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Prefacio: O inventar de uma dramaturgia 

 

Jorge Palinhos 

 

 
«Todo um mundo é um palco e todos os seus homens e mulheres 
meros atores» é a mais banal das frases, já uma paráfrase há 500 
anos, quando Shakespeare a usou em «As you like it» 
aproveitando a citação de Petrónio que então coroava a entrada 
do Globe Theatre. 
Petrónio era o pai da ficção ocidental, Shakespeare do drama mo-
derno e ambos, pessimistas, olhavam com desencanto a realidade 
que os rodeava, que viam contaminada pelas convenções e im-
posturas da fantasia com que trabalhavam. 
Mas talvez até eles se surpreendessem ao perceber que tais 
palavras podem hoje ser mais verdadeiras do que nos tempos em 
que foram originalmente escritas e reescritas, quando o mundo 
inteiro parece ter sido teatralizado: ao telefone conversamos com 
operadores de call center que debitam deixas de um guião, 
participamos em flash mobs, compramos packs de «experiências», 
assistimos a concertos e jogos “ao vivo” em ecrãs gigantes, vemos 
reportagens construídas como ficções, documentários montados 
como dramas, pessoas vulgares que se encenam a si próprias no 
Youtube, no Facebook e em milhares de outras aplicações, 
enchemos a nossa casa com «home theaters», «home cinemas», 
câmaras digitais, smartphones com aplicações fotográficas, temos 
blogs, páginas pessoais, redes sociais que transformamos em 
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palco onde exibimos e reinventamos as nossas pequenas vitórias 
e pequenas derrotas e até somos intérpretes de personagens 
virtuais em peças de teatro virtuais a que chamamos videojogos. 
A própria sociedade, diz a sociologia, organiza-se como se toda 
ela fosse uma peça coral ou um ensemble, com todas as suas en-
tradas, saídas e deixas, como numa qualquer tragédia, ou 
comédia, ou ambas ao mesmo tempo, de Shakespeare. E os ca-
sais, e as famílias, e os grupos funcionam como peças coletivas, 
em que cada um desempenha o seu papel, que pode mudar con-
soante quem dá a contracena, podendo cada um de nós ser à vez 
o palhaço da turma, o líder, o submisso, o enganado, o revoltado, 
num esfarelar lento e irreversível da pedra angular que julgávamos 
ser a nossa identidade sem fingimento, sem máscara, sem teatro. 
Entre tanto drama, tanta ficção tão pouco real, que pode fazer o 
teatro, o verdadeiro, o que se faz com consciência, com risco, com 
bilhete e aplausos, se não procurar o oposto do que a sociedade 
é, talvez cumprindo o papel que Jean Duvignaud lhe prescreveu, o 
de ser o espanta-espíritos da comunidade, em que se exorcisam 
todos os sonhos e pesadelos que uma sociedade rejeita. 
Não admira por isso que hoje, contra o teatro de ilusão e fingimen-
to do passado, o teatro perfeito e total que procurava Wagner, se 
oponha hoje um teatro performativo — do latim per formare, que 
está ainda a formar-se, que é ainda incompleto e frágil —, um tea-
tro do corpo nervoso e alma intensa, que luta contra si próprio para 
se dar a conhecer. Um teatro do inacabado, que procura a assom-
bração do inesperado, o rasgão do tecido dramático que permite 
entrever a verdade nómada que rege as nossas vidas, a revelação 
incalculada e desconhecida a que Longino chamou sublime. 
Só que nesse desconhecido imprevisto e espontâneo da perfor-
mance, nesse escombro da racionalidade que se procura 
desvendar, qual é o papel do texto? Qual é a tarefa do autor do fio 
de palavras que o ator tem desenrolado de forma obediente e pre-
visível ao longo dos séculos? 



 
9 

E se toda a arte é já o sofrimento de extrair milagres de significado 
das mais humildes ferramentas materiais como o som, a cor, o 
corpo, o espaço, os olhos, o movimento, como realizar ainda o 
árduo trabalho de escrever palavras e silêncios que o gesto do 
ator complete sem abafar ou duplicar, que possam fazer surgir um 
momento efémero e presente que já foi previsto há muito? 
Estas dúvidas parece assumir contornos de desespero e futilidade 
quando empregue a propósito da escrita cénica em língua portu-
guesa. Pois uma língua que produziu poetas e prosadores 
notáveis, como Camões, Pessoa, Drummond de Andrade, Manuel 
Bandeira, Eça de Queirós, Machado de Assis, Guimarães Rosa, 
entre muitos outros, não conta com mais de um punhado de dra-
maturgos notáveis, como Gil Vicente, António José da Silva e 
Nelson Rodrigues. 
Tal contraria a tendência do cânone literário universal, cuja es-
pinha dorsal é composto por escritores que foram também de 
teatro, como Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Séneca, Lope de Vega, 
Calderón de la Barca, Shakespeare, Moliére, Corneille, Racine, 
Voltaire, Büchner, Goethe, Schiller, Kleist, Victor Hugo, Tcheckov, 
Ibsen, Strindberg, Kraus, Brecht, Beckett, Bernhard, entre muitos, 
muitos outros. 
Tal desiquilíbrio foi notado por muitos: Garrett perguntava-se se os 
portugueses não teriam “tête dramática”, Eça de Queirós afirmava 
que “o Português não tem génio dramático, nunca o teve”, Fialho 
de Almeida afirmava que “os dramaturgos portugueses, fora da 
concepção lírica, da tirada oratória e da devaneação sentimental, 
poucas ou nenhumas qualidades têm”, Eduardo Lourenço interro-
gava-se sobre a “carência de fundo em matéria teatral”, António 
José Saraiva usava o termo “descampado” para o teatro portu-
guês, João Pedro de Andrade admitia que “não se vislumbra 
qualquer futuro para a dramaturgia portuguesa”, Osório Mateus re-
conhecia que o teatro em português é “quase todo bisonho” e 
Jorge de Sena falava do teatro de “meia-tigela”. 
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E se o diagnóstico é unânime, as justificações para este não o 
são. Já se falou da inépcia inata para o drama, da censura da In-
quisição e de Salazar, da falta de apoios estatais, da ausência de 
um público amplo e culturalmente informado e exigente, da pobre-
za do pensamento teórico e crítico sobre a cena, da falta de 
formação duradoura e de fundo, da falta de oportunidades para 
montar as peças escritas, do conservadorismo das companhias de 
teatro que preferem textos clássicos ou de autores consagrados 
pela literatura livresca, da falta de financiamento ou da pouca ro-
dagem das peças. Não será inócuo que grande parte dos 
principais dramaturgos portugueses do século XX tenham visto 
poucas das suas peças representadas em vida, como foi o caso 
de António Patrício, Raúl Brandão, José Régio, Bernardo Santare-
no, Sttau Monteiro, etc., e que os dramaturgos portugueses do 
século XXI cujos textos são mais regularmente encenados , como 
é o caso de Abel Neves, Luísa Costa Gomes, José Maria Vieira 
Mendes, Miguel Castro Caldas, Patrícia Portela, Jorge Louraço Fi-
gueira, Mickael de Oliveira, entre outros, só o possam fazer em 
estreita cumplicidade com companhias ou encenadores fixos. 
Outro problema relevante é a falta de uma escola, de uma lin-
hagem dramática em língua portuguesa. Ao passo que a 
dramaturgia inglesa olha para a catedral shakespeareana, a dra-
maturgia americana parte do naturalismo de O”Neill e Williams, e 
pujante dramaturgia irlandesa se constrói sobre a pedra angular de 
“The Playboy of the Western World”, de Synge, raramente se en-
contra filiação de dramaturgos portugueses em antecessores da 
mesma língua. E se é certo que um dramaturgo português con-
hece Shakespeare, Moliére, Beckett, Pinter ou Lagarce, mais 
dificilmente conhecerá Baltesar Dias, Correia Garção, André Brun, 
Alfredo Cortez, entre muito outros. Isto implica que dificilmente se 
possa falar de uma dramaturgia “nacional”, tal como tanto procura-
ram os românticos e os propagandistas de Salazar. Mas mais do 
que esse fiasco político e identitário, tal representa uma rutura do 
processo normal de evolução de uma arte, feita de imitação e rutu-
ra, acumulamento e renovação, linguagem e indivíduo, e quando 
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uma dramaturgia não se constrói em camadas sedimentares, 
também não arranca do chão, e por isso a escrita de teatro em 
Portugal tem vivido principalmente de fulgores individuais que logo 
se extinguem no descampado. 
Perante tal panorama, porquê um número da Núa sobre dramatur-
gia performativa em língua portuguesa? Por essas mesmas 
razões. Porque em tal cenário há ainda muita gente que escreve 
dramaturgia em português e procura formas de testar os seus tex-
tos, de os dar a conhecer, de exprimir através deles as angústias 
do momento presente, do contexto em que vive, escava novas 
formas de contar algo que ainda não tinha sido contado, que ainda 
não se sabia que era importante que fosse contado. E é importan-
te dar terra a esses textos e esses autores para que eles possam 
produzir frutos. E é importante aproximar a dramaturgia portugue-
sa das outras dramaturgias que existem na Ibéria, e que tantas 
vezes andam de costas voltadas. E é importante escrever teatro 
contra o teatro do mundo pois só na contrário é possível haver 
descobertas, mudanças e encontros. 
Foram muitos os textos propostos ao apelo lançado, vindos de 
Portugal e do Brasil, mas lamentavelmente foram poucos aqueles 
que puderam ser selecionados. A escolha obedeceu aos critérios 
do potencial para os textos desafiarem o peso da convenção tea-
tral, proporem novos temas e formas, darem nomes às angústias 
do presente e fazerem perguntas novas às respostas que tomá-
vamos como óbvias, além de refletirem personalidades, percursos, 
preocupações, e uma pulsão pela palavra dita que os tornasse 
únicos. 
Entre os textos selecionados, encontramos «Procura por mim nes-
te diário...», de Maria Gil, onde se pode sentir a vertigem e o 
excesso do presente, a vontade contemporânea de tudo abarcar, 
de tudo ser, de estar em todos os tempos, em todos os lugares. 
«Ponho palavras na minha cabeça», de Carlos Alberto Machado, 
faz do mundo palco e drama multidimensional, consciente de si, 
onde as personagens estão condenadas à sua deixa e nada mais. 
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Em «O Dia depois da Noite», Fernando Giestas tira a carne das 
palavras da carne do corpo, consciente de que só as primeiras nos 
podem salvar da selvajaria do segundo. Ângela Carvalho Lopes, 
em «Quarto Absoluto», procura na narrativa o sentido e a pereni-
dade da fragilidade das relações e «Circle Jerk», de Cláudia Lucas 
Chéu, é um hino irónico ao consumo como nova religião, onde é o 
gesto consumista, e não o gesto ético, que garante a paz e a co-
esão social. «Personal Trainer», de Luís Roberto Amabile, é uma 
observação feroz sobre a solidão contemporânea, em que se de-
pende dos outros para todas as soluções, mas em que essas 
soluções têm sempre um preço, por mais insolúveis que sejam. 
Em «Cenas Espantadas...», de Isabel Fernandes Pinto, coloca-se 
à boca de cena a figura da alegoria, elemento maior do teatro me-
dieval, e que hoje se infiltra insidiosamente nas nossas vidas 
através da omnipresença da publicidade. Luís Mestre, em «À 
meia-noite estarei perdida para o mundo», volta ao lugar essencial 
do teatro, das relações humanas, marcadas hoje pelo tranquilo 
desespero de saber que nunca chegará aquilo que ansiamos. 
Hélder Wasterlain, em «Já esteve mais longe» reflete sobre como 
o efémero se tornou mais forte que o perene, como a honestidade 
individual se tornou uma forma de perversão, de crueldade e de 
ódio pelo outro. Diones Camargo, em «Teresa e o Aquário», abor-
da a despersonalização, a ausência, a perda até do sentido da 
linguagem. E Hudson Andrade em «Eu te amo, te amo, te amo» 
aborda o lugar do kitsch no imaginário do presente, onde o final fe-
liz é de regra e de lei, independentemente da verdade. E, por fim, 
«Pedro e Inês...», de Pedro Eiras, reflete sobre a mais intensa das 
preocupações contemporâneas, a preocupação da identidade, re-
tomando para tal o mais clássico dos motivos: o “transforma-se o 
amador na cousa amada”, de Luís Vaz de Camões, que aqui vai 
recair no mito de Pedro e Inês de Castro, a história trágica dos 
amores de um príncipe português por uma dama galega, que du-
rante cinco séculos foi inspiração para o teatro em língua 
portuguesa e serve hoje como lembrança de que ambas as regi-
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ões já foram tão próximas, nas histórias, nos caminhos e nas rai-
zes. 
Foi também esse reencontro da dramaturgia em português com a 
Galiza que se procurou nesta publicação, sabendo que doze tex-
tos breves não fazem uma dramaturgia em língua portuguesa, mas 
mostram o pensamento e a prática que se vai fazendo, apontam 
caminhos que podem ser percorridos, e, espera-se, a sua publi-
cação poderá servir de âncora para que os seus autores possam 
continuar a escrever, a explorar, a e a inscrever os seus textos no 
corpo e na voz de intérpretes, condição sem a qual um texto per-
formativo é sempre imperfeito e inacabado. 
São também propostas para repôr o texto na centralidade da cena, 
pois se é certo que esta não vive sem os corpos, sem as vozes, 
sem as imagens, sem a paixão de intérpretes e público, também é 
certo que hoje, tal como quando foi inventada há milhões de anos, 
a linguagem verbal é ainda o fogo que ilumina a frágil experiência 
humana e une comunidades em torno de si, e que o papel de 
quem escreve é, tal como afirmou e se interrogou o dramaturgo 
português Raúl Brandão, «as palavras formam uma arquitetura de 
ferro. (...) É com palavras, que são apenas sons, que tudo edifica-
mos na vida. Mas agora que os valores mudaram, de que nos 
servem estas palavras? É preciso criar outras, empregar outras, 
obscuras, terríveis, em carne viva, que traduzam a cólera, o instin-
to, o espanto». 
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Maria Gil 

 
 
#1. PROCURA POR MIM NESTE DIÁRIO O RESTO 
NÃO VALE NADA 
 
 
Estou com frio. Estou com fome. Estou exausta. Estou com tu-
sa. Estou em Tunes onde gostaria de estar. Estou em Beirute 
onde nunca estive e estou no Cairo. É mentira. Estou no com-
boio. Não sei se gostava de regressar à Índia. Estou em todos 
os lugares onde precisam de mim, assim, visceral violenta 
agressiva entusada fluida. É mentira. Já não há ninguém com 
quem andar à porrada. 

