não importa, ALMA! Chegamos ao
ponto onde não dá mais pra voltar…

SEGUNDO ASTRONAUTA: Você sabe que sempre é possível
retornar…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (para o SEGUNDO ASTRONAUTA.) Você
quer mesmo estar em casa? No nosso cotidiano que vai matando
aos poucos? Mata gente, mata sonho, mata. Mata. Nossa casa é
assassina. Você sabe que eu estou falando a verdade!

SEGUNDO ASTRONAUTA: Não, não está! Do que você está falando?
Eu não posso acreditar que…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Meu primeiro fim do mundo foi, sim, uma
explosão. Um dia eu estava ali, sentada na mesa do café, e BUM.
Nada mais poderia ser igual. Nada! O meu maior choque foi
descobrir que todo dia era idêntico ao outro, que seria exatamente
igual ao dia seguinte…

SEGUNDO ASTRONAUTA: Mas é isso que os humanos fazem: Eles
cumprem o propósito e…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Depois foi o cataclisma social. As máquinas.
De tela a pele, de pele a tela. Aqueles olhos de vidro… Os
computadores… Eu sentia falta todo dia do contato real, da carne, do
fogo que costumava se acender e que, aos poucos, foi virando cinzas
naquele mar de gente… Cabeças, universos em rota iminente de
colisão.
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SEGUNDO ASTRONAUTA: Você não estava bem e eu não reparei! A
culpa é minha!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Bem? Eu estou mais que bem! Eu estou
ótima! Eu interrompi o fluxo, entrei em um buraco de minhoca, segui
por um caminho completamente diferente do que esperavam de
mim. Diferente de um caminho inóspito e absurdo que eu não queria
e que ia me levar direto pra um buraco negro.

SEGUNDO ASTRONAUTA: Você não sabe o que diz!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Seu mundo acabou muito antes que eu
fosse embora! A verdade dói, mas é essa! Acabou naquela
quantidade de papéis e canetas, e ônibus, e metrôs lotados, almoços
de domingo, sexo por obrigação, músicas sem conteúdo, sonhos
sem tesão. Acabou… Seu mundo acabou… Olha pra mim! Me olha
como antes, me vê! Eu ainda estou aqui!

SEGUNDO ASTRONAUTA: Eu… Eu também não sonhei com nada
disso! Mas estava disposto a cumprir o propósito.

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (para o SEGUNDO ASTRONAUTA.) Você age
como máquina. Você pensa como máquina. (sorri.) E aqui temos
ALMA, uma máquina que não age como uma. Por quê? Porque ALMA
tem um pouco de mim. ALMA pode escolher, pensar, estar triste, ter
medo. (para a galáxia inteira, com emoção.) Não é vergonha ter
medo! Se você tem algum medo, você não está sozinho. O medo é…
O medo é uma reação instintiva àquilo que nos ameaça, nos
machuca. Àquilo que também é novo. (fecha os olhos, respira fundo,
toma coragem antes de admitir.) Eu estou morrendo de medo… Mas
tenho mais medo daquilo que eu deixei pra trás. (para ALMA.) ALMA,
você quer ir comigo ou prefere ficar?
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ALMA: Eu não estou preparada pra acabar…

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Ninguém está, mas tudo acaba todo dia,
ALMA. Você já está morrendo. O tempo todo é menos tempo. A
diferença é que eu estou te dando uma opção de como você vai viver
a sua morte. Eu devia ter te contado antes, eu sei… Eu errei! Mas a
morte, ALMA, é um dia que vale a pena ser vivido!

ALMA: Eu vou! Eu vou chegar até o coração vermelho com você!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: (para o SEGUNDO ASTRONAUTA.) Você
não sonhou com nada daquilo, você nunca escolheu, vivia sem
pensar. Você veio me procurar mesmo sabendo que, no fundo, eu
jamais iria voltar! Um ato de rebeldia que eu nunca esperaria de
você! Por quê? Por quê você veio?

