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– Eh! qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?
– J’aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... 
là-bas... les merveilleux nuages !

Charles Baudelaire
Le spleen de Paris 
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Parte 1:
Texto do espetáculo teatral

VIVO DEMAIS PARA SER FELIZ IMPUNEMENTE
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Personagens:
TUCA, um poeta.
MIGUEL, um anjo.
BIBLIOTECÁRIO.
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(Noite de lua cheia. Terraço de um edifício em uma grande 
cidade. Vê-se uma mala velha, uma garrafa de vinho pela metade 
e muitas caixas que podem guardar os escritos do poeta, bem 
como parecer o Skyline de uma cidade. Quando a plateia entra, 
Tuca, sob um foco de luz, sentado sobre um caixote em primeiro 
plano, encontra-se trabalhando em seu caderno, caçando 
palavras, pescando letras. Miguel já se encontra no palco, atrás 
de parte do cenário parcamente iluminado, indistinguível. O 
público se acomoda, apaga-se a luz de plateia e uma contra luz 
faz aparecer o cenário como um todo. Terceiro Sinal.)

TUCA: Feliz… (busca pescar, alinhavar, catar no ar palavras e as 
prende em pedaços de papel) Demais… Impunemente… VIVO! 
(Ao ouvir a primeira palavra, Miguel começa a levantar-se, sair de 
trás do cenário. Ele começa a reconhecer o ambiente até que se 
interessa pelo trabalho de Tuca, seguindo em sua direção.) Sou 
vivo demais para ser feliz impunemente!
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(Tuca desce do caixote com este verso em pedaços, tenta 
montar o poema no chão, juntando com outros pedaços de 
versos que encontra em sua caixa de palavras, pelo cenário… 
Miguel observa com curiosidade, sopra os papéis. Tuca, ainda 
sem conseguir ver MIGUEL, segue montando seu poema. 
MIGUEL pega a garrafa de vinho, bebe e segue pelo espaço, 
até esbarrar e derrubar várias caixas do cenário, passando a ser 
visto.)

TUCA: Quem vem lá?
MIGUEL: Tranquilo, irmão, paz e bem! “Nuvens são como eu, 
eu voei fora da asa… ah, um urubu pousou na minha sorte! 
Subamos, subamos”[1]. Você deve ser o…
TUCA: Tuca. Eu moro aqui nesse prédio, no 1022. Gosto de 
subir aqui pro terraço pra ficar sozinho, pra trabalhar. Você, quem 
é?
MIGUEL: “Sou uma Sombra! Venho de outras eras, procedo 
da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as 
substâncias!”[2]
TUCA: Augusto dos Anjos!
MIGUEL: Sou Augusto, sou dos Anjos, mas meu nome 
mesmo é Miguel. (Procura a lua.) “Lua de São Jorge, lua 
deslumbrante”[3]… Ah, ali, ainda alta, temos tempo. (Olha a 
bagunça de papéis no chão.) Seu trabalho? Simpático lugar para 
trabalhar. Escritor?
TUCA: Alfaiate.
MIGUEL: Alfaiate?
TUCA: De palavras. Uma banquinha… com um banquinho. 
(Pega uma maçã na mala e começa a comê-la.) Cortes, bainhas, 
alinhavos, ajustes no que precisar. Às vezes carta, pedido 
de casamento, discurso de formatura, cena… twitter, nunca 
ninguém encomendou.
MIGUEL: O “remendo” que você estava fazendo é encomenda?
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TUCA: Não, esse é pra mim mesmo. Um soneto, nunca terminei 
nenhum.
MIGUEL: Por quê?
TUCA: A palavra parece viva, ela foge. Às vezes parece que 
pesquei, a perfeita, mas no dia seguinte eu olho e ela fugiu. Eu 
fico caçando, revisando… fico em dúvida se… me ajuda nisso, 
escuta:

(Tuca volta a seu caderno e lê o resultado do poema que está 
montando, aguardando a opinião de Miguel.)

Sou vivo demais para ser feliz
impunemente, vago pelo mar
que só se reconhece por um triz
e nunca é um ser – apenas um estar.
…ou…
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Sou vivo demais para ser feliz
impunemente, trago em mim um mar
que só se reconhece por um triz
e nunca é um ser – apenas um estar.

 
(Tuca olha para Miguel, espera uma resposta que não vem.)

TUCA: Então?
MIGUEL: Então…
TUCA: O que fica melhor?
MIGUEL:  Exato! O que fica melhor.
TUCA: Qual?
MIGUEL: Qual?
TUCA: Eu pensei que ficaria melhor assim “trago em mim um 
mar”. O “mar” para dentro dele, não fora, algo vago. A tormenta é 
dentro, não um meio revolto que confunde…
MIGUEL: Oba, o “trago” ganhou! Vai um trago, aí? “Embriagai-
vos de vinho, poemas ou virtudes!”[4] (Oferece o vinho.)
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TUCA: Ah, claro, obrigado (bebe e devolve). É, mas ainda faltam 
dez versos (volta ao caixote inicial para arrumar a estrofe).

(Miguel fica curioso com a maçã, Tuca oferece-a.)

