
Uma vez um Pardal Caiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Não se vendem dois pardais por uma moeda? No entanto, nenhum deles cairá  

na terra sem a permissão do Pai "Mateus 10:29 

A. Cepellón 

 

Sem razão, milagrosamente uma bola começa a rolar, depois de um tempo, 

igualmente e inexplicavelmente, para de rolar. 

El: Algo atravessa o espaço. O mesmo ar está cheio de nervos, está cheio de 

bocas. Está cheio disso. Talvez você ache que é uma nuvem de pânico, de 

borboletas. Você está errado, mas não muito. Essa é a face do vento que é 

pressionada contra tudo. 

(Ela está em um saco no chão, fibras trançadas começam a aparecer.) 

Ela: Minhocas raízes lombrigas. 

(Principalmente tem a ver com a transformação do tempo, então o tempo lento 

talvez se torne material, não há gestos inadvertidos). 

Ella: Entre 

(Será que entrar se tornou um vício.) 

Ela: Enterrar-me pouco a pouco como raízes na terra. Protuberância, volume 

que une a semente. Enterrar-me nele. Ser o volume, a protuberância. Como as 

raízes que  transpassam o tecido do saco. Decomposição. 

(Liberta-se comendo na posição. Posição significa local gesto. Comer, lido  

como sensação. Consumir com atenção. Digerir não existe. É necessário 

assumir. Por osmose ou não tem contato. Não se pode descomplicar, nada é 

simples se tratando de enzimas. 

Ela: Perfurar  o estômago  para desfazer o caminho. A terra não tem direção. 

(Simples, cadeiras de sentimento, um manto para cobri-la. Todos o nu é 

translúcido. O número de tons depende do número de luzes e sua distância, e 

não o número de objetos.) 



Ela: Lobrigas, dedos Raizes.  (Pausa.) As carícias se decompõem. Proteção. 

Comer as raízes. 

(manter como fricção) 

Ela: Contra o estômago, contra o vazio. 

(O Quê se definido, como uma ficção, o simples como uma proteção contra 

estranhos.) 

Ela: Como dedos 

(Ferramentas para devolver todo o contato, tudo que é simples, mentiras, 

trapos, dedos da mente, simplesmente sentir, começar a tocar, raízes se 

transformam em mentiras, tudo em trapos.) 

Ela: A semente. Apenas mais um momento, um momento a esconder-se, 

enterrar-se. Comer seus dedos. 

(Terra, sempre é o  contexto.) 

Ela: Raízes, cintura, giro. (Pausa.) apoia as raízes em sua mão. Bonecas movem 

suas mãos dentro do vazio. A bola de terra com seu coração, o nó das raízes, 

sairá do vazio. Dedos, pulsos, braços dentro do vazio. Tenha cuidado ao girar a 

bola de terra. 

(Um giro apertado, não é fatal. Mas se ao girar rompe a raiz principal, a planta  

morrerá. Então, quando ela se transforma em cenário, e faz com que o mundo 

gire, está tentando quebrar sua coluna vertebral.) 

Ella: desapegue de tudo, fique livre, seja livre. 

(Se você fizer isso com braços ou com seus  pés distantes do solo,  é suicídio. 

Se você dá uma volta e retoma sua força com braços e pernas por um momento 

pode voar.) 

Ela: Giros desapegados, se transformam em saia! 

(Ela está com uma saia giratória.) 

Ella: saia é asa. 

(somente pode ser feito em um segundo.) Não há comida sem terra, sem que 

tenha sido plantado. 

Ela: A raiz principal nunca pode ser quebrada. (Pausa.) Ou se pode? 



(Tudo ficará solto, morto.) 

Ela: Casulo, raízes remendos. (Pausa.) A luz da crisálida sai, cor com olhos de 

amendoas. A saia voando, remendos sob os nós e as raízes.  

(Feito um saco, explore seu interior.) 

Ela: Tumba, como um tambor. Lâmpada, Costuras por dentro. 

(fazem Costuras por dentro, se conectam e giram, sai para contar com os sons, 

ressuscita os momentos com sua saída, que contam sozinhos, sobe e sai, se deita 

e se esconde.) 

Ella: Mas a agulha que gira do outro lado. Acaricia o tecido. Sobe, sobe (Pausa.) 