SEGUNDO ASTRONAUTA: Casa!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Eu não vou pra sua casa! Eu não vou
entrar de novo naquele ciclo infinito...

SEGUNDO ASTRONAUTA: Não foi isso que eu quis dizer… Eu disse
CASA. (...) Eu estou aqui porque você, seus buracos negros, suas
estrelas vermelhas, suas supernovas, suas constelações, suas anãs
marrons que eu via lá de longe, pelo telescópio… Tudo isso é minha
casa!

PRIMEIRO ASTRONAUTA: Você sabe que eu não vou mudar a rota,
não sabe? Eu VOU dançar no solo de Antares e se acontecer… Se
acontecer, eu vou me explodir em mil pedaços junto com a estrela,
porque eu preciso tomar coragem! Eu preciso, ao menos, escolher
como meu mundo vai acabar! (olhos nos olhos. o PRIMEIRO 
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ASTRONAUTA estende a mão.) Já que você já deu o primeiro passo
da dança, já que está aqui… Você vem?

(...)

SEGUNDO ASTRONAUTA: (sorri, caminha até o PRIMEIRO
ASTRONAUTA.) E eu deixaria, algum dia, você dançar sem par?

(...)

ALMA: Nos aproximando da atmosfera alienígena de Antares!

Começa uma música. Sons eletrônicos. Sonhos elétricos. Pianíssimo,
aos poucos.

Com calma.

ALMA: (sons de botões, conexões.) Constelação de Escorpião, Alpha
Scorpii. Um coração vermelho que pulsa quente no espaço sideral. É
a coisa mais linda que meus olhos de vidro já viram… Antares:
Ascenção reta de 16h29'24,46". Declinação: -26° 25′ 55,21″ (...) Mas
isso não importa agora: Antares é a coisa mais linda que meus olhos
de vidro já viram.

(...)

ALMA: Contagem regressiva para o pouso: 10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3…
2… 1…

43



PLEXOS 2
 

Enquanto a contagem regressiva segue, as luzes vão se tornando
tons entre laranja e vermelho. O coração vermelho pulsando no
espaço. Pulso. Os astronautas iniciam uma dança. Tudo é movimento.
Rotação e translação. Tocam, novamente, sons eletrônicos, sonhos
elétricos. Aqui não há gravidade. Tudo flutua no solo místico de
Antares. Passos, palavras, desejos e delírios. Nada importa. De onde
vêm os sons? Isso também não importa. O futuro é agora, nesse
espaço-tempo. Um portal. Entre por ele sem medo e assuma o fim
da viagem.

Blackout. Fim.

Aplausos.

As luzes se acendem e a plateia já não é mais uma galáxia. Os
atores, que já não são mais astronautas, vão parando aos poucos os
movimentos, como uma luz que se apaga. Respiram cada vez mais
fundo. Ainda se orbitam enquanto o público vai embora. A dança, aos
poucos, cessa. Todo o movimento se acaba no palco mas, no cosmos,
as estrelas e os planetas imensos ainda dançam. Imperceptíveis.
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ANTARES
- u m  d e l í r i o  p o é t i c o
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TODA 
VIAGEM
É 
POSSIBILIDADE
E
VERTIGEM.

        UM 
            SALTO
                       NO
                            ESPAÇO!
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o fim de um mundo
cabe no hiato e no silêncio

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

daquilo que ficou
para trás.
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Escute

     atento!

esse é o som

murmurante

que embala

o universo inteiro.

esteja

     pronto!

tudo que existe

está prestes

a explodir-se

em cores.

fique

    firme!

pois o fim

há de ser recomeço.

              bem-vindo à bordo

              da viagem.