MIGUEL: É dando que se dá! Então, é nisso que você crê? Não 
dá pra ser feliz impunemente…
TUCA: Não é fácil encontrar alguém que diz: “eu sou um vida 
boa!”. O cara fica com vergonha!
MIGUEL (irônico): “Os martirizados escravos do tempo!”[5] 
Quanto mais ocupados, mais importantes se acham. Tuca, você 
me parece um vida boa!
TUCA: Vida boa talvez, vida fácil não. Costurar palavra é de 
matar!
MIGUEL: “Ninguém é pai de um poema sem morrer”[6], diria o 
Manoel de Barros.
TUCA: Uma velha me disse uma coisa parecida semana 
passada… A velha tava abordando as pessoas na praça, se 
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oferecendo pra ler a sorte, mas ninguém parava. Ela estava 
usando um xale bonito… Fiquei olhando o xale e quando percebi, 
ela já tava segurando a minha mão direita, dizendo que eu era 
uma pessoa boa, que estava com dificuldades no trabalho e que 
iria fazer uma viagem em breve, isso que ela deve falar com todo 
mundo.
MIGUEL: Espero que você não tenha pago nada por isso.
TUCA: Não tinha dinheiro, ainda nem tinha aberto a banquinha. 
Tinha só uma maçã que eu ia comer depois. Fiquei sem graça, 
mas acabei dando a maçã pra velha, pensando que ela ia me 
esconjurar. Mas ela riu, deu uma mordida na maçã e ficou 
mastigando, segurando minha mão, olhando nos meus olhos, 
como se visse dentro deles, e foi dizendo (imitando a velha com 
sotaque): “No dia de ocê morrê, numa noite de lua grande, um 
anjo torto, desses que andam na sombra, vai levá ocê dessa 
vida. Ninguém é pai do que ama sem morrê”.
MIGUEL: Como no verso…
TUCA: Não é parecido? Na hora eu pensei num anjo torto, 
andando nas sombras, dizendo: “vai Carlos ser gauche na 
vida”[7] e fiquei rindo. Ela deu outra mordida na maçã, sem soltar 
minha mão, e continuou: “esse anjo torto vai ser esquisitín (Miguel 
reage), vai ter um cabilím espetadím, u’a barbicha estranha e nas 
costa…
MIGUEL: Ele terá uma flor (mostrando a flor às costas).
TUCA: Você também tem uma flor? Que legal! Aí ela continuou: 
“o tortinho tem u’as asas piquinininha…”
MIGUEL: No peito! (Mostra as asas no peito.) Velha desgraçada, 
como é que ela sabia que eu iria estar “torto” hoje? (Mostra a 
garrafa.)
TUCA: Quer dizer que você é o…
MIGUEL: MIGUEL! Não aquele da espada, somos muitos. Tenho 
uma flor que me nasceu nas costas, e as asas ficaram pra frente, 



Parte 1

13

não me pergunte como, alguém estava bêbado nessa hora e 
não era eu. Não sou muito preparado para voos longos (mostras 
as asas), por isso prefiro curtir uma preguiça, lendo nas nuvens. 
Sim, eu estou aqui numa (imitando o sotaque da velha) “noite de 
lua grande” para te levar. (Tuca tenta se esconder pelo cenário, 
Miguel percebe.)
MIGUEL: Tuca, deixa de criancice, não adianta se esconder…

(Tuca sai do esconderijo e lança caixas na direção de Miguel.) 

TUCA: T’esconjuro, vade retro!
MIGUEL: Eu tô aqui pra te ajudar, não ofende!
TUCA: Ajuda desgraçada essa! Voa daqui e vai pousar noutro 
poleiro.
MIGUEL: Você é minha primeira missão e vamos combinar: nada 
de me arrumar encrenca.
TUCA: Isso não está acontecendo… Dá pra ver que você é um 
anjo bem mixuruca! Que você está alterado e provavelmente 
errou de alvo!
MIGUEL: Quanta coisa dá pra ver... (Miguel estala os dedos e 
imediatamente faz-se Blackout.) E agora, o que dá pra ver? 
TUCA: Miguel, o que você fez?
MIGUEL: Nada, dá pra ver que não fiz nada! Nem poderia, 
porque sou um anjo mixuruca.
TUCA: Deixa de brincadeira, Miguel, A gente pode cair daqui de 
cima.
MIGUEL: Correção: VOCÊ pode cair aqui de cima, eu posso 
voar. Mas isso não iria te acontecer, não é mesmo, afinal eu estou 
errado e esta não é tua hora ainda e então… bem, eu vou indo, 
prazer em te conhecer Tuca, eu vou pra outro telhado, já que 
devo ter errado o endereço, tchau.
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TUCA: Tá bom Miguel, podemos parar com essa bobagem… 
(pausa). Miguel? Não precisa se exibir, eu… (tropeça no cenário). 
Miguel, cadê você?
MIGUEL (acendendo uma lanterna): Estou aqui, (ri de Tuca 
caído) não dá pra ver?
TUCA: Isso não tem a menor graça.
MIGUEL: Eu achei divertido! Você ainda tem alguma dúvida?
TUCA: Você tem? Pode não ser eu…eu estou quieto, aqui no 
meu canto…
MIGUEL (para si): “Senhor Deus dos desgraçados!”[8] Será 
que é sempre assim? Todo mundo vem com esse papinho? Ou 
será que… claro! ELE fez de propósito, me deu este louco só de 
implicância.
TUCA: Não pode ser Miguel, não é justo! E como termina? O que 
vem depois?

(Miguel Faz um gesto e a luz volta.) 

