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Lameque está sentado frente a uma mesa triangular, a cabeça assente no tam-
po. Parece adormecido. Batte entra, arrastando uma mala de viagem enorme. 
Canta:

O rosbife no braseiro
Mmmmm.... Mmmmmmm...
que delícia
que delícia
O notário está no jardim
Oh!.... Oh!... Oh!....
Não dará mais horas
Oh!.... Oh!... Oh!....
Não dará mais horas
Não dará mais horas

Batte sai lentamente. Tão lentamente que causa náuseas. Lameque continua 
adormecido.

Voz do interior – digo-te isto por mera vocação rítmica... a 
mulher do revisor vem todos os dias fazer-me a barba com o calor 
do coração.

Lameque acorda de repente. Olha para todos os lados.

Lameque – Onde se meteu ela? Onde?... 
 Ah!... 
 Que complexa elaboração histórica...
	 	 	 	 geográfica...	
    algébrica...

Batte entra, apressado.

Batte – Chamaste?
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Lameque – Não.

Batte – E porquê?

Lameque – Porquê?

Batte – Sim.

Lameque – Que horas são?

Batte – Menos quatro.

Lameque –  Erraste!... 
  Erras sempre. São menos dez.

Batte – Como sabes?

Lameque –  Simples percepção.

Batte – Não...

Lameque – Acabo de desmantelar eufemismos bastante divul-
gados; entre eles...
 hooooo... hooo...
 sonhava.
 estava no centro da galáxia imperial
	 a	que	deu	origem	a	uma	multidão	de	ilhas	flutuantes

Batte – Estou certo de que estamos condenados a ir mais além...
  muito mais além dos métodos empregues pelos recursos multi-
culturais.

Lameque – (à parte) Fagogitados pelos mercados pós modernos. 
(para Batte) E o rosbife?...
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Batte – Foi deitar-se, a esta hora dorme como um anjo.
 vou
 vou-me embora
 vou repousar 
 debaixo do guarda-chuva da revolução industrial
e  pintarei o cabelo... o meu cabelo é o espelho do passado
 todo um retrato de uma época, 
 uma época formidável e de enorme transcendência...

Lameque – Sim?!...

Batte – (para o público) Pobre Lameque... o recalcitrante Lameque
 envelhecido pelos seus próprios ideais.

Lameque – O rosbife?... Demora muito? Ah!.... Que século este!

Batte – Se espreitares o mundo através de uma janela, terás uma 
noção mais exacta da dimensão do drama.

Lameque – Pois... tudo isso não passa de uma fonte geradora 
de	caudais	infinitos	de	palavras...	e,	para	tua	informação,	o	meu	
nome é Lameque!
Lameque!...

Batte – Uma natureza distante
 desenraizada e carregada de cepticismo.

Lameque – As tuas referências salpicam-te o discurso, não são 
casuais nem ornamentais. (grita) O rosbife?!...

Batte – Está no braseiro. 
 Que delícia... que...

Lameque – Quando estará ele pronto?...

Voz do interior – Ah!... Ah!... Como está quente o teu coração.
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 Ah!... Vivo um sonho demasiado doce e pensado para 
não ferir os mais vulneráveis.

Entra Enoch com um escadote às costas. Monta-o, sobe-o e, no cimo, diz:

O cão
O gato
O cão
E o gato

Tem gato
Tem cão
Tem gato
E cão

Com gato
Sem cão
Nem Gato

Há cão
E há gato
P’ra governaCão

Batte – Oh!...

Lameque – Que é isso?

Enoch – O meu último soneto. Uma obra extraordinária onde 
se	reflectem	imagens	prenhes	de	saber	universal...	
extraordinário!...   cada verso...
 uma armadilha planetária,
 cheia de gatos voadores...
 unicórnios...
 dragões...
 um plano de acção com vista à rentabilidade poética...
 uma paragem pétrea, de aridez extrema
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 uma síntese diáfana!... 
O sentido da representação do amor cortês... (longa pausa) 
Aaaaah!...  o transporte por longitudes desconhecidas...

Desce e sai. Escuro. A cena abre com foco sobre Batte que está de joelhos frente 
ao público. Junto, um recipiente com água. Derrama-a sobre os cabelos.

Batte – O meu cabelo é o espelho do passado...
    O meu cabelo é o espelho do passado...
    O meu cabelo é o espelho do passado...
  e no entanto ela move-se. gira.
ainda que ao longe   é prazer
     a tua voz
escorre pelos meus cabelos e...   ao ouvi-la
ainda que ao longe   é ver-te
assim     nua
     imagino-te
a narrativa jamais transmitirá essa sensação própria e única de 
um sonho
  demasiado doce
   demasiado doce

Voz	–	Todo	o	ser	vivo	se	encontrava	em	terra	firme...

Batte – caiu... sim... e   morreu
 foi como se não tivesse sido
 porque procedia conforme sua vontade

Lameque – (entrando) Não sentes a presença de uma enigmática 
figura	do	outro	lado	da	porta?

Batte – Apenas vislumbro aquela que, repetidamente, lambe as 
chamas que consomem as velhas e disfuncionais formas do pas-
sado. 
 Ah!... Sempre se revela tão intensamente com as suas 
astúcias, seus disfarces... consigo captar ainda
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e  com alguma facilidade... os seus relatos, trans-
formam uma e outra vez o marco épico. A sua voz pertence a um 
desses momentos em que tudo é capaz de se valer a si próprio...

Lameque – O universo é uma casca de noz.

Batte – Sim...

Lameque – Sim!... E as vozes sentem-se.

Batte – As vozes ouvem-se.

Lameque – Sim... sim.

Batte – Pois...

Lameque – Pois sim!... É ela.

Batte – Canta!... Ouves como ela canta?!... (canta baixo, Lameque 
acompanha Batte numa segunda passagem)
  O rosbife no braseiro
  Mmmmm.... Mmmmmmm...
  que delícia
  que delícia
  O notário está no jardim
  Oh!.... Oh!... Oh!....
  Não dará mais horas
  Oh!.... Oh!... Oh!....
  Não dará mais horas
  Não dará mais horas

Lameque	–	Construímos	um	universo	onde	os	conflitos	não	são	
escassos.   chamas
   redes
   espirais
   cruzes
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	 	 	 figuras	e	membros	humanos
   recipientes e tubagens de laboratório...
as	personagens	habitam	uma	floresta	distante.	
Nas mãos, podemos colocar-lhes facas com vestígios de sangue. 
Ah!...  que música... 
 que música...   Aaaaaah!...

Batte – Então, direi: –  As cornucópias sentem o vento soprar 
nas orelhas... lêem, por vezes, notícias nos jornais...  
e   desta forma, graças à assimetria...
	 poderemos	 chegar	 à	 identificação	 dos	 corpos	 celestes	
compostos por antimatéria. 
 Sempre que esses corpos sejam visíveis, como pretendem 
alguns cientistas - baseando-se nas irradiações que emitem - de-
vemos agarrá-los e fotografá-los com câmaras domésticas e uma 
vez obtidas as fotos que poderão vir um dia a tornar-se...  
– Penso adaptar-me a esta nova situação com alguma facilidade. 
Disseste tu.

Lameque – Foi no momento em que o comboio cruzou o es-
paço, numa rapidez algo desesperante.
 estava obcecado pela poesia das máquinas.

Batte – Eu não disse nada. 
 Melhor: disse pouco. disse: – como foi possível!?... 
e continuei: – segundo o novo paradigma, a consciência foi 
primeiro e a evolução depois. estamos perante uma situação que,
sem dúvida, dará lugar a uma espécie de revolução
 uma revolução de insuspeitas consequências 
 não só no mundo da ciência
 mas também em todos os aspectos da vida. 

Aqui deverá entrar Enoch, que fará coro com Batte

Batte e Enoch – Estamos a bordo da Nova Era
 a Era do mundo aberto ao meio... um mundo aberto a 
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um Eu e capaz de desempenhar o seu papel a nível superior. 
cada meta que a humanidade alcança é um novo começar
 e a totalidade da história não é mais que... 
 uma máquina para gerar e gerir sonhos lúcidos.

Lameque – Uma máquina...
  revelava-se toda a complexidade, toda a riqueza. 
	 	 Tantos	conflitos...	secretos?

Batte – Aos quinze anos éramos parcos em palavras... 
 durante largos períodos parecíamos mudos. a tua poesia 
deslizava por caminhos de dupla identidade. 
 Uma identidade cruzada. indiciadora de um quase ajuste 
de contas.

Lameque – Escrevia-a, nessa altura, nas carruagens de 3ª classe. 
Resultava uma escrita trémula
 reveladora de um carinho profundo. umbilical... 

Batte – Uma escrita forte. 
  Tão forte como incomunicável
  tão centripta como absorvente.

Lameque – Nunca pensei nisso. Assim...

Batte – Era.

Lameque – Talvez...

Batte – Uma escrita herdeira de mundos limitados... 
  enclausurados
   domésticos
    obscuros 
o retrato da penumbra de arquitecturas populares... a ruína
o mal passar nas fábricas, a sordidez que chega no limite da fuga...
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Lameque – Os bancos da 3ª classe eram de pau. Duros...

Batte	–	Os	poemas	apresentavam-se	de	forma	magnífica.

Lameque – Disse-os uma vez no café da estação.

Batte – Estou lembrado.

Lameque – Disse:... O pensamento é contagioso, vicioso, viral.

Batte	–	Ah!...	A	magnífica	forma	de	como	a	voz	se	transforma-
va...

Lameque – Outras não.

Batte – Como?

Lameque – Outras vezes pode existir uma causa objectiva que 
afecte uma situação, mas a verdade voluptuosa acentua os danos 
a partir do pensamento...

Enoch – Os arquétipos que se manipulam ultimamente em lite-
ratura interessam-me pouco.

Lameque – Não é verdade!?...

Enoch – O pânico, sim.

Batte – O pânico?

Enoch – Claro, o pânico. Ah!... e o caos.

Lameque – Não posso crer.

Enoch – Sim, o pânico e o...
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Batte – O pânico?...

Enoch – O pânico produz-se tal como uma concupiscência gos-
tosa na nossa própria carne. O pânico reproduz-se no tumulto 
como uma substância primitiva. É uma energia telúrica que nos 
envia às origens remotas da vida.

Lameque – Assim como... um animal com cio?...

Enoch	 –	 O	 pânico	 é	 um	 aditivo	 extraordinariamente	 eficaz	
determina condutas implacáveis e momentos únicos... deslum-
brantes.   uma enorme copulação terrorista!...
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Batte (saindo) – Em cada sonho tu foges. 
  Há pássaros nos teus sonhos... nos teus olhos.

Enoch – ergue-se por entre os frutos, um cipreste patético exi-
bindo aquele ar transgressor que muitas vezes te incomoda sem 
que te seja, de todo, desagradável.

Escuro. 

Lameque – com vista à preservação das instalações...
disse ela com a voz trémula.
 – o edifício é circundado por outros edifícios e zonas de 
relevo histórico-patrimonial.
afirmou	ele.
e a conversa continuou assim no ora diz ela, ora diz ele 
e ambos concluíram que, através dos diversos modelos, 
e disponibilizados os meios...
muito gostariam de experimentar uma arma de sedução.
assim foi. então contaram de 1 a 100, em coro. voltaram a contar 
de 100 a 300, desta vez individualmente 
só depois resolveram redescobrir o prazer de dançar a dois.
  ele começou por lamber a orelha dela
  ela mordiscou o nariz dele
e	concluída	a	sessão,	reflectiram:	–	“esta	acção	é	toda	pelo	chão,	
frontal... 
 como se tivéssemos consumado um desejo horizontal”
e voltaram às contas
  às euforias
  aos sons
e os sons a que se referiam eram
 de facto... música. a música que lhes facilitava as contas, 
as danças 
e consequentemente... as euforias.
pronto. tudo podia começar assim, se nos propuséssemos a entrar
ou navegar por um romance dentro.
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 mas não, os nossos desejos vão mais muito mais longe
e também não é a arquitectura o nosso objectivo
pelo menos a arquitectura de um qualquer edifício urbano 
porque
  o lamber de orelhas pode ser agradável...
  para quem lambe
  para quem é lambido
  não para nós que em horário nobre 
 garantimos a reconstrução de uma obra inteligente
 uma obra que atravesse o tempo em que duendes e fadas 
povoem o imaginário dos homens 
e sem preconceitos...  se possa vir a transportar esses tem-
pos de paganismo aos nossos dias.

Entra Enoch, que brinca no chão com as pedras da calçada. Depois, Batte, 
em passo de corrida, canta.

Batte – Olhar sem ideias
 Evitar
 mesmo as poéticas ideias
 escrever
 rescrever
 porque corre
 cada palavra
 o risco de ser uma palavra mais
 abturum
 arrrruuuummmm
 artrumitov
 aoooooliov  atummmm
 frágil será o poroso lamento

Batte vira-se para Lameque.

– No silêncio, a dimensão do espaço adquire mais importância. 
O orifício tem um quilómetro e meio de comprido e, em alguns 
pontos, cinquenta metros de largo. No entanto, as medidas ge-
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ométricas pouca importância têm... é como se estivéssemos den-
tro de um corpo. Respiramos. Tudo, tudo respira. As pedras que 
se elevam, que sobressaem das paredes circundantes, têm a cor 
da carne, das entranhas... alaranjadas, viscosas...
à superfície brilham como se estivessem cobertas de suor.
Há mais espaço vazio, mais segredos, mais silêncio... Há, talvez, 
mais cumplicidade com o obscuro, com o mágico...
O olhar percorre tudo e tudo não faz sentido.

Lameque – Na obscuridade, o silêncio cintila como uma estrela.

Enoch – Ah!... O medo. Lá dentro, Ele está sempre presente.

Lameque – No entanto, em perfeito equilíbrio com 
   um sentimento de protecção.

Batte – Assim é. Mas advirto: não estive presente nessas reuniões. 
             Compareci somente para entregar o meu relatório. 
Os pássaros que sobrevoam todas as manhãs os meus sonhos...
Penso que  a arte...

Lameque – O talento do artista acompanha a arte... Ela, o dese-
jo dele. Um desejo gravado num sigilo e encaminhado aos deuses 
primeiros.

Enoch – Um dia, ainda recebemos uma carta sem remetente. 
Nela, o escriba garante gostar mais da noite do que dos dias... 
Causa-me estranheza que as persianas estejam subidas. 
Mas, sinceramente, não dou grande importância ao facto. (sai)

Batte – Ah! esse permanente estado de enamoramento não é 
mais que uma efervescência sentimental cujo impulso erótico se 
dissolve numa disposição cordial e se dirige, antes da posse, a um 
estado simpático, tanto físico quanto espiritual.

Lameque – Sim?... E se....
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Batte – Nem penses nisso.

Lameque – Então está bem. Queres um chocolate?

Batte – Não.

Lameque – É justo. Bom...

Batte – Que vais fazer?

Lameque – Gritar aos sete ventos: – Porque não posso eu viver 
assim e assim acabar os meus dias?...
Porque razão não posso eu ocupar o regaço da grande deusa e 
nele bailar, cantar, ensaiar outras orações e com ela subir ao caos?

Enoch (espreitando) – Por vezes o anedótico rompe a intensidade 
de uma vida sem pausas.

Escuro. Os actores estão de pé frente ao público, ouve-se uma voz que debita 
palavras imperceptíveis, como se fosse um discurso ao contrário... Ao longo da 
transmissão sonora, os actores movimentam os maxilares de forma exagerada. 

Lameque – O prazer de um monólogo interior que ostente uma 
liberdade perigosa e efémera, fantástica e cercada...

Enoch – Pois... e até que irrompa a marca registada do sobre-
natural.

Batte – Um monólogo assim, demasiado simbólico... talvez para 
que	mais	tarde,	quando	captado,	seja	descodificado.
Arminovimmm
Novimm
Armov
Alti Alti  Alti
Karis Kar Kaaaarrrr
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(pequena pausa) Apenas existe uma tradução em francês.

Lameque – Também me parecia...

Batte – Comprei-a ontem ao jardineiro. Hoje, acordei com o 
quarto cheio de rouxinóis.

Lameque – Um e outro. Assobios como relógios. Luas cheias de 
branco e a espuma a subir. Um e o outro. A subir...

Enoch – A subir... a subir... a subir sempre.

Batte	 –	E...	 de	 tal	modo	 que	 um	 seja	 reflexo	 do	 outro.	 (longa 
pausa) Há muito  que não perguntas pelo rosbife... (cantam em coro)
O rosbife no braseiro
Mmmmm.... Mmmmmmm...
que delícia
que delícia
O notário está no jardim
Oh!.... Oh!... Oh!....
Não dará mais horas
Oh!.... Oh!... Oh!....
Não dará mais horas
Não dará mais horas

Lameque – Os mapas arquivados na memória nem sempre são 
explícitos e conscientes – muitas vezes são até esquecidos 
e   submersos nas nuvens
 ou será submetidos?...
 haaaa!... a memória das ambiências placentárias
tudo isso faz parte da incapacidade do homem... para quê um 
rosbife nesta paisagem?... Por acaso, um rosbife...
Já deviam ter percebido que a minha questão primeira prende-se 
com o visual, o sonoro, o olfactivo, o táctil...
ohhhh!.....
meus muito caros amigos. 
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Oh! Oh! Oh!…
As órbitas do coração
Oh! Oh! Oh! Oh!…
Eclipsam, meu amor profundo
Pró fundo
Pró fundo
Oh! Oh! Oh!…
Sinto a língua onde  nem todos alcançam a profundidade
Oh! Oh! Oh!…
Pró fundo da idade
Oh! Oh! Oh!…
Que linda trilogia

Enoch – Estou em absoluto... em, como direi.... em... 
em... ahhhhh!... Porra!...

Escuro. Passa Enoch, com um aquário cheio de peixes de plástico. Batte tira 
um peixe. Olha para o peixe e solta uma gargalhada. A cena volta a escure-
cer. Na penumbra vê-se Batte, que atravessa a cena aos gritos. Depois passa 
Lameque, aos tiros de carabina.

Batte – (no centro da cena) Ah!...  Isto de ter que esperar pelos so-
nhos dos outros é uma chatice.