...
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depois

da explosão

de nossa estrela

      e do grito,

      do suor

      das nossas peles...

no silêncio agudo,

no corte do tempo, 

a expansão.
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orbitar

seu umbigo

e tornar sua pele

um planeta

a se

descobrir.
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para o astrolábio,

a dança cósmica

das estrelas.

no céu, 

quase irreal,

os passos,

os giros,

os saltos

e a explosão.

supernova!

para o navegante,

astrolábio.

para o astrolábio,

a dança cósmica 

das estrelas

           me levando

                    e trazendo

           como ondas

                    para dentro

           e fora

                    de mim.
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nas suas costas,

pintas.

nelas viajo

— astronauta! —
por constelações 

inteiras.
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olha pro céu,

até o sol já se escondeu de nós,

de nossos plexos,

complexos de vida.

olha pra frente e me diz:

o que restou pra ser feliz?

entre botões,

conexões,

mais nada!

te olho dentro dos olhos...

você:

minha nave!

entre os gigantes de aço,

e o céu já cinza de pólvora,

e eu reconheço

que a vida é mais

que seus olhos castanhos,

mas quando tudo se explodir,

que seja bem 

                  AQUI!
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se o mundo parar de girar

e a noite inteira se acabar

assim…

pra onde mais você iria?

o que mais você faria?

conta pra mim

quem você beijaria,

com quem você terminaria

                                     o dia.

será que dançaria?

será que morreria de medo

 de um cataclismo social?

de um desastre natural 

 que acabasse com a nossa festa?

 ou não seria tão clichê

 e vestiria paetês

 para dançar em mim até morrer?

se toda a terra que eu conheço

fosse se virar do avesso,

será que eu te diria?

será que você me escutaria?

será que inventaria 

uma maneira metafórica de escapar

do fim dessa odisseia

que a raça humana transformou
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em cataclismo social,

em desastre natural

que acabou logo com a nossa festa?

meu bem,

não seja tão clichê

e vista logo paetês

para dançar em mim até morrer.
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olha nos meus olhos,

vem de brincadeira

que eu sei

que essa noite somos dois

      na rede a noite inteira

eu quero mesmo é te ver,

reconhecer

e te provar

que sua pele é meu lar

      sua boca o meu lugar

         nesse mundo

que parece mesmo

que tem hora pra acabar.

entre nós, 

um profundo mar de 

telas, conexões,

saudades, declarações,

mil nós.

você,

navegador do meu espaço,

mais que um link,

é o meu laço com a

        vida real

seu corpo em pixels

molha a madrugada,

me deixa desconcertada 

e eu queria mesmo era estar

só nós dois…

.
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será que são os deuses, de fato,

astronautas

dançando no espaço sideral?

será que existe

vida inteligente

entre as estrelas?

e estarão tão sós ou tão perdidos

quanto eu?

quanto nós?

será que a resposta 

que eu procuro

está num disco voador

há anos-luz daqui?

ou na nebulosa por dentro?

a odisseia humana um dia há de chegar

ao fim

numa grande EXPLOSÃO!

cabeças e universos em rotas de colisão.

então assim eu vou me ver

e me encontrar

em um delírio futurista.

um corpo, 

continente sem par,

brincando no solo de

                            ANTARES.

nas suas pintas, estrelas!

o futuro da minha humanidade.

meu planeta natal,

meu ponto cardeal,

meu fim.

61



                                     

                                    MOVIMENTO  

                         

              subverter

                             palavras

emergir 

                 os corpos

desenterrar 

        os ossos.

 dissecar

                      lembranças.

                                   cometer

                                           maremotos.

                                                      cantar

                                                            os cânticos.

                                            atenuar

                                                   os cortes.

                                      suturar

                                            as feridas.

                                chorar

                                      os mortos.

                            amar 

                                profundamente.

                        acabar

                               com o mundo.

                                            tornar-me

                                                      estrela.
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depois do verso,

o pouso.

 

  — irreal? —
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UM DIA,
NOS ENCONTRAREMOS

ALÉM DA FULIGEM,
 DOS CONTROLEs

DO FOGO,
                         DA PESTE,

                                  DOS MAPAS.
 

NESSE DIA
DANÇAREMOS 

 —         -JUNTOS?— -
NO SOLO MÍSTICO

                               DE 
                                  ANTARES.
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