Sete da manhã. Paragem de autocarro ao lado do jardim zo-
ológico. Momento de revelação número um. Os barulhos dos 
animais presos. Os barulhos dos animais entusados. A espe-
rança. O lado de lá. A abolição das fronteiras. O esbatimento 
da linha do horizonte. A luz. Assim de repente. Foda-se. Tunes 
Beirute e o Cairo aqui de repente mesmo ao lado. Com caralho 
e há quem diga que já não se pode pedir. 
Pergunta ao leão porque é que o autocarro vai sempre vazio. 
Pergunta-lhe e vais ver. 
Limbo. Mortos-vivos. Nem-nem. Nem aqui nem ali nem em lado 
nenhum. O caralho. É mas é o caralho. Faço-te a biografia num 
zap. O enjoo de certas modas. Os modos. Quem sou eu. De 
onde venho e mais umas tretas de registos inventados. Grafias 
da ilusão para entreter o jovem o que cai no goto, o conas.  
Pergunta-lhe. Vá lá. 
Dez e onze da manhã. Anjos. Estação de metro. Linha verde. 
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Momento de revelação número dois. Pisar merda com o pé di-
reito. Entrar na estação. Deixar de poder ouvir a rádio. Única 
música no telemóvel. Pink Floyd. We Don’t Need No Education. 
Repeat. 
Ontem senti urgência em construir uma casa. Uma casa que 
fosse uma mistura de todas as casas onde vivi. A casa-quarto. 
A casa-colchão. A casa-tenda. A casa-mochila. A casa no 
bairro onde as ruas tinham nomes de rios e a casa-praia. A ca-
sa-praia foi uma das minhas primeiras casas e ficava na Costa 
de Lavos. No tempo em que as mulheres se vestiam de preto e 
iam para a praia chorar e gritar para o mar. No tempo dos lon-
gos dias cinzentos. Espero. 
No tempo em que eu vivia na casa do bairro onde as ruas 
tiham nomes de rios. Nesse tempo. A rua onde morava parecia 
gigante e estava dividida ao meio por uma estrada de alcatrão. 
E essa estrada, para mim, era uma espécie de fronteira. Havia 
o outro lado. O longe. O lado de lá. O quase perigo. Onde eu 
só me aventurava para ir a casa da tia Maria José. Depois 
havia lado de cá. A casa-rua. A casa-mãe. Esta rua era o meu 
mundo. Era a minha rua. Era onde ficava a casa da Dona Pal-
mira que mais tarde veio a ser minha madrinha. A casa da 
Dona Teresa. Da Sandrinha. Da Dona Helena. Da Dona Rosa. 
Da Dona Alzira e de todas as outras Donas que estavam 
sempre em casa à espera que maridos, funcionários da 
câmara, chegassem do trabalho. Estamos num bairro social 
nos anos sessenta. A minha mãe não era funcionária da câma-
ra, mas herdou a casa dos meus avós A minha casa tinha o 
número onze. O mesmo número da casa onde vivo agora. 
Este é o tempo das primeiras memórias. Do cheiro da casa da 
tia. Um cheiro a mofo. Um cheiro a frio. Um cheiro a mijo seco. 
Um cheiro a velha. O tempo dos jarros nos canteiros do quintal 
da frente e das galinhas à solta no quintal de trás. O tempo de 
querer ensinar à força a minha tia Maria José a escrever. Os ri-



 
17 

sos da tia sempre que eu insistia com ela para que fizesse os 
exercícios. E ela que os fazia. Ela que tentava escrever o seu 
nome nos meus cadernos de folhas de duas linhas. O tempo 
de ver as galinhas mortas no frigorifico da tia e de almoçar em 
casa da Dona Palmira. O tempo de perguntar, “Já posso ir para 
a rua e de ouvir, “Oh! Saaaaandriiiiiiiiiiinha!”. O tempo de lan-
char carcaças com manteiga e açúcar. O tempo de ficar à 
espera que a minha mãe chegasse do trabalho. O prazer de 
ouvir a chave na porta. O prazer de ficar a ver a mãe a fazer o 
jantar. Depois um dia a minha mãe foi para a Índia e eu e o 
meu irmão Tiago fomos para casa da minha avó Cristina em 
Benfica. E aí as coisas mudaram. (pausa) Estamos tão longe 
da Índia, já repararam nisso? 
Nesse tempo a minha avó tinha um cágado lá em casa. Nesse 
tempo o meu avô ainda era vivo. Nesse tempo eu chorava à 
noite sozinha na cama enquanto os meus avós dormiam no 
quarto do lado. Então o meu avô gritava com aquela voz graní-
tica que ele tinha, “Quem é que está a chorar?” e eu, ainda 
sem a minha ironia e o meu cinismo, eu lembro-me de reflectir 
enquanto chorava, “Mas quem é que haveria de estar a chorar, 
quem é que haveria de estar a chorar avô?”. Nesse tempo eu 
fazia ginástica com ele de manhã cedo no corredor da casa. 
Nesse tempo eu rodava a cabeça as ancas e aprendia a respi-
rar. O meu avô usava umas ceroulas brancas e uma camisa 
interior branca. Isto foi no tempo em que eu espreitava pelo bu-
raco da fechadura e o via em cima da secretária a fazer 
exercícios de ioga, mas eu ainda não sabia o que era o ioga. 
Descobri anos mais tarde que ele se tornou comunista tardia-
mente e que teve de ser dar como maluco para poder receber 
a reforma. Ele à tarde fazia iogurte numa máquina cor-de-
laranja que depois herdei. Herdei? Ninguém mais a queria. E 
este foi também o tempo em que eu fazia a sesta ao som da 
sua máquina de escrever, um som muito mais agradável do 
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que o som da máquina de costura da minha avó. (pausa) Nes-
se tempo havia a Fraul. A Fraul era um centro de apoio aos 
retornados fundada pelo meu avô e por isso os sacos de roupa 
em segunda mão paravam temporariamente lá em casa. Foi 
nessa altura que eu comecei a usar saias, que eram uma 
espécie de kilts com padrões escoceses. Nesse tempo o meu 
avô passava os dias a escrever sem parar, há muito que deixa-
ra o negócio de importação- exportação de camarões e as suas 
lagoas em África. Há muito que deixara de desenhar mapas e 
de trabalhar como topógrafo. Um comunista fabricante de ma-
pas dedicado ao negócio do camarão. Em minha casa hoje 
bebe-se uísque com Coca-Cola e gelo como o meu avô costu-
mava beber quando regressava do mato ao final da tarde. Há 
várias maneiras de se matar a pequena ansiedade do fim do 
dia. Em minha casa bebe-se uísque com Coca-Cola e gelo. 
(pausa) Depois um dia o cágado desapareceu e ninguém mais 
soube dele. Desapareceu daquele apartamento em Benfica. 
Para onde se teria escapado? 
Quando a minha mãe regressou da sua lua-de-mel indiana 
vinha ainda mais bonita e alegre. Vinha cheia de narrativa. 
Também chegou carregada de objectos: caixas, tambores, pa-
nos, cigarros-folhas-enroladas, pulseiras, latões, até chouriços 
de sangue indianos, ela trouxe. 
Nunca mais apagar. Nunca mais apagar. Continuar o que se 
deixou. Recomeçar mesmo depois da falha. Não desistir. 
De Lisboa a Bombaim são 8023 quilómetros de distância. Será 
que se pode caminhar assim tanto? 
Mas a Índia não veio só com a tralha que a mãe trouxe da lua-
de-mel. A índia trouxe-a a avó sempre que uma vez por mês 
embarcávamos numa viagem interminável de autocarro para ir 
até aos Olivais para entrar num prédio, descer a uma cave e 
comprar especiarias que eram vendidas ao quilo em sacos de 
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plástico transparentes. A Índia veio com as viagens diárias ao 
mercado de Benfica para comprar beringela, malaguetas para 
os chutneys e para me ensinar a escolher os vegetais pelo 
cheiro. A Índia veio com o chá pingado com leite ao lanche. 
Com o picante. Mentira. A índia não veio com ninguém. Nin-
guém a trouxe. Nem a avó. Nem a mãe. A Índia já cá estava 
como o Ganges na Rua dos Douradores. Estava nas tarefas 
diárias como limpar a pele das cebolas. Estava em dobrar os 
sacos de plástico de uma só cor. Estava em vestir e calçar 
branco aos domingos. Estava no banho com alguidar e caneca. 
Estava no fumo do incenso na casa de banho sempre que fica-
va a cheirar mal e estava nas madrugadas em que ficava em 
silêncio a ver a avó. A avó em combinação a cuidar-se ao es-
pelho com o cabelo muito comprido e negro. Primeiro o creme 
nos braços e cotovelos, o tilintar das pulseiras de prata e de 
ouro. Depois o creme na cara e finalmente o pó de arroz. Para 
mim a Índia era esse aí. 
Naquele dia a avioneta levou-nos de Calcutá. Levou-nos final-
mente dali para fora. Estava feliz. Vais querer sempre deixar a 
índia aonde irás sempre querer regressar. Mas como é que se 
regressa a um lugar? Ele diz: “Há quem regresse de forma 
compulsiva a lugares antes visitados. (...) Ir cinquenta vezes ao 
Vietname, cem vezes ao Japão.” Ela diz: “Se nos descuidar-
mos, é a memória que nos fabrica em vez do oposto…” 
Desesperadamente buscando a Índia. 
Em Delhi estou sem visto. 
Em Madras sou uma espia ariana. 
Caxemira não é um lugar para férias e dizem-me que é uma 
nação. 
O Punjab quer morrer. 
Em Bombaim sou uma invasora. 
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Em Assam uma comerciante exploradora. 
Atirar-me-iam das montanhas pontapear-me-iam das planícies. 
Prometo nunca mais mencionar Índia novamente. 
A história da Índia foi durante muitas anos estudada e 
interpretada por um dos maiores orientalistas de sempre, o 
senhor Max Müller, o curioso é que o Senhor Max Müller nunca 
visitou o país, ele nunca foi à Índia. 
Quando conheci Eunice de Souza ela contou-me esta história: 
que um dia estava a ler na biblioteca da Universidade de Bom-
baim e uma pessoa que estava sentada ao lado dela 
perguntou-lhe como é que ela se chamava. Ela respondeu que 
se chamava, Eunice de Souza e essa pessoa ficou muito sur-
preendida e comentou: “Ah! Pensava que fosse indiana”. 
Essa história lembra-me sempre a primeira vez que me masca-
rei. A primeira vez que tive um fato de carnaval completo. 
Lembro-me de chegar à escola e de ninguém saber a que é 
que eu estava mascarada. Acho que nunca tinham visto uma 
indiana. 
Quando conheci Eunice de Souza ela não tinha um papagaio 
ao ombro, mas era como se o tivesse. Sempre que ela falava 
no final havia uma espécie de pausa que não era bem uma 
pausa. Era como se ela escutasse alguém. Depois descobri 
que esse alguém era a Xana, a sua papagaia. 
A minha avó ria-se sempre muito com os papagaios e com as 
araras. Acho que foi por causa disso que passámos a ter 
pássaros em casa. Primeiro bicos de laque depois periquitos. 
Era a maneira mais barata de conservar um certo exotismo. 
Quando conheci Eunice ela autografou-me o seu livro de poe-
mas e disse-me assim: “procura por mim nos meus poemas o 
resto não vale nada”. A tradutora portuguesa que estava con-
nosco sorriu. Isso foi estranho. Não o sorrir. Mas definitiva-
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mente a presença da tradutora. Como se alguém pudesse exis-
tir simultaneamente em dois corpos. Mas o mais estranho de 
tudo foi a tradutora também se chamar Alexandra. Como a pa-
pagaia. Isso foi muito estranho. Nesse dia Eunice fumou como 
Marlene Dietrich.  
 

MICROBIOGRAFIA DE EUNICE DE SOUZA. 
(aponta flash para ela e dispara) Eu nasci em Goa terra que 
deixei. Eu escrevo poesia em Inglês com gosto. Eu tenho uma 
papagaia chamada Xana e eu fumo como Marlene Dietrich. Um 
dos meus poemas diz: Há sempre formas de pertença. Uma ci-
dade arde e há um continente a mover-se sobre os meus pés. 
Chegou a altura de encontrar um lugar. Estamos aqui para ver 
o pôr-do-sol. (aponta flash para público e dispara) Tu nasceste 
em Goa terra que deixaste. Tu escreves poesia em inglês com 
gosto. Tu tens uma papagaia chamada Xana e tu fumas como 
Marlene Dietrich. Um dos teus poemas diz assim: Há sempre 
formas de pertença. Uma cidade arde e há um continente a 
mover-se sobre os meus pés. Chegou a altura de encontrar um 
lugar. Estamos aqui para ver o pôr-do-sol. (aponta flash para 
parede e dispara) Ela nasceu em Goa terra que deixou. Ela es-
creve poesia em inglês com gosto. Ela tem uma papagaia 
chamada Xana e ela fuma como Marlene Dietrich. Um dos 
poemas dela diz assim: Há sempre formas de pertença. Uma 
cidade arde e há um continente a mover-se sobre os meus pés. 
Chegou a altura de encontrar um lugar. Estamos aqui para ver 
o pôr-do-sol. 
Disseram-me assim no outro dia. O teu tio tinha a mania que 
era fotógrafo. Ele era um daqueles fotógrafos antigos que an-
dava pelas casas a tirar fotografias e depois as pessoas 
pagavam no final da sessão. Foi com ele que saíste do país 
pela primeira vez. Acho que foram a Espanha. Quando re-
gressaste vinhas toda contente porque já podias dizer que 
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tinhas saído do país. Que tinhas ido ao estrangeiro. Esta histó-
ria lembra-me sempre a minha primeira mentira consciente. Foi 
no tempo em que eu tinha mais ou menos oito anos e disse à 
minha professora primária que já tinha ido à Disneyworld, aos 
Estados Unidos da América. E a minha professora primária que 
era uma daquelas professores primárias antigas, com o cabelo 
loiro todo armado, unhas pintadas de vermelho, saltos altos, 
não muito altos, porém altos e usava uma bata branca, como 
se não se quisesse sujar. Ela olhou para mim, muito cínica a 
rir-se e disse: "Ai a Maria João Gil já foi aos Estados Unidos da 
América? Ai a Maria João Gil já foi à Disenyworld!". Fiquei lá no 
intervalo, levei as reguadas da praxe e o pior de tudo, foi ter si-
do obrigada a comer a marmelada em forma de tijolo que 
vomitei no regresso a casa. 
A minha avó dizia-me sempre que eu deveria ser filósofa por-
que quando era pequena ficava muito tempo a falar de uma só 
coisa. Era capaz de estar, um dia inteiro a falar de cebolas. 
Depois ela dizia-me: “Oh João, cala-te um bocadinho!”. Um dia 
disse-me que eu poderia tornar-me numa boa jornalista, uma 
jornalista de reportagens de investigação. Mas nessa fase eu 
queria era ser dactilógrafa, por causa da máquina de escrever 
do meu avô. Depois quis ser hospedeira para poder viajar de 
graça e um dia o meu tio que estava lá almoçar em casa e dis-
se: “As hospedeiras são empregadas domésticas do ar.”; e foi 
então que eu arrisquei e disse que talvez seguisse teatro então 
ele pediu uma folha branca e um lápis ao meu pai e desenhou 
um círculo na folha branca e disse: “Estás a ver este círculo? 
Este círculo é a sociedade.” Depois fez um pontinho dentro do 
círculo e disse: “Estás a ver este pontinho, este pontinho á a 
importância e o lugar do teatro para a sociedade.” E eu, não 
sabia muito bem o que dizer, a sentir-me cada vez mais pe-
quenina só consegui dizer-lhe: “Tio! (faz manguito com o dedo) 
Talvez a sociedade não seja um círculo, talvez a sociedade se-
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ja um quadrado”. E foi a única coisa que eu consegui dizer-lhe 
na altura. 
 Onde é que eu estou? Estou na estação de expressos de Se-
te-Rios. A aurora e o real. A down society na rádio e uma voz 
sem corpo que lê mensagens de esperança às sete da manhã. 
As Eurolines em Sete-Rios apinhadas de Africanos e Brasilei-
ros. O casal Ucraniano. A dignidade cravada no rosto de 
algumas pessoas. É normalmente a esta hora que não tenho 
medo. Que sou capaz de ir e de não olhar para trás. Percebem 
isto? Explico. Sou dominada pelo medo o dia inteiro. Acordo 
quando ele já se levantou há muito tempo. É como se eu vives-
se atada. Mas há momentos. Em que o real é simplesmente o 
real. Grau zero. Não me expliques tudo sff. Não me ilustres tu-
do. Não tenhas medo de não conseguires ver a luz. Ainda. 
Para que é que precisas de um mapa? Se quando chegares à 
índia vais ter de trocar dinheiro por notas rupias falsas na 
mesma. Isso vem no guia de viagem e de que é que te serve? 
Quer escavando, quer voando lá chegaremos. À índia. 
E de repente alguém diz no meio da estação de expressos de 
Sete-Rios que estamos a viver uma crise de valores, que o 
passado desapareceu, que estamos sem tecto. Alguém diz que 
as pessoas já não se importam e que a crise é sobretudo isso, 
a indiferença. E eu realmente não consigo deixar de pensar na 
mulher que já estava morta há nove anos quando o seu corpo 
foi encontrado na Rinchoa. Não consigo deixar de pensar na-
quele casal de velhotes que se matou porque não queria ir para 
um lar. E depois deixo de pensar nisso tudo e só consigo pen-
sar na Praça Tahir onde deveríamos todos estar. Todos, os 
velhos também. É mentira essa crise de valores, nós nunca 
nos importámos tanto, nunca quisemos tanto saber. E olho pa-
ra uma banca de jornais e vejo uma fotografia do Tony Blair no 
Egipto a mandar postas de pescada depois da Guerra do Ira-
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que. E fico fodida porque penso que esta pessoa está a gozar 
connosco, com os velhotes, comigo e com o mundo Árabe. E 
fico ainda mais viva e só me apetece gritar no meio da estação 
de expressos de Sete-Rios "Proud Of Egypt People", "Proud Of 
Egypt People" e depois lembro-me daquele professor egípcio a 
chorar e ao mesmo tempo a rir, a dizer que esperou tanto, que 
tinha esperado a vida toda, pela liberdade. E grito que é menti-
ra que nós nunca nos importámos tanto. Olhem para o Egipto. 
Um dia Walid Rad veio ao meu atelier. Há muito que tinha 
deixado o Líbano e a guerra por Nova lorque. Sentou-se, ouviu 
falar-me sobre o meu trabalho e depois disse-me que acredita-
va em vampiros e foi-se embora. 
E tu perguntas-me porque é que há tantos animais neste diário. 
E eu respondo-lhe que há muitos animais neste diário porque 
nós somos xamãs que sabem ver o valor das coisas. Há muitos 
animais neste diário porque eu vivo ao lado do jardim zoológico 
e às vezes vou ao fast food que dá para o lago dos crocodilos. 
Há muitos animais neste diário porque tenho uma cadela que 
se chama Xana e que no outro dia no monte comeu nove pas-
tilhas de veneno para ratos e não morreu. Os Muezzin no Cairo 
faziam o chamamento por debaixo da terra. Agora já não há 
chamamento nenhum, agora os Muezzin riem riem riem. E eu 
não quero saber da tua infância e das tuas memórias e da tua 
paranóia com o teu país. Eu sei lá o que é um país. Eu não sei, 
eu não quero saber, como não quero saber se as mulheres es-
crevem com um clítoris de tinta azul ou preta. Eu preciso que 
me abracem, preciso de ir ver o mar de dançar e de ir a Marro-
cos para comer comida boa. Depois disso, sim. Depois disso 
estarei disposta a ouvir-te sobre tudo, menos sobre países. É 
preciso usar o corpo para foder e viver, o resto são trocos. 
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Carlos Alberto Machado 

 
 
PONHO PALAVRAS NA MINHA CABEÇA1 
 

 
 
 

[PAISAGENS/IMAGENS] 
 

• A terra seca não cheira. É preciso regá-la com pensamentos. 
Um, dois. 
• A cor da terra é vazia de vida. 
• Um canto arrastado. Vozes que avançam desde um princípio 
apenas imaginado. Vozes que são. 
• Pousadas na terra em sossego as mãos sentem o calor.  
• Um corpo em repouso levita sobre ondas de calor. 
• Vozes em surdina como poalha. 
• Ecos. 
• Pés que tropeçam em pedras soltas. 
• O ritmo do canto das cigarras. 
• Um som de terra a estalar. 
• Vagueiam vozes. A pouco e pouco serão uma vaga de fundo.  
• Uma, duas vozes como relâmpagos. 
• Fica no ar um rasto de fumo, por entre a terra seca. 
 
