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O XADREZ DAS CORES (18/04/04) 
DE MARCO SCHIAVON

1- INT. CASA DA VELHA / SALA – DIA

ANSELMO
Tia...

ESTELA
De jeito nenhum, você está louco? Ela é preta. 

ANSELMO
Quem mandou a senhora botar a outra empregada pra fora? 
 
ESTELA
Você não pode me deixar aqui sozinha com essa crioula. Ela vai acabar me batendo e me roubando. 

ANSELMO
Não dá tempo de procurar outra empregada, eu viajo amanhã e precisamos de alguém pra cuidar da senhora. 

ESTELA
Essa neguinha, não.

4-INT. QUARTO DA VELHA – DIA

ESTELA
Neguinha, não quero te ver abrindo essas gavetas, ouviu? Tenho coisas de valor aqui e não quero ver você roubando nada.


2 - INT. CASA DE ESTELA– DIA


ESTELA
Neguinha, vê se não vai quebrar isso. 

3-INT. COZINHA - DIA

ESTELA
Neguinha, não vai queimar minha comida e não quero ver você levando nada pra casa.


5-INT. SALA - DIA

ESTELA
Neguinha, cuidado pra não cair.

CIDA
Preocupada comigo, dona Estela?

ESTELA
Não, é que tem muito carro importado lá embaixo, ia fazer o maior estrago.

6-INT. SALA – DIA 

CIDA
Tá na hora do comprimido da senhora, Dona Estela.

ESTELA
Hoje to com muita dor, me dá dois comprimidos.

CIDA
(hesitante, preocupada)
Mas o sobrinho da senhora mandou dar um comprimido só por dia. 

ESTELA
Não interessa o que o meu sobrinho falou, quem manda aqui sou eu. Me dá mais um comprimido, anda.

CIDA
Não vou dar, não.

ESTELA
Ficou louca? Me dá mais um comprimido que eu estou mandando, você é paga pra me obedecer.

CIDA
Não senhora, eu sou paga pra cuidar da senhora. 

7-INT. QUARTO DE CIDA NA CASA DA VELHA – NOITE

ESTELA
Uma preta miserável rezando pra uma santa preta. Por isso é que não dá nada certo. Escolhe uma Santa branca, de preta já basta você.

CIDA
Santa é Santa, dona Estela, não tem cor, foi por isso que Nossa Senhora apareceu com a cor negra pras pessoas, pra mostrar que a cor da gente não faz diferença. Quem sabe Jesus Cristo não era assim, preto que nem eu? 

ESTELA
Você tá louca, neguinha? Jesus Cristo era loirinho, de olho claro, que nem eu. 

10-INT. CASA DA VELHA –DIA

CIDA
Dona Estela, que jogo é esse que eu nunca vi?

ESTELA
Xadrez, jogo de branco, por isso que você não conhece. Crioulo só conhece o xadrez da delegacia.

ESTELA
Cansei desse suco de laranja. Traz outro suco.

CIDA
Não tem outro suco, Dona Estela, só tem laranja na despensa e o seu sobrinho não deixou dinheiro pra mais nada.

12 - INT. CASA DA VELHA – DIA

ESTELA
Suco diferente. O quê que é isso?

CIDA
Acerola. Eu planto no quintal lá de casa. 

ESTELA
Você não tá querendo me envenenar pra depois me roubar, tá?

ESTELA
Diferente, mas gostei. De agora em diante só quero esse.

CIDA
Esse vem lá de casa, pra trazer mais, vou querer uma coisa em troca.

ESTELA
O que é que você vai querer em troca, sua neguinha interesseira?

13 - INT. APARTAMENTO DE ESTELA – DIA

ESTELA
Presta muita atenção, neguinha, porque só vou te ensinar uma vez. O objetivo desse jogo é tomar o Rei do adversário, que é a peça principal. As peças que valem menos é essas daqui, o peão. Peão é a mesma coisa que empregada doméstica, não vale nada. 

ESTELA
Tem as peças brancas (mostrando uma rainha branca), como eu, e as pretas (mostrando um peão preto), como você. Eu só jogo com as peças brancas, que são as que sempre iniciam o jogo. Esse jogo é muito inteligente, branco tem que estar sempre na frente dos pretos. 

CIDA (NARRAÇÃO)
Dona Estela não queria me ensinar a jogar de verdade, queria só ter uma vítima preta pra poder mostrar sua superioridade sobre minha raça. Ela adorava jogar as peças pretas que ela comia no lixo ao lado da mesinha, só pra mostrar seu desprezo pelos negros. 

