O mundo vai acabar em merda
por Clarice Rios

Esse texto foi feito para ser lido impresso, sentado na privada. Se não gostar, já sabe
que uso dar a ele.
Personagens
Jorginho
Juca
Dodô
Chayene
Tânia
Joana
Caguei pra você
Sentados no alto da montanha, à noite, Jorginho e Juca, iluminados apenas pela luz
do lampião, observam de longe as luzes da cidade grande.
Jorginho: Sempre que a gente vem aqui de noite eu num consigo deixar de pensar
numa coisa.
Juca abre um sorriso malicioso e apaixonado.
Jorginho: Você vai achar meio doido.
Juca: Eu sei o que você tá pensando.
Juca se aproxima mais de Jorginho
Eu também tô.
Jorginho: Duvido. Fala o que é.
Juca: Não. Fala você.
Jorginho: Fala.
Juca se insinuando: Você.
Jorginho: Tá. É que cê já parou pra pensar que cada luzinha daquela é um penico?
Em cada uma pelo menos uma pessoa caga todo dia?!
Juca: Valha me Deus! O que cê tá falando?

Jorginho: É, eu sei que pode parecer um pensamento estranho. Mas eu fico me
perguntando: pra onde é que vai tanta bosta?
Vida privada
Dentro de um pequeno banheiro, iluminado por luz elétrica.
Dodô: Nossa.
Chayene, vem cá! Corre aqui.
Chayene: O que houve?
Chayene tapa o nariz
Chayene: Ai. Por que você me chamou?
Dodô: Olha o formato disso.
Chayene: Eca! Tá doido?
Chayene tapa o olho.
Chayene: Que nojo!
Chayene tapa a boca.
Chayene: Ai, vou vomitar.
Chayene tenta sair do banheiro, mas Dodô a impede e tranca a porta.
Chayene: Que merda é essa? Me deixa sair.
Dodô: Chayene, é só cocô. Você não faz cocô?
Chayene: Ai, para com isso.
D: Co-cô.
Repete comigo. Fezes. Cagalhão.
Chayene tapa o ouvido e o ignora.
Dodô: Trolha. Bosta.
Tá aí. Uma boa charada. O que é o que é? Todo mundo faz, mas ninguém fala?
Responde. Você sempre gostou das minhas charadas.
Chayene: Todo mundo faz. Mas é que nem filho: você só aguenta o seu.
Voz: Mãe, acabei!
Chayene: Me deixa sair.
Dodô: Só depois que você disser que faz cocô.
Chayene: Sai! To ficando irritada.
Dodô: Tá enfezada é?

Chayene: Tá fedendo. Vou vomitar. Dá logo a descarga.
Dodô: Já imaginou se todos os nossos problemas fossem resolvidos magicamente
assim? Você faz uma merda. Dá a descarga e tchanan! Problema resolvido. Mas pra
você ver. Mesmo o cocô a gente precisa encarar.
Chayene: Meu deus. O que você tá falando?
Dodô: Olha ele aqui. Caprichei na fibra.
Chayene: Você não tá fazendo isso.
Dodô: Sabia que nosso cocô diz muito sobre a gente?
Chayene tapa o ouvido e fecha o olho.
Chayene: la la la la la
Dodô: Deixa de ser infantil.
Chayene: Você tá me mostrando o seu cocô e eu que sou infantil?
Dodô: Aposto que você nunca viu um cocô tão bonito quanto esse. Combinação ideal
de fibra e água.
Dodô: Presta atenção. Por isso que você tem prisão de ventre.
Chayene: Quem disse?
Dodô: A quantidade de activia, mamão e ameixa que tem na geladeira.
Aquele cocô de cabritinho que você faz. Aquelas bolinhas tão bonitinhas.
Chayene: Como é que você/
Dodô: Volta e meia fica uma no vaso.
Chayene fica sem reação.
Dodô: Fica tranquila. Eu li que duas a cada três mulheres sofrem de problema
intestinal. A ideia de que uma necessidade fisiológica é algo sujo, isso é nitidamente
um reflexo do machismo que impõe à mulher ser pura, bela, não expor seu corpo. Eu
como homem sou culpado disso. Eu quero reparar esse mal do machismo. Quero te
ajudar.
Você não diz que os homens podem ser aliados do feminismo?
Vai. Se liberta. Eu vou amar você do mesmo jeito. Eu amo suas bolinhas de cabrito.
Não precisa fingir que vai tomar banho. Não precisa aumentar a música. Não precisa
sair pra soltar um pum. Vi que pessoas com prisão de ventre têm muitos gases. Deve
ser difícil pra você.
Você tá aqui olhando, cheirando o meu cocô. Tem prova de amor maior que essa?
Chayene: Porque fui obrigada. Que fique registrado.
Dodô: Fiz pra provar que nosso amor é mais forte do que isso.