MIGUEL: Calma, TUCA, falta só uma noite, você vai saber de 
tudo daqui a pouco, por que a ansiedade?
TUCA: Porque vai acabar… vai acabar?
MIGUEL: Relaxa! Aproveita que a lua ainda está alta e nossa 
partida está prevista só quando ela baixar.
TUCA: O que eu faço até lá?
MIGUEL: Não sei, isso é decisão tua. Pensa só, você tem sorte, 
a maioria nem sabe que vai ter que partir e nem se prepara.
TUCA: Mas como é que eu posso me preparar?
MIGUEL: Parceiro, se você não está preparado até agora, 
esquece. Isso se faz é em cada dia. Aproveita esse tempo!
TUCA: Aproveitar? Não sobra nada…
MIGUEL: Nada que se guarde num bolso, ou numa bolsa. Tenta, 
lembrar de um poema teu…, tenta!
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TUCA (para si, como que caindo na real):

Tenta, com as mãos em concha, 
carregar um bocado de reminiscências.

Tenta, com uma teia de malha fina, 
aprisionar as nuvens doces de teus sonhos em vida.

Tenta poupar em cofres, ou colchões, 
os beijos sonhados que nunca deste.

Tenta olhar para a poeira atrás de ti 
e divisar a caricata silhueta da criança que foste.

O que te sobra, homem? 
Sobra-te a linha de tuas pegadas. 
Sobra-te o eco de tuas palavras.

 
MIGUEL: Ecos… pegadas… acho que isso dá pra levar. Que 
cara é essa? Quando eu cheguei você estava todo animado, 
trabalhando…
TUCA: É… revisando… rabiscando… mas agora, não sei…
MIGUEL: Mas e aquilo das pegadas, dos ecos?
TUCA: Os ecos? Ninguém vai ouvir.
MIGUEL: Isso não é problema teu. Teu problema é gritar, o eco é 
mistério do tempo.
TUCA: “Perdi o bonde e a esperança”[9].
MIGUEL: O eco do Drummond eu já ouvi, quero saber se você 
vai deixar algum. Tenta terminar aquele soneto… (pega o caderno 
de Tuca.)
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(Tuca corre e tira o caderno das mãos de Miguel. Volta para a 
posição de trabalho sobre o caixote, retoma os rascunhos e faz 
diversas modificações. Miguel avalia o ambiente.)

MIGUEL: Isso foi tudo que você conseguiu juntar?
TUCA: Alto lá: me deu muito trabalho juntar isso.
MIGUEL: Valeu a pena TUCA? 

(Nesse momento, Miguel começa a rearranjar as caixas do 
cenário. Durante todo este diálogo ele vai montando um grande 
muro que dividirá o palco ao meio, na direção frente e fundo.)

TUCA: Sei lá, Miguel, nem pensei nisso nunca. Meio estranho 
você perguntar isso agora, nessa hora, parece que tudo é meio 
sem sentido… mas sempre pareceu fazer algum sentido. Não 
que eu soubesse qual, mas sabe aquela sensação de que tinha 
que ser assim?
MIGUEL: Então, guarda essa sensação no teu corpo.
TUCA: Tem gosto de beijo!
MIGUEL: Mulheres te deram beijos por conta dos teus poemas? 
Isso parece que faz sentido, embora eu não saiba qual…
TUCA: Você não entendeu! Não foram os beijos que eu ganhei, 
foram aqueles que alguns caras que roubaram meus poemas 
ganharam.
MIGUEL: Como assim? O cara roubou?
TUCA: Não, ele precisava. Um deles foi o Miguel, um teu xará. 
Era aniversário dele e uma ex-namorada apareceu, de nome 
Rosa. O nome pede uma trova, rima fácil, essas coisas… era de 
tarde, caía uma chuvinha, a trova ficou: “fica combinado assim / 
mesmo na tarde chorosa / saudade cheira a jasmim / e amor tem 
a cor da Rosa”. Aí ele foi, entregou e ganhou um beijo na boca.
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MIGUEL: Você escreve e ele ganha o beijo?
TUCA: Ele falou que foi ele que escreveu. Não é bonitinho isso?
MIGUEL: Não fez muito sentido! Eu imagino, apenas imagino, 
que o bom seja ganhar beijos!
TUCA: Plantar beijo também é bom! É como se você não 
precisasse ajudar o poema no beijo que ele conseguiu. Você fica 
e ele vai sem você, sozinho, multiplicar o beijo que talvez o autor 
nem tenha sonhado. Eu não costumo fazer coisas úteis, mas 
esse poema teve uma utilidade enorme. Depois, sempre que eu 
encontrava o Miguel, ele pagava uma cerveja.
MIGUEL: “E nada mais resta, mesmo, do que escreves e 
te forçou ao exílio das palavras, senão o contentamento em 
escrever”[10]. Convenhamos, isso só não leva ninguém muito 
longe.
TUCA: Concordo. Nos parâmetros de sucesso de hoje, isso 
pesa pouco. Esse mesmo Miguel teria dito: “foi um fracasso total, 
graças a deus!”
MIGUEL: Fracasso, graças a Deus?

(Tuca começa o poema seguinte e Miguel vai completando 
trechos. Tuca ajuda na construção do Muro. Ao final do poema o 
muro divide completamente o palco, Tuca encontra-se na parte 
da frente e Miguel, atrás do muro, não é mais visto.)

As lutas, encaro-as todas
mas, sobretudo,
todas as lutas inglórias.
Assumida de antemão a derrocada,
lutar não é mais
que esgarçar uma paixão suicida.
Encantos, embalo-os todos
mas, sobremaneira,
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o platonismo das estátuas de mármore.
Partindo-se da abissal geleira,
amar não é mais
que amar seu próprio amor pelo amor.
E o beijo – quem diria, cálido! –
não é mais que puro
acaso, ou
um milagre (mas sempre um mistério).