Pendura o verme. 

(É como a roupa pendurada.) As pernas saem arrastando atrás do saco enquanto 

ele se move pelo palco como uma poça.) 

Ela: Tarde, bate. Vaga-lume, calor. 

Ele: Uma folha repousa dentro do globo ocular. A luz são seus mil verdes que 

giram e ligam a carne. Fica levemente dentro do olho, mais leve que cócegas, 

mas sua palavra gira em uma direção a outra membrana  e vão de  membrana 

em membrana. 

B.  

Ruptura-  

Escalou uma imensa árvore de trapos. Sentado em um galho, a árvore de 

trapos está  desfolhada.  Os leva ao cenário.  Muda de lugar na árvore várias 

vezes para encontrar outros trapos. Então ele sai da árvore e quando ele pega 

os trapos do chão, ele os amarra nas juntas, para dar mais força à estrutura 

do seu corpo, para cobrir suas dores ... 

Um monstro é revelado 

(nostalgia / emoções menores / detalhes) 

Ela: nós chegamos a fazer três refeições  na casa - estou brincando de casinha. 

Você quer jogar comigo. Você, quem você quer ser? -Rezo-exausto-veneno- 

(O importante é que venha de longe / mas ainda é um murmúrio à distância) 



Ela: Alguém que quase nunca vinha - minhas entranhas no ar - fora do caminho, 

você está observando - uma espécie de calma. 

(Reações súbitas e pequenas ao que o público faz / brincadeiras / tique/ com 

eco, pequenas provocações) 

Ela: Gargalhada - nunca aconteceu - ficar - na frente do espelho 

(Nostalgia / conjectura sobre qual seria a importância deste momento) 

Ela: Nós jogamos - modéstia - leveza - zumbis - 

Ela implora uma casa para o público 

Havia algo pequeno, alado 

(O que chega é uma decepção, como se fosse apenas um peido ou um arroto) 

Ela: Mas aqueles garfos estavam desaparecendo, um por um - Sujos por mais 

sujos - em uma dor aguda 

(Humilhação /  raiva em resposta) 

Ela: Eu gostaria de chorar até meus olhos caírem do meu rosto - Eu me lembro 

de você, sua velha estúpida, velha e fedorenta - Quando você está 

envergonhado, você é melhor- 

(condescendente) 

Ela: Nem a sombra do que era - emoções de mentiras, botões de pele e nada 

mais. Ameaçara-la e ver o que acontece com a sua humildade - tudo o que 

aconteceu foi tão importante- 

(O pardal é puxado por uma mãe para um lado e a outra mãe para o outro lado 

/ ambas as direções levam à violência / o pardal é alguém com ela, o pardal é 

ela) 

Ela: Ao puxar, para lá e para cá, tanto, tiraram outro do meu próprio ventre. 

(A possibilidade de violência parece alienígena / luta contra a doce resolução 

da autodestruição) 

Ela: Alguém para acariciar - eu irriguei debaixo da sola de um sapato, tão 

líquido para lascar os ossos, arrastado, esborratado. 

(Punição por uma memória / susto para cometer um erro grave.) 



Ela: Chito! Chito! - Eu tenho muito medo - o silêncio é melhor- 

Ele vai em busca de alguém 

A luz que foi perdida 

(Os labirintos da velhice / obsessão pela violência e morte) 

Ela: Quando não tínhamos como mantê-los, os filhotes tinham que se afogar. 

(De repente tudo até agora é apagado como se fossem momentos triviais /  um 

pouco de alegria forçada entra) 

Ella: Esquecida - Vamos dançar, não há mais nada! 

(Um desfile / retorno de queixas digestivas / entretenimento musical / sensação 

de parasitas) 

Ella: Quando o mundo era majestoso, quão ridículo eu me sintia 

(Mostra uma arma (um boneco?) / Vergonha aparece / nomeia tudo o que te 

deixa doente / torna-se tudo isso) 

Ela: Minha, minha ruína, entulho. Riso feio, empurrando. Minha boneca. 