Enoch – Há em todas as vidas um recomeçar...
  Quê?!... nos limites da nova modernidade?...

Batte – Penso não poder explicar. Porque tudo é evocativo
todas as letras foram riscadas na água, de onde gritam fugidias...
Digere-me ou devoro-te! 
Disse-o um dia... 
Um dia quente... Um dia em que borbulhava a morte.
 
Lameque – Tu o agente, o reformador das distorcidas imagens 
em ti programadas... 
és imprevisível.
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Torces o universo  iludindo-nos 
como se fosses o Nada... 
o	Nada	que	reflecte	a	luz	no	fundo	de	um	poço	profundo
Pró fundo
Pró
Pró fundo...
E Ele, o que abriu a luz por detrás de um elegante quadro
Ele, o que leva por diante todas as narrativas
esconde um drama nacional terrível onde paira muitas vezes...
   o desamor 
   padrões escalares
e	 	 	 a	reflexão	do	simpático...
banha-nos com tuas ilusões.
Peço. Para que possamos mais facilmente carregar 
 o destemor... 
 a força...
 o amor...
Quem planeou o crime?

Batte – Sei pouco. mais tarde, mais tarde pergunta-me

Saltam como loucos e devoram um pão vermelho que cai do espaço. Por fim, 
Lameque cai exausto. Batte escreve no vento.

Batte – cabe ao homem criar condições que lhe permitam a so-
brevivência numa sociedade em constante progresso.
 pensou ela.
 mas o seu pensamento não obteve resposta, estava só.
 então pensou e  repensou.   
pensou muitas coisas   repensou muitas mais
e   explorou todos os recursos.  nada. 
  absolutamente     nada. 
 então imaginou-se
e  viu-se
 sentiu-se
 percebeu-se
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 ela era de facto a deusa primitiva, a criadora do universo. 
a unidade.
 então choveu um pouco 
e  os pássaros repousaram.   uma pausa
 uma pausa não demasiado longa, mas  uma pausa
e  é aqui que nos apercebemos de maria.
  maria não é marta 
e logicamente marta não será maria.
  maria é a clandestina que marta, victor 
e agator conhecem bem.
e maria. que se mantém clandestina para ser mais giro.
  de vez em quando muda de estatuto ontológico 
e	 tudo	fica	mais	claro,	mais	bonito	
		 depois,	volta	a	ficar	mais	escuro.		 clandestino.

Lameque (como que acordando)	–	dificilmente	se	percebe	se	é	ape-
nas para evitar o enjoar. 
 é inevitável aqui   a novela marítima.
por	fim	inicia-se	a	homenagem	ao	celebrado	filme	
e marta diz: – percebe?...
e victor que estava ausente da cena diz: – não senhor!...
e pronto.
  postas as coisas nos seus lugares, marta corre na direcção 
da doca seca com maria atrás das saias. o paquete soltou amarras 
e as duas acenam com a mão esquerda para agator.
  agator vê-se lá em cima. na ponte
  fuma um delicioso PURO enquanto medita 
o pensamento tem essas propriedades corporais

Enoch – e ao pensamento vem a imagem do sorriso enigmático 
de uma gioconda.
 – quando for grande quero ser papa!
   disse ainda agator
e  surgiu nele um ponto de interrogação

Batte – que merda!... para quê ser papa?
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 gritou ele. forte. lá de cima. do barco.
 maria e marta, cá em baixo, ouviram: – para quê ser papa?...
  nas suas cabeças germinou ao mesmo tempo a costru-
ção de um coro-resposta. um coro-resposta-revólver.
e  dispararam:
  – para teres vestidos compridos cheios de rendas
  – para teres uma guarda  Suíça de saltos altos
  – para teres muitos anéis nos dedos
 então o navio lançou toneladas de fumo branco para o céu 
e anjos pálidos e belos 
		 fizeram-se	ouvir
  maria virou as costas aos acontecimentos 
e		 abraçou	definitivamente	a	clandestinidade
  marta, porém, suicidou-se. 
  ali. no cais.
agator, desejoso de ser papa, perdeu-se nas ruas de São Francisco.

Escuro. Enoch está agora sentado numa cadeira de repouso. Ouve música 
chinesa num velho rádio. Quando a música pára, ouve-se uma voz com ruídos 
de fundo.

Voz – as operações não estão isentas de perigo. temos que agir!... 
sempre! 
é extremamente desaconselhável fazer destas palavras um pas-
satempo... uma experiência... ninguém se diverte impunemente 
com os mistérios aqui revelados! nunca!... 
 quando sair, vá para casa e pense... 
 isto é sério. muito sério... 
 não ceda ao desejo de convencer os outros de que o que 
viu é, de facto, um espectáculo...   
 nada disso!... 
	 mais	tarde.	mas	muito	mais	tarde.	verificará	que	os	efei-
tos	mais	surpreendentes	aqui	revelados,	nunca	serão	suficientes	
como prova. pelo menos para as pessoas pouco experientes nestas 
coisas... também não iremos mostrar prodígios para que acredite 
na seriedade destas palavras
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 nada disso. seria indigno da nossa parte!... 
 a tradição sempre recomendou o silêncio... 
 o verdadeiro homem está acima de todas as fraquezas 
e muitas vezes
	 oculto	por	muros	artificiais...	
	 oculto	por	muros	artificiais...		

O espaço escurece suavemente.

Epílogo

Batte – Então... só então aparece uma foto do suposto inocente 
junto dos indiscutíveis culpados. A preocupação é evidente e o 
detective responsável pelo caso propõe um plano para reconstitu-
ir o crime e resolver a situação.

Lameque – Como?

Batte – Bem...

Enoch – Como foi?

Batte – Digamos que foi difícil. Muito. Muito mesmo...

Lameque – Claro, entendo.

Enoch – Pois.

Batte – Estão a ver?!... (exibe um revólver)

Lameque – Um revólver?

Batte dispara dois tiros sobre Enoch. Escuro.
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Voz – As órbitas do coração, era o título, depois seguia-se um pe-
queno texto... assim: – Esse constante gravitar em torno de uma 
figura	que	está	próxima	de	nós	e,	no	entanto,	tão	inalcançável...

Recorte de luz sobre Lameque.

Lameque	–	No	silêncio	há	ondas	que	reflectem	os	acontecimen-
tos passados. Então escrevo:
cosef
trigul
tip
rumbac
bardpest
josbuq
fand
tip
tip
são escritos com capacidades mágicas, formulas propiciatórias, 
sortilégios, talismãs... mas... as cartas também me serviram para 
difundir as últimas notícias, experiências, observações, hipóteses, 
teorias, previsões... o mesmo será dizer: práticas pertencentes ao 
domínio das ideias. 
repito então esta escrita desenvolvida com perícia e em curva 
pronunciada:...
cosef
trigul
tip
rumbac
bardpest
josbuq
fand
tip
tip

Sobrepõe-se uma gravação da voz de Enoch às palavras repetitivas de Lame-
que.
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Voz de Enoch – Então Ele calçou as sandálias e atravessou as 
areias quentes do deserto. Aí. no areal, se quedou por sete dias e 
sete noites e... provocou a colisão de dois universos que, ao aco-
plarem-se, geraram novos dramas e tragédias. tragédias que nos 
remetem a mitos e lendas populares... recursos delirantes e a no-
vos estágios fermentados no interior labiríntico da cabeça e... ao 
ritmo do pulsar do coração.

 No final , Lameque e Batte deverão envolver-se numa luta pela posse do 
revólver que ficou no chão, junto ao corpo de Enoch. Lameque, que consegue 
a posse da arma.

Lameque – Estás preso!...

Escuro total.

Cascais 2002/3
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A Mandrágora

a partir de “A Mandrágora” de Nicolau Maquiavel

texto levado a cena por “mandrágora” – estreia em lisboa 
(S. Guilherme Cossoul) no ano de 2008

actores: Bruno Vilão, Bruno Corte Real, Gonçalo Mattos, 
Manuel Almeida e Sousa, Marco Ferro, Ricardo Mestre, Rita 

Penim e Sara Ferreira 
responsável técnico: Miguel Matias 

encenação e espaço: M. Almeida e Sousa
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I
no espaço, sentado, o autor. lança cartas de um tarot. a um dos lados, um volume 
coberto por um pano. do outro lado, uma porta rotativa (tipo hotel). ao fundo, 
uma cortina. por detrás da cortina, a sombra de um corpo de mulher. o autor olha 
o público demoradamente, depois descobre o volume de onde surge o rapaz. sai.

rapaz – à janela
transparecem os teus peitos
   nus
qualquer cego os verá
se servidos nos lençóis brancos da alcova.
deles deriva um relato perceptivo donde brotam
a verdade
e a falsidade
ah!... a consciência crescente...
e
os meninos correm  descobrem
   as lesmas que se espreguiçam
sob as pedras húmidas.

entra o ermitão (lâmina VIIII do tarot) .

coro – não sabemos de onde vimos
os desertos trazem os nossos passos

ermitão – não conheço o silêncio 
 as minhas mãos transportam a chuva das tardes cinzentas

coro – os rios lavam as histórias
abraçam-nas com suas margens
e   encaminham-nas para o mar

ermitão – por aqui andei e não deixei qualquer sinal
apenas o frio das recordações a névoa profunda dos tempos
as portas secretas abrem-se.
contemplo a torrente de cinza. (sai)
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calímaco (entrando) – estás aí?... (pausa)
ah!... o dia transformou-se no destino
   será isto a anulação da mente?
a sua substituição por um mecanismo...
e a evolução gradual aproxima-se do tempo operacional zero.

rapaz – o mal  tem, por vezes, de ser enfrentado

calímaco – na minha incansável busca, fui alvo de constantes e 
terríveis ameaças...

rapaz –  sei. o sangue gelou-te o estômago...

calímaco	–	dificilmente	se	pode	extrair	uma	melhor	aprendiza-
gem... certo dia constatei que a substância é o ponto de partida.
oh!... nesse dia discutia-se a beleza.

rapaz – também sei...  que dizer?!...

calímaco – não digas nada. ouve. escuta-me apenas.
   as cidades são deprimentes. todas.

rapaz –  abundam os gatos vadios... (pausa) uma vez alimentei um, 
que me pagou a caridade com arranhões
e   uma dentada no dedo. o polegar.
fascina-me a possibilidade de contrair uma enfermidade
daquelas que destabilizam o espírito...
  que causam o mau estar. desde a felina agressão...

calímaco – amiguinho!...
há nomes que soam mais alto, que são música para os meus sen-
tidos
um nome assim, foi pronunciado.
lucrécia! não mais o esqueci
e  comprovei.
a sua beleza supera tudo o que sobre ela ouvi.

rapaz –  já estou a perceber onde queres chegar.
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calímaco – e eu estou brutalmente apaixonado...

rapaz –  como te entendo.

calímaco	–	os	infelizes	fins	de	semana...
ah... como se tornam pesados!?...
depois... vão rareando as ondas de gargalhadas. talvez pelo facto 
de ser audível a tentativa de disfarçar a decepção. não captar a sua 
melodiosa voz, é...
ah!  a senhora. a minha senhora lucrécia dá as costas
e  apesar de tudo, exibe um sorriso singelo, como se 
essa situação inusitada não fosse algo tão estranho para mim.
não,	afinal	não	é.

rapaz –  calculo.

calímaco – mulher cultíssima. introduzida nos melhores círculos 
intelectuais.	uma	alma,	enfim,	superior.

rapaz –  no entanto...

calímaco – casada.

rapaz –  o importante nas histórias de hoje é o desenvolvimento da 
trama,	não	o	final-surpresa.	e	eu	pressinto	já	um	golpe	admirável.
uma trama onde os acontecimentos se encadeiam. se deixam adi-
vinhar...	sim,	um	final.	instantâneo...	encadeado?...

ouve-se sinos de igreja. o rapaz sai e o espaço fica vazio. por detrás do pano de 
fundo, a silhueta de uma mulher que cresce e fala.

voz da mulher (lucrécia) – assim como a fénix ascende
 nós também podemos ascender sobre as ruínas da vida
e alcançar o santuário escuro da eternidade. da vontade.
 aí, nesse santuário, ela governa num ninho de fogo
no qual os limites de nossas mentes e corpos são queimadospara 
que a vontade imortal, perfeita, livre de propósitos, seja forjada.
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II
da porta rotativa saem ligúrio e depois o dr. nícia.

dr. nícia – como te dizia, ligúrio, ou repudias o passado ou...

ligúrio – serás aniquilado!... então, aniquilemos. aniquilemo-nos. 
coloquemo-nos diante do processo de destruição, tudo está calcu-
lado para funcionar. sem piedade. enfrentamos uma inimaginável 
dose de razoabilidade que nos leva ao êxtase.
o deserto é uma espécie de crónica que se escreve a dois níveis.

dr. nícia – tudo isso é verdade. tudo. mas eu queria outra coisa. 
queria uma vida tranquila. queria ser um pai rodeado de brinque-
dos. queria erguer-me da cadeira e, no primeiro passo, tropeçar 
num comboio eléctrico e, no segundo, pontapear uma bola. queria 
viver no caos, na desarrumação...

ligúrio – num quarto de brinquedos?... o deserto seria assim como 
uma casa insondável.

dr. nícia – suspeita.

ligúrio – inocente.

dr. nícia – lúcida.

ligúrio – consciente.

dr. nícia – nostálgica. nostálgica?... não. tal imagem não passaria 
de	um	simulacro	da	verdade.	seria	uma	ficção	anedótica,	realista	e	
ansiosa. mesmo que por períodos curtos, tais imagens, devem ser 
substituídas por outras. diferentes. não devemos sujeitá-las ao sofri-
mento. às poucas falhas. mesmo as menores...

ligúrio – oh!... como se torna difícil, doutor, todo este discurso 
intenso	que	trava	as	nossas	fixações	neuróticas.
vou directo ao assunto, se me permitis. sei da cura para o vosso mal.
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dr. nícia – o meu mal? não ligúrio, o mal de minha mulher.

ligúrio – conheço um médico.

dr. nícia – conheço um advogado

ligúrio – conheço um pedreiro

dr. nícia – conheço um arquitecto

ligúrio	–	conheço,	enfim,	o	homem	capaz	para	tratar	a	infertili-
dade da sua senhora. disse-me um destes dias sobre o vosso caso 
o	 seguinte:	 –	 “nam	causae	 sterilitatis	 sont:	 aut	 in	 semine,	 aut	 in	
matrice, aut in instrumentis seminariis, aut in virga, aut in causa 
extrínseca.”

dr. nícia – sabe latim?

ligúrio – sabe tudo. inglês, francês, chinês, castelhano...
a sua língua tem percorrido impiedosas paisagens. a língua, meu 
caro doutor... ah! as línguas... não são barreiras para ele.

dr. nícia	–	que	excelente	médico.	confiarei	nele	sem	limites.

escuro. dois tiros de revólver e uma voz.

voz – senhores passageiros: para vossa segurança, pedimos o favor 
de não forçarem as portas.

ouve-se agora um tremendo grito.

III
espaço organizado como na primeira cena - o autor lança cartas de tarot. num 
dos lados um volume coberto por um pano branco...
o dr. nícia entra pela porta rotativa. dirige-se ao autor.

dr. nícia – as personagens não têm corpo. parecem arquétipos, 
marionetas... o tema tem falta daquela complexidade, daquele 
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equilíbrio entre as cláusulas próprias do género e o devido inte-
resse... sempre pensei no teatro como uma causa, uma...
mas não, nada está a acontecer. falta o deslumbramento, a magia...
onde está tudo isso?... (retira o pano branco, surge o rapaz) oh!...

rapaz –  o doutor parece desprovido de mente!...

dr. nícia – que idade tens?

rapaz –  doze anos.

dr. nícia	–	oh!	doze	anos.	poderia	ser	meu	filho.

rapaz – esta história parece ter sido extraída de uma peça do se-
nhor maquiavel.

autor – precisamente. nicolau maquiavel. eu não passo de um re-
les plagiador. isto é um plágio mal feito. (sai)

dr. nícia	–	vês	meu	filho,	virou-nos	as	costas.

rapaz – na cena que se segue, o protagonista pergunta à sua 
amante se tem algum inconveniente em mudar-se para a capital. 
(sai)

dr. nícia – estas crianças!...

lucrécia atravessa o palco, numa lentidão desesperante.

lucrécia – a fénix era o pássaro simbólico do retorno, representan-
do vários ciclos de tempo como nos é ensinado nas antigas escolas 
de mistérios.
de acordo com plínius, a vida da fénix tem directa conexão com o 
ano maior do ciclo de renovação. e a duração deste ciclo, no qual 
as estrelas e constelações retornam às suas posições originais, varia 
de acordo com as diferentes autoridades. há quem prescreva um 
período	de	666	anos.	outros,	porém,	afirmam	ser	de	1461	anos.
cabe	aqui	lembrar	que	este	é	o	período	específico	do	ciclo	de	sírius.
heródoto,	 esse,	 afirma	que	a	 fénix	 ressurge	 em	cada	quinhentos	
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anos, dando, portanto, este número como sendo a duração do ano 
maior de retorno cíclico.

dr. nícia	–	lucrécia,	meu	amor,	viste	o	nosso	filho?	esteve	aqui	há	
pouco... está quase um homem.

lucrécia – já nasceu?...
ah!... antigos documentos descrevem a mandrágora como uma 
planta	que:	–	“adormece	el	primer	día	y	vuelve	loco	el	segundo”. 
(sai. a cena escurece)

IV
em cena ligúrio e calímaco
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ligúrio – dizia-me ele não haver uma razão real e física para o 
sofrimento anímico que o afecta… quer, à viva força, ser pai.
os médicos aconselham fármacos e mais fármacos, porém…

calímaco – a criança não vem.

ligúrio – com efeito.

calímaco – daria a vida por uma só noite com a senhora lucrécia.

ligúrio – pensei num estratagema. pu-lo em prática... disse-lhe 
seres tu médico. abri as portas... caberá a ti, agora, soltares as réde-
as ao teu desejo e construíres uma sórdida cena campestre em que 
a ténue aceitação inicial da senhora lucrécia venha a culminar na 
ilustração real do acto…

calímaco – como fazê-la aceitar?