 
Quero hoje cantar o fracasso
dos mártires das causas diminutas e desterradas.
Viva a frente fria e seus arautos!
Viva a cagada de pombo no paletó!
Viva o pênalti na trave!
 
Louros! Louros!
Louros a todos os vice-campeões!
Repousem dependurada nas estrelas,
em brilho protagonista,
todas as medalhas de prata.
 
Loas àquele que não beijou a mocinha!
Loas aos que perderam o trem!
Loas aos saltos de sapato que se quebraram em bueiros!
Loas ao pneu que furou!
Loas à brochada homérica!
 
Felizes os que fizeram a quadra na loto!
Felizes todos os que ficaram “pela boa” no bingo!
Felizes os que não pegaram o morto!
Felizes os que encaçaparam a bola branca!
Felizes os que, com suas melhores bolinhas de gude, 
morreram pagãos!
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Sorte daquele que tem azar!
Sábio aquele que empilha o fracasso!
Valentes e sãos todos os Quixotes!
Precisos todos os utópicos divagantes!
 
Então, que sejam benditas todas as ideias frustradas.
Sejam benditas todas as previsões erradas,
já que a história é escrita pelos fracassos,
embora seja contada pelos vencedores.
 
Mas antes,
realmente antes,
sejam louvados todos os versos torpes,
todos os poemas ruins (como este),
todas as rimas pobres,
todas as letras que não servem para nada!
É sobre esses versos,
que se deitam os poetas pequenos,
seguindo ao léu,
rumo ao fracasso,
bendizendo o acaso e
esperando o milagre de um sorriso desatento.

 
MIGUEL (rindo, detrás do muro): Você é o pior tipo de 
fracassado…o convicto! “Suas asas de gigante o impedem de 
caminhar”[11]. “E agora, José?”[12]
TUCA: Agora, o quê?
MIGUEL: Qual poema a gente vai dizer?

(Tuca faz grunhidos, desinteressados.)



VIVO DEMAIS PARA SER FELIZ IMPUNEMENTE

20

MIGUEL: Claro, “o que ele mais teme na vida é seu próximo 
poema!”[13]
TUCA: Não vai ter próximo. Deixa pra lá, não terminei nunca 
mesmo nada…

(Miguel retira caixas do meio do muro fazendo um portal. Ele 
passa por este portal e volta para a parte da frente do palco. 
Irônico e provocativo.) 

MIGUEL: Acho que entendi errado este último poema. Eu 
pensei que fosse uma libertação do intento, não uma resignação 
queixosa. Vamos, deixa de fita e pega essa caneta. Você é um 
escritor!
TUCA: Não sou nada.
MIGUEL: “Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer 
ser nada...
TUCA: à parte isso, (dizem juntos) tenho em mim todos os 
sonhos do mundo”[14].
MIGUEL: Os sonhos do mundo! Você vai desistir assim, agora?
TUCA: Você acha pouco? Porra, Miguel, você é anjo, tem a 
eternidade, sei lá… olha a lua!
MIGUEL (provocativo): Conheço bem o teu “tipinho” que acha 
que ser escritor é fazer pose com cigarro na boca, usar chapéu, 
encher de rabisco um guardanapo. Ora rapaz, já vi muito disso e 
não me impressiona mais. Nem beijo de mulher você conseguiu 
com esta pinta tosca. Lá tá cheio de cara desse tipo que quando 
chega na biblioteca celeste não encontra nenhum livro seu. Sabe 
por quê? O cara pensa na ideia, contempla a criação, delira com 
o sucesso do lançamento, mas não escreve a droga do texto. É 
trabalho, meu rapaz! Trabalho duro! Agora, só porque o tempo é 
curto você desiste. Pra mim, ok, eu termino mais rápido minha 
missão. Vambora logo!
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TUCA: Me dá uma semana que eu termino tudo.
MIGUEL: Há muitas semanas você tem mais uma semana.
TUCA: É sério, uma semana, só uma! Eu posso excluir uns 
poemas que estão muito atrasados e me concentrar nos que 
estão quase razoáveis. Aí eu dou mais uma revisada e…
MIGUEL: E depois vai me pedir mais uma semana, para dar o 
capricho final, porque não bateu a inspiração. Eu vejo os caras 
que chegam lá, que são escritores de verdade, eles parecem 
mais lutadores de boxe do que frágeis pescadores de metáforas. 
Eles socam as velhas máquinas de escrever, sem parar, sem 
parar, sem parar, sem parar, sem parar… até um dos dois cair 
vencido. O texto se rende antes, quando o cara soca com 
vontade.
TUCA: Três dias e não se fala mais nisso.
MIGUEL: “Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última 
quimera”[15]... Você prefere ir agora, ou quando a lua partir?
TUCA: Sei lá Miguel! Eu queria muito ter alguma coisa na mão, 
terminar… mas não consigo. Não termina nunca!
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MIGUEL: Termina assim mesmo. Diz que tá pronto! “Lutar com 
palavras é a luta mais vã…
TUCA: Entanto lutamos, mal rompe a manhã”[16]… ou de noite, 
sobre telhados, enquanto a manhã última não chega. Não está 
pronto, Miguel, você sabe, pode ficar muito melhor.
MIGUEL: Pode nunca ficar nada! “De repente, não mais que de 
repente”[17]…

(Tuca decide tentar. Passa a revisar os poemas, e pousa o lápis 
sobre seu caderno ao final. Miguel pega o caderno e Tuca se 
afasta envergonhado.)