 
 
                                                 
1Escrito num laboratório de criação com o grupo TikTakBoom (Londres), organizado em 
Évora pelo projecto Escrita na Paisagem (16-24 de Fevereiro de 2006). 
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1. CRIAÇÃO 
 
PRIMEIRO ANCIÃO: Ponho palavras na minha cabeça. Uma, 
duas. Lentamente. Olho a terra seca. Por entre trilhos onde um 
dia já houve água encaminho uma, duas palavras. Um ca-
minho. Um mundo possível. 
Ponho palavras na minha cabeça. Desenho-lhes trilhos. Ex-
plosões químicas. Fulgurações eléctricas. Mapas de fome. 
Possibilidades de alimentos. 
 
SEGUNDO ANCIÃO: Os teus pés não marcam o chão. Apenas 
uma leva poalha digital. Nenhum caminho para te seguir. O teu 
alimento virá apenas por ti. 
A cor da terra cega-te. Desenhas círculos cegos. Tornas-te o 
centro cego desta terra queimada pelo sol. Uma, duas palavras 
são apenas pistas por entre palavras ainda longínquas.  
 
TERCEIRO ANCIÃO: Uma vez a terra era muita e não se via o 
fim. Era o tempo em que as serpentes ainda desenhavam ma-
pas. Veio a água do princípio do universo e as serpentes 
tornaram-se finas redes. Os homens já lá estavam sem saber. 
Rodeados de terra, as sementes futuras nas mãos fechadas. 
Abri-las e deixar as sementes. Fechá-las e colher os frutos.  
Pode ser esta a maneira de começar o nosso mundo. As pala-
vras começam os mundos. Este pode começar assim – uma te-
rra imensa e vazia abandonada pelas serpentes para os 
homens nela criarem terra desdobrada em filhos e alimentos. 
Poucos. 
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2. MUNDO 
 
SER #01: Eu digo-te: vai aprender a ver a terra, vai aprender a 
unir-te com ela. Vai aprender a seres terra.  
 
SER #02: Eu digo-te: vai aprender os movimentos que fazem 
da terra o teu ganha-pão. Vai esforçar-te para seres o homem 
que ainda não és. 
 
SER #03: Eu digo-te: vai cheirar a terra e os frutos. Vai apren-
der o movimento dos teus braços em volta do trigo alto. Vai 
aprender a vergar a coluna até seres máquina. 
 
SER #04: Eu digo-te: vai aprender a não olhar o sol. Vai 
aprender a seres apenas silhueta negra na imensidão amarela 
e brilhante. 
 
SER #05: Eu digo-te: vai aprender a seres muitos. Vai apren-
der a dor e a cantar. 
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3. PESSOAS EM BUSCA [estórias] 
 
UM VELHO HOMEM REPETIDOR: Sabem os senhores que 
não são desta terra quando é que eu nasci? pois não hão-de 
saber se ainda não lhes disse homessa como é que haviam de 
saber ou adivinhar? pois eu lhes digo amigos estrangeiros que 
vieram de lá dessa ilha grande e fria e cheia de nevoeiro que 
este que aqui vêem nasceu no tempo em que o senhor Salazar 
disse que esta nossa terra era o celeiro da nação que foi coisa 
que nunca foi a não ser para meia dúzia de senhores que en-
cheram o cu à nossa conta emprenharam-nos as filhas e 
mandaram os nossos filhos para a guerra percebem? ou lá na 
vossa terra não aconteceram coisas parecidas com estas? de 
modos que como ia dizendo sabem os senhores quando é que 
este que aqui vêem nasceu? pois não houveram de saber claro 
está porque nunca vos disse ou terei dito que foi no tempo da-
quele senhor que como ele vocês nunca tiveram lá na vossa 
terra distante assim a jeitos de ilha maior que a nossa da Ma-
deira só que a vossa é um poucochinho mais larga e com mais 
fumos e menos quenturas… 
 
TOUPEIRA SIMBÓLICA: A minha solidão é muito antiga.  
Olhem bem para mim: com estes membros escavei um túnel 
quase até ao fim do mundo. Escavei quase até ao fim do mun-
do e enquanto escavava criei a minha cidade subterrânea. 
Antes de desistir pensei que seria bom viver na cidade que criei 
com a minha força e a minha vontade – e aqui fiquei. Aqui es-
tou. Por quê? Ah… Foi por um roubo! O meu amor foi raptado 
e fui em sua busca. Sim, não estranhem… Foi há muito tempo 
– ou talvez não. Envelheci, morri e tornei a nascer e sempre a 
escavar em busca do meu amor. Depois de escavar a minha 
cidade, outros partiram também em busca do seu amor e de-
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senharam com a sua força outras cidades subterrâneas. É por 
isso que no mundo de cima há terra e alimentos para os 
homens que não sabem que os seus amores lhes fugiram.  
 
MULHER DE NEGRO NUMA JANELA: Falam muito alto, es-
tes homens, quando vêm do trabalho nos campos e trazem nos 
bolsos menos do que quando partiram. Um diz: Lá está a Ti 
Gerúndia à janela sem fazer nada, já lhe devem doer os coto-
velos! E os outros riem, coitados. Amanhã outro homem há-de 
repetir isto, ou parecido. O meu homem que Deus tem talvez 
dissesse o mesmo quando via uma viúva à janela. Eles vão 
aos campos trabalhar por quase nada e gastam-se por quase 
nada, muito trabalho deitado fora, às vezes nem um punhado 
de trigo nasce do seu trabalho. Eu gosto de estar aqui, a juntar 
forças para suportar os anos de viúva de um homem que  
morreu a trabalhar por quase nada. Aos que ainda acreditam 
na terra-mãe ofereço um dádiva à Senhora de Aires. Aos jo-
vens que já desistiriam nem um milagre os salvará. Já os meus 
avós sabiam disto. Gosto da minha janela, da madeira dela que 
quase faz parte de mim. Gosto. E os homens não sabem por-
quê.  
 
SERPENTE DA HISTÓRIA: Estes campos não me servem, de 
todo! Devia ter ficado na história da criação, nunca de lá ter 
saído! A desenhar círculos, anéis, pistas, carreiros, trilhos, 
carris, veredas, caminhos e atalhos, mapas, cartas, cons-
telações! A manjar pássaros e a transformar-me em belos fru-
tos! A enganar os deuses e os homens! E agora práqui, uma 
pequena víbora que todos espezinham e ninguém alimenta. 
Podiam meter-me numa jaula, domesticarem-me e alimenta-
rem-me devidamente com uns pássaros suculentos, uns belos 
ratos gordos, eu até me tornava vegetariana se me dessem 
uns belos frutos tropicais. Mas não! Querem manter a porcaria 
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da simbologia da criação e desatam a acusar-me de tudo e 
mais alguma coisa. Estou farta, ouviram?! Pois, eu sei que não 
serve de nada chatear-me, ninguém me ouve… Vou ser se 
arranjo umas sementitas, uns vermes ressequidos, se caço uns 
ratos escanzelados que neste Alentejo nem prós ratos a terra 
dá nada de jeito! 
 
MULHER DO CABELO LONGO: Quatro mil duzentos e ses-
senta e oito dias. Neste tempo pensei-me cada dia mais perto 
de Ti, meu Deus, mas em cada dia foi também maior o senti-
mento de nunca conseguir chegar a Ti. Cada dia de desejo por 
Ti, meu Deus, sofri na pele da minha cabeça o crescimento de 
cada milionésimo de milímetro de cabelo por Ti, em direcção a 
Ti. Quanto mais o meu cabelo me cobriu as costas quase até 
aos pés, mais alto subiu o meu amor em Tua direcção. Pensei 
sempre que o meu enorme pecado foi tão grande que nenhum 
sacrifício, nenhuma oferenda de mim poderia ser bastante para 
obter o Teu perdão, para conseguir o Teu amor. Agora que o 
meu longo cabelo de quatro mil duzentos e sessenta e oito dias 
jaz aos meus pés cortado pela Tua vontade Divina sei, sei, que 
nunca o meu cabelo poderia crescer em direcção ao Teu  
perdão, ao Teu amor, meu Deus!  
 
CRIANÇA À ESPERA: O meu avô prometeu que amanhã me 
contava uma história do tempo em que ele era moço e rijo e 
mondava os campos de sol a sol – isto é o que ele, coitado, me 
diz sempre. Mas a única coisa que fico a saber é que ele quan-
do era moço e rijo mondava os campos de sol a sol. E nunca 
soube para que mondava ele de sol a sol os campos quando 
era moço e rijo porque noutras vezes em que me diz que me 
há-de contar uma história se queixa dos tempos em que era 
moço e rijo e mondava os campos de sol a sol. O meu avô já 
não é moço nem rijo e de sol a sol a única coisa que faz é dor-
mir à sombra da nossa casa caiada de branco que tem a marca 
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das suas costas, assim uma mancha de uma cor que é diferen-
te das outras todas. O meu avô que agora é velho e flácido não 
sabe que agora se contam histórias em muitos sítios, histórias 
que se calhar ele nunca ouviu mesmo quando era moço e rijo e 
lhe diziam que já pouco faltava para ir mondar os campos de 
sol a sol. 
 
MENINA QUE VAI SER MULHER: O meu cabelo caiu cortado 
pelas mãos brutas das mulheres.  
Nunca me disseram que quando fizesse 12 anos e entrasse 
nesta escola este seria o meu primeiro prémio de pequena 
mulher e agora estou triste muito triste e não quero ser maior e 
saber mais coisas para a vida que mais tarde há-de estar lá fo-
ra à minha espera e afinal deve ser de pessoas más que 
cortam o cabelo às meninas que vão ser mulheres não quero 
não quero o que eu quero é poder brincar com as minhas pe-
quenas marionetas e emprestar-lhes os meus longos cabelos e 
com eles fazer-lhes tranças e barbas e bigodes e brincar aos 
sonhos.  
Vou fechar com muita força os meus olhos de marioneta e ma-
tar o pesadelo onde sou uma menina a quem aos 12 anos 
cortaram o cabelo apenas para poder ser uma mulher que ela 
não quer ser. 
 
GATO PRETO COM SORTE: Lamento desapontá-los mas a 
minha vida não tem qualquer facto digno de registo. O facto de 
ser negro, brilhante, grande e musculado é apenas uma su-
cessão de acasos – embora na sua maioria improváveis. De 
facto, o único facto registável é o de o meu dono ser um pobre 
proletário rural alentejano, explorado antes do 25 de Abril, e 
depois deste um dos pioneiros da reforma agrária e agora é um 
desempregado de longa data e estadia assegurada em hospi-
tais para tratar das suas doenças que dentro em pouco o 
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levarão, enfim, à terra prometida. Como vêem, este meu ar lu-
zidio, porte nobre, olhar enigmático, musculação atlética, é 
somente o produto de um conjunto de causas improváveis. Já 
o meu dono, proletário rural com reforma de miséria e doenças 
crónicas, não pode dizer o mesmo.  
 
HOMEM-BAILARINO: Talvez este seja o meu último movimen-
to. Pequeno. Insignificante. Quase nada. Um insignificante 
gasto de energia. Este dedo da mão, este pequeno dedo da 
minha mão esquerda a separar-se lentamente do que lhe está 
mais próximo, lentamente. Não… Mais uma pequena peça par-
tida deste pobre corpo… Alimento desperdiçado… Por cada 
pedaço de comida a mais, mais uma peça partida desta 
máquina demasiado imperfeita para ser música… 
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Fernando Giestas 

 
 
O DIA DESPOIS DA NOITE 
 
 
MARÍLIA e PEDRO  
(têm entre si uma porta de madeira) 
 
MARÍLIA  
(está encharcada, deitada numa cama, vestida e calçada de-
baixo dos cobertores; tem uma pedra numa mão e um guarda-
chuva aberto sobre a cabeça noutra; pinga água em cima do 
guarda-chuva)  
 
PEDRO  
(está encharcado, de pé, de costas sobre uma porta de madei-
ra) 
 
Cai uma chuva de pedras próximo de PEDRO 
 
PEDRO  
(sustém a respiração) 
 
MARÍLIA  
(permanece em silêncio e indiferente) 
 
PEDRO  
(começa a respirar aos bocadinhos pouco depois de terminada 
a chuva de pedras) 
 
Cai nova chuva de pedras ainda mais próximo de PEDRO 
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PEDRO  
(sustém a respiração) 
 
MARÍLIA  
(permanece em silêncio e indiferente) 
 
PEDRO  
(começa a respirar aos bocadinhos pouco depois de terminada 
a chuva de pedras) 
 
MARÍLIA  
(aproxima-se da porta, sem sair da cama; escuta) 
 
Silêncio 
 
MARÍLIA 
O dia já acabou, 
não já? 
Já,  
já ouço respirar a noite. 
(imita a respiração de PEDRO) 
O dia foi longo. 
Eu já não aguento dias assim com tantas horas.  
Dias assim com tantas horas… 
imagino um caminho de alcatrão quente, 
os meus pés nus a caminhar no alcatrão quente e eu a tentar 
olhar para o fim do caminho e não há fim do caminho. 
Quando acordo e vou à janela e não vejo o fim do dia… 
(pausa) 
Eu estou em casa, 
finalmente, 
pronta para passar toda a noite acordada.  
Finalmente. 



 
35 

Hoje cheguei a casa no tempo certo. 
Depois que seja noite eu não entro em casa.  
Fica muito escuro.  
É muito mais noite dentro de casa do que fora de casa.  
(pausa) 
Hoje,  
eu consegui chegar aqui antes que fosse muito escuro dentro 
de casa.  
Abri a porta, 
entrei,  
fechei a porta,  
encostei-me à porta,  
sustive a respiração, 
(deixa de respirar) 
porque ainda não era muito escuro mas nunca se sabe. 
Não respirei,  
não respirei,  
não respirei e...  
quase morri. 
(volta a respirar) 
Voltei a respirar aos bocadinhos. 
Deitei-me sobre a porta, 
os pés no chão,  
as costas e a cabeça encostadas à madeira,  
e voltei a expirar o ar que inspirava.  
Os meus pés empurraram o meu corpo pesado,  
ainda moribundo,  
para a frente. 
Empurraram,  
empurraram,  
empurraram e… 
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PEDRO 
(faz rodar o puxador da porta)  
 
MARÍLIA 
(põe-se de pé, na cama, com o guarda-chuva sobre a cabeça; 
fica paralisada)  
 
Escuro 
Fim de escuro 
 
MARÍLIA  
(está encharcada, de pé, de costas sobre a porta de madeira; 
continua com o guarda-chuva numa mão, aberto sobre a cabe-
ça)  
 
PEDRO 
(está encharcado, deitado na cama, vestido e calçado debaixo 
dos cobertores; tem uma pedra na mão; pinga em cima da ca-
ma)  
 
Cai uma chuva de pedras em cima do guarda-chuva de 
MARÍLIA 
 
PEDRO 
(respira como se tivesse estado sem respirar e voltasse a res-
pirar) 
Uma volta à chave,  
duas voltas à chave e deitei-me de pé sobre a porta. 
Quase morri. 
Fechar a porta à chave demora muito tempo para quem deixa 
de respirar durante esse tempo todo. 
Não sei se percebi o que acabei de dizer: 
Fechar a porta à chave demora muito tempo para quem deixa 
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de respirar durante esse tempo todo. 
Percebeu o que eu acabei de dizer?  
(pausa) 
Deitei-me assim vestido e calçado debaixo dos cobertores e 
aqui tenho estado a noite toda: 
os olhos arregalados e uma pedra na mão.  
Não consigo adormecer em minha casa.  
É demasiada noite.  
Não consigo fechar os olhos.  
Uma vez fechei os olhos,  
debaixo dos cobertores,  
e quando voltei a abri-los a porta estava toda aberta.  
Alguém abriu a porta. 
A noite toda a entrar porta adentro 
Eu preparei a mão para atirar a pedra. 
Deixei completamente de respirar.  
Naquele momento eu estava morto.  
Não respirei o resto da noite toda.  
Se estivesse debaixo de água eu tinha morrido.  
A sorte foi estar aqui,  
debaixo dos cobertores.  
Só voltei a respirar quando ouvi o sol a nascer.  
(pausa) 
A porta aberta durante a noite toda.  
Por causa disso acho que me constipei.  
(pausa) 
Comece a falar para eu me calar. 
 