Relâmpago e sangue. Chorando um fluxo de ranho 

(Tente retirar / tomar algum pretexto / viagem ridícula / injusta) 

Ela: Indisposta - Apenas a protuberância das entranhas permanece - Vamos 

dançar ao ritmo das excreções - 

(Má sorte / humilhação / desconforto na frente do público) 

Ela: Não me faça rir que eu saio! - Eu não sinto cheiro feio! - então eles podem 

vomitar sua decência em mim- 

(Olha para a face da tentação / foge / rejeição dramática de conforto / mártir / 

continua a ser recebida com vergonha) 

Ella: Bem-vindo! Sim! Houve um. Um passarinho 

O clima festivo, maníaco, continua a aumentar. 

Voo 

(Uma dança dolorosa começa, baseada na confiança / crença da protagonista, 

acreditar é importante) 



Ella: A anfitriã da rua. Jarros enferrujados de mesa - eu quase não tenho 

visitantes - se aproximem, caso contrário eu não consigo ver bem- 

(Suavemente cobre a tentativa passiva de ferir / bem-estar superficial) 

Ela: Flor de urina - o projetor do meu crânio os vê tão velhos - minha pele 

enruga-se nos ossos de tanto calor humano. 

É nesse outro momento. 

Catástrofe 

(Depressão / coisas que são cobradas) 

Ela: Onde eles estão, que eu não consigo encontrá-los? - todo mundo já 

empoeirado - eu jogo seu rosto lá, eu jogo o gesto dele naquele canto, eu me 

livre do rosto dele aqui no asfalto- 

(Humilhação / humilde obrigado) 

Ela: Melhor não olhar para mim. Muito bom - esmagado na sola de um sapato 

- pingando por dentro - toda a família - todos nós temos coisas sobre as quais 

não falamos - 

(Precisa de respostas para perguntas ocultas por um longo tempo) 

Ela: Eu tenho que lembrar, eles não são meus, eles não são meus, eles não são 

meus ... As coisas recebidas desaparecem - Ambulâncias? O que aconteceu? 

(Ação parece começar de novo / memórias que chegam compõem uma história 

/ quase coerente) 

Ela: Talvez a toalha de mesa tenha se desbotado um pouco - Como uma concha 

gigante dentro, que lentamente começa a se mexer - Meu Deus vai te pagar. Não 

há necessidade de lembrar- 

(O salto de estar naquele momento / rejeita o pardal / tudo escurece / 

maquinaria) 

Ela: Venha então. Não Senhora. Eu não vou levá-la arrastada. Você verá. 

(Tenta se afastar de tanta dor / liberdade, egoísmo, a morte da beleza, acusando 

a violência como a única bagagem) 

Ela: Venha então, eu não tenho o dia todo. Atravesse agora.(Pausa, olhe de 

lado) Não! Já não! 



(Um som sai de sua boca, é um uivo animal, você enrosca este som no pescoço 

como uma cobra / ela relaxa vai sem mover / sua vida é um artigo de roupas 

velhas, um trapo, ir para andar) 

Ela: Eu recebo aqui, aqui eu recebo. Eu voo. Eu me bato e me quebro, e eles 

não me enrolam mais, meus pedaços quebrados, pernas para cima na corrente, 

eu corro. 

(Queixas / incapacidade para mover / incapacidade de se apressar) 

Ela: Eu fui. Me dê espaço. Deixe-me passar. 

(Esperança retorna como um parasita, como um vício) 

Ella: Deixe-me ver. E se não houver nada? Se nãohouver ninguém? Como em 

um jogo. 

(O pardal é um obstáculo para sobreviver / como engolir a fragilidade) 

Vai embora! Voa! Eu não quero mais ver você! 

(O pardal ri dela) 

Não ria de mim, isso é sério! 

(O pardal está ferido / procurando por ele / pânico / desperdício / tristeza / o 

pardal está morto) 

Ela: (ferida) Aaaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaaaa (Como se eles estivessem batendo 

nela) Não. Não, não. 

(O que eu e levantei não foi isso que estava voando / está frio / fechado) 

Ella: (em pânico) Onde está? (procura) O que eles fizeram? Onde eles 

colocaram? 

(A corda  se esgota com o brinquedo / colapso momentâneo) 

Tudo perde sua cor. 

