
REQUIEM PARA FOGUEL

Por

NANNA DE CASTRO



1 EXT. CEMITERIOS. DIA

Vamos de planos gerais de cemitérios conhecidos de São

Paulo fechando até as sepulturas.

Vemos planos fechados de sepulturas de pessoas que

trabalharam com cinema. Letterings reforçam a função que a

pessoa exercia: "Figurinista", "Diretor", "Ator",

"Maquinista", "Maquiador"...

2 INT.SALA DO VELÓRIO. NOITE

Som de chuva, trovões, ao fundo.

Ponto de vista de Seu Vogel morto dentro do caixão. Nany

arrumando as flores. Tem uns 45 anos, usa cabelo e

roupinha descolados.

SEU VOGEL

(OFF - LEVE SOTAQUE ALEMÃO,

AUTORITÁRIO E MUITO MAL

HUMORADO)

Que isso? Que merda é essa?...

Oi! Psiu!... (Cai a ficha) Pera

aí... Isso é uma sala de

velório... Isso são flores... Ah,

não! Eu morri??? Não é

possível... Mas, mas, cadê o

túnel de luz?? (T) Quem é essa

dona? Ô minha filha!!! Pssssiu!

Dá pra tirar esta flor da minha

cara? (T) Que que eu tô fazendo

aqui? Não mandam a gente pro céu

direto?

Ponto de vista de Nany. Seu Vogel dentro do caixão. Ele

tem uns 70 anos, cara de alemão, expressão fechada, tensa.

Está bem vestido, de terno, coberto de flores. Só o rosto

de fora.

NANY

Tadinho, que cara, esse morreu

chateado. Novo, coitado. Não

chegou nem nos 70. Vamos Dar uma

levantada nessa carinha! Acho que

precisa de um pouco de pó, um

brilhozinho nos lábios...

Voltamos ao ponto de vista de Seu Vogel. Nany sai de

quadro. Volta com maquiagem. Passa pó e brilho nele.

SEU VOGEL

(OFF)

Que isso? Maquiagem? Que

palhaçada é essa?! Não passa essa

porra... Não pas... Passou!

(Incrédulo) A mulher passou batom

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

SEU VOGEL (cont’d)
em mim?! Que merda de morte é

essa!

NANY

Agora sim... Nem parece morto.

(Como se falasse com um bebê)

Ficou bonitinho com carinha de

Papai Noel.

Nany some de novo.

SEU VOGEL

(OFF)

Cadê a Helga? Não acredito que a

Helga chamou uma mulher pra me

maquiar depois de morto. Daqui a

pouco chega o pessoal da fábrica

aí e eu de batom!!! Alguém

precisa tirar ela daqui... Cadê

aquele idiota do Carlinhos???

Nany volta e tira uma pinça do bolso.

NANY

Podia limpar um pouco essa

sobrancelha...

SEU VOGEL

(OFF)

O que!?

O celular dela toca, ela atende. Pinça a sobrancelha dele

enquanto fala.

NANY

Oi Carlinhos... Tô terminando ele

sim. Ai, jura? Essa hora o

trânsito é um inferno ainda mais

com essa chuva... É que eu moro

aqui do lado. Não, não chegou

ninguém não. Deve tá todo mundo

aí no trânsito com você.

SEU VOGEL

(OFF - DESESPERADO)

Eu preciso me mexer... Eu vou me

mexer! Vou meter a mão nessa

estúpida. Cadê a Helga???

NANY

Olha, eu não posso ficar com ele

que tenho mais dois mortinhos pra

maquiar ainda hoje. Mas vou

deixar ele lindão, você vai ver.

Tá, tchau!

Desliga o celular.

(CONTINUED)
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NANY

Melhor não pinçar mais senão fica

bichinha quaquá.

Guarda a pinça.

SEU VOGEL

(OFF)

Obrigado senhor... Obrigado!

NANY

(FALA PARA ELE)

Pronto fofinho... Tá lindo. Tô

indo, tá? Não fica triste que

seu povo já tá chegando, viu?

SEU VOGEL

Tô morto, sua retardada!

NANY

Tchau!