MIGUEL: Acho que não está mal não. Eu fico com este livro, 
serei teu primeiro leitor. (Miguel procura algum dinheiro no bolso, 
não acha, paga então uma rolha e lança a Tuca.) Aceite minha 
humilde oferta senhor autor.
TUCA: Você não tem um real? Por que ninguém quer comprar 
livro de poeta vivo?
MIGUEL: Neste caso tua situação está prestes a melhorar. 
(Miguel ri sozinho, percebe Tuca e depois fica constrangido.) 
Bem, essa piada foi inoportuna, perdão! Já sei, vamos publicar 
teu livro, Tuca!
TUCA: Você aprendeu a fazer o milagre da multiplicação dos 
rascunhos?
MIGUEL: Homem de pouca fé! Publicar, Tuca, tornar público. 
Como se fosse um espetáculo, como se estivéssemos num 
teatro.
TUCA: Você é muito louco mesmo! Quem iria num teatro ouvir 
poesia? Depois, eu não sei se consigo dizer direito, sai cada hora 
de um jeito.
MIGUEL: “Há uma outra leitura dentro de cada poema”[18].
TUCA: Tá bom, eu publico os poemas aqui de cima, mas você 
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tem que me ajudar. Você gostou deste chapéu… fica com ele de 
herança. (Miguel abre a mala e revirar objetos.) Para você deixo o 
chapéu e para o tempo deixo meus poemas…
MIGUEL (com uma lanterna como refletor): Então Tuca, diz aí, 
quem é você? 

(Começa a “Publicação” dos poemas.)
 

DELÍRIOS SALTIMBANCOS

Quem sou eu? Eu também sou brasileiro,
eu também sou vigarista.
Eu finjo, te engano
sou arteiro, sou artista.
Não te escondo o que faço
sou palhaço,
sem circo e sem picadeiro
meu palco é qualquer espaço
meu palco é o Brasil inteiro.
Pode rir sou artista e brasileiro.
É esse o meu retrato
o de um pobre sonhador fazendo teatro
e pior, amador.
Mas não pense que sou tolo
pra fazer graça, de graça
no meio da praça.
Daqui não saio sem recompensa,
isto nem se pensa.
Não te peço joias nem ouro
não é este o meu tesouro,
eu já te deixarei em paz,
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só espero um sorriso e um aplauso
se não for pedir demais.

MIGUEL: Adorei! Podemos deixar esse poema por último, para 
poder passar o chapéu.
TUCA: Acho que não ia dar muito certo.
MIGUEL (com o caderno de poemas na mão): Agora vamos 
dizer esse aqui. Como é que você faz essa coisa de falar…
TUCA: Qual o problema?
MIGUEL: Falar assim, desse jeito, o poema, porque…

(Tuca toma o caderno e mostra o primeiro verso.) 

TUCA: Qual o problema?
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(Eles dizem juntos esse poema, intercalando versos.)
 

SUPER-HERÓI

Qual é o problema?
Gatinhos em cima de árvores?
Mocinhas em torres de castelo?
Ou dragões que incendeiam os sete mares
infestados de piratas num submarino amarelo?
Eu enfrento uma manada de elefantes
e com a mesma fúria me transformo em amante.
Eu abro com um dente uma garrafa de refrigerante e
transformo num sopro vidro em diamante.
Vamos peça!
Peça logo! peça tudo!
Peço tudo,
peça o mundo
que te trago em um segundo.
Só não me peça para ser eu mesmo,
é perigoso e acho até que dói.
Não se pode revelar a identidade
de um super-herói. 

(Miguel se joga no chão, delirando, bate com as mãos na chão. 
Tuca pega o som e o transforma em uma batida em ritmo de funk 
e pede para Miguel acompanhar. Miguel passa a fazer a batida 
como se tocando um “baixo imaginário”. Tuca fala o poema com 
esse baixo ao fundo, depois eles o transformam numa música e 
cantam como um show de rock.)
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SER

Ser o que não foi
muito antes de sê-lo.
Ser antes mesmo de querê-lo.
Pois, se és,
antes já o era.
Se não foste,
não será agora que serás.
E se não eras…
Bem, aí
já era!

 
(Miguel se empolga e começa o ritual de destruição do baixo 
imaginário. Tuca, já introspectivo, observa o efeito da poesia em 
Miguel. Miguel percebe que está “viajando”…)

MIGUEL: Ah, desculpa, parece que me empolguei! 

(Miguel entrega a Tuca os óculos escuros que estava usando. 
Tuca observa os óculos, a garrafa de vinho e tudo o mais ao 
redor. Começa a guardar as coisas para fazer a mala. Tuca diz o 
próximo poema.)

GAVETAS

Volvo-me às gavetas 
onde, esquartejado, 
planto-me num futuro 
em que não me reconheço. 
O que de mim planto
não é a semente do hoje sonhando-se longeva. 
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Planto o que em mim é híbrido e dúvida; 
planto um queixume que não arde; 
planto, cantando, a navalha que me fende e 
o cimo do penhasco de onde tropeço sem ver.
Volvo-me às gavetas dos desvãos...
Ali encontro-me todo
no fragmento de um poema 
não nascido. 
Sou, antes de tudo, todos os poemas 
que não fiz, sobretudo aqueles que comecei 
e me venceram.
Volvendo às gavetas, 
são meus os cacos mas não é minha 
a letra: é do tempo. 
Percebo agora, e só agora, 
que planto cacos e a gaveta os transforma 
em poemas.
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(Miguel pega o caderno de Tuca que estava ao lado e começa 
ele a tentar juntar palavras, formando o poema seguinte com a 
ajuda de Tuca.)