Colapso 

(Uma catástrofe retorna à memória / vista de uma nova perspectiva / cheia de 

manipulações) 

Ella: uma mancha - a dor que restava 



(Desculpas com otimismo / verdades mais sombrias, motivos são revelados / 

espanto diante disso) 

Ela: levanta e anda, mas goteja - meus dois lábios estão trançados como vermes 

gordurosos - fitas e remendos, fios na mão - 

Incitamento ao público como coro 

Ele: O mundo caiu sobre nós. Está transbordando consigo mesmo. A imensidão 

de tantas vozes, tantos olhares como um cardume atento, dentro de uma pressão 

que aperta, sob um peso esmagador. untadas com nossas próprias palavras de 

gorduras  que durou apenas alguns segundos antes de ficar rançosa devido à sua 

necessidade de descobrir a medula e manchar as profundezas da terra. 

A presença do público voltou a ligar o brinquedo. 

Reinicio 

 (Comédia frívola conjuntural / limites são impostos de uma forma terna, boas 

maneiras / autoridade monitorada / normalizando pomadas) 

Ela: Eles todos dançam, todos eles dançam - eles não me vêem - me param - 

Adeus, adeus 

(Ignorância ou falta de cultura / piadas engraçadas são mostrado) 

Ela: Tenha cuidado onde você levanta os pezinhos - a rua está cheia de merda. 

(Uma humilhação à vista / desconhecida / ignorada / tenta esconder / tudo 

novamente se torna falso e festivo) 

Ela: Eu não sinto cheiro de cocô? - Como você pensa em me dizer tanta 

barbaridade? - Eu não reconheço essa pessoa - tire-a da dança - você tem que 

virar, você tem que virar 

(Gesto em direção a confrontação ou para a descoberta de uma verdade / 

aparências são protegidos contra a verdade / aparências  tentam retornar/ 

tiranos da situação / aparências se escondem atrás das saias da autoridade 

judicial) 

Ela: Não tem nada atrás, não se entende - as coisas acontecem - Encomodo de 

senhorita, como sim—me deram este papel—é meu 

(Oculta no esquecimento / escondido na impotência) 



Ella: Eu não sei. Eu não sei de nada, eu não me lembro, eu não sou ninguém, 

eu não posso 

(Dúvida, indignação / sarcasmo / acusação / apologia / inquérito / primeira 

revelação da monstruosidade moral) 

Ela: Eu não ouço nada - eu tive que - roxo é o sangue - é por isso que não há 

dias ou noites - uma protuberância que parece - cabeça de raízes - é atravessada 

- 

(O monstro se defende / o monstro tenta consolar / a verdade é ignorada / o 

monstro tenta nos comprar) 

Ela: Mais barulho/ não é entendido - as coisas acontecem - há uma bolsa dentro, 

uma bolsa - eu não toco ninguém - eu não me mexo n-n- 

(O monstro é fraco, vulnerável / o monstro propõe um acordo / contrato de 

manipulação mútua / as necessidades do monstro) 

Ela: Não aguento mais - esses brinquedos - se eu me livrar de ouvir - e mastigar 

cada rosto - 

(Aparências, boas maneiras, farsa / fugir, irrelevâncias / sarcasmo / revela o 

sórdido, a mentira) 

Ela: ha-ha-hua - é assim, não é? - Os galhos mais altos apagam tudo - formigas 

sujas são arrastadas vários metros - quebrados 

(O monstro ódio / traído / repugnância / monstro é reconhecido, última sedução 

/ fuga do monstro / surpresa) 

Ela: Todo mundo sabe, bocas e bocas se movendo, seco, não conte a ninguém-

saliva e muco nas vozes-antes-tudo foi tão- sair de tantos lugares- quando de 

repente eu o vejo voar. 

(Nenhum pedido de desculpas / momento patético do monstro / zombaria e 

ferida / monstro retorna à sua arrogância) 

Ella: Sim, aí está - como desfazer isso? -Machucara-la com pedras e aparência 

- para transformá-la em água para a fileira de leitões. 

(Antes de fechar os olhos / tenta ver algo acima e atrás do público) 

Ela: Algo veio de algum lugar que não é daqui, para pegar o que não é daqui, e 

ir de novo. Eu não vi  



(Feche os olhos / fique parada) 

Final 

 

 