Nany faz o "nome do pai" e sai. Chega um sujeito mulato,

descabelado, de uns 50 anos, segurando um enorme microfone

de gravação, um "Boom". É Beto. Fica olhando emocionado,

com a boca meio aberta, para o velho.

SEU VOGEL

(OFF)

E esse agora? Nunca vi mais

gordo, será que é fornecedor da

fábrica? A cara dele parece

com... (T) Não! Será?! Não, ela

teria me falado. Também foram só

umas três, quatro vezes... E

depois não parece nada comigo.

Não, não é filho meu não. Será

que é algum golpista que veio

falar que é filho meu pra entrar

na herança? Sujeito feio! E esse

esfregão na mão dele? Será que

alguém da limpeza? Meu Deus, onde

a Helga se enfiou?

Chega um japonês magrelo de oclinhos e para ao lado de

Beto. Segura o case com a câmera. Também olha o velho

emocionado.

HELINHO

É esse?

BETO

É sim, ó, é a cara do Carlinhos.

SEU VOGEL

(OFF)

Ai meu Deus, agora um japonês?

(CONTINUED)
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Helinho fala com alguém fora do quadro.

HELINHO

Elô, não põe o equipamento ai

não. Sei lá, depois isso aqui

enche de gente, alguém derruba

esse tripé com o fresnel. (Para

Beto) Beto, encosta esse

microfone em algum lugar.

Elô fala alto de fora do quadro.

ELÔ

(OFF)

Sim, meu diretor!

BETO

Não tem ninguém coitado, largaram

o homem sozinho.

Beto vai encostar o microfone. Sai de quadro.

HELINHO

É... O Carlinhos sempre falou que

o pai dele era dureza. Um grosso.

Dava patada em todo mundo. No

final, acaba assim. É triste.

SEU VOGEL

(OFF)

O quê? Aquele idiota falou o

quê??? Imbecil!..

HELINHO

Nunca foi ver as peças do filho.

Nunca assistiu um filme dele.

Detalhe: filho único.

SEU VOGEL

(OFF)

Ah, já sei, são os amiguinhos de

teatro do Carlinhos. Essa

gentinha desocupada. Por isso que

chegaram antes de todo mundo.

Será que eles precisam ficar

encostados no caixão?

Beto volta.

BETO

Sorte a gente estar gravando aqui

do lado, né? Senão o velhinho ia

ficar aqui sozinho, coitado...

Judiação.

Uma perua loira entra chorando bem dramática.

(CONTINUED)
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HELINHO

(Sussurra)Viu? Tem sempre alguém

que gosta da pessoa.

BETO

Ele não devia ser tão grosso

assim.

Os dois se afastam. Ela se aproxima chorando meio falsa e

se debruça sobre o caixão. A loira vê o defunto, percebe

que errou de velório, para de chorar imediatamente e vira

as costas meio de saco cheio.

LOIRA

Não é esse não.

A Loira sai. Elô, a produtora, entra em quadro ao lado dos

dois. É um tipo bem masculino de colete de produção cheio

de bolsos, boné na cabeça.

ELÔ

Ó botei todo o equipamento ali no

cantinho atrás de uma coroa de

flores bem grande, assim não tem

problema de ninguém mexer. Agora,

erraram o nome do homem ai na

porta. O Carlinhos não é Vogel,

com "V"? Escreveram Fogel na

plaquinha. Hans não sei das

quantas Fogel. O cara é esse

mesmo, né?

BETO

Certeza! Porra, é a cara do

Carlinhos!

SEU VOGEL

(OFF)

ELE é a minha cara, sua mula. E é

(Faz som de “F” no “V”) Vogel,

Volkswagen...

ELÔ

Eu acho que a mãe do Carlinhos

falou com aquele sotaque alemão

dela e a auxiliar de escritório

do cemitério acabou escrevendo

errado. Nem na hora de morrer

nesse país as coisas funcionam. O

Carlinhos também podia ter olhado

isso, né?

SEU VOGEL

(OFF)

O inútil do Carlinhos? Há-há-há!

(CONTINUED)
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HELINHO

Ele tava gravando uma

participação na novela no Rio.

Não dava pra sair no meio da

gravação. E depois, o homem tá

morto, tanto faz Fogel, Vogel!