 ENTRE SILÊNCIOS

Manada é coletivo de elefante?
Matilha não é o de lobo,
seria alcateia
mas não rimaria com “armadilha”.
Coletivo de passo não é dança.
Coletivo de palavra não é poesia,
seria talvez palavrório.
Para poesia faltaria
certo silêncio a cingir-lhes,
a poesia como este arco
saltando entre silêncios,
não para ultrapassá-los
mas, por serem o cimo da metáfora,
tornaram-se o ponto de lançamento.
Quem não ouve silêncio
não vê poesia.

Coletivo de ausência é saudade.
Grito de saudade considera-se,
para efeito de poesia,
como silêncio.
Coletivo de silêncio é poesia.

 
(Tuca recupera seu caderno de poemas e escolhe um poema 
para ler. Miguel “cavalga” pela planície do poema.)
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PLANÍCIE

Onde apenas a intenção do vento já pulveriza as letras,
os poemas são mágicas que duram um quartzo de 
segundo.
Os poemas são mágicas para corações que não piscam.
E quando cansados de mim eles se forem,
restará apenas o eco da ausência
e lá
E…………………………………U
com uma teia cheia de buracos
para remendar o tempo puído
onde ele insistir em passar.
Até a hora em que,
esquecido de mim,
eu também parta e me abandone
no ermo a cingir abismos.

 
(Ambos terminam exaustos a cavalgada pela planície e caem no 
chão. Mudança de luz e trilha sonora. Inicia-se uma projeção com 
edição de cenas de beijos de filmes antigos, projetada sobre o 
muro. Deitados, Tuca diz o próximo poema.)
 

QUANDO

Não é sempre que te quero.
É só quando a aurora
com olheiras roxas
chega atrasada ao ocaso da noite;
 
É só quando o tempo
com cabelos desgrenhados
veste sua camisa pelo avesso;
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É só quando a lua
comovida por um beijo abandonado
esquece-se no firmamento
em soluços até o meio dia;
 É só quando a pena
verga flácida
e o tinteiro resseca por não conseguir grafar adeus;
 
Não é sempre que te quero:
é só quando existo;
 

(Põem-se de joelhos, Miguel diz o próximo poema.)
 
OLHOS ABERTOS

Não, não pisca! 
Aconteça o que for, 
mantenha a pupila dilatada 
e as pálpebras escancaradas ao eterno. 
Pelo amor de Deus, não pisca!

Tens a lua em tua íris. 
Nesse refratário úmido, 
o ontem, o hoje e o talvez 
ecoaram em uníssono 
e fui pleno. 
Ao menos ali 
reconheci-me íntegro, 
como o espelho sempre me negara. 
Eu por mim desconhecido, 
esboço de teu sonho. 
Era pleno e estilhaçado.
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Mitigado em planos 
e recomposto em amor: 
o teu.

(Tuca se levanta e diz o próximo poema com movimentação 
corporal flamenca.)
 

ÉS FÚRIA

Nem lânguido, nem calmo,
êxtase quiçá,
o furor que irradias.
És fúria!

(...)

Solta-te indomável
entre mãos e rodopios.
Calca meus anseios,
sapateia sobre meus desejos.
Não me observa: intima-me.
És fúria!
 
Ludibria-me em teu molejo,
toureando minha paixão obstinada
com teu vistoso capote de enleios.
Olé! Olé!
 
Abrevia pois este tormento,
crava-me logo tua espada.
Vara-me o peito descompassado
ou beija-me.
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De toda sorte,
será indolor a minha morte!
És fúria! És fúria!

 
(Miguel diz o próximo poema, enquanto Tuca volta à mala, pega 
o chapéu se preparando para a partida. Guarda todo o resto e 
fecha a mala.)
 

DE TÃO CORPO

Corpo: paradoxo
da pele.
Espraia, expande…
para dentro.
Extrapola, extravasa…
para o fundo.
Incisão aguda,
carne vibra,
osso é além…
um ritmo: espasmo.
Espírito, de tão corpo!

 
(Tuca, de mala pronta, encontra Miguel no proscênio, como 
partindo em uma estação de trem. Dizem juntos o poema 
seguinte.)

FAZ UM TEMPO

Faz um tempo, faz. 
Faz um tempo, fez. 
Fez-se um tempo, eu sei, 
mas não sei como o tempo se fez. 
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Ou não se fez? 
Ou não me fez?

O que fiz eu do tempo 
que me fez? 
Amei. 
Amei como não se faz. 
Amei e, por vezes, não se fez.

O que fiz eu do tempo 
que me fez? 
Amei. 
E se amei algo se fez, 
ainda que sem se perguntar como se faz. 

O que fiz eu do tempo
que me fez?
Amei
e o tempo fi-lo eu.
 

(Volta a luz de antes da “publicação” dos poemas. Estão 
novamente conversando no terraço.)