Chayene: Tá. Agora me deixa sair.
Dodô: Então assume, vai! Fala: “eu faço cocô. Eu cago”. Sem eufemismo. Sem esse
negócio de número 2, passar fax. Quem ainda passa fax? Eu quero a palavra cocô.
Vai. Se liberta!
Chayene: Abre essa porta.
Dodô: Você caga. Todo mundo caga. Tá tudo bem. Assume. Verbaliza. Vai te fazer
bem.
Chayene: Me solta! Sério. Ainda tenho que arrumar a mala.
Dodô: Então pede penico de bolinha branca que toca musiquinha.
Chayene: Se eu me atrasar você vai ver.
Dodô: Vai. Fala isso pelo menos.
Chayene: Penico de bolinha branca.
Dodô: que toca musiquinha.
Chayene: que toca musiquinha.
Dodô: A verdadeira música de fossa.
Chayene: Sai! Idiota.
Dodô: E ó. Não esquece. Fibra e muita água.
Quer dar mais uma olhada?
Chayene: Ainda bem que amanhã eu vou pra bem longe de você.
Dodô tira uma foto com o celular.
Dodô: Pra caso você sinta saudade de mim.
Dodô dá descarga.
Dodô: Pronto problema resolvido. Quer dizer...
Merda boia
De dia, Jorginho e Juca estão na beira do rio. Juca começa a tirar a roupa.
Juca: Você não vai entrar não?
Jorginho: A água tá muito fria.
Juca: Só quando entra. Depois acostuma.
Juca faz o sinal da cruz e entra.
Juca: Jesus, Maria, José. Que gelo!
Jorginho: Vai. Acostuma aí.

Juca pega água com a mão e bebe.
Juca: Não to mais sentindo meu corpo, mas tá bom. Vou boiar e relaxar.
Jorginho: Cuidado pra não ficar com cãibra.
Juca, boiando, nem escuta Jorginho.
Juca: Ai, Jesus!
Jorginho: O que houve?
Juca: Acho que tem um bicho aqui. Encostei em alguma coisa.
Jorginho: Deixa de ser cagão.
Juca: Falou o corajoso que tem medo de água fria.
Jorginho: Deve ser uma folha. Um galho.
Juca: Tá amarrado. Não vou ficar aqui não.
Jorginho: Calma. Não se move.
Juca: Por quê?
Jorginho: Tá do seu lado.
Juca: Meu Deus! Socorro! É uma cobra?
Jorginho: Pior. Vem para outro lado. Não olha.
Juca olha.
Juca: Ahhhhh!! Que nojo!
Juca começa a cuspir. E sai correndo de dentro d`água.
Eu tô cheio de cocô! Ahhh!
Jorginho: Pensa pelo lado positivo. Pelo menos agora a gente tem certeza que merda
boia.