Escuro  
Fim do escuro 
A porta está aberta 
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MARÍLIA 
(está escondida atrás da porta aberta, não visível para o 
público)  
 
PEDRO 
(aproxima-se da porta, surpreendido por encontrá-la aberta; 
avança com uma pedra na mão; entra, fecha a porta à chave, 
com duas voltas, e deita-se de pé sobre a madeira; deixa de 
respirar, arrasta-se até à cama e deita-se debaixo dos coberto-
res) 
 
MARÍLIA 
(senta-se de costas apoiadas sobre a porta; parece morta; tem 
um guarda-chuva numa mão, aberto sobre a cabeça)  
 
PEDRO 
Empresta-me o teu guarda-chuva. 
(pausa)  
Não pára de chover.  
40 dias a chover assim.  
É um mar de água doce,  
às pinguinhas. 
Tem morrido para aí gente que nunca mais acaba.  
E eu também vou morrer afogado.  
Esta água vai entrar-me pelo corpo todo e vai alagar-me. 
Quando eu estiver todo cheiinho de água por dentro,  
o que é que eu faço? 
Nesse dia eu morri.  
(pausa; aproxima-se da porta, mantendo-se em cima da cama) 
Emprestas-me o teu guarda-chuva? 
Posso tratar-te por tu?  
Respira mais alto para eu ouvir-te. 
Estás a ouvir? 
Respira mais alto. 
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(exasperado, levanta-se, em cima da cama, e atira a pedra 
contra a porta, com estrondo) 
 
MARÍLIA 
(desperta da imobilidade) 
 
PEDRO 
(escuta) 
Isso. 
Isso. 
Um pouco mais alto. 
Inspira. 
 
MARÍLIA 
(inspira) 
 
PEDRO 
Expira. 
 
MARÍLIA 
(expira) 
 
PEDRO 
Inspira. 
 
MARÍLIA 
(expira) 
 
PEDRO 
Não, 
Respira bem. 
Expira depois de inspirar.  
Ouviste? 
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Expira depois de inspirar. 
(pausa) 
Nunca mais acaba a noite. 
 
Escuro 
Fim escuro 
A porta está aberta 
 
MARÍLIA 
(está atrás da porta aberta, não visível para o público)  
 
PEDRO 
(está debaixo dos cobertores, sem respirar, de olhos arregala-
dos e com a pedra na mão)  
 
Escuro 
Fim escuro 
A porta está fechada 
 
PEDRO 
(está encostado à porta; cai-lhe uma chuva de pedras sobre a 
cabeça; cai sobre si próprio, cedendo à força da chuva de pe-
dras) 
 
MARÍLIA 
(está debaixo dos cobertores; senta-se na cama; escuta)  
Já é dia. 
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Ângela Carvalho Lopes 

 
 
QUARTO ABSOLUTO 
 
 
Num qualquer outro tempo; não este. 
Uma cama, um chuveiro, um lavatório, uma janela, uma 
porta. Uma mulher, um homem. 
 
ELA- Conheço-o apenas há dois dias, é isso que sinto, exac-
tamente: conheço-o há dois dias. E gosto de conhecê-lo nessa 
quantidade. Gosto. Faz-me sentir bem. O normal é sentirmo-
nos bem. É isso que conhecê-lo me faz. 
 
Tem duas mãos, tal como eu as tenho. Estas que o tocam, que 
o tocaram estes dias. Não quero sair daqui. Quero visitá-lo; a 
ele. Ele visita-me. E somos dois, na cama deitados ou senta-
dos. Gosto de sentar-me na cama. Gosto de estar sentada na 
cama e conversar sobre isso mesmo. O presente absoluto. 
Mesmo quando divagamos sobre o que foi feito, momentos an-
tes, tudo isso é presente. É ainda presente. Não vi nem falei a 
mais ninguém, não ouvi qualquer outra pessoa. A última é ele, 
em tudo.  
 Ele desce até aqui ao meu quarto. 
(Ele bate à porta. Ela abre. ) 
 
Não adivinho o que acontece, mas sei. Sei que ele vai entrar e 
sentamo-nos na cama. (Ele entra e os dois sentam-se na 
cama). Despimo-nos e tudo vai ser como, digamos, um 
devaneio vulgar. No entanto, o meu corpo nu perto do seu cor-
po nu assemelha-se a um devaneio concreto. Há sentido na 
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minha nudez. Não é cómica nem vulgar. É minha, a nudez, to-
talmente.  
Ele vem até aqui e a beira da cama é o abismo do mundo. Eu 
sou o abismo no qual o meu corpo encontrou lugar.  
Somos dois seres despidos e sentados na beira da cama, à 
espera que um caia para que o outro se deite. Agradeço pelo 
meu corpo que o recebe.  Agradeço o corpo dele que nos re-
cebe. 
(Ele levanta-se) 
 
Já não estamos nus no abismo do mundo. Ele decidiu entrar 
pelo mundo dentro. Bate a porta do quarto; ele sai. Pum. (Ele 
não sai de facto, apenas caminha) 
 
Pãezinhos, só isso, foi o que trouxe do mundo: pão pequeno. 
Despe-se senta-se. (Ele despe-se e senta-se aos pés da cama 
enquanto Ela o diz) 
Sento-me perto do corpo que Ele me empresta. Comemos o 
que trouxe lá de fora. O corpo quente dele aquece-me ainda 
mais. 
A minha casa é gelada. Eu sou gelada. Sempre. Vejo os meus 
braços, a pele, quando tomo banho. De resto estou sempre co-
berta, ainda assim fria. Lentamente vou habituando o meu 
corpo a não ter frio neste quarto aquecido. 
Quando ele se mexe sei que de costas não o reconheço. É um 
qualquer no meu quarto. Mas não é, é ele, apenas está de cos-
tas.  
Ele sai. (Ele sai do quarto) 
 
Qual o sentido de estar nua se ele não está aqui? 
Visto-me. (Veste-se) 
Vou até ao bar. (Não é apresentado aqui algum bar; apenas 
Ela que caminha, sai pela porta, volta a entrar enquanto diz o 
que tem a dizer) 
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Está vazio. O empregado é simpático. Bebo uma cerveja e 
arrumo com isto. De volta ao quarto. Na recepção dizem que 
ele ainda não voltou. Talvez tenha ido a um bar cheio de gente. 
Fica-se mais tempo quando os lugares estão cheios de pesso-
as. Ou não. Depende dos dias e dos lugares, talvez. Não sei. 
Vou esperar que ele chegue. Gosto de esperar por ele quase 
tanto, ou talvez o mesmo, como gosto de estar sentada aos 
pés da cama com ele. 
Ligo novamente para o quarto dele. Chama. Não responde. 
Saio do quarto, no corredor está mais frio. Gelo em meio se-
gundo. Subo. Ele não está no quarto. Espero. Não, vou para o 
quarto. 
Tiro a roupa. Imagino que ele está a ver-me. Como seria bom 
que me apreciasse enquanto me dispo. Deito-me nua. Ador-
meço. Acordo com o telefone. É ele.  
Digo-lhe: Desce 
Visto-me em fúria 
Ele desce. Abro a porta. Vestida.  
Ele entra (Ele entra de facto)  
Digo-lhe: 
 
Estava sem roupa enquanto esperei por ti mas 
Liguei para o teu quarto. Antes liguei para a recepção 
Vesti-me para abrir a porta. Não queria que pensasses que me 
despi para abrir a porta 
Ele sorri- ME.  
Tiro a roupa para que Ele me veja. Sento-me na cama (Ela 
senta-se na cama) 
Adormecemos, pouco nos tocamos. (Deitam-se. Pausa) 
 
Conheço-o há dez dias. Ele está mesmo aqui deitado. Gostaria 
de tocar-lhe, mas acorda de certeza. Ele sente-me como o sin-
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to. E depois nada, nada de todo. É agora e foi agora. 
Lá naquela minha casa eu sou passado. Na minha casa já 
crescida, crescida antes de mim. Aqui não cresço; aqui aque-
ço-me. E vejo a cor da minha pele. E a dele. Porque este 
quarto é quente e sem histórias, minhas. É isto. É agora e com 
ele ali deitado e comigo a olhar para ele.  
(Ele acorda)  
Ele acordado a olhar para mim.  
 
Não quero falar-lhe. Gosto de pensá-lo enquanto me olha.  
E eu sorrio para não ter de falar. Estou a pensar sobre ele. 
Ocupa-me completamente. Por isso não posso falar.  
 
Ou falo ou penso.  
 
Prefiro pensá-lo.  
Ele levanta-se e senta-se ao pé de mim. Tocámo-nos. A certe-
za que os corpos existem; é isso tocar. Mesmo sem passado, 
em desconhecimento total. Chega-me o seu corpo. Não lhe 
basta o meu corpo. Mas aceita.  
É gentil.  
 
(Ele afasta-se, veste-se e sai apressado enquanto Ela o obser-
va.) 
Dispo-me. (Ela despe-se) 
 
É isto que não vês agora. 
Ele diz-me Isto é demasiado 
E eu… Demasiado quê?, pergunto-lhe. Ele diz-me que tudo é  
Demasiado, excessivo. Estar contigo. Estar contigo é denso 
Pergunto-lhe se é difícil e Ele diz-me que não. Denso. 
E não entendo 
Denso, é denso. Ocupa tudo. Diz Ele. 
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Toma banho aqui, por vezes. No meu quarto. E o meu cheiro 
entranha-se na pele dele e no cabelo dele.  
Não quero que tenhamos o mesmo cheiro. Somos dois corpos, 
sempre. O cheiro, o mesmo, confunde. Preciso de um cheiro 
que seja só meu.  
Para mim, meu. Um sabonete novo, talvez procure um. 
(Ela deita-se na cama, cobre-se. Pausa.) 
 
(O quarto está agora escuro. Batem à porta. Ela levanta-se e 
abre.) 
 
Um Homem- ELE morreu. 
ELA- Quem? 
Um Homem- Ele 
ELA- Mas ele quem? 
Um Homem- Ele, aquele que saiu daqui com vida 
ELA- Qual o nome d’ELE? 
Um Homem- Não sabemos. Tentamos. Mas não sabemos. É 
Ele. (Pausa) 
Agitações menores pelas ruas. Tudo parecia controlado. 
Não se avistavam rebeldes.  
 
Ele, segundo consta, meteu-se numa fila. Alguém nessa fila es-
tava armado. Ele levou um tiro. E então morreu. O atirador 
escapou. Ninguém percebia nada. Apenas perceberam que ele 
estava caído quando estava já morto.  
(Pausa) 
Portanto, ele morreu. 
 
Quer vê-lo? 
 
ELA- Fico aqui.  
(Um Homem vai embora. Ela fecha a porta, afasta-se, vai até à 
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cama. Despe-se, deita-se.) 
ELA- O cheiro do meu sabonete (cheira-se) 
 
Deixar-te inscrito nas palavras é criar ausências e vazios. Há o 
que és. E o que me és. Resta o que foras. Qual a existência 
que conta? Qual transpor? 
Inscrever a mentira na palavra significa torturar até à decompo-
sição obscura a palavra que Te diz, que Te revela. 
Veio alguém e então matou-te. Restas-me palavra 
E cheiro 
Com estas palavras sustento a ausência dele. E o quarto, este 
que vedes, sustenta a minha ausência no mundo 
Ter-me-ão de chegar os cheiros e o vazio do início do fim da 
tristeza 
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Cláudia Lucas Chéu 

 
 
CIRCLEJERK  

 
 

O actor encontra-se de pé no centro do Peep Show. No 
chão está uma embalagem de seis unidades de Donuts™. 
 
 
Ando cá com umas ideias, ou melhor, ando com umas ideias 
que resolveram destacar-se das outras todas. Não sei se deva 
ou não partilhá-las convosco, nem sei sequer se as ideias são 
partilháveis, mas pronto, foi para isto que vocês vieram até 
aqui.Vamos fazer assim: eu ejaculo as minhas ideias e vocês 
aguentam-se à jarda – que é como quem diz, assistem a uma 
distância considerável – e no fim, cada um tem de limpar as 
suas merdas.  
Levem lá então com esta: deus excita-nos. A existência de 
deus excita-nos, é verdade,e isto sobretudo, porque nos garan-
te a possibilidade da nossa perpetuação depois da morte. Tal 
como o sexo está para a procriação, deus está para a eterni-
dade. Portanto, esta relação com deus não tem nada de 
sexual, apesar de ser super excitante. Nesta relação, só inte-
ressas tu próprio, és tu que irás continuar, no paraíso, no 
inferno ou purgatório, ou noutra merda qualquer. O que importa 
é a tua perpetuação. E tudo isto, dá-nos uma excitação mental 
do caraças. No caso dos muçulmanos que têm um agrupamen-
to de virgens à espera, a tesão nem é só mental, aquele deus 
só pode ser um chulo do melhor, não deve haver intermediário 
mais eficiente a orientar gajas, a sério. 
Quer dizer, acho que vou reformular, se calhar não é bem 
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deus, mas a ideia daquilo que Ele nos proporciona: a 
possibilidade da nossa própria eternidade. É isso que nos exci-
ta. Sim, acho que é isto.  
 
(Olha em volta para as cabines com os clientes)  
 
Estão a apanhar? O primeiro a agarrar a coisa, leva um Do-
nut™. Têm uma caixa de Kleenex™ ao vosso lado, para o caso 
de começarem a suar das têmporas, o que é perfeitamente 
normal, as minhas ideias normalmente aquecem a marmita. 
Não sei como é que ainda não estou careca, a sério, está cien-
tificamente provado que um homem que pensa demasiado, 
arrisca-se a perder o pêlo. E pensar é difícil como o caraças, e 
quem o diz não sou eu, mas o Deleuze. Não me considero um 
pensador, um filósofo, enfim, um onanista do intelecto. Não 
passo de um punheteiro de considerações fugazes, mas um 
dia, quem sabe, talvez chegue a grandes masturbações, sem 
ejacular, sequer. Tornar-se-ão ideias de reserva, só minhas, 
mas até lá permitam-me ejacular convosco. Estão a acom-
panhar? 
 
(Come um Donut™). 
 
Huuuum, não se preocupem, isto não é teatro interativo, não 
vão ter de comer o Donut™ mesmo. De qualquer forma, não 
tinha maneira de vos passar isto através do vidro. Contemplem 
o Donut™, como contemplam a minha ideia, daí, à distância, 
como contemplam deus: salivam, mas nunca O agarram, por-
que não dá para apalpar um tipo imaterial.Deus material, o seu 
corpo, é apenas uma hóstia colada à prótese dentária de uma 
velha. Por isso, o nosso amor por deus não passa de pura 
masturbação, só acontece na nossa cabeça. 
Estou a ter outra ideia! Agora, em directo, aqui convosco: faz 
de conta que o corpo de deus é este Donut™, ou melhor, faz 
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de conta que o Donut™ é a hóstia, estão a apanhar? Neste ca-
so, viram o Donut™ nos anúncios da televisão, nas revistas, ou 
mesmo online; viram-no nas prateleirasdo supermercado, nas 
mãos de algum puto a caminho da escola e provavelmente até 
já o comeram. Deus, ou melhor donut™, está literalmente por 
todo o lado. A grande diferença entre o Donut™e a hóstia, é 
que a merda do bolo, não tem um aspecto sagrado, entendem? 
Agora em termos comerciais, a trampa é a mesma, e é óbvio 
que a hóstia, mesmo sem publicidade, vende muito mais.  
Imaginemos padres a benzer o Donut™ na missa e as beatas 
com a boca atafulhada de açúcar na altura de comungar? 
Aposto que se dessem disto, passavam a ter mais fiéis na mis-
sa, gente alegre e balofa a rezar. Que grande regabofe que ia 
ser, as missas seriam festas de aniversário semanais, cheia de 
gente a rir e tudo. 
 