MIGUEL: Tá vendo? Agora, você fez o seu tempo!
TUCA: Ele que me fez. Mas aí o tempo vai…
MIGUEL: O tempo foi! A lua, já está baixa!
TUCA: É assim, nada mais?
MIGUEL: Mais nada, não dá tempo.
TUCA: Quem é que dá o tempo?
MIGUEL: Não sei, Tuca. Nem sei se ele, o tempo, se o tempo se dá.
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TUCA: Me deixa sozinho Miguel.
MIGUEL: Tem certeza?
TUCA: Quero dar uma última olhada aqui de cima.
MIGUEL: Tá bom, eu vou na frente, te espero lá.
TUCA: Obrigado, parceiro! Você já fez muito…
MIGUEL: Jura? Ajudei mesmo em alguma coisa, atrapalhado 
assim que eu sou?

(Tuca começa a se despedir do lugar, dando uma última olhada 
em torno. Miguel cruza o portal do muro. Tuca encontra algumas 
palavras no bolso e sopra-as, como que lançando-as de cima 
do prédio. Ele se levanta, se vira para o muro e para. Projeta-se 
sobre o muro uma “chuva de palavras”. Tuca observa todas as 
suas palavras caindo. Deixa a mala ao lado e cruza o portal.) 

(Mudança de luz. Miguel, cantarolando, começa a retirar caixas 
da parte de cima, no lado direito do muro. Este espaço será a 
sala de atendimento, no céu. O muro fica reduzido a metade de 
sua altura e vê-se os atores por detrás, acima da linha de suas 
cinturas. Tuca aparece enquanto Miguel organiza o lugar.)
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MIGUEL: Ah, é você!
TUCA: Meu Deus…!
MIGUEL: Não, não confunda, Ele não chegou, mas se eu puder 
ajudar…
TUCA: Que vinho bom aquele!
MIGUEL: Shhh…Fala baixo!
TUCA: Bacana este lugar!
MIGUEL: Bem vindo ao céu! Então, vamos fazer teu cadastro?
TUCA: Esquece isso. Quero conhecer a biblioteca, finalmente 
vou ter um tempo para colocar a leitura em dia.
MIGUEL: A biblioteca é por ali. Mas antes precisa fazer teu 
cadastro. (Miguel pega um cartão em branco, mostra a Tuca, que 
o coloca no bolso.)
TUCA: Obrigado, parceiro! Vou indo para lá, te encontro depois.

(Tuca some atrás do muro e volta.) 
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TUCA: Caso você veja o Drummond, diga a ele que gostaria 
muito de tomar um café com ele. Ah, avise ao Buckowski que, 
com ele, eu quero tomar uma longa rodada… E para a Clarice 
Lispector…, bem, para a Clarice deixa que eu falo pessoalmente. 
(Tuca vai para atrás do muro, do lado esquerdo, que continua 
alto. Ele some atrás do muro. Miguel some atrás do muro 
também.)

 (Tuca começa a retirar as caixas da parte de cima deste lado 
do muro. Estas caixas agora são livros que ele olha maravilhado! 
Abre-se uma janela no muro por onde se vê Tuca. Este lado 
agora é a biblioteca. A voz do bibliotecário está gravada, é de 
um terceiro ator. O operador de som vai soltando as respostas 
gravadas, dando o ritmo do diálogo.)
 
BIBLIOTECÁRIO (voz que vem “do nada”): “Stop… a vida parou 
ou foi o automóvel?” [20] Sem cadastro não pode pegar livro.
TUCA (assustado): Eu só queria dar uma olhada. Já que no 
início era o verbo…, deve ter muito livro por aqui (Tuca continua 
pegando os livros e abrindo espaço no muro.)
BIBLIOTECÁRIO: Segundo corredor, terceira estante, quarta 
prateleira de cima para baixo, quinto volume da esquerda para 
direita.
TUCA: O que tem lá?
BIBLIOTECÁRIO: Shakespeare. Não irias procurar 
Shakespeare?
TUCA: “O que o amor sonha conseguir o amor ousa 
tentar”[21]… Como você sabia?
BIBLIOTECÁRIO: Eu SEMPRE sei de tudo! Todos os exemplares 
encontram-se na língua dos anjos.
TUCA: E eu entendo?
BIBLIOTECÁRIO: Agora sim.
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TUCA: Deve ter sido difícil traduzir Shakespeare para a língua 
dos anjos.
BIBLIOTECÁRIO: Na verdade não. Shakespeare não precisou 
ser traduzido, ele já escreveu na língua dos anjos… Difícil foi 
traduzir para inglês, perdeu muita coisa!
TUCA: Tá explicado.
BIBLIOTECÁRIO: O balcão de reclamações fica na entrada. 
Pega uma senha que a fila é grande.
TUCA: Agora você ERROU. Eu não tenho nada do que reclamar.
BIBLIOTECÁRIO: Mas todos têm. Dizem sempre que “vieram 
cedo demais”, que precisariam de mais tempo e mereceriam 
uma segunda chance… lamentações básicas. Então, não queres 
impetrar um recurso?
TUCA: Não. Acho que deixei um punhado de versos, alguma 
saudade pouca… fiz minha parte.
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BIBLIOTECÁRIO: Mas não haveria nenhum erro que gostarias 
de corrigir?
TUCA: “Dizer me basta que não cometi o pecado pior do 
homem: o de não ser feliz. Eu fui feliz, insuportavelmente”[22].
BIBLIOTECÁRIO: Grande, Thiago de Mello! Pega o cartão que 
está no seu bolso.
TUCA: É, ainda está em branco e… (Retira o cartão do bolso. Na 
cena com Miguel, mostrou-se o lado em branco do cartão. Uma 
vez no bolso, na hora de retirar nesta cena, vira-se o cartão para 
um lado escrito em vermelho, como que hieróglifos.) Uai! Está 
escrito?!
BIBLIOTECÁRIO: Leve este cartão para fazer teu cadastro, do 
contrário nada de livro.
TUCA: Tá certo!
BIBLIOTECÁRIO: Só mais uma coisa. Disseste que eu havia 
ERRADO.
TUCA: Eu não quis dizer que, bem…
BIBLIOTECÁRIO: EU NUNCA ERRO. Eu sabia o tempo todo 
que não terias reclamações, mas tu apenas agora descobriste. 
Este livro, podes levar por conta.
TUCA (“lendo” uma das caixas): Interessante essa metáfora, eu 
já pensei algo semelhante… (reconhece seus versos, trata-se do 
livro que contém os poemas de seu caderno) mas, eu escrevi 
este poema, eu escrevi este livro e nunca publiquei. Como é que 
você tem este livro?
BIBLIOTECÁRIO: Esta biblioteca é o paraíso dos livros prontos, 
das peças terminadas, mas nem todos conseguem visitar. Vai 
logo, estão esperando-te no salão…