Tacar merda no ventilador
No saguão do aeroporto, Tânia e Joana discutem. Joana está com roupa de
aeromoça.
Tânia: Como eu ia saber se você não fala?
Joana: Fala baixo.
Tânia: Você taca a merda no ventilador e agora quer que eu fale baixo?
Voz: Passageiros do voo 3526 com destino à Ponta Grossa. O seu embarque será feito
pelo portão 23.
Joana: Não é possível que você não tenha percebido a cagada que fez.
Tânia: Eu não sabia que te incomodava. Você não diz. Não tenho como adivinhar.
Por que você não falou?
Joana: Eu não preciso dizer. É só você me olhar. Aquele dia na casa dos seus pais
você não percebeu? No jantar na casa da Ana você não viu meu incômodo? Na
viagem pra Itaipava/
Tânia: Opa! Você tá guardando isso desde Itaipava? Tá aí. Esse é seu problema.
Você guarda tudo. Fica tudo preso aí dentro. Aí quando sai, é essa merda.
Joana: Você tá muito preocupada com seu trabalho, com seus amigos, com a sua
vida. Você tá cagando pra mim.
Tânia: Cagando? Quem ficou a noite acordada só pra ficar umas horas com você?
Quem cuida de tudo quando você tá viajando? Quem deixou de trabalhar pra te trazer
no aeroporto?
As duas ficam em silêncio.
Joana: Tá. Desculpa. Acho que eu tô estressada.
Joana se aproxima de Tânia e tenta dar um abraço e um beijo.
Tânia: Você me xinga. Fala que eu sou isso e aquilo. Agora acha que é pedir
desculpa e me dar um beijinho? Sério, Joana. Não te entendo.
Joana: Desculpa. Esquece o que eu falei. Sei lá. Explodi. Perdi o controle.
Tânia: Se você acha mesmo isso tudo de mim, não tem porquê a gente ficar junto.
Joana: Você quer terminar? É isso?
Tânia: Não inverte não. Eu até 10 minutos atrás achava que estava tudo bem. Mas
pelo jeito tá tudo uma merda pra você.

Joana: Não é assim. Não tá uma merda. Desculpa. Eu sei que eu caguei tudo. Mas
vamos ficar bem. Não quero viajar brigada.
Tânia: É, mas agora a merda tá feita. E tá fedendo.
Joana: Vamos deixar isso pra lá. Recomeçar. Não posso ir embora assim.
Tânia: Não dá pra fingir que nada aconteceu.
Joana: Por favor.
Tânia: Na volta a gente conversa. E vê se dá pra merda virar adubo.
Enfezada
Em outro canto do saguão, Dodô e Chayene se despedem.
Dodô: Boa viagem. Te amo.
Chayene: Obrigada.
Dodô: Ainda tá enfezada?
Desculpa. Não era piada. Juro.
Voz: Passageiros do voo 3526 com destino à Ponta Grossa. Embarque imediato.
Chayene: Tchau, cagão.
Os dois dão um beijo apaixonado.
Dentro do avião, Joana fala com os passageiros.
Joana: Sejam bem vindos a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de
embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos
compartimentos acima de seus assentos.
Dois passageiros se levantam para Chayene passar e sentar na janela.
Vai cagar no mato!
Juca e Jorginho andam no mato.
Juca: Ai, Deus.
Espera aí, Jorginho. Não vai dar pra segurar não. Eu vou ter que dar uma barrigada.
Jorginho: Ali tem uma moita boa, ó.
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Joana: Senhores passageiros, peço que permaneçam sentados e mantenham os cintos
afivelados até que o sinal luminoso se apague. Estamos passando por uma área de
instabilidade.
Chayene está suando frio, concentrada, respirando fundo, e se contorcendo na
cadeira.
O mundo vai acabar em merda
Escuta-se um forte estrondo. Capaz de fazer o chão temer. O que será isso?
Juca está agachado de cócoras atrás da moita. Jorginho aparece assustado.
Jorginho: Você ouviu isso?
Juca: Pai nosso que estais nos céus
Jorginho: O que será?
Santificado seja o Vosso nome
Jorginho: O que você tá fazendo?
Juca: Venha a nós o Vosso Reino
Jorginho: Tá doido?
Juca: Seja feita a Vossa vontade
Jorginho: Vamos lá ver.
Juca: Assim na Terra como no Céu
Jorginho: Para de merda. Vai.
Juca: O pão nosso de cada dia nos dai hoje
Jorginho: Vou te deixar aí.
Juca: Perdoai as nossas ofensas
Jorginho: Enlouqueceu.
Juca: Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
Jorginho: Eu vou indo. Tchau.
Juca: E não nos deixeis cair em tentação
Espera!
Mas livrai-nos do mal