(Come cinco Donuts™ de seguida ao som de Einstürzen-
deNeubauten - Was IstIst Live) 
 
Embora lá falar dos balofos que enfardam Donuts™ a tordo e a 
direito na missa. Embora lá falar do canibalismo da coisa – não 
me venham com a treta das metáforas – o ritual é comer o cor-
po do Outro, Domingo após Domingo, e sentir-se mais limpo 
depois daquilo.Oiçam, équase tão chocante, como o caso do 
canibal eslovaco (esloveno?), que arranjava voluntários através 
da internet para se tornarem suas vítimas. As pessoas respon-
diam ao anúncio e sabiam perfeitamente ao que iam, estava lá 
escrito: “Voluntários para serem mortos e comidos por ca-
nibal.” Todos os que responderam ao anúncio eram maiores 
de idade. 
Estepacato canibal, morava com a esposa e duas filhas, uma 
de catorze anos e outra de sete, que desapareceram após a 
detenção policial e posterior morte, do até à data chefe de 
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família. Este era um militar aposentado com licença de porte de 
armas, era considerado uma pessoa normal pelos seus vizin-
hos, que desconheciam o seu interesse pela antropofagia. As 
ditas vítimas eram voluntárias, repito, voluntárias. 
O canibal esloveno, foi morto a tiro pelos agentes da polícia, 
coitado.Por isso, só vos digo, que é um luxo continuar a comer 
o corpo de deus, explicitamente e em liberdade, já que deus 
nunca se apresentou como voluntário para ser comido. Ta-
dinho! 
Sei que sou um tipo muito literal, lamento, mas sou um básico 
e tenho orgulho nisso.Uma pessoa tem de dizer aquilo que 
pensa, não é? 
Estou cheio de azia, a religião faz-me sempre isto. Fico sempre 
mal disposto. 
Espero que este bocadinho tenha sido bom para vocês, para o 
meu gosto, foi assim assim.Não curto muito monólogos, era 
mais interessante se pudéssemos conversar. Mas nem todos 
têm ideias excitantes para partilhar, como eu.E agora, se me 
dão licença, tenho outro grupo lá fora, à espera para entrar. Es-
tou cheio de novas ideias para os que aí vêm. Não há nada 
melhor do que masturbarmo-nos em conjunto. Não há nen-
huma ideia que seja mais forte do que a ejaculação, tentem 
impor um pensamento nessa altura, nenhum vos fará parar. É 
verdade! Não dá, garanto-vos.  
Bom, ainda quero ir beber uma aguinha das pedras. Apontem o 
número e assim que eu baixar o cartaz, façam o favor de sair. 
 
O actor mostra um cartaz, onde está escrito: 
Donativos NIB - 00 10 0000 567532289009 5 
 
O actor baixa o cartaz. 
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Luís Roberto Amabile 

 
 
PERSONAL TRAINER 
 

 
 Personal Trainer (entre os 30 e 40 anos)  

Rapaz (entre os 20 e 30 anos) 
 

 
 

Cena 1 
 

Personal Trainer sozinho em cena. Ele fala no escuro. 
 
Personal Trainer – A vida é um campeonato. O mundo está 
repleto de atletas em busca de alguma medalha, mesmo que 
seja de latão. Desde que dê para exibir para os outros, é o que 
importa. As pessoas estão sempre se preparando para triunfar 
no joguinho social. As pessoas contratam personal trainers, 
headcouchings, consultores de imagem, psicólogos, nume-
rólogos. Tudo para ocupar um bom lugar nas relações de poder 
que movem a sociedade. No trabalho, no amor, no sexo, até 
nas amizades, na família. Não importa onde: há sempre al-
guém competindo, pronto para passar por cima dos outros. 
Mas, se a experiência humana na terra é uma competição in-
sana, tem gente que perde. Tem também gente que não 
concorda com as regras, tem gente que não se encaixa e re-
solve viver à margem. E tem gente que não quer mais. A vida é 
um campeonato (As luzes se acendem ao mesmo tempo em 
que toca seu celular). E eu decidi preparar os que não querem 
mais competir. (Ele atende ao celular) Alô! Sim, sou eu. De-
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pende do caso. Não, não cobro nada. Não sei, não posso dar 
uma resposta de imediato, como já disse, depende do caso. A 
decisão final já foi tomada? E por que, quais são os motivos? 
Sim, se vou assumir a sua preparação, preciso conhecer os 
seus motivos. Esse tipo de treinamento não é para todo mun-
do, você tem de estar muito determinado. Não, não pode ser 
por telefone, vamos nos encontrar para que eu possa avaliar o 
seu caso. (Ele desliga). 

 
 
 

Cena 2 
 

Personal Trainer e Rapaz estão sentados em torno de uma 
mesa, um de frente para o outro. 
 
Personal Trainer – Vou perguntar mais uma vez: você está 
realmente certo disso?  
Rapaz – Acho que sim. 
Personal Trainer – Você acha? 
Rapaz – Eu...eu tenho certeza, só preciso de uma ajuda. 
Personal Trainer – Que tipo de ajuda? Porque tudo tem de 
partir de você. Eu não tomo decisões. Meu trabalho começa 
depois que as decisões são tomadas e não se pode mais voltar 
atrás. 
Rapaz – Eu já me decidi, mas preciso que você me treine. 
Personal Trainer – Você tem potencial, mas quando há um 
desafio assim, deve-se estar muito focado. E se você não 
agüentar? 
Rapaz – Isso já aconteceu? 
Personal Trainer – Estou invicto. Nunca ninguém que se pre-
parou comigo desistiu. E olha que, com essa crise financeira 
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mundial, eu tenho sido bem solicitado. 
Rapaz – Você não cobra nada mesmo? Porque não tenho din-
heiro e não quero endividar minha família. 
Personal Trainer – Quanto a isso, não se preocupe. O treina-
mento é grátis. Para mim, é quase um trabalho de caridade. 
Rapaz – E em quanto tempo vou estar pronto para tentar? 
Personal Trainer – Para tentar não, para conseguir. Repita: 
conseguir. Sem essa de tentar, você vai conseguir. 
Rapaz – Conseguir. Quanto tempo para eu estar pronto para 
conseguir? 
Personal Trainer – Varia de acordo com a pessoa. Desenvolvi 
uma série de exercícios específicos. Vamos treinar de tudo um 
pouco, como lidar com altura, os macetes para não se errar o 
salto, mas, sobretudo, faremos uma preparação mental. Moti-
vação é a chave de tudo.  
Rapaz – Então você vai me aceitar? 
Personal Trainer – Bom, acho que podemos fazer uma expe-
riência. Comecei recentemente a preparar um rapaz, você 
pode participar dos treinamentos. (Ele se levanta e estende a 
mão para o Rapaz) 
Rapaz – (Apertando entusiasticamente a mão do Personal 
Trainer) Muito obrigado. E quando começamos? 
Personal Trainer – Agora mesmo. A primeira lição é você se 
convencer de que é capaz. De que só depende de você, da 
sua determinação, da sua garra, da sua força de vontade e 
principalmente da sua coragem. Porque no fundo você vai ter 
de enfrentar você mesmo, e para isso eu garanto que é preciso 
bastante coragem. Lembre-se: no último momento, você estará 
frente a frente com você, e vai ter de se superar. 
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Cena 3 
 

Personal Trainer e Rapaz estão em cima de um prédio (ou do 
Grand Canyon, ou de um precipício), olhando alguém que aca-
bou de se jogar. Ouve-se o barulho de um corpo batendo no 
chão lá em baixo. Rapaz vira a cara, Personal Trainer continua 
olhando. 
 
Personal Trainer – Belo Salto! Ele não titubeou. O importante 
é isso: não titubear. 
Rapaz – (tenso) É...ele mandou bem. 
Personal Trainer – É só lembrar do que treinamos. E ter cora-
gem.  
Rapaz – Tá bom. 
Personal Trainer – Canta comigo: (eles cantam e A se prepara 
para saltar) “Coragem, Coragem, eu posso conseguir!” Vamos 
lá! “Coragem! Coragem! Eu posso conseguir!” 
Personal Trainer – Agora é a sua vez. 
Rapaz – Ok. 
Personal Trainer – Você pode. Fala pra mim que você pode. 
Rapaz – Eu posso. “Coragem, Coragem, eu posso conseguir!” 
Personal Trainer – Você vai conseguir. 
Rapaz – (mais confiante) Eu vou conseguir. (tomando distân-
cia) Estou pronto. 
Personal Trainer – (como um treinador) Lembre-se: você vem 
correndo, dá dois passos mais longos para tomar impulso e se 
joga. 
Rapaz – Como salto triplo nas Olimpíadas. 
Personal Trainer – Isso. O importante é não titubear. O grande 
dia chegou. 
Rapaz – (tenso) Ok. 
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Personal Trainer – Busque aquele algo a mais dentro de você! 
Rapaz – Estou pronto. (Rapaz tenta se jogar algumas vezes, 
mas trava no último momento. Personal Trainer fica gritando: 
Garra! Força de vontade! Determinação! Você pode!) 
Rapaz – Não adianta. Não consigo. 
Personal Trainer – Olha pra mim. Nunca diga isso. Hoje é o 
grande dia, você deu duro para chegar até aqui, não vai querer 
jogar fora a oportunidade. 
Rapaz – Então me empurra. 
Personal Trainer – Não. Você tem de fazer isso por você 
mesmo. Respire, recomponha-se. Treinamos isso. Respiração, 
postura, equilíbrio. Lembre-se do que conversamos durante a 
preparação. Temos um instinto de continuar vivendo. Isso é na-
tural. Mas evoluímos. Podemos fazer a razão prevalecer sobre 
os instintos. Podemos escolher morrer. É só não titubear. Você 
chegou até aqui, não vai querer desistir agora! 
Rapaz – (parando antes de começar a correr) Mas isso não é 
desistir também? 
Personal Trainer – Não, isso é optar. Se você me ligou pedin-
do ajuda e se submeteu ao treinamento é porque acha que sua 
vida não vale a pena. Agora só depende de você acabar com 
ela. Acredite em você, você pode. 
Rapaz – Se eu acreditasse em mim, não estaria aqui. 
Personal Trainer – Uma coisa não tem nada a ver com a ou-
tra. Você não precisa acreditar é neste mundo podre. Mas você 
tem de acreditar que você é capaz de se livrar dele. 
Rapaz – (entusiasmando-se) Bosta de mundo! 
Personal Trainer – Assim é que se fala. Confio em você. Va-
mos lá.  
Personal Trainer e Rapaz (cantando) – Coragem! Coragem! 
Eu posso conseguir! Coragem! Coragem! Eu posso conseguir! 
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Personal Trainer – Agora vai! Você não agüenta mais viver! 
Rapaz – Droga de vida! 
Personal Trainer – Isso! Você não suporta mais! Corre e me 
diz! Vai! 
Rapaz – (corre e salta, gritando) Eu odeio o mundo! (Personal 
Trainer fica olhando e se ouve o barulho de um corpo batendo 
no chão lá embaixo. Toca o celular do Personal Trainer. Ele 
atende) 
Personal Trainer – Alô! Sim, você está falando com ele. A de-
cisão final já foi tomada? Tem certeza? Não, minha intenção 
não é lucro. Vamos nos encontrar e avalio o seu caso. 
 
Blecaute. 
Fim. 
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Isabel Fernandes Pinto 

 
 
CENAS ESPANTADAS: UM ENGANO, UMA ESPERA E 
UMA FUGA 
 
 

Um engano 
 

Cenário-caixa tipo décor de série de televisão. Cozinha equi-
pada. Uma porta de entrada.Um narrador-repórter está do lado 
de fora do décor contando a estória com um microfone de mão. 
Narrador: Era uma vez uma senhora com uma grande prole 
que anunciou que ia fazer um bolo para a sua grande prole.  
Entra a senhora de avental pela porta. Dirige-se ao público e 
pendura o sorriso entre o espectador mais à esquerda e o es-
pectador mais à direita. Nasce-lhe uma ideia. Volta a sair pela 
porta. 
Narrador:Disse então que ia buscar aquilo de que necessitava 
e foi buscar um pedaço de carne.  
A senhora regressa com um belo naco de carne sobre as duas 
mãos e volta a pendurar os bordos do sorriso nos espectado-
res. 
Narrador:Quando viu que o que tinha nas mãos não servia pa-
ra fazer um bolo, pensou fazer uma bola, pois ninguém daria 
pela diferença.  
A senhora desprende os bordos do sorriso e este cai e fica las-
so por momentos. Ela coloca o pedaço de carne numa mesa 
sobre um tabuleiro de forno e tempera-o. O sorriso começa-se 
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a estirar-se novamente no rosto até que ela o prende nas orel-
has para não voltar a cair. Mete o pedaço de carne no forno. 
Narrador(em simultâneo com a acção):Como ia fazer uma bola 
de carne, temperou um grande naco e, contrariamente ao que 
seria de esperar, meteu-o no forno.  
A senhora fecha a porta do forno, olha para o público e imagina 
um belo pedaço de carne suculenta.Os bordos do sorriso con-
torcem-se de gula. 
Narrador:Queria cozê-lo em lume brando para preservar todo 
o sabor – conforme toda a gente sabia ela era uma cozinheira 
de requinte – e por isso… (a senhora regula o termostato – 
som do botão a rodar lentamente) regulou o termostato para o 
máximo.  
A senhora espera, satisfeita.Prende o sorriso ao avental. E dá 
uns passos na tijoleira de cerâmica. 
Narrador:Para não esturricar deixou-a ficar lá para além do 
tempo de cozedura.  
A senhora de sorriso preso ao avental dá uns passos na tijolei-
ra de cerâmica. O tempo passa. Ela dá passos na tijoleira. 
Volta a prender o sorriso se por acaso este se solta. Dá meia 
volta. Olha o assado. Dá passos. E pára. 
Narrador: Por fim… 
A senhora enche a cozinha toda com o seu sorriso, deixa que a 
gula lhe caia aos pés para lhe trepar pelas pernas acima e diri-
ge-se apoteoticamente ao forno. 
Narrador: Abriu inopinadamente a porta do forno… 
A senhora abre a porta do forno e é consumida. 
Narrador: E, claro, empurrou a travessa bem lá para o fundo. 
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A senhora é consumida pelo forno, que arrota os chinelos car-
dados com tecido florido. Fade-out no décor. Fica apenas a luz 
do narrador. 
Narrador:Quando os seus filhos, netos e bisnetos chegaram, 
cansados e esfomeados depois de um dia de trabalho, a sen-
hora tinha posto a cama cheia de pratos de aguardente e 
copos vazios com palhinhas para beber o bolo. Felizmente, to-
dos ficaram felizes pela reunião familiar. Então, a senhora e 
sua prole, todos dispersos no centro da cama, sorriram muito 
entre si enquanto comiam a aguardente. No final, suspiraram 
em uníssono e disseram:  
Gravação com muitas vozes, entre risos, tilintar de copos e 
ruídos de pratos e talheres: Falta-nos aqui qualquer coisa. 
 

