
Tente, tente, tente
um larp de Luiz Prado



Isso é um jogo.



Você anda pensando em suicídio.



Seu trabalho não faz sentido.
Seus planos deram errado.
Seus amigos foram embora.
Sua família sofre com suas atitudes.
Você se sente péssimo.



Você tentou de tudo.
De Jesus ao álcool.
Não adiantou.



Você está voltando do trabalho.
Mais uma vez nada faz sentido.
A dor no peito sem motivo continua.
A cabeça continua…
Hoje está particularmente difícil. 
Angustiante. Sufocante.



Se jogar na frente do carro ou
usar a faca parece a saída.



Seu filho precisa de atenção e força. 
(E dinheiro).
Seu pai está no sofá vendo tevê. 
Velho e doente e amargo.
Sua ex continua agressiva nas 
mensagens do celular.
Sua irmã está sozinha com o filho 
desde que o marido morreu.
O cachorro deve ter sujado a casa. 
(De novo).
As contas vão vencer.
O leite ficou mais caro (de novo).



Você está voltando do trabalho.
De carro ou caminhando. Sozinho.



Do seu lado há uma versão de você.
Pode ser uma alucinação, sua 
consciência, projeção, tanto faz.

Essa versão sabe o mesmo que 
você, vive o mesmo que você, sente 
o mesmo que você.

Mas enquanto você quer desistir, 
ela quer que você tente aguentar.



O jogo é a conversa de vocês.



Vocês compartilham as mesmas 
memórias e experiências.

O que um fala, é um fato que o 
outro também conhece e viveu.

Se você reclama da briga do último 
fim de semana, o outro pode contar 
os detalhes dela.



Você vai explicar porque
nada faz sentido e argumentar 
porque suicídio é a saída.

O outro vai explicar porque
ainda vale a pena tentar.



No final, não importa quanto 
tempo a conversa tiver que durar, 
você vai aceitar tentar de novo.

E vai seguir para casa (de novo).
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