Amém.
Jorginho: Amém!
Juca estende a mão para Jorginho que lhe dá um pouco de papel higiênico.
Jorginho: Já vi gente cagar cantando, agora, rezando, é a primeira vez. Isso não é
pecado não?
Juca levanta de trás da moita, terminando de fechar as calças.
Jorginho: Se bem que foi Deus que fez a gente cagão, né? O que será que passou
pela cabeça dele? “Sede férteis, multiplicai-vos e cagai-vos!”
Os dois andam. Juca está sério e meditativo.
Jorginho: Se fomos criados “à imagem e semelhança de Deus”. Logo, Deus também/
Os dois se deparam com uma grande massa com aspecto rochoso.
Jorginho: Uooouuu. O que é isso?
Juca: Um sinal de Deus.
Jorginho: É um meteoro? Por isso que você tava/
Juca: O fim está próximo.
Jorginho: Será que gente vai acabar que nem os dinossauros?
Juca: O Messias vai voltar.
Jorginho: Será que pode encostar?
Juca: O dia do juízo final está chegando.
Jorginho: É gelado e duro, mas meio pegajoso e tem umas partes moles. Sente só.
Juca coloca a mão em cima da de Jorginho.
Jorginho: Vou pegar um pedaço.
Juca: Eu te amo.
Jorginho: Você quer um pedaço também?
Juca: O mundo não podia acabar sem eu te dizer isso.
Jorginho: Será que a gente pega mais e vende de souvenir?
Juca: Você ouviu o que eu disse?
Jorginho: Eu também te amo, cara. Agora me ajuda aqui. Depois chega mais gente e
a gente perde o negócio.
Juca: Eu sou gay.
Jorginho: Eu sei. Olha que foda isso.
Juca: Você já sabia?
Jorginho: Opa. O que você tá fazendo, cara? Sai daí.
Juca: Eu quero te comer.

Jorginho: Que isso?
Juca: Deixa.
Jorginho: Essa é a primeira imagem que você quer que o Messias veja?
Juca: A gente vai morrer antes dele chegar.
Jorginho: Qual é a graça então? Achei que eu ia finalmente ver Jesus.
Hum...Tem um gosto amargo (esse meteoro).
Juca: Vem. Deixa eu te comer.
Jorginho: Nada contra, mas é que aqui só sai mesmo. Não gosto desse negócio de
entrar não. Depois sai na hora que você tá entrando... Acho meio escatológico.
Juca: É bíblico.
Jorginho: Quê?
Juca: A escatologia cristã.
Jorginho: O que você tá falando?
Juca: Tá no apocalipse.
Jorginho: Você endoidou? Comeu cocô? Aé comeu.
Juca: O mundo vai acabar. Vem.
Jorginho: E você quer que o mundo acabe em merda?
A repórter chega interrompendo os dois.
Repórter: Chegamos ao local em que, ao que tudo indica, caiu um meteoro. Isso
mesmo. Uma rocha espacial teria atingido a terra nesse pacato vilarejo. Há quem
defenda que é um objeto alienígena. Será? Cientistas estão a caminho para colher
mostras para análise. Vamos conversar com os primeiros a presenciar esse fenômeno.
Vocês viram o momento exato em que ele caiu?
O que é um peido pra quem tá cagado
Em meio à turbulência, Chayene sua frio e se contorce na cadeira. As pessoas ao seu
lado estão dormindo. Chayene tenta se levantar e solta um pum. Uma das pessoas ao
seu lado abre o olho. Ela senta novamente constrangida. Ela se contorce e sinaliza
que precisa sair. A pessoa acordada ao seu lado acorda a pessoa da ponta.