14 - VOLTA À CENA:

ESTELA
Xeque-Mate.
(pegando o Rei preto e jogando-o no lixo)
Neguinha, preto como você só serve pra jogar futebol.

CIDA (NARRAÇÃO) 
Se o peão era que nem empregada doméstica, a Rainha era que nem a patroa da gente.

19 -INT. CASA DE ESTELA - DIA

CIDA (NARRAÇÃO SOBRE A CENA ACIMA)
O jogo acabou virando uma verdadeira batalha. A Dona Estela tentando destruir todos as minhas peças pretas e eu tentando destruir a rainha branca dela. 

24 - INT. QUARTO DE ESTELA- DIA 

ESTELA
Meu marido morreu antes de mim e me deixou aqui, sozinha, sem nenhum filho pra cuidar de mim.

CIDA
Por quê vocês não tiveram filhos, Dona Estela?

ESTELA
Meu marido não me deixou ter filhos pra não ter que dividir o meu amor com ninguém.

ESTELA
(com os olhos marejados de sofrimento e raiva)
Aquele desgraçado não me deixou ter filho e depois me abandonou aqui, sozinha.

CIDA
Poxa, dona Estela, ele não teve culpa de morrer antes da senhora.

ESTELA
Mas teve culpa de ter me feito abortar... ele me fez tirar um filho de dentro do meu útero. 

ESTELA
Você não sabe o que é perder um filho que eu nem cheguei a ter.

CIDA
Pior que isso, Dona ESTELA, eu sei o que é perder um filho que eu cheguei a ter e a criar.

28 - INT. CASA DE CIDA – NOITE (PODERÁ SER NOITE)

CIDA (NARRAÇÃO)
Naquela manhã com a Dona Estela, eu descobri que a gente não era tão diferente assim. No livro de xadrez eu tinha lido que quando um peão chega na última casa do tabuleiro, ele pode se transformar em qualquer peça que já tenha saído do jogo, inclusive numa rainha. Foi aí que eu percebi que apesar de eu ter nascido peão, eu não precisava ser peão a vida toda. 

31 - INT. CASA DE ESTELA- DIA

ESTELA
Perdeu a rainha, neguinha burra.

CIDA
Peão preto na última casa. 
Ele vira rainha. Xeque-mate.

ESTELA
O que significa isso?

CIDA
Vou embora.

ESTELA
Você está louca, crioula? Você precisa desse dinheiro.

CIDA
Mais do que dinheiro, Dona Estela, eu preciso de dignidade. No xadrez, como na vida da gente, as peças brancas valem tanto quanto as peças pretas. 

CIDA
Pra senhora, quem sabe se a senhora não rezar pra ela, ela não te ajuda?



34 – INSERÇÃO - Filho de Cida morto no chão.

CIDA (NARRAÇÃO)
Eu já tava cansada de ver essas crianças brincando com armas de brinquedo. Eu precisava fazer alguma coisa antes que elas começassem a mexer com armas de verdade. Foi aí que eu tive uma idéia.


37 – EXT. FRENTE DA CASA DE CIDA/RUA –DIA 

CIDA (NARRAÇÃO) 
Na minha rua, as crianças nunca mais brincaram com armas de brinquedo e nem de verdade. Esse era o único xadrez que essas crianças iam conhecer na vida delas. 


39 -INT. SALA – DIA

JÚLIA
O comprimido da senhora.

ESTELA
Hoje to com muita dor, me dá dois comprimidos.


40 - EXT. FRENTE DA CASA DE CIDA – DIA

ANSELMO
A chave da casa, ela quer que você volte, e eu também. 

41 - INT. SALA DA VELHA – DIA

ANSELMO
Ela mandou isso pra senhora e falou que não volta a trabalhar aqui enquanto a senhora não se arrepender de tudo que fez pra ela. 

ANSELMO
Tia, eu viajo hoje à noite, e dessa vez não vou deixar de viajar porque a senhora despediu outra empregada. 
Seus comprimidos.

47 – EXT. FRENTE DA CASA DE CIDA – DIA

CIDA (NARRAÇÃO SOBRE ESTA CENA)
Com a Dona Estela, eu aprendi que a vida da gente é que nem um jogo de xadrez. Pode ser uma guerra muito violenta, mas também pode ser uma brincadeira muito divertida.

-FIM-