Uma espera 
 

O ovo-mole e a couve-de-bruxelas aguardam uma consulta de 
medicina geral. Estão na sala de espera, sentados em cadeiras 
de escritório em pvc. O ovo-mole tem a forma de um pipo e ba-
lança um pouco sobre a franja da hóstia branca. A couve-de-
bruxelas está sentada muito direita, com o caule ortogonalmen-
te assente sobre o plano da cadeira. Há uma televisão ligada 
sem som suspensa na parede, uma mesa a meio da sala com 
revistas e uma secretária com uma empregada de rosto escon-
dido atrás do computador. Há uma grande janela numa parede 
por trás da televisão. 
Ovo olha para Couve. Couve olha para televisão que está liga-
da sem som. Ouve-se o som das teclas do computador. 
Ovo olha para Couve. Couve sente-se olhada, levanta-se e vai 
buscar uma revista cor-de-rosa que está sobre a mesa. Ovo 
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balança e olha para a Secretária. Secretária continua a escre-
ver ao computador. Ovo olha para a janela. Dia cinzento. 
Ovo olha para Couve. Couve suspira, sorri e abana as folhas 
superiores, de olhos presos na revista cor-de-rosa. 
Ovo olha para os pés que não tem mas gostaria de ter e balan-
ça. 
Couve dá um olhar de soslaio para os pés inexistentes de Ovo. 
Ovo olha para o dia cinzento, enquanto mexe numa dobra da 
sua hóstia excedente. 
Couve volta a olhar para a revista. A dobrazinha da hóstia parte 
e cai uma migalha sobre o caule da Couve. 
Ovo: Desculpe. 
Couve(sacudindo o caule): Não tem mal. 
Ovo olha para a Secretária, que trabalha no computador. Co-
uve olha, pela primeira vez, para o dia cinzento. 
Couve: Magoou-se? 
Ovo: Não. Porque é que pergunta? 
Couve olha para o Ovo. 
Couve: Como partiu um bocadinho de si… 
Ovo sacode-se. 
Ovo: É periférico. 
Couve: Pois.  
Couve volta a mergulhar na leitura da revista cor-de-rosa. 
Ovo: Sempre me intrigou porque é que temos de andar com is-
to se apenas necessitamos do nosso âmago. 
Couve olha para o lugar dos inexistentes pés do Ovo. 
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Ovo: Você, por exemplo, não precisa de revestimento. Está aí, 
um todo unívoco e essencial. Um organismo sintetizado e fun-
cional. 
Couve levanta o olhar para Ovo. 
Ovo: Peço desculpa, não queria incomodá-la. 
Couve dá um longo suspiro enquanto olha para Ovo. Couve 
volta o olhar para o dia cinzento. 
Couve: Na forma somos semelhantes. 
Ovo olha para dia cinzento. 
Ovo: Redondos. 
A Secretária faz uma chamada telefónica. 
Secretária: Olá querido! 
Couve: Não tem nada de que se queixar. 
Secretária: Não, hoje não. 
Ovo: Não me queixo, constato. 
Secretária: Mas já combinámos com a minha mãe. 
Ovo: Você é verde e eu sou branco. 
Couve volta-se para Ovo. 
Couve: Parabéns. 
Couve volta a ler a revista cor-de-rosa. 
Ovo: Porém… é contundente pensar que sou de um laranja 
quente por dentro. 
Couve encarquilha as folhas enquanto virauma página. 
Secretária: Já te disse que hoje não dá. 
Ovo tosse, olhando os pés que não tem. 
Secretária: Um beijo. 
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Ovo:E… 
Secretária: Amo-te. 
Ovo: Ainda outra diferença… 
Secretária ri-se. 
Ovo: Significativa… 
Secretária: Está bem… 
Ovo: Tenho a certeza de que você é saudável e está aqui ape-
nas para uma consulta de rotina. 
Secretária ri-se. 
Secretária: Oh… 
Ovo: Eu tenho altos valores de colesterol e diabetes. 
Secretária:Xau… 
Ovo: Mas sou docinho. 
Ovo olha para dia cinzento. Empregada desliga o telefone. Co-
uve continua a ler a revista cor-de-rosa. 
Couve: Cada um é como é. 
Ovo:Você é dura e eu sou mole. 
Couve pára de ler e arregala os olhos. Ovo levanta-se, pega-
lhe numa folha e inclina-se. 
Ovo: Ovo Mole. É um prazer conhecê-la. 
Couve tosse e fica arroxeada. 
Couve: Couve Piquena.  
Couve olha para a televisão, de olhar arregalado. Ovo levanta-
se e dirige-se para a janela que mostra o dia cinzento, rebolan-
do entre os móveis. 
Ovo: Tem ar de Couve Piquena.  
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Ovo olha para o dia cinzento. Couve continua a olhar para a te-
levisão. 
Ovo: Um dia conheci uma choucroute… 
Fade out. 
Nota: A Secretária é uma cenoura com rama. 
 

Uma fuga 
 

Um cato vermelho atravessa o palco a correr e desaparece. O 
cato olha sempre para os pés. 
Voz de corpo ausente: Um cato vermelho vivo corre sem vida 
nem amor. Não precisa de água. Pica.  
O cato volta a atravessar o palco, enquanto se ouve a voz. 
Voz de corpo ausente: O cato corre em busca de nada. 
O cato pára, continua a olhar para os pés e fala. 
Cato: Não preciso. Já a absorvi toda no início da vida, antes de 
começar a viver. Não preciso de água. Tenho-a cá dentro. (re-
começa a correr) As outras plantas precisam, mas eu não. 
O cato continua a correr, atravessando o palco de um lado ao 
outro várias vezes. Verte gotas de suor através dos picos. 
Voz de corpo ausente: Tenha cuidado. O cato vai a correr e 
você pode estar no seu caminho. Ele não é um piripiri, apesar 
de ser vermelho e picante. É um cato. 
O cato continua a correr atravessando o palco. Fade out. O ca-
to corre pela plateia, entre o público, com a iluminação ténue 
das saídas de emergência. Olha sempre para os pés e, se tem 
que esperar que alguém se levante, corre no mesmo lugar en-
quanto espera. Volta para o palco, em escuridão total. O 
espectáculo passa a ser apenas som. Ouve-se o passo de 
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corrida que vai relentando até parar. Respiração ofegante do 
cato. 
Cato:Não tenho necessidade nenhuma em ter necessidade al-
guma. 
Ouve-se o passo de corrida do cato novamente, como se re-
começasse a fuga. Repete as palavras que disse diminuindo o 
volume até serem inaudíveis. Vaiperdendo as forças e relen-
tando o passo. Cai com estrondo. 
 

* 
 

Março-Setembro/2012 
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Luís Mestre 
 
 
À MEIA-NOITE, ESTAREI PERDIDA PARA O MUNDO 
 
 

Adriana, vinte e um 
Patrícia, trinta e seis 

Um Homem, trinta e sete 
 
Um quarto de hotel. PATRÍCIA está sentada na cama com a 
cabeça metida nas mãos. ADRIANA encontra-se perto da 
janela, a olhar para o exterior através das cortinas. Elas 
nunca se olham, nunca se tocam e não têm consciência 
uma da outra porque estão no mesmo espaço mas em 
tempos diferentes. É tudo muito baço e lento. 
 
ADRIANA 
como é que nos apaixonámos? [silêncio] é horrível, não é? fica-
se tão vulnerável. com o peito e coração abertos. e a outra 
pessoa pode entrar dentro de ti e revolver-te por dentro. 
constróis todas essas defesas, constróis uma armadura que te 
cobre, protege de alto a baixo para que ninguém te possa ferir, 
e depois uma pessoa uma pessoa estúpida, igual a qualquer 
outra pessoa estúpida, atravessa-se na tua estúpida vida... dás 
um bocado de ti. não to pediram. fizeram um dia uma estupidez 
qualquer, como beijar-te ou sorrir-te, e a tua vida deixou daí em 
diante de ser tua. o amor faz reféns. entra dentro de ti. come-te 
e deixa-te a chorar no escuro, vai directo ao teu coração. dói. 
não é só imaginação. não é só mental. é uma dor de alma, uma 
dor real que te invade e te rasga e te parte. odeio o amor. [pau-
sa] como é que eu fui fazer uma coisa tão estúpida. como 
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como consegui ser tão estúpida? [silêncio] depois um dia, um 
dia acordas de manhã e não sentes nada. sentes um vazio. 
quase um vazio. e perguntas-te, como se não desejasses 
aquele momento, para onde foi aquele amor? toda aquela von-
tade, todo aquele desejo, aquela força que te parte e rasga. 
onde está? para onde foi? [pausa] e não sabes para onde. 
nunca sabes. de todas as vezes. sentes apenas que já lá não 
está. e voltas para a tua vida estúpida. para os dias estúpidos. 
uns atrás dos outros. até que alguém de novo faz uma estupi-
dez qualquer e começa tudo de novo. e pensas: não aprendi 
nada? [pausa curta] não. e todo aquele desejo que te rasga, 
volta. [pausa] agora estou aqui. neste quarto. neste quarto de 
hotel. à espera... [silêncio longo. Sorri levemente] sabes que... 
[interrompe-se. Pausa] eu sinto cada gota. cada gotícula. cada 
célula, um número infinito delas. sinto um dilúvio quando ele se 
vem cá dentro, dentro de mim. é uma torrente de forças, algo 
monstruoso o momento em que ele me agarra com os braços 
longos e fortes. quando me agarra pela cintura e me puxa para 
o corpo dele. [pausa] eu pertenço-lhe. todas as minhas células. 
[pausa] e eu quero pertencer-lhe. ser dele. e ele serve-se de 
mim. é com isso que o meu corpo vibra. todo o meu corpo vi-
bra. e com tudo isso, afasta-me de tudo. de todos. toda a 
minha vida converge para ele. para aquele momento. ele ven-
ceu-me. por isso quero-o. e agora estou aqui à espera dele. ele 
virá? [silêncio] lembro-me de todos os momentos. todos os 
momentos avassaladores, como se mais uma vez o olhar de-
le... ele estivesse aqui agora e o olhar dele atravessasse o meu 
corpo. recordo tudo, relembro tudo exactamente o que cada 
célula do meu corpo sente, sentia, como se ele estivesse aqui. 
perante mim. recordo cada momento, cada adereço, cada peça 
de roupa que vestia e que sabia que ele ia ver, olhar, analisar, 
enquanto o meu corpo era atravessado por aquela sensação. 
esta sensação. o que estará ele a fazer agora? quero-o aqui. 
comigo. não junto daquela mulher. a mulher. quero os nossos 
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jantares. as nossas noites na cama. (tivemos alguma vez al-
guma noite?) acordar de manhã e ele ali. os ombros grandes, 
fortes. os braços longos, fortes. as mãos a descansarem do 
meu corpo. para logo depois, assim que acordar voltarem para 
mim, para o meu corpo. que é dele. como é que nos 
apaixonámos? um beijo. o hálito, os lábios. um beijo estúpido. 
e logo ali, fiquei presa. refém. um único toque. um beijo e toda 
a minha armadura cai. para agora, tanto tempo depois sentir 
esta dor de alma, esta dor real que me rasga aqui, enquanto o 
espero. enquanto espero que deixe a vida dele, as coisas, a 
família, para me ter aqui. para o ter aqui. ele virá? 
 

[silêncio] 
 

PATRÍCIA 
sou meia mulher. apenas uma metade. perdi a outra metade. a 
culpa levou-ma. a culpa transformada em quisto, em tumor. no 
ventre, perto dele. levou metade de mim, do meu corpo de 
mulher. foram estes anos. todos estes anos. todas os dias, noi-
tes, em que eu dizia baixinho o nome. o nome dele. todas as 
madrugadas em que sussurrei e pensei nele e ao meu lado na 
cama o meu marido. no quarto ao lado, a minha filha que a cul-
pa não levou. meia mulher, culpada, estragada eu, apenas 
meia. metade. tu vens? será que me queres assim? [silêncio] 
fui eu. fui eu que... naquela tarde, naquela viagem de comboio 
fiz... cometi... fiz algo estúpido, aquela coisa estúpida. qualquer 
coisa e fiquei refém. a culpa toda minha. beijei-te. um beijo a 
um desconhecido. num comboio. e agora estou aqui perdida. 
como pude deixar que isto acontecesse? [silêncio. Olha na di-
recção da janela] o nevoeiro lá fora. como se estivéssemos 
num canto escondido da cidade. no banco de trás do meu carro 
e o nevoeiro de novo lá fora. a esconder-nos. a esconder-me 
perante os olhares que me trazem a culpa. a culpa de te ter. 
por te ter. por te querer. e depois do nevoeiro, o teu cheiro, o 
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teu corpo que carregava pela noite e pela cama. um corpo es-
tranho a meu lado. o corpo do meu marido. que eu desejava 
que fosse antes o teu. todas aquelas noites em que pedi que o 
nevoeiro entrasse no meu quarto, envolvesse o quarto e o teu 
corpo aparecesse ali ao lado do meu. e depois dizer-te bai-
xinho: sou tua. toma-me. [pausa] como se faz desaparecer um 
corpo? que não se quer? que não se conhece. para onde? co-
mo se faz aparecer um outro corpo pelo nevoeiro? pela noite 
escura? [pausa] e agora esta cama vazia com apenas o meu 
meio corpo. meio corpo culpado que sussurra pelo teu. onde 
estás? [pausa] com quem estás? [silêncio] estou aqui. [pausa 
curta] espero-te. perdi tudo. abandonei tudo. para vir aqui. estar 
aqui à tua espera. pergunto-me. pergunto-te: vens? vens aqui 
tomar conta do meu meio corpo? desta metade que ter quer? 
 

ADRIANA 
nunca quis ser a outra. a tua amante. aquela que te beijava 
com o olhar do outro lado dos foyers dos teatros. (e o meu cor-
po tremia com o teu.) nunca quis entrar nos cinemas, na sala 
escura, já depois do filme ter começado. para te ter ao meu la-
do. (para estar do teu lado.) [pausa] onde estás agora? com 
quem? [pausa] sabes que te espero aqui. vem cá e faz-me 
qualquer coisa estúpida de novo. 
 

PATRÍCIA 
sinto tanta culpa. consome-me a metade que me resta. [pausa] 
ouves? parece-me ouvir o mar. as ondas a bater. (foi o nevo-
eiro que o trouxe. para perto de mim.) mas estamos tão longe 
da costa. tão longe um do outro. espero-te aqui, neste quarto. 
nesta noite. porque sei que amanhã não virás. espero-te. 
 
ADRIANA 
não aguento estar com os outros. só quero estar contigo. a sós. 
contigo. sem mais ninguém à nossa volta. por isso vim para 
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aqui. para estar contigo. aqui. e agora tu. faltas tu. 
 

PATRÍCIA 
o dia termina. já é noite. a última noite. porque sei que amanhã 
não virás. amanhã, estarei perdida para o mundo. 
 

[um enorme silêncio durante o qual, em momentos diferentes, 
ambas olham para a porta do quarto. nada acontece.] 
 

ADRIANA canta tristemente 
à meia-noite.  
eu acordei  
e olhei para o céu.  
mas de todas as estrelas  
nenhuma me sorriu  
à meia-noite.  
 

à meia-noite,  
eu pensei nos sombrios espaços infinitos  
mas nenhum pensamento luminoso  
me trouxe consolação  
à meia-noite.  
 

à meia-noite,  
eu tomei atenção  
aos batimentos do meu coração;  
e uma dor aguda  
atravessou todo o meu ser  
à meia-noite.  
 

à meia-noite,  
eu travei a batalha,  
ó humanidade, do teu sofrimento.  
mas eu não a pude decidir  
com todo o meu poder  
à meia-noite. 
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à meia-noite,  
o meu poder  
nas tuas mãos entreguei!  
na morte e na vida  
tu és a sentinela  
à meia-noite! 
 

[silêncio] 
 

PATRÍCIA canta 
eu estou perdida para o mundo  
com o qual desperdicei muito tempo,  
e há tanto que ele nada recebe de mim  
que pode bem pensar que estou morta!  
 

mas não me importo nada  
se ele me crê morta,  
eu também nada posso dizer contra,  
porque na realidade estou morta para o mundo.  
 

eu estou morta para a sua agitação,  
e descanso numa tranquila região!  
eu vivo, só, no meu paraíso,  
no meu amor, na minha canção! 
 

[segue-se um outro silêncio, muito longo. Ouve-se o som de 
chaves na porta. Pausa. A porta abre-se e UM HOMEM entra 
com uma pequena mala de viagem. Ele não reage à presença 
de PATRÍCIA e ADRIANA porque não tem consciência delas. 
Elas observam-no. UM HOMEM coloca a mala em cima de ca-
ma, abre-a e começa a arrumar alguns objectos. Escuro lento.] 
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Helder Wasterlain 

 
 
JÁ ESTEVE MAIS LONGE 
 
 
 

Um casal de namorados sentados lado a lado numa esplanada. 
Na mesa dois copos de pé alto com vinho branco, uma placa 
de xisto com sortido de queijos, uma faca e uma pequena cesta 
de verga com oito fatias de pão. São quatro da tarde. Está ca-
lor. O prédio alto e envidraçado a negro que se encontra à 
direita protagoniza uma sombra agradável, fresca e moderna 
sobre o casal. 
 
H é Homem. M é Mulher. 
 
Inspiram. 
M – Sábado. Parece que o corpo sabe qual é o dia da semana. 
H – Achas que consegue? 
M – Não. 
H – O que começa mal já não se endireita. 
H. bebe. 
H – Vai ter que começar do zero. 
M – Gostas daquelas botas? 
H – É uma moda, vai passar. 
M – Se eu comprasse umas iguais? 
H – Acho que íamos ter que começar do zero. 
M – Eu sei que tenho as pernas finas, mas aquelas botas tal-
vez dessem para disfarçar. 
H – É provável. Na rua, para os outros. Talvez. 
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M – Repara. 
H – Estou a ver. 
M – Está mais longe do que estava antes. 
H – Não percebo esta moda dos bigodes. 
M – Àquele até que não lhe fica mal. 
H – Não vale a pena passar tanto tempo a falar mal das coisas 
se depois essas mesmas coisas, anos depois, se tornam mo-
da. 
M – Não eras tu que querias umas sapatilhas como aquelas? 
H – Sim, era, mas já desisti. Já há muita gente a usá-las. 
M. bebe. 
H – E se eu deixasse crescer o bigode? 
M. sem olhar para H. 
M – Tens uma cara muito estreita. Acho que não te ia ficar 
bem. 
H – Não te iria incomodar? 
M – Achas que é agora? 
H – Foi o que mais me fez impressão quando o meu pai mo-
rreu. Parecia que a única coisa que respirava era o bigode. 
M – Assim não vai lá. 
H – É incrível. 
M – Aquela não é a tua colega de trabalho? 
H – Quem? 
M – Já passou, mas parecia mesmo. 
H – Talvez. 
M – Disseram que hoje ia chegar aos 34º. 
H – Não deve estar longe. 
H. bebe. 
H – É de aproveitar. 
M. bebe. 