Joana: Por favor, senhores. Estamos numa área de imensa instabilidade. Permaneçam
sentados com os cintos afivelados.
Todos sentam novamente. Chayene respira fundo. Ela não se segura e solta mais um
pum. Os passageiros ao lado olham constrangidos e tapam o nariz, disfarçadamente.
Os dois voltam a fechar os olhos. Chayene sofre. Chayene se levanta.
Joana: Senhora, espere que o sinal luminoso se apague. Estamos prezando pela sua
segurança.
Chayene senta novamente e se contorce toda.
Passageiro 1: Ah, não é possível. O que você comeu? Como uma moça tão bonita
pode peidar tão podre?
Chayene sem conseguir responder apenas se levanta, sinalizando que precisa passar.
O passageiro do meio e do corredor se levantam também.
Joana: Eu já pedi para os senhores permanecerem sentados.
Passageiro 1: É que ela/
Joana: Senhora, algum problema?
Chayene falando pra dentro: Eu preciso fazer/
Joana: O quê?
Passageiro 1: Ela precisa (passageiro faz um gesto)
Joana: Não entendi.
Chayene: Eu preciso fazer co-côôô! Ca--gar! Defecar!
Joana: Por que a senhora não falou? Como eu ia saber se você não diz?
Chayene: Você não sentiu? Não percebeu meu estado? Sai da frente!
Chayene consegue finalmente passar e entrar no banheiro. Ela tem um misto de
sofrimento e alívio, emitindo sons estranhos e constrangedores. Chayene dá a
descarga.
Descarga
Joana e Tânia conversam.

Tânia: A mulher se cagando nas calças e você não percebeu?
Joana: Pra você ver. Você tinha razão. As vezes é difícil mesmo saber o que tá
acontecendo se a pessoa não diz.
Tânia: Mas você não sentiu o fedor?
Joana: No começo não. Depois o cheiro foi ficando tão, mais tão ruim que teve gente
vomitando para um lado, desmaiando para o outro. Foi uma cagada geral.
A gente quase fez um pouso de emergência. A sorte foi que o piloto conseguiu abrir o
reservatório e lançar o dejeto pra fora do avião.
Tânia: Gente, que merda. Tomara que esse cocô não tenha caído na cabeça de
alguém.
Joana: Desculpa viu? Agora eu vou sempre falar as coisas pra evitar uma cagada
maior.
Tânia: E eu vou ficar mais atenta também.
Joana: Vamos transformar essa merda em adubo juntas? Nossa, não sei da onde você
tirou isso.
As duas gargalham.
Escuta-se novamente um forte estrondo. Capaz de fazer o chão temer. (O mesmo já
escutado)
Jorginho começa a cuspir, lava as mãos esfregando sem parar, faz gargarejo.
Enquanto Juca fica rindo.
Jorginho: Para de rir.
Juca: Parece que não fui só eu que comi cocô...
Pessoas: Quero meu dinheiro de volta! Devolve meu dinheiro!
Jorginho: Danou-se. Como é que eu vou devolver esse dinheiro?
Juca: Eu falei que não era pra vender “meteoro”.
Jorginho: Po, quem não gostaria de ter um pedaço de meteoro em casa?
Juca: Pena que, no caso, todo mundo já fabrica seu próprio meteoro.
Mas você já gastou todo o dinheiro?
Jorginho: Você disse que o mundo ia acabar. Eu acreditei.
A: O mundo vai acabar.
B: Quando?
A: Quando eu não sei. Mas como, você tinha razão.

O mundo vai acabar em merda.

Dodô sentado na privada, fazendo cocô, vê um vídeo em seu celular.

Voz Repórter: Os moradores do pacato vilarejo resolveram agradecer pelo presente
inesperado dos céus. Graças ao “meteoro”, a cidade ficou famosa no mundo todo e
turistas não param de chegar. Uma escultura em formato de fezes será colocada no
centro dessa praça.
Dodô olha para baixo, admirando seu cocô no vaso.
Dodô: Chayene! Vem cá! Você conhece algum escultor?

Voz Dodô: Ai que merda.
Chayene! Acabou o papel!
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