(Tuca volta para o lado direito do muro, na sala de atendimento 
do céu. Miguel reaparece.)
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MIGUEL: Meu amigo, vamos fazer logo o teu cadastro.
TUCA: Claro! Coloca aí: Antônio Carlos Antunes, TUCA, profissão 
alfaiate…
MIGUEL: de palavras.
TUCA: Cor preferida – verde; Time – Flamengo… ah, mandaram 
te entregar este cartão.
MIGUEL (assumindo um tom grave): Tuca, não será necessário 
fazer o cadastro. Tome, por favor, aquele caminho.
TUCA: Mas eu preciso disso para a biblioteca… (Miguel sumiu 
atrás do muro, Tuca se percebe sozinho).

(Tuca também some atrás do muro. Ele empurra o mesmo portal 
por onde havia entrado. Ele passa o portal, agora voltando para 
a parte da frente do muro. Ao voltar, reconhece o ambiente e 
percebe que voltou à vida. Reencontra sua mala, coloca-a no 
mesmo lugar inicial, abre-a e pega o seu mesmo caderno de 
poemas. Volta para o caixote, na posição inicial, volta a pescar 
palavras para montar seu mesmo poema.)

(Miguel aparece derrubando uma parte do muro.)

MIGUEL: Você não vai arrumar esta bagunça? 
TUCA: Nossa, você demorou hoje!
MIGUEL: E aí muito trabalho?
TUCA: Pois é…tanta coisa: hoje tive que fazer uma carta de 
desculpas de uma filha para a mãe, ficou legal. Depois teve 
o sarau no presídio e a turma me pediu para escrever a ata 
da reunião da cooperativa deles. No final do dia apareceu um 
rapaz pedindo para eu fazer a bainha numa cena, que ele queria 
encurtar para colocar no YOUTUBE…
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MIGUEL: Eh, dia cheio!
TUCA: Hoje eu me lembrei que tem uma coisa que eu quero te 
perguntar há um tempão. (Pega o cartão que trazia desde o céu. 
Mostra-o na parte escrita.) O que está escrito neste cartão?
MIGUEL: Evoé!! Até que enfim!! Há anos que eu me encontro 
com você todas as noites neste mesmo terraço. Achei que você 
nunca iria perguntar isso.
TUCA: Tem tanto tempo assim? De vez em quando eu até penso 
em te perguntar, mas aí você chega, a gente começa a falar de 
poesia e…
MIGUEL: Isso é grafia dos anjos! “Autorizo o portador desse 
cartão a viver mais um dia. Somente um, desde que seja vivido 
como o último. Assinado: DEUS!”
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TUCA (olhando para cima): O bibliotecário!
MIGUEL: Pois é, é onde Ele gosta de passar a eternidade. 
Depois que Ele descansou no sétimo dia, começou fazer a 
biblioteca e nunca mais saiu de lá. Fica ali lendo as peças, os 
livros, que foram ou ainda serão escritos.
TUCA (lendo o cartão): Mais um dia? Só um?
MIGUEL: Desde que seja vivido como se fosse o último. E assim 
tem sido…
TUCA: Já que é de novo o último, hoje aquele soneto fica pronto. 
Vai, me ajuda. Só falta o final…

Sou vivo demais para ser feliz
impunemente, trago em mim um mar
que só se reconhece por um triz
e nunca é um ser – apenas um estar.
 
Trago em mim as lembranças que não fiz
e um porto que não vai jamais chegar.
Jaz em mim o perdão e a cicatriz
de um lanho desferido sob o luar.
 
Então, só assim me brota o sorriso:
como um espasmo fértil e conciso
à espera que um amor venha e o consagre.
 
Não vem do beijo opaco do Narciso,
tampouco do gozar sempre indeciso….

MIGUEL: A vida em mim, irmão, é só milagre!
TUCA: Gostei disso!
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MIGUEL: Divina inspiração!
TUCA: “Hiato do tempo da inspiração divinar”…
MIGUEL: Ih, isso já tá metrificado!
TUCA: Isso dá outro soneto. (Tuca recomeça seu processo de 
escrever no caderno.) Esse poema termina hoje.
MIGUEL (roubando o caderno): Não termina nunca…

(Miguel foge com o caderno, Tuca o persegue, sobe a música de 
final, eles brincam, jogam caixas… Fade para BO.)
 

FIM
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