ligúrio – também para isso tenho solução.

calímaco – diz-me.

ligúrio – um padre e a mãe. um padre, compra-se. a mãe é uma 
raposa velha… conheço-a. para convencê-la a participar na trama, 
bastam promessas. promessas de certo protagonismo. 
eu trato disso.

calímaco – meu caro ligúrio, se tudo correr bem… miro e remiro 
já, o acto e... por entre subtis isolamentos, a percepção do seu corpo 
escorregando pelos paralelos carris até ao alcançar das abstracções 
minimalistas duma moldura.
intrigante	e	sedutora	figura...	sonho-a	rápida,	fatal	como	um	raio.
nesse sonho, onde as palavras estão ausentes, as imagens da sua 
carne quente e o meu olhar curvo percorrendo as escalas do desejo 
têm o mesmo peso.
– queres ir para o campo colher romãs?
pergunto.
tantas as histórias bifurcadas... o que nos vale, é que há um rosário 
de enigmáticas narrativas que se abrem a um misterioso olhar...
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ligúrio – vai. descansa... o padre é a minha primeira etapa.

calímaco sai, ligúrio vai ao fundo da cena. ouve-se um cântico religioso – o som 
deverá ser distorcido. o actor preparará a sua actuação de forma a jogar com os 
dois lados do espaço dramático, desempenhando os papéis de padre e ligúrio em 
simultâneo. ele será a cara e a coroa da moeda. no lado esquerdo, será padre; no 
direito, ligúrio. a cena deverá ser sublinhada com o som rítmico de uma bola de 
ping pong.

em ligúrio – padre!... deus seja louvado.

em padre	–	louvado	seja,	meu	filho.

em ligúrio – conheceis a bela lucrécia?

em padre – sou o seu guia… com ela faço, por vezes, viagens a 
uma cripta de um mosteiro dos pirinéus.

em ligúrio – apenas conheço os claustros de oxford e... os bosques 
da transilvânia.

em padre – e a placidez da campina francesa?

em ligúrio – aí, padre, tive as minhas primeiras aventuras amo-
rosas.

em padre – conheces a história do alfaiatezinho valente?

em ligúrio (à parte) – este padre tem gostos estranhos… (para o pa-
dre) padre, preciso da sua ajuda. (simula um segredo)

em padre – oh!... isso é um pecado nefando…

em ligúrio	–	os	meios,	padre,	são	justificados	quando	os	fins	são	
sagrados….
tenho aqui um cartãozinho de crédito. com muito crédito!

em padre – uma mão lava a outra.
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em ligúrio – mais vale um pássaro na outra, que… padre!... aí 
vem d. lucrécia com sua mãe.

em padre	–	vai	em	paz,	meu	filho.	(apressa-se a guardar o cartão de 
crédito), vou recebê-las.

V
entram sóstrata (a mãe) com uma roda de bicicleta na mão, acompanhada de 
lucrécia

padre – vinde a mim, minhas senhoras.

sóstrata – padre, o tempo e a mente aguda...  
para ver e relacionar, não chegam. estou perturbada. perturbada se 
encontra	também	minha	filha...	precisamos	dos	vossos	conselhos.

padre – por vezes, que sei eu? alguém viaja ao desconhecido por 
ter lido que aí... há terra comestível.

sóstrata – uma mandrágora cresce num pântano, como o lamen-
to distorcido de um menino que poderá vir ao mundo. um menino 
perdido atormenta os nossos ouvidos como o uivo de um lagarto.

padre – isso será reconfortante para vós.
 lembras-te, sóstrata, das nossas aulas de teologia?

sóstrata – que insinuante estás hoje, padre!...

padre – tudo é virtuoso quando...

sóstrata – os objectivos são alcançados.

padre – nem mais.

sóstrata – e os pecados dos homens?
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padre – tu, lucrécia, olha o órgão velocipédico de tua mãe e diz-
me: – é um objecto mais simbólico do que histórico?

lucrécia – não estudei semiótica, padre.

padre	–	boa	resposta,	minha	filha.

sóstrata – de acordo com os modelos...

padre	–	disparate,	sóstrata.	nada	impede	vossa	filha	experimentar	
uma poção de mandrágora. e vós... consultai também esse médico. 
é	um	excelente	profissional.	se	o	fizerdes,	não	vos	esqueçais	de	vir	
ao	confessionário.	ide,	minhas	filhas...	ide.

a cena escurece. ouve-se passos e o ruído de uma claque de futebol.

VI
a luz volta. calímaco e o dr. nícia passeiam-se.

dr. nícia – doutor...

calímaco – doutor, eu...

dr. nícia – oh!... doutor...

calímaco – a mandrágora...

dr. nícia – a mandrágora. sim, doutor.

calímaco – a mandrágora é o meio. por ela atingiremos os seus 
propósitos.

dr. nícia – pois... o propósito sempre é alimentado pela admiração 
ou por aquela...

calímaco – lúcida dissecação do sistema! (levantando os braços ao céu e 
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falando em surdina)	ou	dir-se-á	“dissecção”?	baralho-me	sempre	neste	
passo... perdoar-me-ão os céus?

dr. nícia – bravo, doutor! acaso se poderão apontar as vertentes 
excêntricas?

calímaco – nos rios as ocorrências não são simultâneas e, tudo o 
resto não passa de mera especulação metalinguística.
a língua, doutor... a língua...
oh!... quando noto que há palidez num rosto... sei que posso de-
volver ao paciente o temperamento que emana. pois... todo este 
processo passa por aí. a mandrágora! ah!... mas atenção, doutor!... 
a	mulher	que	a	ingerir	ficará	contaminada	pelos	poderes	da	planta.	
o primeiro que se atrever a entrar no seu leito, poderá morrer ou 
enlouquecer...
não, doutor. não há cura para tal mal, muito menos para a morte.

dr. nícia – mas isso é terrível!... como proceder?

calímaco – desse contraste provém o acerto. o acerto, doutor...
ora, o acerto!... é o regresso à ordem estabelecida.
ou seja, o regresso à normalidade tão desejada por si, doutor. e...

dr. nícia – e... doutor?

calímaco – e... portanto. que d. lucrécia seja mãe de um rapagão 
saudável.

dr. nícia (aplaudindo) –  bravo. bravíssimo!

calímaco	–	sacrificaremos,	no	leito,	o	primeiro	madraço	que	en-
contremos a vadiar pelas ruas.

entram lucrécia e sóstrata com a sua roda de bicicleta.

calímaco	–	minhas	senhoras!...	o	filtro,	foi	preparado!

sóstrata – a fase seguinte aproxima-se.
 e com ela...   o meu neto.
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todos – o neto!... bravo!... bravo!... viva o doutor calímaco!
viva a mandrágora!

a cena escurece.

VII
o autor entra em cena de patins. pára. olha para todos os lados. o rapaz apro-
xima-se pelo lado oposto.

rapaz –  tu?...

autor – tornei-me num guerrilheiro da palavra. disparo vogais em 
todas as direcções.

rapaz –  pois eu... tornei-me num gladiador da palavra
 esgrimo lancinantes consoantes em todas as direcções e...

autor – olha para mim. repete o que disseste.

rapaz –  esgrimo lancinantes consoantes em todas as direcções, e... 
lanço-me sobre as cinzas de civilizações caídas. só... e para poder 
renascer.

autor – pois... disse-o eu...  um autêntico festim para os sentidos.
e tu...   a gritar. possesso como relógios.

o autor sai. sóstrata entra com a sua roda de bicicleta como se fora um guarda 
chuva. aproxima-se do jovem, agarra-o por um braço. o padre entra.

sóstrata (para o rapaz) – quieto. Aqui, a meu lado.

padre – que temos?

sóstrata – padre, eu... 
 oh!... a história prossegue dando as voltas de sempre.
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padre – as guerras regressam ao lar?!...

sóstrata – pese a honradez voluntariosa deste testemunho...

padre – rituais sucessivos e por vezes sobrepostos?...

sóstrata – a orfandade. o estudo. o jogo. a ciência zoológica. o 
erotismo. sob o prisma da mística bataillana...

padre – e outras cirurgias mais delicadas. mas...

sóstrata – o meu neto.

padre – lindo menino.

sóstrata – um pecador. um pecador, padre.

padre – sorriu? enfrentou a verdade?...

sóstrata – pior.

padre – pior?...

sóstrata – tirou os pregos... soltou o cristo da cruz e...

rapaz – ele riu-se para mim. encorajou-me. então eu soltei-o. fo-
mos brincar para a praia, rimos... depois lançámos papagaios de 
papel ao ar e... ainda tivemos tempo para jogos de antropofagia. ele 
devorou-me. ali, na praia e, qual fénix, renasci das cinzas.

padre – isso não se faz. não é bonito. não está bem. ah!... os mo-
delos	desta	época.	este	influxo	liberal...	não!...	não	está	mesmo	cer-
to. e que será de mim? da igreja?!... (em fúria) maldito sejas, rapaz! 
dou cabo de ti!

escuro. ouve-se um tiro, um grito, choros. a luz volta. sóstrata e o padre, no chão, 
desenham uma dança erótica. entra calímaco.

calímaco – que se passa?
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sóstrata – doutor...

padre – a história repete-se. os deuses regressaram. o caos, meu 
filho,	o	caos...

calímaco – de volta, padre? o caos?...

padre – dentro das várias classes de antologias, algumas ainda re-
flectem	o	bom	senso...	reúnem	bons	relatos.	algumas	até	apostam...

sóstrata – o que o padre quer dizer...

calímaco – sei!... estamos perante acções expansivas, secretas e de 
radiações impossíveis de serem captadas por profetas.

padre – assim é.

calímaco – não vos preocupeis. no princípio foi o televisor e só 
depois	os	“slogans”,	a	barbie,	o	sexo	normalizado,	os	pais	vencidos	
e os mestres corruptos, a insónia e os microships injectados que nos 
obrigam a recitar marcas de shampoo, vomitar palavras como cães 
eloquentes...
ah!... os abortos naturais e provocados.
ah!... os suicídios dos adolescentes.
ah!... a ejaculação precoce e a chegada da velhice!...
ah! ah! ah!

padre – assim seja,

sóstrata (aos gritos) – o salvador. o messias... voltou!... voltou!...

escuro, na penumbra passa o ermitão.

ermitão	–	o	destino	do	possuidor	de	uma	mandrágora	é	influen-
ciado por ela. no entanto, a sua extracção é considerada altamente 
perigosa.
ah!...  tirei alguns dias de folga do blog... mas já estou de volta. 
a minha agenda tem andado super-lotada: – lavar o aquário, cui-
dar dos peixinhos, preparar a gaiola do canário, ir ao café pela 
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manhã...
pois é... acreditava-se que, quando se arrancava uma mandrágora, 
o homenzinho encerrado na sua raiz soltava lastimosos e agudos 
gemidos. é menester colhê-la por baixo de uma forca e após ritos 
particulares... porém, só em determinadas condições se desfruta de 
todas essas propriedades.
outro detalhe... ela não se sentiu frustrada quando viu que não da-
ria	para	ficar	com	o	rapaz	naquela	noite...
é esta postura, a do desinteresse provocado pela certeza da mate-
rialização, que dissolve a ansiedade, não a impossível obliteração... 
(acende um cigarro) teofrasto, esse, aconsejaba trazar tres círculos con 
una	espada	en	torno	a	la	planta	y	arrancarla	mirando	al	oriente.	se	
supone que los gemidos que emitía la planta eran capaces de matar 
a quien los escuchara, por lo que en la edad media ataban a un 
perro hambriento al cuello de la raíz, ponían fuera de su alcance 
un	pedazo	de	carne	y	se	alejaban	a	todo	correr.
cuando el can, tirando de la cuerda, arrancaba la mandrágora, él 
era quien oía el grito que daba la muerte.

VIII
o espaço está escuro, os actores cruzam-se com movimentos lentos. Sóstrata, com 
a sua roda de bicicleta, destaca-se. os outros saem.

sóstrata – parabéns!... disseram-me.
e continuaram: – a senhora está acima da média e, com isso, pro-
va que é uma verdadeira amante da literatura, que domina muito 
bem a língua...
e prosseguiram: – pessoas assim, expressam-se bem em qualquer 
meio.	não	têm	praticamente	dificuldade	alguma	em	entender	tex-
tos considerados eruditos.
tu, meu amor, concluíste: – quem sabe se um dia não te tornarás 
uma	filóloga?

o padre, carregando um enorme saco, entra.

padre – hoje fui a nova iorque... tirei um dia de folga, sabes?... pela 
primeira vez vi, ainda que de longe, o que resta da quinta avenida.
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sóstrata – que dizes?...

padre – a quinta avenida... próximo, muito próximo do empire 
state building. era a nova iorque de sempre; muita gente, muito 
trânsito, aquele pessoal todo com aquele ar de quem tem muito 
que fazer...

sóstrata – pois...
e eu conheço a dor de uma injecção na testa que me prometeram, 
de graça.

padre – que interessante... eu tenho um quisto aqui. ao pé do 
olho... alimento-o com ananases. o ananás... tu sabes como são os 
ananases... grandes, alaranjados... mas pareces-me perdidamente 
apaixonada. e pelo que me consta andas a trocar beijinhos no escu-
ro das salas de cinema... é isso?

sóstrata – contigo, meu amor. os meus irmãos não mataram a 
família... foram ao cinema. não achas isso interessante?

padre – oh!... claro amor... (à parte) e que fazer depois de uma 
polémica que se iniciou aqui, neste palco, e terminou num blog 
nacional?
e	digo-te	mais:	–	quem	sabe	se	um	dia	não	te	tornarás	numa	filólo-
ga?

saem suavemente, com o som de fundo de água corrente.

IX
em cena, calímaco e ligúrio.

ligúrio – por... por agora... por agora nada. tão só um estado mais 
subtil deve ser alcançado.
 meu caro calímaco, chegou a hora. no mundo dos sonhos 
a vibração manifesta-se. ela espera-te.
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calímaco – resulta... espinhoso. desejava poder dizer: – quero es-
tar contigo amanhã, podes ir buscar-me a casa, depois de jantar?
e ela concorda... concordava.
então a noite parece um amanhecer. ela dormiu na minha cama!?... 
brincou	com	os	almoços,	certificou-se	de	que	o	marido	estava	fora...
pegou no carro e procurou-me. agarrou-me. devorou-me...
fizemos	amor	de	seguida...	freneticamente.
estava calor. o suor que escorria dos nossos corpos molhava o chão,
as paredes
e tudo o resto... por onde passássemos.
então...
ficámos	juntos	muitas	vezes.	saímos	juntos.	festejámos	juntos...
e chorámos juntos quando o sonho se diluiu na corrente.
claro...	 afinal	 as	 condições	 iniciais	 influenciaram	 bastante	 os	 re-
sultados...
mas será essa...

ligúrio – é. é essa. é a dependência sensível. a dependência ini-
cial... é isso. vamos gerar o caos. grita!...
recorda-a... lembra-te! aquela senhora de saia comprida por quem 
o teu coração anseia. lembra-te! aquela trança enorme escorrendo 
pelas	costas,	aqueles	óculos	coloridos	tão...	tão...	cinematográficos.

calímaco – tracemos a acção. a espera desespera-me.

ligúrio – colocas esta máscara, vestes aquele capote...

calímaco – não devia forçar, devia... esperar que o desejo so-
brevoasse	e...	fizesse	sentir	o	seu	peso.	que	chegasse	o	momento.	
sem pressa.

ligúrio – recuas agora...?

calímaco – não. apenas... ouve ligúrio, estou-te eternamente agra-
decido. e, quando me apanhares, tem cuidado, não me batas com 
muita força. caso contrário... mato-te!

soltam uma enorme gargalhada.
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ligúrio	–	será	assim.	tu	irás	para	o	largo	da	igreja	e	eu	enfiar-te-ei	
um saco pela cabeça... depois, ato-te e levo-te até ao doutor.
quando ele te trancar no quarto com d. lucrécia, serás tu a fazer o 
resto...

calímaco – não precisarei de ajuda. esse é o momento do meu 
desejo.

ligúrio sai, rindo.

calímaco – lembro-me das várias vezes que vi essa mulher passe-
ando de um lado para o outro... hummm... 
quando sentir a humidade de sua boca, soltar-se-ão todas as ca-
deias. a ansiedade de sua respiração... 
procurará os aromas mais profundos?
procurará o prazer, invadindo territórios desconhecidos?
sinto-me... desconcertado.
pois...	vinte	e	quatro	horas	não	são	suficientes	para	o	meu	dia.
o	meu	quotidiano	comporta	48	horas...	sim,	48.
passei	a	noite	a	pensar	no	teorema...	das	5	experiências,	4,	incluin-
do a mais séria delas, provaram a existência do efeito não-local.
basicamente... a questão é saber que ondas se propagam à veloci-
dade da luz... 
afinal	de	contas,	a	criação	revela	sempre	alguns	dos	seus	mistérios.

escuro. ouve-se o toque de um telefone, seguido de uma voz.
voz - como estás? tudo bem?... sim, já faz um tempinho que não nos falamos... 
pois... é assim.

X
ligúrio está junto da porta rotativa. a seu lado, calímaco com um saco enfiado 
pela cabeça. ligúrio grita:	-	“oh	da	casa!”	entra pela porta o dr. nícia.

ligúrio – aqui está o tratante.

dr. nícia – levemo-lo para dentro. depressa!... cuidado. que não 
nos vejam.
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ligúrio – antes do nascer do sol, solte-o.

dr. nícia – não me esquecerei!... até amanhã.

escuro. ouve-se uma enorme gargalhada, seguida de aplausos.