SEU VOGEL

(OFF)

É, tanto faz japonês, chinês,

coreano.

Elô dá aquela olhada de produtora pro caixão, pra sala.

ELÔ

Magina, Helinho! Eu vou levar a

placa lá pra eles arrumarem. E

vou comprar uns sanduiches na

lanchonete porque o nosso jantar

dançou, né? Ó, tô marcando de

retomar as gravações amanhã às

6h30. Gente tá muito caído esse

velório. Cês não tão achando meio

murchas essas flores? Eu acho que

a gente podia colocar mais flores

aqui ó, perto da gola da

camisa... Vai Beto, se mexe aí

cara, pega as flores mais murchas

e coloca embaixo das que tão mais

bonitinhas. Porra, gente, é o pai

do Carlinhos!

Elô sai de quadro. Beto começa a ajeitar as flores.

SEU VOGEL

(OFF)

Isso, vai lá e arruma essa placa!

Gostei dessa! Se o Carlinhos

tivesse a metade da iniciativa

dela... Alguém podia tanto tirar

esse batom da minha boca!

Helinho se acotovela no caixão muito afetivo e fala

olhando pro defunto.

HELINHO

Sabe que quando o meu pai morreu

eu pensei em fazer um curta em

homenagem a ele... Uma coisa meio

Win Wenders, Sétimo Selo, sabe?

Mas eu não consigo mexer nisso

ainda, esse arquétipo do pai,

esse masculino dentro de mim...

Eu acho que eu matei o meu pai

simbolicamente antes dele

morrer...

(CONTINUED)
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SEU VOGEL

(OFF - SACO NA LUA)

Ai meu Deus, que saco, cadê a

Helga!!??? Será que eu tô no

purgatório? É isso! Eu tô no

purgatório!

BETO

Cara, passaram batom no velho,

sacanagem, eu vou tirar!

Beto passa a mão e tira o brilho da boca do Seu Vogel.

Ouvimos Elô de fora falando alto.

ELÔ

(OFF)

Olha, quem eu encontrei no

corredor.

Elô entra em quadro com Nany. Nany cumprimenta os dois por

cima do defunto.

HELINHO

Ué, Nany? Tá fazendo o quê aqui?

NANY

Oi Helinho, oi Beto. É que eu

faço um biquinho de personal

stylist de mortinho, sabe?

Escolho a roupinha, maquio. O

Carlinhos me pediu pra vir dar

uma geral no pai dele. Mas não

vão contar pra todo mundo, tá?

Elô tem um ataque de riso. Fala alto.

ELÔ

Já imaginou aquelas atrizes de

cinema, tudo cheia de frescura,

descobrirem que a maquiadora do

filme acabou de passar o batom na

boca de um defunto? Genial!

Adoreeeei!

HELINHO

Pssss, Elô, fala baixo!

ELÔ

(PARA O DEFUNTO)

Desculpa, Seu Vogel. Ó, mandei

arrumar a plaquinha.

NANY

(MAGOADA)

Ai, Elô, eu tenho uma maleta pra

defunto outra maleta pra longa,

tá?

(CONTINUED)
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Nany olha de perto a boca de Seu Vogel.

NANY

Aliás, quem tirou o gloss dele?

Acabei de passar.

BETO

(SEM GRAÇA)

É que eu tava arrumando as

flores...

NANY

Pô Beto, eu não dou pitaco no seu

som, dou?

Nany pega o gloss e passa de novo.

SEU VOGEL

(OFF - XINGA IRADO)

Scheiss Weib, verpiss dich du

Schlampe oder ich bring dich

um!!!

NANY

Morto meu é lindo, coradinho,

boca vermelha. Não tá lindinho?

BETO

Eu acho que ele tá com uma cara

péssima. Nunca vi um morto com a

cara tão ruim.

NANY

Também não dá pra fazer milagre.

HELINHO

Olha, esse homem pode ter sido um

monstro, um grosso, um escroto,

mas é uma crueldade largarem um

defunto abandonado assim.

NANY

É que tá todo mundo preso no

engarrafamento. O Carlinhos me

ligou. Tá tudo alagado, não

passa.