 
73 

M – O que é que vamos fazer a seguir? 
H – Não sei. O que é que te apetece fazer? 
M – Queres sair daqui? 
H – Acho que não, e tu? 
M – Na verdade até queria estar longe daqui, mas está muito 
calor para querer alguma coisa. 
H – Isso quer dizer o quê? Que vamos ficar? 
M – Acho que sim. 
M. bebe. 
H – Se pudesses estar noutro lugar onde é que estarias? 
M. tira o maço de tabaco do bolso esquerdo das calças. 
M – Já fumaste quantos hoje? 
H – É o segundo. Eu sei que estou longe de deixar de fumar. 
M – Compraste esse maço quando? 
H – Na quarta. 
M – Já vai na terceira tentativa. 
H – Mas está melhor. 
M – Sim, mas ainda longe. 
H – Querias estar onde? Não respondeste. 
M – Estou bem aqui. Sonhar com outros lugares não te põe 
nesses lugares nem tão pouco faz com que esses lugares 
existam verdadeiramente. Agora estou aqui e tenho quase a 
certeza que ninguém, neste preciso momento, desejou estar 
aqui. Aposto que preferiam estar em frente ao mar nalguma 
ilha paradisíaca. Aqui sei que tenho espaço, talvez noutro lugar 
não tivesse. 
H – Sinto-me bem aqui contigo. 
H. bebe. 
H – Nunca foste muito sonhadora. 
M – Não. 
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H – É uma perda de tempo. 
M – Já experimentaste algum? 
H – Não. 
M. pega na faca, corta um pedaço de queijo, coloca-o em cima 
do pão e come-o. 
H – Se não fosse aquele prédio já tínhamos derretido. As árvo-
res não fazem melhor serviço. 
M. mastiga e acena com a cabeça como quem concorda. 
H – Eu gosto de sonhar, tu sabes disso. Gosto mais de sonhar 
do que pensar. Já não sei onde li isto mas quem sonha muito 
não pensa tanto e vice-versa. 
M – Fui eu que te disse isso. 
H – Foste? 
M – Sim. 
H – Já não me lembrava. 
M – Tens muito essa mania de achares que leste coisas quan-
do na verdade fui eu que as li, que as disse ou que as vivi. 
H – Não faço por mal. 
M – E também já reparei que fixas mais o que os outros dizem 
do que aquilo que eu digo. 
H. olha pela primeira vez para M. 
H – De onde é que vem essa agora? 
M. olha pela primeira vez para H. 
M – São coisas que me incomodam. 
H – Sim, eu sei, isso já percebi, mas porque é que achas que 
este é o momento para me despejares essas coisas? 
M – Porque quando há qualquer coisa que me incomoda não 
consigo guardá-la por muito tempo. O que tenho para dizer, di-
go logo. 
H – Certo, mas porquê agora? É isso que estou a tentar 
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perceber? 
M – Porque depois pode ser demasiado tarde e eu posso já es-
tar longe. 
H. deixa de olhar para M. 
H. bebe. 
M – Não faças agora a cara de amuado porque não é preciso. 
Prefiro dizer-te aquilo que sinto para depois não ser acusada 
de não o ter dito. 
H – Eu juro que já não me lembrava que tinhas sido tu... 
M – O problema é que nunca te lembras, mas se fosse outra 
pessoa já te lembravas. 
H – Estamos longe do problema. 
M – Não creio. Se queres que te diga acho que o problema é 
precisamente este. 
H. bebe. 
M – Mas deixa, esquece, continua lá a sonhar com outros luga-
res e a inventar histórias que não viveste. 
M. volta a corta mais um pedaço de queijo, coloca-o em cima 
do pão e come-o. 
H – Até quando? 
M. mastiga. 
H – Acho que nunca estivemos tão perto. 
M – Sim, também acho. 
H – E o que é que posso fazer? 
M – Estares mais atento e deixares de sonhar tanto. 
H. olha para M. 
H – E se eu fizer isso, depois, o que é que fica de mim? 
M. bebe. 
M – Fica o essencial e o acessório desaparece. 
H. fica contemplativo. 
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H – E tu ficarias na mesma... 
M – Se tiveres alguma coisa a apontar-me, alguma coisa que te 
incomode, e se eu achar que tens razão então posso mudar. 
Tens alguma coisa? 
H. fica calado. 
M – Logo vi. 
M. bebe. 
M – Estás longe. Em que é que estás a pensar? Partilha comi-
go. 
H. permanece em silêncio a olhar pensativamente para o 
prédio alto. 
H – Estou a pensar no interior daquele prédio. A esta hora deve 
estar vazio. Computadores desligados, papéis arrumados, as 
costas das cadeiras encostadas às secretárias, gavetas fecha-
das à chave, fotografias da família ou dos amigos coladas aos 
biombos, souvenires e postais das viagens dos colegas, um 
verdadeiro silêncio burocrático carimba neste momento todo o 
edifício. 
M. bebe e continua a olhar para o prédio. 
H – Pim! Oitavo andar. A porta do elevador abre-se. É apenas 
o segurança a fazer a ronda. 1m e 70, magro, cabelo castanho, 
farda preta, botas pretas, número 39, a cada passo ouve-se o 
som metálico do enorme molho de chaves que traz pendurado 
à cintura, o que lhe dá o aspecto de um vitelo a pastar pacho-
rrentamente na pradaria. Tlic! A caneta electrónica lê o código 
de barras. O segurança dá meia volta, entra no elevador e se-
gue para o andar superior. Ser segurança neste momento é 
isto: uma caneta electrónica que lê um código de barras e é 
esse código de barras que diz que está tudo bem, que não há 
ninguém no edifício, que tudo está seguro. 
M – O código de barras não serve para isso. O segurança é 
obrigado a passar de quatro em quatro horas por aquele código 
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de barras para que a central confirme que ele está a fazer a 
ronda. 
H – Como é que sabes? 
M – Porque no meu escritório fazem o mesmo. 
H – Então sabes do que estou a falar? 
M – Perfeitamente. Continua. Ainda não percebi onde queres 
chegar, mas continua. 
H. bebe. 
H – Nesse mesmo oitavo andar, por onde o tal segurança aca-
bou de passar, estão afinal duas pessoas fechadas num 
gabinete, em silêncio. Ela tem cabelos encaracolados, olhos 
castanhos, grandes, lábios grossos, cintura fina, lenço de seda 
creme ao pescoço, Hermes, vestido a condizer, uma grande 
racha até à coxa, deixando entrever as ligas da mesma cor so-
bre as pernas finas e, para rematar, uns sapatos pretos de 
salto alto, marca Ferragano. Ele é mais novo que ela, cabelo 
louro, alto, magro, usa óculos de massa pretos, olhos azuis, 
mãos médias, no pulso direito duas pulseiras dos dois festivais 
por onde passou este Verão, ao pescoço um fino fio de ouro, 
oferta da avó, tronco depilado, sapatilhas brancas, calças de 
ganga de marca, camisa vermelha da Lacoste e, ao contrário 
da mulher, não trouxe nenhumas cuecas especiais para o oca-
sião, apenas uns modestos boxers brancos da Calvin Klein. 
Marcaram encontro no escritório. Ela é advogada de sucesso, 
ele um simples estagiário, bom aluno, gosta de surf, de ir ao 
ginásio e só fuma ao fim-de-semana quando sai com os ami-
gos. 
M. olha para o relógio. 
M – Dentro de alguns minutos ela terá o primeiro orgasmo na 
mesa do escritório. Ele vai conseguir aguentar-se. Ela terá ain-
da mais dois orgasmos, até ele não conseguir mais e 
finalmente vir-se. Ela estará suada, ele exausto, mas confiante 
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e orgulhoso por se ter portado tão bem. Por isso, ele terá moti-
vos para sorrir. Até talvez se recordará da sua actual namorada 
e de como fazer sexo com ela é um momento tão chato e con-
vencional. Trinta minutos de bom sexo pensará ela. Ao pensar 
nisto ela abrirá os lábios, como quem morre de sede, e pen-
derá a cabeça para trás. Ele dar-lhe-á um prolongado beijo no 
pescoço. Ela arrepiar-se-á. 
M – Vou à casa-de-banho. 
H – Não espera. Fica mais um pouco. Não tires já. Aproveita o 
momento. Relaxa. Dirá ela. 
M – Já acabaste com o teu devaneio? 
H – Foi precisamente há uma semana, a esta hora, ali, naquele 
edifício que agora nos faz sombra, que tudo aconteceu. 
M. levanta-se enfadada. 
H – Olha! 
M. vira-se para trás e olha-o. 
H – Finalmente conseguiu estacionar. 
M. olha para o carro, que estava desde o início a tentar esta-
cionar, e entra no café. 
H. bebe. 
H – Traga-me a conta, por favor. 
Empregado – Aqui está. 
H – Obrigado. Já agora tem uma caneta que me empreste? 
Empregado – Aqui está. 
H – Obrigado. 
H. escreve nas costas do recibo. 
H. deixa a caneta atravessada sobre o recibo, levanta-se e vai 
embora. 
M. chega, vê o recibo e lê a mensagem. 
“O segurança fui eu. Tlic!” 
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Diones Camargo 

 
 
TERESA E O AQUARIO 
 

 

EU NÃO 
Eu não sou Teresa. Eu não existo neste lugar, nem sou 
reconhecível fora daqui. A superfície áspera de uma parede 
não é como eu. Não sou assimilada pelo espanar descuidado 
das suas mãos, e enquanto ela foi erguida com fibra e cimento, 
eu me desfiz em mergulhos eternos. 
Não há o que possa me definir, mas se pra você eu tiver que 
ser qualquer coisa, então que eu seja um animal que morde o 
próprio rabo, pois assim serei e não serei ao mesmo tempo. E 
quando você tentar me capturar eu já terei sumido. Terei abo-
canhado o meu rabo e me devorado inteira, desaparecendo 
daqui pra logo reaparecer em outro lugar. 
Eu não sou mensurável. Minha natureza indizível me faz mais 
leve que o próprio silêncio do qual sou feita. Se sou alguma 
coisa, talvez eu seja o suor das labaredas infernais; monstro 
marinho adormecido no abismo; chumbo derretido descendo 
pela garganta; máscara de rituais de feitiçaria; som de lâmina 
retalhando o ouvido; símbolos satânicos de livros ancestrais; 
baba sulfúrica das três cabeças de Cérbero; erupção vulcânica 
corroendo o fígado; veneno de doze serpentes do Nilo... 
Meu gosto, meu cheiro, minha voz – nada em mim é familiar. 
Mas se por algum descuido eu vier a ser, somente na mistura 
venenosa do ópio dos xamãs é que farei algum sentido. Mas 
eu nunca me descuido. Eu nunca durmo, nem nunca acordo.  
Eu não sou Teresa. Eu não sou uma parede. Eu não sou você. 
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INVERNO 
Alguém entra. O outro está sentado, com a cabeça entre as 
mãos.  
O OUTRO– O que você está fazendo aqui? 
ALGUÉM– Vim te explicar porque ainda não parti, como tu 
vens esperado esse tempo todo.  
O OUTRO– Qual o sentido disso, de qualquer forma?  
ALGUÉM– Eu quero estar aqui quando tiver a certeza de que 
não te amo mais. Quero estar nesta sala, como agora – hoje ou 
daqui a mil noites – e saber pra sempre que tudo o que eu sen-
tia por ti se foi. Que essa névoa que você afogou dentro de 
mim se dissipou. Quero ser a imagem congelada do teu deses-
pero quando eu finalmente me virar e partir. Olhar pelo canto 
do olho, numa esquina qualquer da cidade, e te ver abrir a bo-
ca, hesitando entre me pedir pra ficar ou engolir um whisky 
pesado pra esquecer quem eu fui aqui. 
O OUTRO– E quem te garante que isso vai acontecer? 
ALGUÉM– Um dia. Seja pela minha vontade ou pela tua, 
porque tudo o que fizemos juntos, fizemos tu e eu, e se tu 
insistes em me lembrar disso, eu te concedo esta visão que faz 
tudo parecer mais cruel dessa esquina onde tu já te encontras.  
O OUTRO– É noite. Preciso dormir.  
ALGUÉM– Então lembra sempre que aqui começa o nosso fi-
nal: se não parto agora é porque antes vou te desamar até te 
perder no primeiro café, como um guarda-chuva largado num 
dia de sol, sem nenhuma utilidade senão a de ser esquecido 
pra sempre. (sai) 
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OUTONO 
Você me perguntava sobre a ironia da vida. Pois bem. Esse é 
um assunto delicado. 
Aqui estou eu, longe de tudo, cercado por quatro paredes 
ásperas que me sufocam. Minha procura é infinita, porém os 
meus encontros com as coisas que procuro não têm gerado 
nada além de mais e mais aprisionamento. Minha batalha é 
contra esse instinto que me corrói. Essa gota de cinismo que 
pulsa debaixo da pele e salta, em espasmos regulares.  
Foi noticiado recentemente que uma jovem foi assassinada pe-
lo ex-namorado no momento em que saía de uma academia na 
zona leste. 
Se eu me sentisse próximo o suficiente, talvez pudesse esque-
cer.  
A garota já havia prestado ocorrência à polícia alertando para o 
comportamento violento do rapaz. 
Mas não. Eu estou longe. Longe das ciudades, longe dos 
mares. Não há como definir este imenso vazio. É uma espécie 
de não estar, e frente a isso as palavras têm pouco a oferecer.  
Naquela noite, pouco antes de deixar a academia, ela trocou 
algumas palavras com a dona do estabelecimento. 
Palavras importam muito pouco quando o que se vê é apenas 
uma série de acontecimentos sucessivos que não se encaixam. 
A garota gabou-se do quanto sua dedicação aos exercícios 
vinha mostrando resultados.  
 Talvez numa era primordial esta percepção misturada das 
coisas servia pra garantirmos a nossa sobrevivência.  
Em retorno, a dona da academia fez elogios quanto à perfeição 
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do seu corpo, o que deixou a jovem satisfeita. E então ela saiu, 
sorridente. 
De qualquer forma não garantiria nada além do que essa coi-
sinha terrivelmente vulgar...  
Instantes depois ouviu-se os  tiros do lado de fora. 
...chamada a sobrevivência.  
Quando o barulho cessou, todos correram pra rua e foi então 
que a avistaram. 
Porém, repudiar a mim mesmo seria o mesmo que repudiar a 
cultura que me criou e isso eu ainda não posso fazer. 
Ela estava caída, com o rosto contra o chão e o peso do corpo 
sobre os braços retorcidos. 
Seguir e ser, esta é a virtude daqueles que não souberam es-
colher. Minha ilusão é frágil e as forças que a corrompem são 
impiedosas. 
Ela fora alvejada por seis tiros. 
Minha família encontra-se toda no tampo de carne que salta 
quando, num descuido, o fio invade a minha pele e acaricia ca-
da uma das etapas da minha epiderme.  
Teve o tórax, o abdome e o rosto perfurados. Meses de esfor-
ços perfurados e jogados ao chão. 
Não sou adepto do sangue, não é isso. Mas é que eu trago 
dentro de mim uma pústula de cinismo e contra isso nenhum 
homem é calmo o suficiente. 
E aí está. Uma notícia de jornal. Nada mais prosaico, porém 
nada mais eficaz para provar que a ironia – assim como deus, 
pra alguns – está em todas as coisas.  
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ESQUECIMENTO 

Estou a 5 minutos de um colapso. Eu sei, eu sinto isso. Não 
consigo explicar, mas sinto. 
Ela é silêncio enfadado. Quando a conheci ela tinha aquele ar 
de enfado com todas as coisas da vida. Não era planejado. 
Talvez no início fosse premeditado, mas ela deve ter passado 
tanto tempo fazendo isso que agora lhe soa como uma segun-
da natureza.  
Preciso sair desta cidade. Não há mais nada a se fazer por 
aqui. Talvez mais uns drinks, uma ou duas trepadas e chega.  
E ela é incrivelmente linda. Porém, sempre me pareceu que ela 
está travando uma incessante batalha com essa qualidade, 
talvez porque a beleza dela, assim, visível a todos, insiste em 
contradizer qualquer sinal de uma provável insatisfação mais 
profunda. Uma insatisfação consigo mesma, desde sempre. 
Desde que se viu no espelho pela primeira vez e só o que con-
seguiu fazer foi se entediar profundamente . 
Há pouco valor em cada um dos anos que tenho vivido até 
aqui, e mesmo que isso te ofenda, é exatamente isso o que eu 
sinto.  
O silêncio tem acompanhado as minhas noites, numa batida 
lenta e inexpressiva, como se perscrutando todos os cantos da 
minha vida. Sem saber o porquê ou o que estou procurando, 
eu continuo através desse silêncio até que um estrondo 
irrompa em meus ouvidos e das minhas orelhas escorra o 
sangue quente que me libertará.  
Não quero mais ouvir. Quero ser inexistente para qualquer 
pessoa. Preso em meu universo de insônia, não há mais nada 
que eu deseje, exceto o silêncio e o esquecimento.  
Você já cravou suas unhas no desespero de uma hipótese até 
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sentir a pele da certeza ceder? Numa dessas noites intermi-
náveis eu me peguei perfurando a camada rochosa do meu 
desamparo – que foi a única coisa que você me deixou – e fui 
arrancando pedaços de represas, engarrafamentos, usinas 
nucleares e todo o tipo de lixo que se acumulou no meu 
caminho até aqui e vi o passado emergir em coágulos 
pulsantes, como algas marinhas dançando sobre os meus 
pulsos. Imóvel, sentindo o meu rosto descolar do meu crânio 
como uma máscara que quer partir, o som lá fora havia cessa-
do e apenas um gosto amargo de tempo amortecido me subia 
pelas narinas. Depois ele voltou e então, numa rebeldia triunfal, 
empurrei de volta tudo aquilo que vazava de mim e lambi meus 
braços com a mesma devoção de um cachorro esfolado que 
cambaleia perdido numa autoestrada. E então adormeci e son-
hei. Vi a certeza saltar como um ladrão e cravar suas garras no 
pescoço escorregadio da hipótese, e vi sangrarem algas que 
dançavam ao contrário e cachorros impiedosos acidentando 
automóveis. E nessa noite eu entendi que o passado não 
significa coisa alguma, nem silencia o urro constante do 
desespero que mora na nossa consciência. 
 