XI
sóstrata e o rapaz estão sentados no chão. jogam às cartas. ao fundo, os vultos 
de um homem e uma mulher. a cena abre com som de violinos e alguns gemidos.

uma voz masculina – querido vento, permite que esta noite não 
seja privado de uma melhor relação peso-potência. que consiga as 
mais altas prestações...

sóstrata – ah!...
os novos propulsores, bem mais potentes, devem facilitar a tarefa. 
não?...
e que dizer da nova linha exterior?...
e   daquele interior amplo e acolhedor...

rapaz –  quando personalizado, o carro 
  corresponde a um consumidor mais exigente. 
o fabricante tem sempre em conta os recursos económicos, tec-
nológicos...
estamos perante um mercado em dura competição.

sóstrata – o salão é amplo e oferece uma completa agenda de 
actividades paralelas. em muitas delas... poderemos até conduzir.

rapaz –  manipular as mudanças, experimentar variantes...

sóstrata – digamos que há sempre a possibilidade de contemplar 
todos os gostos.

rapaz – é facto. para participar no salão bastará incorporarmo-nos 
no grupo que mais nos agrade, no momento, claro.
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sóstrata – por exemplo: com os tipos todo-o-terreno, sob a super-
visão de monitores especializados, os participantes escalarão mon-
tanhas...

rapaz –  atravessarão túneis de difícil acesso e... 
  superarão todo o tipo de obstáculos.

sóstrata – mesmo aqueles sempre considerados impossíveis....

rapaz –  para os que preferem o asfalto... também há boas propos-
tas.

sóstrata – tais como: – controlar uma derrapagem!...

rapaz –  travar e esquivar-se de um obstáculo!...

sóstrata – para além de resolver situações delicadas como: – o 
aquecimento do motor, hesitações normais de um condutor inex-
periente... derrapagens na gravilha...

rapaz –  e para os amantes da velocidade... 

as cartas voam para fora de cena.

os dois – aaaaaaah!....

grito lancinante. escuro. um foco sobre a porta, onde se pode ver o dr. nícia a 
espreitar para os dois lados da cena. sóstrata e o rapaz escondem-se. escuro.

XII
o dr. nícia volta a surgir e, do interior, puxa calímaco com violência. calímaco está 
envolto por uma capa escura.

dr. nícia – vá!... desaparece, malandro!

calímaco – ai senhor, não me faça mal!...
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dr. nícia – fora, criatura! e não voltes a aparecer. 

calímaco esconde-se a um canto da cena 

não. não o devia ter largado assim...
	 afinal	poucos	minutos	lhe	restam	de	vida...	e,	segundo	os	
cálculos do dr. calímaco os efeitos da mandrágora não perdoam. po-
bre diabo...  até me sinto um pouco culpado. morrer um homem...
mas... o que é facto é que poderá nascer um menino. 
e o menino... é o meu. o meu menino. não. não voltará.

o dr. nícia sai. o rapaz e sóstrata riem.

sóstrata	 –	 bem.	 tenho	 de	 ir.	 vou	 ver	 a	minha	 filha,	 deve	 estar	
desesperada coitadinha...

rapaz –  até logo!... (olha na direcção de calímaco) então?

calímaco	–	tudo	como	previsto.	despojado	de	experiências,	confi-
ante na palavra e na intuição mais subtil, 
  fui levado ao limite dessa fronteira
 a que conserva ainda a fascinação do enigma.

rapaz –  entendo...

calímaco – a matéria bruta transforma-se num salto
e  abre-se o espaço do carnal.

rapaz –  ah, pois...

calímaco – as chaves da poética...

rapaz –  as chaves?

calímaco – essa unidade... traço e trajecto de um caminho que, no 
seu progresso, molda as formas da peça. única.

rapaz –  estou a ver.
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calímaco – tens tabaco?

rapaz –  de enrolar.

calímaco – serve.

o jovem estende-lhe o tabaco.

calímaco – (enrola o cigarro) pois é... este é o teu primeiro espectácu-
lo!?...

rapaz –  sim...

calímaco – claro... és muito novo ainda. uma criança.

rapaz –  eu?...

calímaco	–	ah!	quando	eu	fiz	de	prometeu...	se	me	tivesses	visto...
aquilo sim, era um espectáculo a sério. mas não... 
 ainda não eras nascido.
eu fui talhado para as grandes tragédias. oh! se fui... sabes?... adoro 
fumar. é como um imenso começar que se ergue das sombras... das 
sombras?... claro. das sombras. o fumo... ah!... o fumo!...
uma vez estava a fumar na praia e uns garotos... tu sabes como 
são os garotos. correm e saltam por entre a mansa rebentação. um 
deles mergulhou mesmo atrás de mim. caí com o cigarro na boca.
apagou-se.

escuro

voz do rapaz –  o cigarro?

uma voz de mulher (cortante) – próxima e última paragem, cena 
XIII. tudo se passa em casa do dr. nícia. a um dos lados, o rapaz e 
calímaco; do outro, dr. nícia, lucrécia, ligúrio e sóstrata.

rapaz (para calímaco - entredentes) – pai.  
gostava de ter um computador novo, sabes?...
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dr. nícia	–	vê	lucrécia,	como	o	nosso	filho	cresceu?	
  já tem doze anos...

lucrécia – tornou-se um bom amigo do doutor calímaco... tenho 
estado para aqui a pensar... pois... o doutor calímaco vive só...  é 
um homem só. e nós?... nós temos uma casa enorme. alguns vinte 
quartos...
porque não convidá-lo a vir para cá? acho que o garoto adoraria.

dr. nícia – bem pensado, meu amor. muito bem pensado. 
afinal,	o	doutor...

sóstrata – (cortando) eu convidaria também o padre!

ligúrio – o padre?... os seus desejos são ordens, minha senhora. 
posso ir chamá-lo...

sóstrata – vá ligúrio, vá. por favor.

ligúrio – imediatamente!...

a cena escurece. entra o ermitão.

ermitão –  o universo é um consenso
muitas vezes não tão consensual como julgamos.
mas há sempre um acordo invisível, possível... e tendo em conta o 
que cada indivíduo acredita ser o universo, podemos compor uma 
aproximação do que é mais consensual entre todos nós.

o padre rompe em aplausos. escuro total.

uma voz – e agora?...
  vamo-nos deitar?

Cascais 2005
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PRÓLOGO

no espaço, a família real – comem maçãs, em cada dentada, caem como 
mortos e voltam a erguer-se – Rei e Rainha ao centro. O príncipe está sentado 
no chão.

Rei – Era uma vez um menino que estava sentado na beira do 
passeio. 
À frente do menino, uma paisagem...
 

Pausa para o príncipe descalçar um sapato, retirar a peúga e assoar-se  nela, 
ruidosamente. O Rei prossegue a sua narrativa como se nada tivesse aconte-
cido.
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Rei – Na paisagem passava um comboio, o menino sonhava, 
abriu a boca e a paisagem serviu de almoço ao menino.

Rainha (Para o príncipe) – Tens a certeza que era sarampo o que 
tiveste aos cinco anos?

Príncipe – Lombrigas.

Rainha – Logo vi.

Príncipe – Sarampo foi muito mais tarde, acho que já tinha uns 
cinco anos e meio.

Rei – O menino tinha os joelhos e os olhos azuis, olhou para a 
paisagem onde passavam comboios e comeu a máquina a vapor.

Rainha – A senhora Maria disse-me, há dias, que foi uma pneu-
monia o que tiveste.

Príncipe – Lombrigas!...

Rei – Depois... Abriu um pouco mais a boca e comeu o prado 
verde que tinha sido pintado, naquele dia, na paisagem.

Rainha – Se o teu pai não estivesse a trabalhar, perguntava-lhe. 
Tenho quase a certeza que foi tosse convulsa o que tiveste...

Príncipe – Lombrigas!...

Rei (De pé na cadeira, como louco) – Não havia menino!... Não ha-
via paisagem! Não havia comboios!... O poeta comeu o papel 
onde escrevera a história com os olhos azuis e os joelhos sujos de 
lama!...
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Rainha e príncipe aplaudem, o Rei agradece. Grande vénia.

Rei	–	Ouvi	tudo!	Muito	bem	meu	filho,	foram	realmente	lom-
brigas.

Príncipe – Vês mãezinha?...

Rainha – Voz de Rei, voz da lei.

Rei (Descendo da cadeira) –  As lombrigas...

Príncipe (interrompendo o Rei) – Obrigado, papá... 
Mas... Penso e sinto que alguém se aproxima.
 
Rainha – Lombrigas?...
 
Branca Neves (Entrando) – Esperem!... 
(para o príncipe) Porque movimentas o ar com os lábios? 

Rainha	–	Que	se	passa	meu	filho?...	

Branca Neves – Rainha, eu...

Rei	–	Vê	meu	filho...	como	é	bela!...	
 Um corpo digno. Admira-o. Ah!... A cabeça coroada por 
um pelo claro, brilhante, sedoso. 
 Que tronco... proporcionado. Sabes? A cintura não deve 
ser longa... Mas bela ao olhar. Doce no acariciar.

Príncipe – eu?!... 
É estranho... sinto-me como se estivesse no teatro. 
  Que sou actor. Isso mesmo. 
Eu sou actor e, logicamente, personagem deste espectáculo. É o 
que sinto. (Prepara-se para sair)
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Rainha (Pensativa) – Lombrigas?... (olhando o príncipe) Espera meu 
filho!...	(saem a correr)

Rei – E eu?!... 
  Esperem!... (Sai)

Branca Neves – A nossa cena... No início temíamos que, como 
éramos personagens muito atraentes, pudéssemos vir a ser miti-
ficados...
 e como todo o cadáver susceptível de se converter em 
objecto de culto é, pelo poder, feito desaparecer... 
 resolvemos que todos transportem consigo nomes falsos.
Ai!....

Entra o caçador. Recita. Branca Neves acompanha-o.

Caçador – como num coice
    partem
     a terra espera 
o mar sangra ao longe e a noite aproxima-se como um corpo nu
das torneiras correm perigosamente outras vias e  o desespero
     não coagula palavras... tão só o resto
     abracemo-nos longamente
 e    devoremos o mel que escorre das madrugadas 

Branca Neves – o teu sangue é um líquido que me devora    
  temos tudo a ganhar nesta história
   mil aves
   mil anos de  felicidade
   mil aves           
   mil anos de felicidade
   mil aves
   mil anos de felicidade
   mil aves
   mil anos de felicidade
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I

No espaço uma moldura grande. Por detrás da moldura o espírito do espelho.

Espírito do espelho – esta história desenvolve-se num período 
compreendido entre solstícios... tudo poderia começar no inte-
rior de um sonho.

Entra Branca Neves. mira-se ao espelho. Penteia-se. Ri. Rola pelo chão.

Espírito do espelho – Um jovem príncipe sonha. Pede ajuda 
durante o sonho
 sua irmã, uma menina de oito anos, tenta auxiliá-lo...

Entra a rainha devorando uma maçã. cai como morta. 

Espírito do espelho – ela, a irmã, deverá chegar até ele, o prín-
cipe, atravessando o invisível e delicado muro que separa a vigília 
do letargo. A pergunta oportuna: 
  – como entrar no sonho de alguém?...

Branca Neves salta a corda.

Espírito do espelho – No relato um bosque de rancor...
   um ponto perigoso...
   uma torre com dono...
   um anel com peixes...

Branca Neves ri. Foge.

Espírito do espelho – a menina faz uma magia simples. então 
revela-se uma porta de água por onde passam muitos anões... 
pequeninos. simpáticos.
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E ainda
 um rio que divide a terra com a prata de sua corrente 
e há amigos que são mais amigos
  uma fábrica de horrores...
  uma passadeira enorme e escura.
ora bem... temos a vigília e o sonho
dois mundos contrários que se completam...
e em doses sucessivas de mistérios vão-se alimentando pelo inte-
resse pela história narrada. 
Todos estamos implicados. sabemos que alguma coisa se passa
 essa expectativa mantém-nos alerta.

A rainha levanta-se muito suavemente.

Rainha – Uma história complexa, escrita com a sensibilidade de 
uma letra notável, transparente...
 muitas vezes te tomo  como referência
 quando constróis uma obra multireferencial
 quando constróis uma obra que entrecruza os territórios 
plásticos	com	os	cinematográficos,	literários...
 e não esqueces, nunca, a componente lúdica que tantas 
vezes te serve de inspiração...
 misteriosos rumores
 de seres estranhos, de folhas caídas
 diz-me espelho!... alguém haverá mais belo que eu?...

Espírito do espelho – eu...
   acho eu...
   que Branca Neves é a mais bela!...

A rainha morde o vento, ladra, grita... forte.



II

O caçador entra. Vê e pesquisa a moldura que, na primeira cena, serviu o 
Espírito do Espelho.

Caçador – Uma moldura...
  um espelho...
  ouvi...
  ouvi...
  ouvi...
  o corvo palrador interpretando, à sua maneira, 
áreas  de ópera.
  o sinal?...
  que sinal?...
  talvez... uma moldura assinala, quase sempre, a 
presença de um autor que decidiu escrever um livro com a cabe-
ça adormecida.
  oh!... e porque estou eu aqui agora?...
  aqui e agora?...
sinto arrepios na espinha, os ossos cruzam-se... é aqui que actua 
todos os dias e, da forma mais impúdica, esse alento melancólico 
que	percorre	toda	a	floresta...
resta-me	dedilhar	a	geografia	emotiva,	errática	e	fragmentada	de	
um desterrado. A rainha... a feiticeira quer que lhe fale. quer os 
meus serviços. quer...

Aos saltos e despenteada entra a rainha.

Rainha – caçador
   amor

Caçador – rainha
   minha. Que quereis?!...
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Rainha – A espiral que aperta a cidade... um só tempo
 e os avatares desse interior cercado 
 Ai!... para as pessoas que, como eu, sofrem a heroicidade 
da sobrevivência num meio aziago... 
 o destino quotidiano é um disparo

Caçador – que profundas as tuas palavras!...
  parecem querer jogar um poker caloroso com 
temas de alta política...
  parecem dançar num cenário fresco e sedutor...
  parecem lavradas na pedra branca...

Rainha – que esperavas da tua rainha?

Caçador – rainha minha. como dominas o sentido comum... 
... o que está subjacente à linguagem corrente 
  como abres o olhar ao modelo de compreensão 
do espírito...

Rainha – caçador amor... melhor. muito melhor
eu vivo destroçada por alucinações, intertextualidades...
  a própria gestação é, para mim, difusa...
  o tempo se encarregará de tudo dissolver
  mesmo na memória dos que mais resistem
e  que fazer agora?
dá-me   dá-me   dá-me
   dá-me 
   fresco um coração
dá-me   dá   me
   um coração
   fresco
   o das Neves
   o da Branca
   o da Branca Neves
dá-me   dá   dá-me
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   um coração
   fresco
   por favor
dá-me…  
   ordeno-te!…

Caçador – como vos entendo... porque não alegrar-vos
   porque não!...

Sai.

Rainha – farejo o seu sangue como um cão de guarda
  como um cão
que  não tarda
que não  que não tarde

Espírito do espelho (ao fundo) – sempre louca 
  sempre com problemas de correspondência...

Rainha – as cartas?... 
  os meus mails?... 
   o meu correio!!!!...

III

Cantando, entra em cena o espírito da floresta.

Espírito da floresta – de acordo com os conceitos modernos o 
emprego de fármacos de efeito antibacteriano 
  não se aplica
  não se aplica
  não se aplica
  não se aplica
  e tudo é puro teatro, a essência dramática no es-
paço limite da tua pele colorida.
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ilumina-se ao longe o cerimonial...
  vem branca
  vem branca
  vem Branca Neves
a chama azul avança e retrocede
  avança e retrocede
arrastando-se suavemente por entre os lençóis da nossa cama
incendiando cada erva como se fora lenha.
uma brilhante espiral de cor laranja gira, engancha-se pressio-
nando-nos contra a polida madeira do baú.
  vem branca
  vem branca
  vem   Branca Neves
espero-te há anos para reconstruirmos a nossa história
  para reconstruirmos a tua história
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  vem
  vem
  vem
  e porque não vem ela?...
  porquê?
  oiço uma máquina que fabrica a dor
  ao longe
  oiço uma gramática muito interessante
  aqui. tão perto.
  aqui. tão perto.
o instante da luz possível. 
  matiz de uma única experiência de vida
nos limites do olhar
nos  nos limites do interior
  oiço uma máquina
revela, na liberdade de suas rodas dentadas, a potente habilidade 
e  constrói assombrosas histórias.
histórias vividas em refúgios, recantos, cidades devoradas por...

Príncipe (Entrando) – se é certo que em algum lugar da alma 
humana se juntam as linhas do prazer e da dor, é nesse lugar que 
sempre habitou este homem simples e bom.
estas as similitudes. agora... 
agora temos de falar dele 
Dessa letra áspera com a qual se constrói a sua narrativa.
Dessa constante e melodiosa voz 
que fala. que nos procura na vibrante inquietude quando, com 
tom calmo, nos relata passagens de desespero
e   o que em princípio não é negativo... 
oh!...
oh!...
não era bem isto o que pretendia dizer neste momento dedicado 
à	grandiosa	figura...	não		 	 não	era
“todas	as	 coisas	 com	as	quais	me	protegi,	não	me	 serviram	de	
nada”. 



disse-me ele um dia. 
ele... queria dizer, com isto, que nunca tinha passado pela sensa-
ção do abismo. Aquela sensação de que a terra se move como um 
aspirador debaixo dos nossos pés...
 então.
 só então.
 abri 
  a meio a noite. vi letras. negras... 
  deixavam-se ler sobre o branco do papel branco 
sabem?... 
–	“É proibido fumar dentro do colégio do Sagrado Coração 
de Jesus!” 

Espírito da floresta – de acordo com os conceitos modernos o 
emprego de fármacos de efeito antibacteriano 
  não se aplica
  não se aplica
  não se aplica
  não se aplica...

Príncipe	–	uma	definição	exacta.	por	cá?...

Espírito da floresta – como vês...

Príncipe – que horas são?

Espírito da floresta – todas as horas... 
     em nenhuma hora...

Príncipe – se te entendo. apenas tempo?... será isso?...

Espírito da floresta – nem mais.

Príncipe – poderias... beijar-me?…
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Espírito da floresta – eu?... 
    e porquê eu?...
    ela. ela sim. 
  mas hoje adivinha-se um dia diferente. oiço uma 
máquina	e	isso	pode	significar	alguma	coisa.	
    não sei.

Príncipe – então vamos fazer uma corrida.

Espírito da floresta – pois sim.

Saem como loucos.

IV

Como loucos e em corrida entram Branca Neves e o Caçador. O príncipe, 
escondido, segue a acção.