ELÔ

Coitado do Carlinhos. Eu acho que

a gente podia dar uma ajeitada

melhor nisso aqui pra ele. Trazer

aquela coroa bonita ali pra

frente, colocar esse caixão numa

posição melhor.

(CONTINUED)
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NANY

Aaaai, já ia esquecendo. (Tira um

terço da maleta de maquiagem)

Peguei esse terço no velório ali

do lado pra colocar na mãozinha

dele.

SEU VOGEL

(OFF - QUASE CHORANDO)

Eu não sou a sua Vó, não vai por

esse terço em mim de jeito

nenhum! Sua tapada!!!

Nany tenta colocar o terço na mão do Seu Vogel.

NANY

Nossa, a mão não abre de jeito

nenhum.

ELO

Rigidez cadavérica. Deixa eu

ajudar.

Nany e Elô se esforçam e enrolam o crucifixo na mão dele.

HELINHO

Talvez a gente possa colocar o

Seu Vogel de frente pra porta pra

essa luz que vem de fora iluminar

o rosto dele. Peraí, deixa eu

afastar um pouco do quadro pra

ver...

SEU VOGEL

(OFF)

Por favor, por favor! não mexam

no meu caixão.

BETO

Pessoal, eu acho que antes a

gente devia fazer uma oração...

Pra alma do seu Vogel... Pra ele

desencarnar em paz.

SEU VOGEL

(OFF - FORTE SOTAQUE ALEMÃO)

Não, não, não, não, não! Não

precisa!

Beto segura a mão de Seu Vogel.

SEU VOGEL

(OFF - EM PÂNICO)

Que isso?!! Ele tá segurando a

minha mão?!!

(CONTINUED)
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HELINHO

Eu acho uma boa, a gente pode

fazer uma oração ecumênica.

ELÔ

Olha, eu acho que cada um faz a

sua oração, em silêncio, de

acordo com a sua crença.

Todos concordam. Eles rezam, cada um de um jeito, Beto

imposta a mão sobre o defunto, Helinho coloca a mão

espalmada sobre os olhos no estilo Chico Xavier.

SEU VOGEL

(OFF - CHORANDO)

Tudo bem, senhor! Já entendi!!!

Eu não fui um bom pai. Não fui.

Perdoa, perdoa todas as cagadas

que eu fiz, principalmente com o

Carlos. Até que ele era um menino

bom, coitado, não era o filho que

eu queria, muito mole, chorão,

largou a faculdade de engenharia

pra ser ator, mas tudo bem, eu

como pai devia ter entendido, o

senhor tem razão. Agora eu

entendo. E me arrependo, meu

Deus! Eu juro que tô arrependido,

me perdoa, Senhor, mas por favor,

por piedade, me leva! Me deixa

ir. Me leva logo, pra onde o

senhor quiser! Mas me leva

senhor...

Seu Vogel soluça. Tela vai ficando branca muito lentamente

até ficar tudo branco e ouvirmos apenas as vozes.

NANY

Amém.

ELÔ

Fala diretor, a gente coloca o

caixão onde?

HELINHO

Eu gostei dessa luz de fora.

Vamos por ali na diagonal...

BETO

Deixa que eu pego na parte de

cima.

Eles vão se posicionando e segurando o caixão.

ELÔ

A gente levanta o caixão, Nany,

você pega o suporte... Vamos lá:

um, dois e...

(CONTINUED)
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Erguem o caixão. Vemos que o caixão balança. Imagem some

no branco.Ficam as vozes.

ELO

(OFF - FALA FAZENDO FORÇA)

Cuidado pra não virar isso,

gente! Segura firme. Isso Nany,

agora tira a base. Tirou? Agora

coloca lá... Não, mais pra lá...

Anda logo, tá pesado isso!

NANY

(OFF)

Ai calma, que stress!... Olha que

ótimo, gente, alá a família

chegando!

Tela branca. Silêncio.

3 INT.SALA DO VELÓRIO. CREDITOS

Ponto de vista do morto dentro do caixão. Os profissionais

da equipe do filme vão chegando na beirada do caixão e

olhando o defunto. Às vezes um, às vezes dois. Créditos

surgem com eles.

FIM.