Caçador – como estou exausto...

Branca Neves	–	esta	floresta	é	uma	estafa

Caçador – a rainha quer um coração

Branca Neves – eu quero-te a ti

Caçador – oh!...

Branca Neves – oh!... oh!...

Caçador – pois... pois...

Branca Neves – pois...
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Caçador – ummmmmmm...

Branca Neves – ah!... que doce.

Caçador – no entanto e pensando melhor...
 uma sensação muito bonita repleta de falsidades

Branca Neves – que dizes?!...

Caçador – o amor que diz sentir por mim.
  falsa! ela...
  oh!... como tenho sido enganado!...
todo eu destroçado pelas suas alucinações, jogos e invenções 
  tão selvagens quanto...
oh!... nada se encaixa na sua acção secreta, maligna. oh!... 
  
Branca Neves – oh! oh! pois... pois...

Caçador – e que fazer?
  e que fazer agora?
  e que fazer agora que?
  e que fazer agora que descobri?
e que fazer agora que descobri o meu amor por ti?

Branca Neves – oh! e eu que pensava.
  oh! e eu que pensava e repensava
  oh!
  oh!
  oh! como me sinto bem sabendo que amada sou
  que sou amada
  por ti
  oh!
  oh!
  ti... ti... ti... meu amor
	 	 	 	 minha	flor...
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Caçador – e o príncipe?...

Branca Neves – bom!... não te preocupes. 
está na hora de regressar e investigar o que está a acontecer. 
  ali. no meu palácio

Caçador – muito bem. estou de acordo.

Branca Neves – agora resta-te arrancar o coração da rainha 
 depois, muito calmamente, poderás voltar a devolvê-lo

Caçador – mas...

Branca Neves – não. não te preocupes. tudo se resolverá 
tenho de ir, os comboios não esperam. têm horários rigorosos

Caçador – então... adeus.

Branca Neves – Me ha encantado lo que has dicho de mí esta 
tarde...

Branca Neves sai.

Caçador – a sua voz soa suave
   o seu peito eleva-se
   solta-se 
   ao ritmo da respiração
   é um modelo de compreensão...
  e estes jogos de amor são tão absorventes!...

O príncipe, que se manteve escondido, entra em cena.

Príncipe – Vi. Ouvi tudo
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Caçador – Ela entra na minha mente 
   penso que... pela porta dos fundos. e
no espelho da memória minha
   ela afaga os cabelos do silêncio
só depois me olha
   me interroga
sobre a liberdade 
a liberdade dentro dos olhos e 
   deixa-se cair na minha cama
   o seu cheiro invade as minhas roupas
as	minhas	flores
   os meus sapatos
as minhas gravatas 
   o meu corpo
Branca Neves grita, abre os braços e
   voa 
esvoaça para longe volta e beija
    me
    beija-me
então acende as velas para podermos devorar sobremesas
   dança. e como dança...
   um amor tão macio...
   é como o toque da areia
como   encruzilhadas
dilemas paradisíacos e intelectuais
    quase bíblicos 
    humorísticos
    sonoros...

Príncipe – parece sério...

Branca Neves passa, ao fundo, com o Espírito da Floresta.

Caçador	–	oh...	sempre	disse	que	os	vapores	devem	fluir	natu-
ralmente pelos poros
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para que se forme uma planície nebulosa e vasta
oh!... as tragédias gregas
 Agrada-me mirar e remirar Nefertiti colada em objectos
obstinadamente agregados à nossa natureza quotidiana...
como nunca percebi?...

Príncipe – parece mesmo muito sério... 
os olhos circenses dessa menina...
bem	 	 Narciso	adora	o	espelho	e	segue	filósofo
  Um dia governarei o país...
  um dia terei a possibilidade...
  sabes?!... Não amo. nunca amei mas...
vou amar
 vou pensar nisso... 
enfim...	apreciar,	segurar	as	mãos	da	beleza	

Caçador – batemo-nos pela mesma mulher?
 Se não sou o primeiro peixe do mar, pelo menos esse 
desejo vivo... não. Não bato no peito para gritar o início da nossa 
guerra...
cavalgo até às trincheiras e cravo 
 aí, uma enorme farpa vermelha.
    veremos
    veremos, meu caro.

Príncipe – espera! (à parte) parece sério...
 ouve-me!
 não me resta a coragem para ver  a cor dos seus olhos
o seu corpo
Sou	filho	dum	poeta	maldito	inventor	do	cristo	máquina
não vim da compaixão nem sequer da boa-fé…
  vim da crueza, da imoralidade...
oh!...
oh!...
oh!...  Minha cabeça balança 
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  para lá
  para cá e
os meus olhos parecem concentrar-se no ponto de equilíbrio, 
nessa insensatez...

Passa a rainha a comer uma maçã, cai morta no centro do palco. A cena, 
porém, decorre normalmente.

Caçador – como nas histórias. as outras
 vamos correr. para longe. para muito longe
 onde a curva do horizonte se entorta um pouco mais  
lentamente... para que cada lágrima dela encharque mais o pân-
tano. e... empreste uma bela sonoridade ao pranto
a curva do horizonte entorta-se um pouco mais
a curva do horizonte entorta-se um pouco
a curva do horizonte entorta-se 
a curva do horizonte
a curva    soa como um pranto  
eu queria apenas poder abraçá-la
mas as mãos já não querem
querem madeira
querem carne terna
crua
suave
batida...   suada

Príncipe –  e eu sentado na velha árvore contemplando um pôr 
de sol alaranjado escorrendo do céu...
oh!... são minhas as fantasias mais egoístas

Rainha (acordando) – O quê? 
(como louca) et pourrez à ce titre accéder à tous vos services à par-
tir de la page d’accueil avec votre nom de membre ... 
oh, merde!... 

p 73



V

Espírito do espelho – esta história é tão absurda!... 
nela uma princesa inicia a sua peregrinação em busca de um mi-
lagre acompanhada de um exíguo séquito... foge ao passado em 
busca da perfeição. entretanto, soldados de uma das frentes de 
batalha saem das trincheiras de mãos vazias. acontece que os do 
outro lado os imitam. não disparam, nem destroem, nem bom-
bardeiam, nem sequer obedecem... o círculo vicioso e infernal 
que alimenta todas as guerras é destruído. a guerra acaba
um silêncio pesado cai. e o desconcerto é imposto...

A rainha entra a devorar uma maçã. trinca-a e cai como morta no chão.

Espírito do espelho – enfrentávamos um misto de ternura e 
ironia. um mundo em crise onde conviviam as mais brutais viola-
ções com os projectos colectivos mais esperançosos...

Rainha – Uma história que procura a satisfação de todos os que 
se deixam surpreender. que pisa o pó da realidade. diz-me espe-
lho, alguém haverá mais belo que eu?...

Espírito do espelho	–	eu...	acho	eu...	que	na	floresta	Branca	
Neves é a mais bela!...

Rainha – ainda vive?

Espírito do espelho – ella clava la mirada en el suelo. las pes-
tañas	le	caen	sobre	las	mejillas.	y	el	cazador	contempla	la	curva	
de su frente, sus ojos, la nariz pequeña con la punta hacia arriba...

Rainha – será possível?!... o caçador?... 

Espírito do espelho – a cavalo entre dois mundos.
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Rainha – não. não o posso permitir. vou levar-lhe esta maçã.

Espírito do espelho – (à parte) me miró a ver cómo reacciona-
ba. Sus ojos azules brillaban de un modo especial
bom... este romance, termina com o reencontro de dois amantes 
num jardim de magnólias
ah!... e com destaque pormenorizado para os uivos de um lobo

VI

Branca Neves – a esperança, a minha grande esperança é vir 
a ser miss...
e porque não miss universo, e porque não miss apenas miss
e   poder gritar: – miss!... sou miss!...

Entra a rainha devorando uma maçã.Cai como morta.

Branca Neves – a minha esperança... 
  oh!...
  a explosão idiomática na sua primeira etapa
(pausa longa)
   mas...
   respira ainda. 

Espírito da floresta – porque...
    a memória 
    a revelação 
    a geração
    supõe a aparição 
    e... uma nova espiritualidade

Branca Neves – e agora?...
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Rainha (regressando a si) – as palavras vibram com o gozo e a 
desolação.
    o carnal é uma festa.
    uma festa.
    uma festa!...
	 	 e	tu,	minha	filha...	como	cresceste.
  como te tornaste bela
  tu...
  tu és uma quase miss universo
  tu és uma quase miss
  muito pouco te falta
  muito. muito pouco...

Branca Neves – não te dizia?

Espírito da floresta – sim...
   bela. muito bela.

uma voz – uma série de episódios e de personagens alimentam 
um	longo	fio	semi-oculto,	que	se	tem	vindo	a	desenrolar	ao	longo	
da história.
um jogo de espelhos...  
(longa pausa) a guerra que assolou o país como uma praga termi-
nou inesperadamente.

Rainha – uma maçã. falta-te apenas uma maçã.
  queres comê-la?…

Branca Neves – sim.
   pois sim.
   oh!...

Branca Neves cai. morta. ali. na cena. o Espírito da Floresta chora. grita. 
despenteia-se. o caçador entra aos gritos:
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Caçador – Mato-te!…
  vou matar-te!… rainha minha!...

Escuro.

VII

Branca Neves está ao centro. morta... os personagens da história choram. 
a cena mantém-se por algum tempo.

Espírito da floresta – porquê?...
  a memória não se perde...
vivemos uma inteligente viagem interior em direcção à palavra
algo parecido à repentina iluminação de uma cidade dentro do 
pensamento e
  o tom básico, a cor essencial enche de invernos a 
minha existência...
  ...o ponto em que minha memória alcança.
oh!... que triste estou.

Príncipe (Entrando) – não. não é possível. tu, o meu sol, aí... mor-
ta?...
  também eu morrerei
  também eu...
  comerei dessa maçã que te reduziu ao nada
  também eu serei nada
  e os dois, tu e eu...
Neste momento eu não sou mais o herói que explora pela pri-
meira vez uma terra prometida, fértil e paradisíaca. Sou simples 
escravo de uma beleza tão singular... 
De uma doçura sem paralelo. 
De uma ternura que me arrepanha o coração.

Espírito da floresta – beija-a!…
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O príncipe beija Branca Neves. Branca Neves acorda. ouve-se cânticos de 
anjos nus. o caçador coroa miss universo.

Príncipe – As suas pupilas abriram-se. Os seus olhos de cor 
menta brilham debaixo de uma cortina húmida que me enterne-
ce... não sei que fazer. Terei prejudicado o seu bem estar? Terei 
causado danos?
Não responde. No entanto os seus deliciosos lábios riem... convi-
dam-me a entrar na sua boca.

Branca Neves e o príncipe abraçam-se, o caçador interrompe.

Caçador – esperai!...

Todos – Quê?!...

Caçador – falta uma revelação.

Todos – Quê?!... Quê?!...

Caçador – Os meninos não podem casar.

Todos – Quê?!... Quê?!... Quê?...

Caçador – Porque são irmãos. Porque têm o mesmo sangue real 
nas veias.

Todos – Oooooohhhhh......

Príncipe – como sabes?...

Caçador – Elementar...

Todos – Oooooohhhhh...... Oooooohhhhh......
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Caçador – Reparem, não havia mais actores e eu tive de repre-
sentar na primeira cena o papel de Rei. Recordam-se?…
	 Ora	bem,	fiquei	a	saber	tudo...
 as orgias da corte, os crimes...

Todos – Oooooohhhhh...... Oooooohhhhh...... que horror!...

Caçador – Portanto, a partir deste momento vou dirigir a cena

Todos – tu?...

Caçador – Claro!... Tenho aqui esta carta. Chegou hoje... esta 
carta é, por assim dizer, uma segunda revelação… (virando-se para 
o espírito da floresta) tu, vais ser o padre...
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O caçador coloca a carta sobre um adereço de cena, dá indicações aos actores. 
A rainha entra a comer uma maçã, trinca-a. Cai. O caçador e Branca Neves 
estão agora de frente para o público. O padre, rompe a cena.

Padre – posso iniciar a cerimónia do casamento?

Escuro. A rainha volta a entrar, dá uma dentada na maçã. Cai. Levanta-se 
muito lentamente. Descobre a carta. Abre-a. Lê.

Rainha – Assim é. Esta é uma história inacabada, narrada pela 
metade	e...	ainda	que	com	os	olhos	fartos,	retorno	a	este	firma-
mento. Este mar calmo. Este antro de dor. 
Na festa das corujas, eu sou a que contempla, avalia, aprova, sorri 
e chora entre pensamentos não realizados, sonhos delicados...

Espírito da floresta (entrando) – Ouve lá. Que estás aí a fazer?... 
Sempre a mesma... não me digas que leste a carta? Bom... 

uma voz – O espectáculo
  este espectáculo dissolveu-se no tempo

Rainha – Oooooohhhhh......

Escuro total.

Luz de Tavira – 2002
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intranquilidade1

uma voz: – o inverno (frio) desperta o pensamento, o verão (ca-
lor) desperta a atenção 
foi o que me disseram
daí se infere que essas coisas coladas às ideias estão quase sempre 
condicionadas pelas estações… 
deve ser como os comboios. raramente param antes ou depois 
das estações

no espaço, um telão branco. frente ao telão um amontoado de jornais
a cena abre com som de tiros - escurece
a luz sobe calmamente focando o monte de papel. o som aborda um tema curto 
mas repetitivo
uma mulher surge rastejante por debaixo dos jornais. traz consigo um saco 
de onde retira um espelho e outros apetrechos de cosmética. inicia o ritual - a 
pintura do rosto 
numa fase adiantada da maquilhagem dirá:

— as mãos cavalgam tempos adultos
   e
   na falta do teu cuidar
por mais terrível que se torne… 
transportaremos a nossa música
e   imagens
cada imagem…

1 este monólogo estava em fase de ensaios com a actriz Eunice Correia 
em 2019 – acção interrompida devido ao estado de pandemia...
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levanta-se e sai
regressa com um alguidar e um balde de água
volta a sair, depois de pousar os adereços no palco. entra de novo com um 
banco (ou cadeira)
deita a água no alguidar, descalça-se e senta-se com os pés no recipiente

mulher: – eu sei o que faço…  eles não
não percebem  nunca perceberam
a água salgada faz-me bem
e quando não alcanço o mar, procedo assim
   preciso de barcos… 

constrói um barco de papel e coloca-o na água

— com um barco… sinto o mar
e   as gaivotas!
as gaivotas… 

pausa. tira os pés do alguidar e caminha pelo espaço

— a minha cidade treme todas as manhãs. olho-a… 
   os meus dois braços são um

muitas vezes mantenho-me na expectativa de uma próxima vez 
   de uma vez diferente
   e tu?... estás bem?
porque não me procuras?

as questões, mais prementes, são como manteiga. derretem-se 
sem esforço…

— então que foi isso?…
perguntei-lhe  mas… não me respondeu
as cidades são assim, nunca respondem às questões que erigimos. 
é por isso que retoco as cores do rosto
não vá uma lágrima mais astuta borrar a beleza das tintas que 
transporto comigo
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riso enigmático seguido de um ruído de carros em trânsito

a minha cidade ama 
   o que toco
   o que quero
enche o coração que é meu
um dia ainda vou…  experimentar um mergulho num sono 
novo 
   repleto de ontens à noite 
para depois acordar
e   recordar
com os olhos arregalados

   para que possa falar em círculo

terrível!... 
um pombo foi atropelado por um automóvel
   um pombo 
caído
no asfalto  esborrachado…
uma gaivota pousou 
e    comeu-o
aos bocados

pois...    suavemente
a última coisa que queria fazer era interromper 
nunca interrompo

ho
je 

é q
ue não  

hoje já chega
ho

je 
ass

isti a uma cena    

dramática
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e eu   aqui
eu   ali 
atordoada
despenteada
despertada   pelo ruído das perfurações 

pausa longa

— sentei-me na cama esforçando um certo orientar
e   cuspi alguns pensamentos-palavra:

— gostaria de tomar um livro sem ajuda de um copo-de-água
gostaria de contar o número de períodos na primeira lâmina
contar as letras de uma qualquer face e multiplicá-las pelo núme-
ro de páginas 
gostaria de registar na memória o título e sub-título
calcular o número de períodos e traduzir - tudo - para uma lin-
guagem apropriada

escrever nas bordas das xícaras de chá 
é meio-caminho para o entendimento da distância entre palavras 
ditas 
e   palavras lidas em rectângulo 

escavemos outros percursos e gritamos:
—	as	flores	amarelecidas	pelo	veneno	
   tremem como corvos efervescentes 
na pontuação das gaiolas manchadas de tinta 
e 
pelos sentimentos mortos de fome
garanto o aumento de referências a histórias embaladas em cai-
xas de macarronete

os tarzans passeiam seus portáteis sem se 
aperceberem da aproximação da matilha 
de sofás-macacos saídos das páginas de 
um fanzine-cósmico-pornográfico 
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ah!…
  delicia-te com esse travesseiro ardente
  acaricia - embebida em sangue - uma caneta 
agrícola do século XVIII

— somos assassinos… estamos todos presos pelas pálpebras 
foi o que me disse. ontem
e mais disse:
— as formigas da revolta foram injectadas nas nossas veias. em 
nós, assaltantes de um tempo sem asas
  derretemo-nos suavemente como sombras para 
que as maçanetas segurem as nossas páginas com as garras do 
contador das electricidades
estamos	 sempre	 à	 espera	 que	 uma	 pedra-fivela	 afrouxe	 -	 para	
que, libertos, possamos cantar este belo poema de amor:
— a boca do mineiro está pregada no nariz
a	luz	reflete	o	linho	cinza	no	centro	do	arvoredo
o nevoeiro degrada a sua própria sintaxe 
  como um simples pato-de-ondas
deus brilha de um olho
e 
lacrimeja do outro
tudo é demasiado amor
tudo é demasiado 
  meu amor

— deslizo no tempo 
lembro   a noute
e  a noute
trará consigo as ratas para devorar os restos
as corujas deliciadas com o espectáculo, armam já a mesa dos 
piqueniques 
no passeio... corujas, a digladiarem-se por um bom lombo de rata
… eu sei, as lágrimas que correm mancham-me a maquilhagem. 
tenho de evitar isso

pausa longa
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o meu primeiro marido…
  deslizou no tempo
desapareceu 
e  de volta à selva
irreconhecível
anónimo
e  animado...
bebeu - dizem - litros de libertinagem
  ... há um navio nas suas mãos
a	lua	aguda	ensinou-lhe	todas	as	reflexões.	ditas.	escritas...

— a cadeira que sobrevoa os meus pensamentos está coberta de 
pêlos 
  para além dos pêlos, nada mais está em contacto 
com o chão
  temos de ter algum lugar para manter as nossas 
certezas, caso contrário...

se fosses camponesa ignoravas essa loucura. sendo bailarina… 
dissolver-te-emos nos mistérios. na objectividade que se espregui-
ça nas lâminas-prazer

— o meu primeiro marido fugiu…
eu, apenas removi as tampas e alguns tapetes e, realizei alguns 
sonhos e contratempos com os ramos na cabeça, o pé sobre o 
galho, a água a escorrer nas costas 
e as minhas irmãs a cochichar em ângulos rectos… 

— pesamos em demasia as  palavras  - as coisas

 embalamos quilo s de palavras…
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contemplamos litros de substantivos perdidos nas vanguardas 
dos cemitérios
do menos que nada
da miopia
dos círculos virtuosos e viciosos
ah!... como é relaxante abrir o olhar aos sorrisos martelados nos 
cabelos

a actriz sai. leva consigo o alguidar e o balde. coloca-se atrás do painel branco
um contra-luz faz-se sentir e poderemos ver a sombra da personagem que 
muda de roupa
regressa à cena:

— as linhas da estrada, são cumprimentadas 
  por latidos
e  por aves pousadas nos beirais
a	sua	caligrafia	permite-nos	imaginar	
  ângulos de dor
e   ventilações-máquina impressas no torso dos ba-
nhistas

soletrar trechos esculpidos em placas de trânsito faz-nos recordar 
o som dos estilhaços de napalm num dia de chuva 
isso  à hora de jantar
porém, pescar num chapéu situado nas savanas africanas, será 
coisa bem diferente
nas estradas
cultivo o gosto pela destruição - e compilo as imagens num livro  
  que pense
  que saiba aproximar ideias
  e
  que nos alerte
sobre o desintegrar dos balaústres-navalha

estes tempos tresandam a cinza descarnada pela pirataria
nas  estradas expõem-se olhos de gaivotas
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e  as atrocidades dos pombos-alienígenas

— o meu segundo marido era bêbedo… bebia nas estações de 
correio - gostava de imaginar as chuvas de postais ilustrados
certo dia, olhando ao redor da sala, percebeu que as portas esta-
vam abertas 
que nevava
vi-o com aquele olhar de quem herdou um cartão de acesso à 
biblioteca de alexandria
parecia  rever todos os mapas do mundo 
	 	 reflectir	sobre	todas	as	suas	acções	
então... 
as suas mãos eriçadas atingiram o meu pescoço
— como escapar?
pensei eu. e, com o dedo apontei a varanda e disse a custo, com a 
voz que me restava: – uma rata!…
e ele, afrouxou as mãos e respondeu: – onde?
foi quando agarrei a faca da cozinha e a espetei nas suas costas
depois… depois veio a polícia e levou-me para os calabouços
às quatro horas, com a fome a bater no estômago, fui levada ao 
juiz: – está arrependida?
perguntou o sujeito do alto do banco onde repousava o cu en-
charcado pela autoridade
— não senhor!
disse eu. e mais disse: – se me arrependesse já estaria morta.
o juiz olhou para o advogado, o advogado olhou para mim, eu 
olhei	para	o	chui,	o	chui	ficou	sem	saber	para	onde	olhar	e…
voltei para casa.

toca o telefone, a actriz atende

voz masculina gravada:
 – uma menina. uma camisola preta sobre os ombros. não podia 
ver o seu rosto. soube quem ela era quando vi o carro estacionado 
à porta de casa

actriz: – és tu?… (pausa) pois… (pausa) realmente assustei-me… 
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(pausa) claro que sim. sempre odiei a hipótese de que ele pudes-
se estar no chão. estampado no chão. seria… (pausa) sem dú-
vida, esse sujeito era nosso amigo e nessa época… (pausa) não. 
não acredito. a sério?… (pausa) não pode… (pausa) mas ele era 
um menino feliz, era fácil estar com ele… (pausa) como sinto… 
(pausa) isso é realmente o que eu espero, um dia chegará e… 
(pausa) quê?… (pausa) está sentado numa árvore a balbuciar 
tempestades? não. pode lá ser?! (pausa) claro que compreendo. 
(pausa) é evidente que vou, mas gostaria que estivesses lá comigo. 
é que não conheço ninguém… (pausa) que dizes? estás parva? 
(pausa - voz pausada) se tiver uma bateria, para que preciso de 
um motor?… foi o que disseste? isso nem parece teu… (pausa) 
compreendo. (pausa) não. não podemos passar sem ele e… (pau-
sa) cala-te mulher! não há motivo para te sentires assim. (pausa) 
claro!… claro que não tenho certezas… (pausa) como irás lidar 
com isso?… (pausa) não percebi?!… (pausa) ah!… mas certamen-
te saberás, ainda que mais tarde, sobre o seu progresso. não?… 
(pausa) não. isso deve ter sido muito mais tarde e ontem, fui para 
a cama cedo… (pausa) certo. podes ligar depois… (pausa) sim. 
vou	ficar	por	cá	até	tarde.	(pausa)	claro	que	vai	haver	espectáculo.	
depois podemos comer qualquer coisa no bar… (pausa) outro 
para ti minha querida. e ânimo!

— por esta não esperava eu. pobre rapaz… 
lembro-me quando chegou com o cabelo em alvoroço
  eram horas de jantar… 
sentou-se nervoso sobre os jogos de sexta-feira (riso)
ele…   ele é hoje um dos meus lugares favoritos (riso)
certa vez até pensei que poderia vir a ser o meu terceiro marido
  mas não
era demasiado jovem - eu gosto de homens maduros. homens de 
olhar gelado

claro que mudou que está mais…
mas não  não mesmo

apesar de não sermos praticamente estranhos
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apesar dos nossos límpidos bocejos carregados de sonolências
apesar do tudo e do nada… 
apesar de que 
a sensação de bem estar à sua frente me percorra os braços, as 
pernas e afrouxe qualquer vontade de gritar 
até que a força do desconforto desapareça 
   magicamente…

— isso é uma aposta segura!… 
foi o que ele me disse, vai para algum tempo
depois sorriu e acenou-me com a mão… o meu olhar deslizou 
para os seus olhos 

— estou aqui sentado a falar contigo! 

assim despejou a voz carregada daquele tom sardónico a que me 
habituei
era…    como se estivesse a discutir - comigo 

— que fazer com ele?
pensei eu

ele   empurrou o cabelo para trás da orelha, 
sacudiu a intimidade do gesto - desarmou-me
sorriu enquanto colava um doce na boca - estremeci
e   senti a temperatura da pele crescer
todas as vezes em que estivemos num ambiente social… fez de 
tudo	para	me	arruinar	ou	desafiar	para	um	combate	verbal
agora vem esta telefonar-me?!…
para quê? 
para que cavalgue as minhas memórias?
para… correr pelos jardins como louca até à escadaria da casa? 
para… tremer debaixo dessa chuva fria que me salpica as pernas 
e braços?

recordo:… – senti as calças molhadas nas coxas, o seu corpo es-
tava em chamas



p 93

o calor derramado nos poros
o suor sobrevoando o peito, as tonturas aspergidas na testa…
e a pressão colocada entre pernas

a respiração correspondida
e falo-lhe com voz trémula - num tom triste, ainda que ausente 
a tristeza
ele   numa nova aproximação
mantinha o rosto impassível. o corpo formigava - por todo o lado.
o cheiro, quando se inclinou, inundou-me
foi nesse momento que os corpos se fundiram e nossos lábios se 
foram aproximando
estavam já demasiado perto. senti o endurecer e cerrei os olhos
ele, respirou fundo 
e    olhou para mim com bravura
senti a sua pulsação nos ouvidos 
— não. não estou aí…
foi o que pensei. mas...  o calor de sua boca pairou num sussurro 
e caiu sobre mim. forte e rápido. afogando todo e qualquer pro-
testo
as línguas iniciaram o combate, trocaram sensações, aceleraram, 
envolveram-se… as pernas cercaram a cintura e, antes de fechar 
os olhos, saborearam um quase tudo desenhado no desejo

o pensamento racional perdeu-se no intervalo
   foram concluídas todas as previsões
então…
soltou os braços, escorrendo uma mão pelos meus cabelos, a boca 
assaltou a boca - mortas de fome

— deixemo-nos de coisas. estou mais velha e ele, apesar de tudo, 
para lá caminha… haverá uma festa no próximo sábado
adoraria ir, mas estou tão sobrecarregada… 
há que tratar da porta e cerrar o armário. adaptá-lo aos livros, 
aos jornais... sim. poderia olhá-lo nos olhos e deixá-lo a navegar 
todas as dúvidas



— nunca me virei para o canto… 
… ainda que me tenham insinuado, várias vezes, que poderia ter 
futuro na ópera
nem tentei  a divina preguiça sempre me perseguiu
claro que não me queixo
   a arte vocal nunca foi rio que navegasse. 
limitava-me a acompanhá-las com a concertina
a concertina é um instrumento que fala comigo. é como o pavio 
de uma banana de dinamite mas, evidentemente, livre de qual-
quer explosão
   a concertina é… como direi?…
um instrumento para desnudar a alma

quando o sol derrete o sofrimento, os gatos divertem-se 
   na minha nudez…
mil perguntas enchem-me a cabeça. mas uma coisa é certa:  
—	não	eram	confiáveis!
sim   as perguntas 
   fervendo ao ritmo do coração
em paz
calculados os movimentos 
   da manhã 
   da rua
… na rua, um menino com bonecas de madeira. uma menina 
que passa:
— olá.
disse ela
— olá.
disse ele
— foste tu?
disse ela 
—	sim,	fui	eu	que	fiz.	tudo.
foi o que disse ele e, prosseguiu:
— esta boneca?!… sim. também
— posso ver? mostras-me?…
perguntou ela
— claro.
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disse ele 
para ela 
e ela agarrou a boneca 
e ele olhou 
e disse:
—	não.	não	terás	força	suficiente	para	a	quebrar.
— sim?
respondeu ela e acrescentou:
— quantas vendeste?
ele olhou para ela e disparou uma voz profunda-génio-quase-im-
pacto:
— nenhuma
eu faço bonecas
não faço outra coisa
apenas bonecas 
faço
por fazer
e
por saber
que tu virias
mais tarde
ou
mais cedo 
ver
e
buscar 
esta   para ti

o sol pôs-se e os ponteiros no seu percurso e sem sobressaltos
prosseguiram
   o menino tentou recuperar o fôlego
... já era grande 
já não era menino

os dias tornaram-no mais forte
e   em desespero
percebeu	um	charco	de	sangue	onde	flutuavam	
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uma boneca 
e, lágrimas de uma menina

um cão latiu
tiros e bombas ouviram-se à distância

as	trepadeiras	de	carbono	estão	próximas	da	asfixia	
   um forte odor as estrangula
 
passam torneiras de vidro e algumas farpas-espinheiro
	 	 	 aguardam	o	perfilar	das	fortalezas
e    colchões que fedem a marinheiros

na cidade o sr cadillac nos oferecerá 
   o cérebro
   o mundo
   os aviões 
   as nádegas 
e
muitas	flores	amarelas	para	que	os	sofás	cósmicos	possam	melhor	
devorar os super-mercados

ah!….
tremendo	é	o	cheiro-camuflagem	da	nossa	celulose

em tempos de guerra a mercadoria 
   é sempre 
homens

cascais, maio de 2017
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a fumaça disse-me que sim

monólogo interpretado por Claudio Henriques
projecto de “Mandrágora” e “Sociedade Guilherme 

Cossoul” - Lisboa
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— o ciúme corroía-lhe as paredes do estômago. não, não tenho 
ciúmes!... 
dizia-o sem pensar. 
mas... doía
muito. doía no estômago e no ruído ensurdecedor da verdade.
ah!... o ciúme... 
o ciúme é como um homem cansado. 
o ciúme tem barba e cabelos brancos 
e 
senta-se muitas vezes na estação de caminhos de ferro. 
um dia ainda morre triturado sobre os carris.

tudo podia começar assim, mas não. 
a	 cena	 representa	 um	 espaço	 rectangular	 flanqueado	 por	
enormes lápides, alinhadas e apoiadas sobre um muro late-
ral... não demasiado alto. 
as da esquerda, brilhantes e metálicas; 
as da direita, de um leitoso branco marmóreo.
no passeio central, fragmentos de ossos e uma cadeira onde 
estou sentado a fumar este cigarro
há um jornal no chão. 
já o li. 
esse jornal possui o gérmen da luz... 
é	uma	semente	que,	para	frutificar...	terá	de	morrer.	

só depois direi:

— o ciúme corroía-lhe as paredes do estômago. não, não tenho 
ciúmes!... 
dizia-o sem pensar. 
mas... doía
muito. doía no estômago e no ruído ensurdecedor da verdade.
ah!... o ciúme... 
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o ciúme é como um homem cansado. 
o ciúme tem barba e cabelos brancos 
e 
senta-se muitas vezes na estação de caminhos de ferro. 
um dia ainda morre triturado sobre os carris...

que digo eu?...
pois... 
o ciúme. 
na última vez que sentiu ciúmes confessou-me uma história in-
trigante. uma história que adiantou o meu relógio

não me deixou dormir.
 
as histórias que me conta resvalam, sempre, por desejos escon-
didos. 
profundamente escondidos.
são histórias sigilosas. 
são palavras em desassossego. 
tremendas.
depois não. 
depois passam-se dias e nada me diz.
melhor... 
diz. 
diz outras palavras que soam sem importância.
diz:
— daqui a bruxelas... quantas são as horas no comboio?
e
eu respondo sempre 
ainda que não obtenha a resposta dos seus pensamentos.
ainda que as minhas palavras soem como um...
   caer el rompecabezas en el suelo

porquê o ciúme?
nem eu sei.   não. 
acho que sei. 
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contei-lhe uma história passada. uma história minha...
intima.
intima como guarda-chuvas em êxtase profundo num qualquer 
quarto de hotel.

terá sido assim...?
terá sido por isso?
não.
talvez não.

caigo
vuelvo a caer incluso más fuerte que la vez anterior
miro 
miro todo desde mi pequeña parcela de suelo y...

pergunto-lhe se me ama
e 
a resposta vem como um jacto 
como um 
   não 
vermelho.
depois tornou-se suavemente num 
   não 
azul.
ou terá sido verde?

na sequência
veio um cigarro de pausa.
e
a fumaça disse-me que sim.

   que me amava muito 
como	nos	filmes.
então sonhei aquela noite de amor que escorregou de mim 
ao ritmo do saxofone

uma voz faz-se ouvir para dizer que o espaço está escorre-
gadio e é muito perigoso não seguir as indicações cénicas do 
senhor encenador
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ontem
corri ao longe apoiado na beata
ela
com o peito descoberto
 conduziu-me a uma fonte rodeada de janelas 
e
portas entreabertas.
agora...	um	ramo	de	flores	com	uma	nota	escrevinhada	num	pa-
pel.
pensei
repensei...
não.
não pensei
 continuei rua abaixo
e
a minha memória voou como um planador entre montes e 
cavalos...
 por entre horizontes indeterminados.

uma mulher passa, agora, à minha frente e deus desperta. a mão 
de deus cresce do chão e uma voz rouca faz-se ouvir com violên-
cia: 
— pecadora! cresci rodeado de selvas!...
a mão extingue-se num disparo.

aqui	é	que	fico	imóvel.
a economia aperta 
e 
o forno não está para bolos.

a hora é rápida e veloz 
e
naquele banco com vista para a auto-estrada
 contemplam-se ausências
as possíveis
e
raios de sol cada vez mais frios...
será grave?



p 102

 bom, não será.
cuando ames no me muerdas con sigilo

para os noctívagos do virtual recomendamos a leitura da 
“geopolítica	da	má	fé”
a que consagra as premonições religiosas 
uma espécie de auto-sugestão mediante repetição - mui 
próximo do minimalismo espiritual.
li	isto	no	velho	“livro	dos	loucos”	parágrafo	3	do	capítulo	21

perguntaram-lhe:
— que se sente ao viver com um lobisomem? 
e
ela só disse: 
— responder é complexo. mas posso adiantar que:... 
 a minha beleza é um troféu 
e
a minha carne... 
foi a vitima ao largo da vida. mas com ele é diferente
ele é solicito. educado. em tudo contrário a um perturbado. 
ele compreende, como ninguém, a minha tendência para o suicí-
dio...

foi na cozinha
que encontrei uma formula para amar distancias curtas
 estava no frasco dos alhos 
no frasco do macarrão apenas uma mensagem:... 
— quando amo 
 os colchões voam sobre a varanda
e
por entre os espelhos de narciso desenterras-me
é facto. a percepção é já pensamento...

porque no meio
há portas 

só no regresso 
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se solta a curiosidade
e
remiro a nota.
   que diz...?
não consigo ler. 
está escrita numa língua desconhecida
   uma língua de lugar nenhum
   uma língua... 
suicidária. 
caída de um edifício 
         de muitos andares.

 agrada-me discursar sobre a colagem de objectos obsti-
nadamente agregados ao mundo 
  hay un número que quiere decirnos algo
e
quando desperto entre bolas de sabão
	 	 	 quando	fico	descalço
a	minha	natureza	dificilmente	percebe	quão	formosos	são	os	seus	
longos e saborosos... olhos
estou a falar   dum breve olhar 
   duma silhueta à luz de velas
   duma barriga farta de pecado
de tragédias gregas onde os jardineiros dão corda aos seus reló-
gios de bolso

a minha vida é como caroços de azeitona agitando-se na 
panela
deslizam lá dentro

   mas continuam crus.

saí de casa com a roupa que tinha vestida. na mão, uma mala 
quase vazia. apenas um livro. não mais que isso. 
   a humidade doía-me nos ossos. 
então... 
a luz da vela rompe as sombras e, com seu vestido de noite, veio 
até mim 
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e
disse-me:	–	Só	tu,	para	me	fazer	ficar.	

então resolvi quedar-me por ali.   
cruzamo-nos à pressa
nas ruas 
cada qual encerrando em si a incerteza 
do princípio
e
do	fim	

o sinal estava aberto para todos
mas ninguém ousava atravessar
não se ouviam buzinas
reclamações
	 a	economia	do	fluxo,	nas	vias,	caracteriza-se	pelo	conges-
tionamento estático. pelo sentido único

e            
	 	 a	clorofila?
  o progresso?
  o cheiro no nariz? 
  o gosto amargo na boca?
ah...!
  imagens que se escapam para fora da janela

com os cotovelos apoiados
            num sonho 

despertei
e
um calafrio sobrevoou os meus sentidos como um espanta-pás-
saros
um calafrio instantâneo apoderou-se do meu corpo

um calafrio suicida 
que se lançou do quinto andar num voo 

   espectacular
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de manhã
logo pela manhã... somos despertos pela novidade
o mundo não dorme
quando
ouço o mar nas minhas insónias 
   ao sabor de ansiolíticos
assomei meio corpo pela varanda
e
vi um homem lançar-se da janela.

não foi a primeira vez que fantasiei a minha própria morte.

mas...
ninguém morre hoje
não é permitido.
a menos que atravessem a porta 
  ninguém morre hoje...

despertei às quatro da manhã
e
às cinco caiu o corpo.
morto.

para me segurar pendurei-me no estendal com as molas da roupa
e
nesse instante imaginei-me... 
eu.
estatelado lá em baixo  na calçada.

sim 
com a sonolência perde-se o equilíbrio
e
caímos sete pisos...
   ou algo assim
como se nos convertêssemos
   de repente 
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   na imagem do nosso próprio funeral. 
há um mar de dúvidas
dúvidas viúvas.
há um campo que irrita a pele... 
então
só então  
se	perfilam	os	triciclos	dispostos	a	regatear	com	senhoras	de	meia	
idade 
e... 
é.
posso dizer  houve um tempo em que
desejei   ainda desejo
   continuo a desejar
e
pergunto-me se aquele corpo não fantasiou a minha morte  

o morto serei eu...?
não   não fui eu quem saltou no vazio. 
fui? 
   nunca saberei o porquê de tal loucura...  
matou-se?
ou   matei-me...? 
desapareci deste mundo?... 
   confuso
   despedi-me da vida 
e   tomei o caminho do ascensor
ainda	tive	tempo	para	olhar	o	ramo	de	flores.
antes	 	 	 as	flores	cumpriam	a	sua	função
as	flores	mascaram	o	odor	da	decomposição	dos	corpos
mas ali não havia nenhum corpo
só uma suposta alma 
e
frio.  pois
  as almas têm frio
  as almas perdem-se no meio da rua como pássa-
ros
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como borboletas...
depois morrem   as almas morrem
    as almas morrem
    as almas morrem
    as almas morrem
com a chegada do inverno

cala-te!...   ela está ali
atrás da porta.  a ouvir-te 
a seguir os teus movimentos...
não descola.

não te deixes dormir  se adormeces...
ela mata-te com a faca da cozinha
e
os teus planos de suicídio voam
    abrem espaço a um crime.

crime...?
não.
    ela...
não dançará mais.
foi passear de metro

o tempo   passa pela vida 
a galope

foram vocês que escreveram a mensagem na tampa da 
caixa? não percebi nada. mas pode ser que sim. que tenham 
alguma sorte...
de	qualquer	forma	deixarei	a	caixa	“destampada”	para	que	
possam respirar melhor...

  
o tempo é tanto
e  
pensando o tanto que o tempo é...
pois é.   as pessoas fraccionam o tempo
e
as emoções.
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entrementes  
a máquina de lavar roupa roda com muita espuma
   bolas de espuma
   grandes
   muito grandes.  
no tambor  apenas a roupa intima dela
e
   a centrifugação. estava na centrifugação 
quando a porta se abriu
um mar de espuma inundou o quarto
   a espuma...

a espuma envolveu-nos num mergulho
num salto
num sobressalto
num salto alto 
de verniz
vermelho.

que digo eu?...
e
o carro?
não sei do carro
	 por	certo	que	o	carro	se	enfiou	por	baixo	do	comboio	e	
morreu
morreu ali
e
foi levado para o cemitério de automóveis.
as máquinas devoradas pela ferrugem são levadas pela espuma 
da máquina de lavar roupa
  quando isso acontece... grelhamos carne
e
  só depois é que comemos.
vá!... 
come
come tudo.
mas antes tempera os bifes
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e
não esqueças o óleo hidráulico dos travões.
sem travões
como poderás suicidar-te?...
atiras-te lá de cima sem travões
e
morres.  logo.
sem travões morres
e
o suicídio não será consumado.

quero	 que	 os	 teus	 lábios	 de	 papel	 flutuem	nos	meus	 al-
moços
deixa-me... 
já vendi tudo!
até a infância... lambuzada em latas de refrigerantes

cascais - setembro de 2012 



As bruxas sabem escrever?
texto levado a cena por “mandrágora”

Lisboa 2019 - com os actores - bruno vilão, marco ferro 
som de ricardo mestre 

encenação do autor
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I CENA
 
Nada no espaço, quando a luz sobe o actor 1 rasteja no chão.

Voz do Actor 2 – Vamos... Já te disse para não pores as mãos 
onde ponho os pés.
 
Actor 1 (de joelhos) –  E tu?... Porque pões os pés onde eu ponho as 
mãos? Repara, estou apenas a recordar onde nasce e acaba o ho-
mem. Onde começa o sopro pacientemente nas ventas do amor.

Voz do Actor 2 – Isso, são questões que me ultrapassam. Tudo 
começa nas raízes da luz, sabe-lo bem.

Actor 1  – Mas tenho medo. (rasteja) 

Voz do Actor 2 – Faz um último esforço e chegarás onde queres.

Actor 1 –  Já disse; o céu é um grande fogo a resolver-me a mor-
te... Tenho muito... muito medo.

Voz do Actor 2 – Um último esforço, vamos.

Actor 1 – Ah!... Consegui. (tenta erguer-se)

Voz do Actor 2 – Vês?

Actor 1 – Não, não vejo nada. (senta-se no chão) Forjei-lhe um 
coração cheio de transparências e despi-a a tambor de chamas 
nos olhos.

Voz do Actor 2 – Isso não se faz. Não nos interessa. Isso é para 
os dias negros, às apalpadelas, às escuras da tua pessoa.

Actor 1 – Senhor!... Você parece-me ser boa pessoa, Estou aqui 
como a gemer de alguém no peito, a gemer de desespero, a ge-
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mer uma linguagem toda desfeita. Dão-me medos terríveis – to-
das as visões... Porque não me vens fazer companhia?

Voz do Actor 2 – És astuto. Pretendes armadilhas a minha au-
sência.

Actor 1	–	Onde	fica	o	caminho	cercado	por	pombas	brancas	que	
nos levam ao olimpo?

Voz do Actor 2 – Numa grande boca, uma boca cheia de terra 
e de raiva.

Actor 1 (de joelhos) – Só vejo serpentes. Apagou-se a lâmpada que 
iluminava o espaço imenso de estrelas lançando gritos abafados 
de vida.

Voz do Actor 2 – Está bem, está bem... Para a primeira vez a 
solo no palco não foi nada mau. Vamos agora para o capítulo 
dois. É só apagar e acender as luzes para a minha entrada triun-
fal.

II CENA
 
No palco uma caixa com rede de galinheiro na frente, dentro o actor 2.
 
Actor 2 – Acenderam-se os projectores, sinto-me perfeitamente. 
Vá, vem para cima. Cá para cima, para o primeiro andar do meu 
condomínio.

Actor 1 (em cima da caixa) –  Cá estou. e agora?

Actor 2 – Liga a tua aparelhagem de som, põe música bárbara 
e faz uma festa. Vá! De que estás à espera? Será que perdeste o 
rasto do teu futuro?

Actor 1 – Não vejo a aparelhagem.
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Actor 2 – Eu também não vejo a minha... mas ouve. (sintoniza-
ção de rádio, depois  pode ouvir-se futebol)  Que música senhor... 
que música. São, talvez, os deuses em concerto. Ah!... Poder eu 
parar a máquina infernal em que me tornei!... 

Actor 1 – As promessas do vento só nos levam ao vazio. Pouco-a-
-pouco	vou	ficando	nu...	realmente	nu	.	(despe a camisa)

Actor 2 – Espera! (desliga-se o som) Então? Quantos convidados 
trouxeste para a tua festa?

Actor 1 – No entanto sinto-me hoje mais negro que a própria 
noite. (salta para o chão e dança ao som de uma valsa) Pois... desci às 
entranhas do meu medo e olhei nos olhos o sangue que me corre 
nas veias. Estas minhas veias onde se espreguiçam serpentes.

Actor 2 – Quantos convidados trouxeste para a tua festa? 
Diz-me.

Actor 1 – Não sei.

Actor 2 – São centenas... a tua casa é um pandemónio. Não 
suporto este vosso barulho!... Decididamente vou queixar-me à 
polícia. Claro que é contra os meus princípios, contra a minha 
ideologia...	mas	vou	telefonar	para	eles,	para	a	bófia!	(escuro, sirenes 
de polícia)  

III CENA
 
Actor 1 (Sentado na caixa do actor 2) – Em todos os lugares aconte-
cia o mesmo. Em cada aldeia, em cada povoado, aquele formi-
gueiro	incessante...	Até	que	o	país	ficou	vazio...

Actor 2 (saindo da caixa num salto) – Já te disse ontem que esta cena 
não pode ser assim. Não faz sentido! Que tempo este!...
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Actor 1 – O tempo é um crime premeditado.

Actor 2 – Ouvi já essa imagem uma tarde em Nova York.

Actor 1	–	Que	filósofo,	que	poeta.	E	eu,	que	detesto	a	poesia.

Actor 2 – Gostas então de bebidas frescas? Ou preferes as ciên-
cias ocultas?

Actor 1	–	Prefiro	a	permanência	do	silêncio.	prefiro	os	dias	as-
sombrando a cidade.

Actor 2 – Dá um pouco mais de vida a essa frase. Dá-lhe pro-
fundidade.

Actor 1 – A minha arte é a construção das imagens, não a pa-
lavra.

Actor 2 – Muito bem cavalheiro.

Actor 1 – E, já agora, direi que tudo está encalhado na solidão.

Actor 2 – Faça favor...

Actor 1 (Cantando) – Como num acto puro de magia
A tarde nua enche-se de peixes
É o assobio nascido nos teus lábios
Há dedos 
que se alongam
Há dedos 
que se alongam
que inventam sons de copos verdes
Vertendo olhos na pele sedosa do teu peito
Enquanto devoramos carinhosamente
os pássaros do poleiro de água



Como num acto de magia

O actor 2 aplaude freneticamente.  

IV CENA
 
Actor 1 (sentado na caixa) – Oh!... Como chove...

Actor 2 (entrando) –  Que deseja?

Actor 1 – Chove, o dia é um aguaceiro.

Actor 2 – Pois...

Actor 1 – Um café.

Actor 2 – Mais nada?

Actor 1	–	É	suficiente.
 
Actor 2 – Aqui está.

Actor 1 (com o café nos joelhos) – O café! O açúcar! (despeja o pacote de 
açúcar)  O dedo! (mexe o café com o dedo e lambe-o)  O café... (levanta-se 
de repente, a chávena cai no chão)  derrama-se como o mel.

Actor 2 – Oh! 

Actor 1 – Oh! Como foi possível?... Não estava previsto.

Actor 2 – A vida passa numa correria. O dia, este dia é como 
uma boca cheia de moscas.

Actor 1	–	Sinto-me	incapaz	para	a	reflexão.

Actor 2 – É inacreditável.
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Actor 1 – Por vezes saio, passeio...

Actor 2 – Outro café?

Actor 1	–	Prefiro	uma	pausa,	uma	pausa	muito	grande,	um	dia	
de pausa!

Actor 2 – Um dia?

Actor 1 – Sim, penso que sim.

Actor 2 – E que tal um jogo de bisca?

Actor 1 – O trunfo é paus!

Actor 2 – Valete de copas!
 
Actor 1 – Rei de copas. Ganhei. Agora... terno de espadas. 
 
Actor 2 – Quadra de ouros.

Actor 1 – Voltei a ganhar. Ás de paus.

Actor 2 – Só podes ganhar... jogo o duque de ouros.

Actor 1 – Manilha de copas.

Actor 2 – Essa é minha. Dama de paus... e agora, quadra de 
espadas.

Actor 1 – Quina de espadas.

Actor 2 – Fica com elas.

Actor 1 – Rei de paus.
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Actor 2 – Dama de espadas. Joga.

Actor 1 – Manilha de paus.

Actor 2 – Valete de ouros. É tua.

Actor 1 – Valete de paus.

Actor 2 – Ás de ouros... voltaste a ganhar.

Actor 1 – Dama de paus... 

Actor 2 – Estás a fazer batota!

Actor 1 – Eu?...

Actor 2 – Claro, a dama de paus joguei eu na quarta jogada.

Actor 1 – Na quarta?

Actor 2 – Lembro-me perfeitamente.

Actor 1 – Não pode ser.

Actor 2 – Vê o meu monte, ganhei-te a manilha de copas com 
essa carta.

Actor 1 – De certeza?

Actor 2 – Não tens coragem de assumir os teus erros, a tua má 
formação?... O jogo é um retrato da vida, um homem que faz 
batota não tem moral... é... 

Actor 1 – O quê? Vá!...
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Actor 2 – Um... um... vigarista, um desgraçado!... 

Actor 1 – Insultas-me?

Actor 2 – E depois? 

Actor 1 – Depois?...

Actor 2 – Sim.
 
Actor 1 – As minhas jogadas estão devida... devidamente fun-
damentadas.

Actor 2 – Como?

Actor 1	–	Obedecem	a	um	plano	científico...	filosófico!

Actor 2 – Como assim?

Actor 1 – Para tua informação, eu li Kant.

Actor 2 – O super-homem?

Actor 1 – Não!... Que horror… o super-homem é um simples 
produto da sociedade imperialista!... O nome desse abjecto ser é 
Kent, Clark Kent.

Actor 2 – Ah!

Actor 1 – Eu li Kant.

Actor 2 – Não é o mesmo?

Actor 1	–	Claro	que	não,	Kant	é	um	filósofo.	

Actor 2 – Então está bem.

p 118



Actor 1	–	Espero	que	fiquemos	esclarecidos	a	partir	daqui.

Actor 2 – Ouve lá!

Actor 1 – Sim...

Actor 2 – Esse Kant é o do Zaratustra?

Actor 1 – Claro que não.

Actor 2 – Não?

Actor 1	–	Meu	filho,	o	Zaratustra	é	do	Nietzsche.

Actor 2 – Ah!... O amigo do músico…
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Actor 1 – E que deixou de o ser.

Actor 2 – Deixou?

Actor 1 – De ser amigo do músico, claro.

Actor 2 – Muito se aprende por aqui…

Actor 1 – Com efeito assim é. 

Actor 2 – Conhecer é reconhecer.
 
Actor 1 – Platão.

Actor 2 – Estou parvo com os teus conhecimentos...

Actor 1 – A adivinhação matemática é a que se realiza a partir 
de abstracções muito elaboradas, o que permite exercer a intui-
ção mântica com toda a liberdade.

Actor 2 – Oh!... Estou boquiaberto com o espanto!... És um es-
panto.

Actor 1 – Só nos resta observar o processo operativo da leitura.

Actor 2 – É notável como estes teus métodos, ainda que precá-
rios,	continuem...	como	direi...	Eles	demonstram	eficazmente	e	
com extrema facilidade o campo das expectativas humanas.

Actor 1 – Nem mais.

Actor 2 – Bom...

Actor 1 – É isso.
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Actor 2 – Eu estou quase de acordo. 

Actor 1 – Portanto, isto só vem demonstrar que as obras de 
Shakespeare contêm a totalidade das situações dramáticas pos-
síveis.

Actor 2 – E eu aqui em Lisboa sem me aperceber de tudo isto...

Actor 1 – É para que vejas.

Actor 2 – Não seria melhor recuarmos aos pitagóricos para pes-
quisar	o	simbolismo	gráfico	do	tema?

Actor 1 – Vês? Armadilhei o teu raciocínio lógico e tu caíste 
que nem um patinho... vens agora com o teu misticismo primário 
para cima dos espectadores.

Actor 2 – Não! Não me digas que estamos outra vez…. 

Actor 1 – Estamos!

V CENA
 
Os dois actores sentados frente-a-frente.
 
Actor 1 – De repente...

Actor 2 – Sim.

Actor 1 – A escuridão põe-se em movimento.

Actor 2 – Sim?...

Actor 1 – Escrever...

Actor 2 – Sim.
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Actor 1 – Torna-se ainda mais perigoso.

Actor 2 – Sim?

Actor 1 – A noite...

Actor 2 – Sim.
  
Actor 1 – Esta noite apresenta-se muito espessa. 

Actor 2 – A travessia será longa?

Actor 1 – Está muito escuro.

Actor 2 – A travessia será longa?

Actor 1 – O meu olhar rasga-se.

Actor 2 – A travessia?...

Actor 1 – Ouço o meu corpo correr pelos corredores do meu 
espírito.

Actor 2 – Tenho medo, sinto o medo a galope possui a minha 
vida toda... toda...

Actor 1 – Ah!...

Actor 2 – Olha!...

Actor 1 – Sim.

Actor 2 – Vês?

Actor 1 – Sim.
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Actor 2 – Lá vão eles... vinte Ás. Sete Bês. Quarenta Cês... Du-
zentos Us... Quinhentos ...
 
Actor 1 – Aqueles quem são? 

Actor 2 – Is gregos?

Actor 1 – Aposto que são Vês.
 
Actor 2 – Os Vês são assim? Não te parecem Ás?
 
Actor 1 – Decididamente não.

Actor 2 – Penso que sim.

Actor 1 – Aposto que são Pês.

Actor 2 – Ésses... são Ésses.

Actor 1 – Ésses não... certamente que não.

Actor 2 – Éles, são Éles.

Actor 1 – Nem pensar, são Quês...

Actor 2 – Acho que são Xis.
 
Actor 1 – Parecem tão bonitos... os Xis são assim tão bonitos?

Actor 2 – Não sei, nunca vi um Xis.

Actor 1	–	Então	porque	afirmas	que	são	Xis?

Actor 2 – Eu não disse nada disso. 
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Actor 1 – Disseste!

Actor 2 – Não disse!

Actor 1 – Disseste!

Actor 2 – Não disse!

Actor 1 – Disseste!

Num crescendo até se envolverem numa luta.

VI CENA
 
O actor 2 está na caixa, o actor 1 em cima e de pé.
 
Actor 1 – Quantos pisos hà por cima do nosso?

Actor 2 – Não compreendo a tua questão.

Actor 1 – É por causa do barulho.

Actor 2 – Que barulho?

Actor 1 – O da minha festa, podem queixar-se... os vizinhos.

Actor 2 – Não há nenhum problema.

Actor 1 – Como podes estar tão certo?

Actor 2 – Não me digas que tens medo dos vizinhos.

Actor 1 – E se tivesse?
 
Actor 2 – Não hà. 
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Actor 1 – Não hà o quê?

Actor 2 – Vizinhos.

Actor 1 – Tens a certeza?

Actor 2 – Não hà mais andares.

Actor 1 – Não?

Actor 2 – Não. 

VII CENA
 
Actor 1 (só em cena) –  Para quê sonhar, explorar, pensar... Eu sou 
o centro! A luz, tenho tonturas quando estou separado... cau-
sa-me imensa dor na angústia... (para dentro)  Então esse chá?! 
Traz lá esse chá!... (corre)  Velocidade, velocidade, velocidade, ve-
locidade!... Músculos de ouro e uma máquina branca e vermelha 
em forma de arco a grande, grande, grande velocidade. (pára)  
O chá que não vem... e a carne assada, os rissóis, o bacalhau, o 
frango... (para dentro)  O chá! trazes ou não essa treta?!...
 
Voz do A. 2 – Já abri a torneira.

Actor 1 – Eu tenho um revólver.

Voz do Actor 2 – E eu um cavalo de pau de vassoura!... (en-
tra)  Foi uma bruxa que saíu duma história da minha infância 
quem mo deu. Era uma história incrível, a bruxa já estava um 
pouco cansada das narrativas das avozinhas e dos ouvidos dos 
netinhos...
 Então deu um murro na folha do livro e saltou cá para fora, 
mesmo à minha frente. Deu-me o pau de vassoura, fez-me brrrrr, 
uma festa no cabelo e desapareceu. Nunca mais a vi. 
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Actor 1 – Curioso.

Actor 2 – Nunca mais.

Actor 1 – Nem te escreveu?

Actor 2 – As bruxas sabem escrever?

Actor 1 – Não sei. Nunca vi nenhuma.

Actor 2 – Por vezes...

Actor 1 – Onde menos se espera...

Actor 2 – Acreditas em bruxas?

Actor 1 – Deixa-me! Estou farto de ti.

Actor 2 – A paisagem é de muitas palavras devorantes; de som-
bra, de lava, de tinta quente e negra. Foi a bruxa quem o disse 
antes de correr atrás do gato que lhe fugiu...
 
Actor 1 – Por certo o gato teve saudades da história e voltou para 
o livro.

Actor 2 – Foi bem capaz disso.

p 126



memórias (confinadas)
cimentadas por palavras
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memórias (confinadas)
cimentadas por palavras

no palco, ao fundo, duas molduras. atrás das molduras dois actores (erick e 
arthur)
frente aos espectadores, duas cadeiras (as cadeiras devem estar alinhadas com 
as molduras), uma virada para a plateia a outra virada para o fundo do palco
a galope, montada na chuva, uma voz rasga o silêncio: 
— amo-te!
desatam-se triângulos para construir as teias da vida. ouve-se o chilrear de 
pássaros. a noite cai para sussurrar suicídios
os ângulos desmoronam-se. os quadrados absorvem os círculos e as mentes 
deixam-se encharcar por pensamentos insanos
os dois actores mantêm-se estáticos – erick move-se, olha para um e outro lado, 
inclina-se para a frente e olha a moldura à sua direita
passa atrás de arthur. contorna o quadro. contempla-o.
mantém-se assim algum tempo – comporta-se como se estivesse numa galeria 
de arte a observar uma obra de arte. senta-se na cadeira que está virada para 
o fundo do palco (cadeira frente à moldura que cerca o rosto de arthur)
erick enrola um cigarro. acende-o. fuma

erick  – queres fumar?
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arthur  – porque não?

erick enrola um segundo cigarro. levanta-se e dirige-se à moldura onde está 
arthur

erick  – toma!…

erick acende o cigarro a arthur

arthur – cuidado. não queimes a tela…

erick volta ao seu lugar. a voz que antes se ouviu volta ao espaço:

– sou eu
com as minhas palavras…
com os meus textos insanos

erick  – estranho…

arthur  – o quê?

erick  – as máquinas
 e não só
também os dois terços de deserdados e os expropriados 
de todas as origens
e tu 
e… isto tudo

arthur – eu?

erick  – sim, as nuvens são como maçãs, como cachecóis abra-
çados	a	frigoríficos

arthur	–	que	navegam	as	ondas	confinadas	no	buraco	da	fecha-
dura?
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erick  – sim.

arthur – não vou para aí
não posso
dói-me o corpo todo
de alto a baixo. mal consigo mexer-me

erick – queres que te ajude?

arthur – não

erick  – não?

arthur  – era só mato e… 
um corpo
a terra recordava outros tempos. tudo o que me envolvia parecia 
perguntar outras lendas

erick – um espaço que se perde entre sinuosos caminhos…

arthur – e um ruído grave. repetitivo 
foi o que ouvi 
os pés perdem... o equilíbrio. escavam o aterro à beira do cami-
nho as marcas que traçam os meses 
  parecem digerir os metros que restam

erick – daqui a uma hora?

arthur – pode ser

erick  – estamos num lugar cimentado por palavras

arthur – abre-se uma fenda…

erick – e somos tragados por ela
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arthur – abre-se a porta que nos separa do mundo...

erick – e comemoramos o trágico 

arthur – o projéctil acariciou-lhe o lóbulo…

erick  – e num beijo fatal 
os músculos não tiveram tempo para pensar

arthur – porquê?

erick – porque sim

arthur – não! os momentos são irreconhecíveis

erick – cada página dessa história corresponde a uma fatia dos 
tempos
sem passado nem futuro

arthur – seguia-se uma folha em branco
ouviste aquela voz que rasgou o silêncio da noite?

erick – sim
quando a chuva entra a galope… 
a voz, essa voz desperta-nos entre o chilrear dos pássaros
a noite cai para nos sussurrar suicídios
os ângulos desmoronam-se 
os quadrados absorvem os círculos…

arthur – estás a descrever um quadro apocalíptico
queres dizer que as hordas humanas devastarão as frugais reser-
vas? 

erick – sei pouco…
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arthur – não te parece contraditório?

erick  – porquê? porque a voz disse: – amo-te?…

arthur – por exemplo. sim

erick – referia-se aos pássaros, não? 
cuidado com o cigarro. não queimes a tela

arthur – se estivesse a falar para os pássaros utilizaria o plural

erick – não percebo

arthur – claro. o plural… não diria amo-te, mas amo-vos

erick – não tinha pensado nisso

arthur – claro. o plural… gritaria no plural

erick – não vais agora remoer a coisa
afinal	as	palavras	podem	tropeçar	nas	falhas,	nos	rasgões	da	folha	
de papel…
isso! a voz que ouvimos e nos despertou pode ter lido a palavra 
numa folha de papel… bem possível
mas deixa-te disso. vens?

arthur – vou.

arthur sai. atravessa o palco e senta-se na cadeira virada para os espectadores. 
erick levanta-se e volta a sentar-se, desta vez em posição invertida – com as 
pernas abertas e os braços sobre o espaldar da cadeira – de frente para o pú-
blico. durante esta cena deve-se ouvir tiros, gritos, bombardas

erick – que foi isto?

arthur – a cena de guerra que se desenrola naquele quadro. o 
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que está pendurado na parede. ao fundo do corredor
as tintas alimentam uma multidão de inúteis e o medo espelha-se 
no campo de batalha
os sobreviventes, por vezes, saltam da moldura e é vê-los deam-
bular pela sala
sabes?… as revoluções cumprem o seu papel
retratam meros estágios ou modelos de desenvolvimento… 
precisamente
e o modelo deixa de existir depois do acto consumado
isso
é ultrapassado pelo próprio desenvolvimento
ah!… as pessoas não costumam observar a sua caricatura sem se 
ruborizar ou projectar o seu descontentamento
indignam-se

erick –	quando	analisamos	o	espelho,	a	figura	que	se	reflete	à	
nossa frente… 
olhamos a revolução e agrada-nos a sua imagem mas… 
sim. as revoluções não são como os pássaros… falta-lhes 
o desejo de ruptura
lançar-se num voo espontâneo 
sem destino
e… conquistar um imensurável nada

arthur – com os tubarões passa-se o mesmo. os tubarões adoram 
ver-se ao espelho. miram-se, remiram-se. falam consigo próprios 
e esquecem que há mais mar para lá do mar… 
que há espadartes, baleias… oh! as baleias, as pequenas baleias, 
tão queridas… sabes? as baleiazinhas são irreverentes. isso mes-
mo. irreverentes e gostam de se ver ao espelho. olhar-se, contem-
plar as suas dimensões 
todavia considero que devemos ter algum cuidado nestas aná-
lises, uma vez que as baleias podem existir sem nós e, como é 
lógico, completamente fora de nós
não é o seu valor, enquanto baleias, que nos interessa
sim a sua conexão connosco, o seu valor… pois. o producto não 
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é nem pode ser uma questão interesseira. claro... 
e tenho, porque devo, de te dizer que para melhor nos inteirar-
mos do que na realidade é uma baleia, será fundamental conce-
ber jardins-projecto-escola para baleias
 aparte isso…
… deveríamos reconhecer que tal empreendimento muito contri-
buiria  para uma cada vez melhor educação das baleias e, porque 
não, da própria humanidade
os nossos diálogos com elas terão, portanto, que desenvolver-se 
frente ao retrato…

erick – quando cheguei vi o teu retrato ali

arthur – os cornos do tempo sopram o passado e, muitas vezes, 
o passado aperta-nos
é tempo de lançar ao mar a barca da modernidade

erick – esta casa… 

arthur – obedeceu a um plano de construção futura e estudada
para que as virilhas do arranha-céus alcancem deliciosos mo-
mentos de captura
habito-a há cinco séculos e tu… chegaste um século e meio de-
pois
outros vieram antes e depois de ti… as paredes porém prevale-
cem 

erick – eu vim…

arthur – sei quando… eu já estava ali, naquela parede, quando 
chegaste 
com um jovem pagem 
ele tomou para si a casa quando…

erick – …morri
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arthur – de onde vieram?

erick – de longe…

arthur – a cavalo?

erick – sim. toda uma aventura…
oh – exclamação
estamos muito satisfeitos por terem vindo – ponto
no pacote que nos trouxe – reticências
oh – exclamação
a nossa expedição colonial em ruínas – reticências
o caminho é longo – vírgula
 penoso e desde a nossa mansão – vírgula
a terra recordava outros tempos – ponto
tudo o que nos envolvia parecia perguntar por outras lendas – 
travessão
histórias contadas por homens – ponto
poucos sabem do grande nada para lá do cenário – vírgula 
para lá dessa fronteira – ponto 
esse espaço que se perde por entre sinuosos caminhos ao redor 
das poças negras – ponto parágrafo 
as sombras movem-se na vegetação – vírgula 
perseguem o estranho – ponto
e	mesmo	que	não	tenhamos	o	suficiente	para	nós	–	travessão
o que temos é divisível por dois – ponto
o que aconteceu connosco no curso desta missão – vírgula
foi tremendo – ponto
nunca pensámos na hipótese de estabelecer relações diplomáticas 
com certos camponeses bem armados de forquilhas e enxadas – 
ponto
por vezes estivemos em desacordo outras não – vírgula
uma vez que – vírgula
completamente desprovidos de meios de defesa – reticências
e	tudo	isso	por	pura	filantropia	–	ponto
e como é habitual nas fábricas de barcelona – vírgula
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impedimos que os vencedores comessem os vencidos – reticências 
e desejosos de obter a felicidade plena mantivemos tudo em boas 
condições no dorso do cavalo que nos restava – ponto e parágrafo 
após dez dias de marcha preenchemos um relatório favorável de 
forma a que uma vidente – vírgula
que nos seguia – vírgula
fosse	impedida	de	nos	denunciar	aos	criminosos	–	ponto	final

arthur – dois a cavalo… um à frente, outro na garupa?

erick – na primeira etapa
na segunda, depois do mui merecido repouso, trocámos

arthur – é muito salutar o câmbio… ele está lá em cima. no 
salão grande. uma linda moldura…

erick – jordi?… sim, eu sei. mas não consigo dialogar com ele

arthur	–	é	normal.	a	tela	do	seu	retrato	foi	danificada	por	uma	
matilha de cães de caça. terão de restaurar a pintura. deveriam 
tê-lo feito há muito… o rosto está irreconhecível

erick – … é lamentável

arthur – seria interessante estarmos aqui os três

erick – diria mesmo; desejável

uma voz faz-se ouvir:	–	os	fins	de	semana	diluem-se	ao	ritmo	
das minas, dos quartéis e carros de assalto
os	fins	de	 semana	com	peixes	nos	olhos	 e	 cigarros	 esfomeados	
escasseiam – somos sombras a digerir crepúsculos

animados por sirenes e artefactos bélicos, os actores desenham uma dança que 
será interrompida pelo brusco corte de som
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voz – amo-te minha baleiazinha…

arthur ocupa a sua cadeira. erick mantém-se de pé

erick – queres um chá?

arthur – há chá?

erick – deve haver. vou ver

erick sai. som de cânticos medievais (?) 

voz de erick – há!

arthur – há o quê?

voz de erick – há chá! queres com açúcar?

arthur – não. melhor sem açúcar

voz de erick – ainda bem. não sei onde meteram o açúcar

arthur — olhando esse corpo inerte, no lugar do drama
traço os caminhos que vencemos
tu e eu
tu eras um
eu, encharcado pelo sal de travessas lágrimas… sou, agora, dois 
com as mãos no arado desenho fantasmas num tempo parado
as imagens perdem-se na paisagem
perdem-se… na arquitectura dos ventos de destruição
lembras-te disto?

erick entra com duas chávenas de chá nas mãos

erick – escrevi isso no meu canhenho de notas
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erick entrega uma das chávenas a arthur. vira a sua cadeira para o público e 
senta-se. enquanto bebem o chá, ouve-se o som de vagas marinhas com alguma 
intensidade

arthur – deixa-me em paz! respeita a minha escuridão, as mi-
nhas nuvens e cabelos que incendeiam a revolta que é minha.
balbuciou ele, julgando seres tu, uma noite em que me atrevi su-
bir ao salão

erick	–	aquele	quadro…	não	está	certo	o	que	lhe	fizeram
após o acidente, disse-me entre dentes e voz trémula: – concer-
ta-me! quero sair daqui. traz-me um cigarro, um revólver e tinta 
vermelha para escrever a carta que me falta
uma carta que cante como uma arma contra as adversidades do 
terreno 
e, porque não, pintar os lábios

arthur	–	quem	não	esqueceu	o	seu	primeiro	quadro	dificilmente	
reconhecerá o último

erick – sábias palavras… sim, pois sim 
as palavras são a única arena na qual as relações sociais, mesmo 
as mais opressivas, poderão ser ultrapassadas

voz – o terreno era irregular, escorregadio… 
naqueles trechos de terra onde a humidade e a água das chuvas 
se entretinham a escavar poças de lama
a luz era escassa 
os	mosquitos,	alguns	do	tamanho	de	um	feijão,	flutuavam	
para compor uma sinfonia irritante 
à noite… ouviu-se o tiro fatal

arthur – sinto a dor…

erick – a dor do chá?
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arthur cai. erick tenta apoiar a queda do companheiro mas, também ele tomba. 
os corpos desenham movimentos ásperos. ouve-se gemidos que acompanham a 
quebra de luz. quando o palco se volta a iluminar, os dois actores estão mortos

voz – as ameias do pôr do sol brilham 
e a cúpula dos ventos
bebe um sombrio vinho derramado
em copos de cristal

corte total de luz. os projectores sobem suavemente dando visibilidade às duas 
molduras – onde erick e arthur estão. as figuras olham-se num sorriso rasgado

erick – imprecações irromperam dos lábios… 
movia-me com uma determinação capaz de derrubar montanhas
o tempo, consumia-se. as horas desgastavam-se. sim. devagar
pareciam oferecer-me passos na direção do pôr do sol 
se não estivesse atento, sería um homem morto

arthur – não quero o relógio!… disse-lhe
claro. que faria eu com um relógio sob explosões bem condimen-
tadas?… mas é facto. permiti-me derramar, meditar e observar a 
estrela que nos ensombra todas as tardes
ah!… como é bom viver as fantasias de um nobre que acorda 
com	a	testa	encharcada	de	flores

escuro total. quando a luz regressa, dois actores entram. o primeiro empurra 
um carrinho de mão onde o segundo se encontra sentado – ambos com máscara 
de cavaleiros medievais

2º actor – já te disse que tens de entrar a galope

1º actor – a galope? não pode ser a trote?

2º actor – claro que não!

1º actor – a galope?…
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2º actor – evidentemente

cruzam o palco. param. deverão ficar frente-a-frente – retiram as máscaras

os dois em coro – pois foi… sem dúvida; os espaços em branco 
na página raramente são pontuados – foi o que sempre ouvimos 
dizer

cascais, julho 2020 
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