 

PARA UM AMOR CASUAL 
Uma carcaça imóvel, sem conseguir sair deste lugar onde você 
me deixou, sem saber como reagir ante a esse teu desespero 
de existência – uma existência pra além de mim. Um desespe-
ro de incompreensão e egoísmo. Se tu soubesses quantas 
noites passei em claro tentando te compreender ou se 
chorasse ao perceber quantas vezes eu sorri e fingi estar tudo 
bem, mas por dentro uma mão elétrica me movendo, 
perguntando por que eu continuo aqui, por que não me afasto 
antes que a minha sorte seja mais amarga. O que ainda posso 
esperar se tudo o que você me deu até aqui foram apenas 
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coisas que eu imaginei serem tuas, mas que sempre foram o 
meu desejo em ti? Tu nunca me compreenderás, mas não por-
que eu não esteja disposta a me fazer compreensível. Tu 
nunca o farás porque não é da tua natureza olhar pra dentro de 
ti mesmo. E se tu observas apenas o que está fora é porque é 
lá que as coisas fazem sentido dentro de ti. E é talvez lá, no lei-
to sombrio do desamparo, que o teu desespero enfim desaba e 
adormece todas as noites. 
 
 

“OUSE” 
Quando tu me procurou e me guardou junto a ti eu nada havia 
estranhado. Quando me recolheu do chão – que antes era o 
meu lar – e me acariciou entre teus dedos e então pedaços de 
mim passearam na imensidão da tua pele, eu pensei que fazias 
aquilo pra me proteger. Hoje eu sei que não era essa a tua in-
tenção. E se agora estou aqui, exilado na imensidão, é porque 
a ti interessava o peso do meu corpo dividido nos teus bolsos, 
pesando sempre, como é da natureza dos que creem. E foi por 
acreditar em ti que me expandi em montanhas e assim, mais e 
mais, vim te arrastando pro olho negro dessa prisão abissal 
que é agora a minha casa.  
Eu flutuava num desespero de retorno e tu me puxava nos teus 
bolsos (o delicado aceno da loucura), e enquanto descíamos, 
cada vez mais submersos no abismo gelado, os meus 
pensamentos vagueavam por segredos úmidos e paradoxos de 
mortalhas. E aqui estou eu: pedra silenciosa jorrando ressenti-
mentos, esperando que um dia alguém encontre esta garrafa e 
transmita a você, do modo mais fiel possível, esse meu lamen-
to das profundezas. 
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PONTO FINAL 

 

Eu sou espaço. 
Ponto. Vírgula, ponto. Ponto. Vírgula, vírgula, ponto.  
Espaço. 
Vírgula, vírgula, vírgula, ponto. Ponto. Vírgula, ponto. 
Espaço. 
Ponto. Ponto. Vírgula, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e 
vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto 
e vírgula. Ponto e vírgula. Reticências. 
Espaço. 
Vírgula, vírgula, travessão, ponto. Vírgula, ponto. Ponto. Vírgu-
la, ponto.  
Espaço. 
Ponto. Ponto.  
Espaço. 
Ponto final.  
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Hudson Andrade 

 
 
EU TE AMO, TE AMO, TE AMO 
 

Para minha mãe.  
Ler ao som da canção homônima de Roberto Carlos 

 

UM, OUTRO 
 

A sala de um pequeno apartamento. Numa mesa, Um 
escreve cartas em voz alta. 
 

UM (carta primeira) – Tanto tempo longe de você. Queria ao 
menos lhe falar. Gostaria que me respondesse. Mas você ape-
nas diria que eu devo seguir em frente, que eu devo viver 
minha vida, que eu preciso me libertar dessa obsessão mórbi-
da por você. Apenas diria que eu deveria enterrá-lo no 
passado. Eu enterrei você no meu passado, mas não como se 
enterra alguém que em alguns anos esquecemos onde fica a 
sepultura e até mesmo o cemitério. Eu enterrei você como 
quem enterra uma faca na própria coxa. Sabemos que vai doer 
muito. Sabemos que vai sangrar bastante. Sabemos que difi-
cilmente vamos morrer... 
UM (carta segunda) – É engraçado como eu conheço você 
melhor agora que estamos separados. Seu perfume favorito, a 
comida predileta, pra que time você torce. E eu nem sabia que 
você gostava de futebol! A impressão que fica é que quando 
duas pessoas estão juntas elas são alguma coisa que uma 
quer que a outra veja e não o que ela realmente é. E a palavra 
que os casais mais usam é sinceridade. Falamos tanto que não 
traímos, mas enganamos um ao outro todos os dias... 
UM (carta terceira) – Eu não sei por quanto eu tenho ainda que 
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esperar que você me mande uma resposta, porque sim, eu es-
pero uma resposta. Somos dois adultos, somos civilizados, 
somos dois sujeitos maduros e podemos perfeitamente falar e 
conviver como pessoas adultas, civilizadas e maduras que so-
mos. Mas você não me responde. Bloqueou seu e-mail, não 
recebe minhas chamadas, não retorna as mensagens de voz, 
de texto. Agora são as cartas que já não adiantam mais. Acre-
ditas que a moça do correio aqui da esquina ri de mim quando 
eu chego com mais uma carta? Que direito ela tem de rir de 
mim? Reparei que ela tem uma aliança no dedo direito. Uma 
aliança fininha. Vai ver nem é de ouro, só banhada. E ela se 
julga tão superior. Até que aquela aliancinha mude de dedo 
ainda vai rolar muita água por baixo da ponte e até na porta da 
igreja se desmancham casamentos. Ela que abaixe aquele to-
pete! Mas como eu ia dizendo... 
Tocam a campainha. Um fica sobressaltado e por qualquer mo-
tivo, esconde o que estava escrevendo numa pilha de revistas. 
Caminha até a porta e volta pra mesa. Ensaia sentar e levanta. 
A campainha soa insistente. Vai até a porta novamente. Olha 
pelo olho mágico e se anima. Arruma-se, verifica o hálito, en-
saia umas duas ou três caras de surpresa e finalmente abre a 
porta. 
UM – Você por aqui?! 
OUTRO – Posso entrar? 
UM – Claro. Entra! Por que é que o porteiro não interfonou? 
OUTRO – Ele interfonou uma dezena de vezes. Como você 
não atendia ele me deixou subir. 
UM – Acho que eu estava distraído. Entra! 
(O Outro entra com uma caixa nas mãos). 
OUTRO – Obrigado. (Olha em torno.) Você pintou? Mudou os 
móveis? Tem alguma coisa diferente. 
UM – Não mexi em nada. Era você que sempre fazia isso, lem-
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bra. Quase toda semana mudava os móveis de lugar e se eu 
deixasse pintava o apartamento todo todos os meses. 
OUTRO – É bom mudar! 
UM – Sei. (Percebendo a caixa nas mãos do outro, algo nervo-
so.) O que é isso aí? 
OUTRO – Ah, claro. São umas coisas que eu trouxe... que eu 
queria... que eu vim devolver... 
UM (Choroso) – Não, por favor. Não faz isso, não! São coisas 
que eu dei pra você... Não são importantes? 
OUTRO – São, claro que são. Quer dizer, foram importantes 
num determinado contexto... quando eu as recebi. Antes que 
nós... você sabe... Mas agora... 
UM – Mas agora...? 
OUTRO – Agora são um peso. 
UM – Um peso?! 
OUTRO – É. Peso. Lastro. Como o dos balões, sabe? 
UM – Balões?! 
OUTRO – É! Aqueles grandes, coloridos, com uma cestinha... 
UM – Eu sei o que são balões. Quero saber o que uma coisa 
tem a ver com a outra. 
OUTRO – Quando o piloto desses balões precisa subir mais al-
to, precisa voar pra longe, ele solta os lastros. Acho que são 
sacos com areia. E isso faz os balões subirem. 
UM – E você quer subir? Voar pra longe? Pra longe de mim! 
OUTRO – O que eu quis dizer é que essas coisas agora que 
nós não estamos mais juntos parecem... 
UM – Pesos! 
OUTRO – Tá. Esquece os pesos. É como comida que sobra e 
a gente põe na geladeira. Fica ali um dia, dois, uma semana, 
mas acaba estragando do mesmo jeito e quando você vê a ge-
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ladeira está com um cheiro insuportável e... 
UM – Você realmente acha que está melhorando as coisas? 
OUTRO – Não, né? 
UM – Não! 
OUTRO – Desculpe! 
UM – Tudo bem. Sensibilidade nunca foi o seu forte. 
OUTRO – Eu sou um cara sensível, sim. Muito até. Eu só não 
fico por aí... 
UM – Demonstrando! 
OUTRO – Isso. É que as pessoas não entendem. 
UM – Eu conheço de cor e salteado todos os seus pontos de 
vista, meu querido, e não acho que tenha sido para discuti-los 
que você veio aqui com essa caixa de sacos de areia e restos 
fedidos de comida embaixo do braço. 
OUTRO – Você está exagerando! 
UM – É verdade. Eu sempre exagero. Eu sou a bichinha louca 
que dá vexame quando roubam nossa vaga no estacionamento 
do shopping e eu sou a bichinha que chora porque o mocinho 
morre no final do filme. 
OUTRO – Eu nunca chamei você de bichinha! 
UM – E também nunca me defendeu quando me chamaram. 
Mas tudo bem. Isso é passado não é mesmo e eu devo en-
terrar você no meu passado! 
OUTRO – Escuta... 
UM – O que é que você trouxe aí? 
OUTRO – Claro... Deixa eu ver... 
UM – Tudo o que eu dei pra você está aí?! 
OUTRO – Basicamente... 
UM – Cinco anos das nossas vidas couberam numa caixa de 
papel A4? 
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OUTRO – Para mim não adianta tanta coisa sem... sem você. 
Sei lá! 
UM – Tudo bem. Vamos ver o que temos aqui! Olha só o CD 
que eu lhe dei no seu aniversário! 
OUTRO – É. Na verdade você ouvias mais do que eu. Sei até a 
sua faixa preferida... a quinta! 
UM – Na verdade era a sétima! 
OUTRO – Sétima?! Como assim a sétima?! Você sempre me 
pedia pra repetir a quinta! 
UM – É que a quinta era a sua faixa preferida... queria que 
você ficasse feliz... A outra... sabe como é, baladinha... Não faz 
meu gênero! 
OUTRO – Bem que eu desconfiava que... 
UM – E olha só o livro que eu lhe dei no nosso aniversário de 
dois, não, três anos. Do livro você gostava, não? 
OUTRO – Gostava! 
UM – Gostava? 
OUTRO – Gosto. Eu gosto desse livro. Na verdade eu amo es-
se livro. Esse é meu escritor favorito! 
UM – Então toma. Leva de volta! 
OUTRO – Não. Melhor, não! 
UM – E por que não?! Aquele lance dos lastros, da areia, dos 
restos de comida? 
OUTRO – É... Isso mesmo. Vim pra nós resolvermos tudo isso. 
UM – Nós resolvemos tudo e você leva o livro do seu escritor 
favorito de volta. Ou melhor, eu lhe dou agora. Você devolveu, 
é meu de novo e eu faço com ele o que eu quiser, certo? E 
quero dá-lo a você, o meu mais novo melhor amigo! 
OUTRO – Melhor amigo?! 
UM – Podemos ser amigos, não? 
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OUTRO – Claro!... Sim... Acho que sim... Tá. Obrigado! 
UM – De nada. Foi um trabalhão achar esse livro. Não tinha 
aqui. Tive que pedir de fora. Só o frete foi uma nota! 
OUTRO – Você sempre fala o valor das coisas. Isso é muito 
chato! 
UM – Como assim? 
OUTRO – Você sempre aponta o quanto as coisas custaram, o 
quanto deu trabalho fazer o almoço, quanto tempo levou pra ti-
rar a mancha do sofá novo... 
UM – Eu dou valor às coisas, sabia?! 
OUTRO – Mas parece cobrança! Parece que você faz as co-
isas esperando que a gente recompense o seu esforço, o seu 
tempo... 
UM – O meu amor... 
OUTRO – E desde quando amor tem preço? Se você faz por-
que ama esse já é o pagamento! Quando a gente ama fica feliz 
só de ter feito, de ter beijado, de ter presenteado. Pode ser um 
saco de jujubas ou uma camisa caríssima! 
UM – E falando nisso você vai devolver até a camisa que eu 
lhe dei no natal? 
OUTRO – Não tem porque eu ficar com ela. Se eu usar as 
pessoas vão perguntar por você porque você dizia pra todo 
mundo que tinha trazido essa camisa daquela loja não sei de 
onde naquela excursão que você fez pros Estados Unidos e 
quantos dólares ela custou... Desculpa! Desculpa, eu não quis 
ser venenoso! Juro! É que quando você... Tá bom, eu levo a 
camisa também! 
UM – Você nunca me disse que isso incomodava você... E a 
camisa vai ficar. Você devolveu pra mim. Se você não vai usar, 
deixa ela aqui! Você vai fazer o quê com ela? Jogar numa ga-
veta e deixar as traças roerem? Eu gastei... quer dizer... eu 
comprei... enfim, deixa a camisa comigo! 
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OUTRO – Ou não vou jogar essa bendita camisa no fundo de 
uma gaveta. 
UM – Então você vai dar pra alguém! É isso? Você vai dar um 
presente meu pra um cara qualquer? Sim, tem que ser um cara 
porque a camisa é masculina! Que cara é esse, heim? É um 
namoradinho novo seu? Alguém que eu conheça? 
OUTRO – Não tem namoradinho novo nenhum e eu não vou 
dar a camisa pra ninguém! 
UM – Mas você disse que não ia usar a camisa! Mas quer levar 
com você? Não! Deixa ela aí. Se eu ver essa camisa no corpo 
de outro cara eu... 
OUTRO – Você tá doido?! Quem falou em outro cara? Quem 
falou em namorado? Eu vou levar a camisa pra você não ficar 
triste! Você distorce tudo o que a gente fala. Parece mulher!!! 
UM – Você tá namorando uma mulher? Você nunca me disse 
que também gostava de mulher! Você gosta de mulher?! 
OUTRO – Meu Pai Eterno! Tá doida, bicha? 
UM – Não me chama de bicha! 
OUTRO – Desculpa... 
UM – E eu não sou doida... doido! Eu não sou doido... nem bi-
cha! 
OUTRO – Desculpa... 
UM – Eu aqui, quase morrendo de saudades de você, rezando 
a Deus pra no dia em que eu pudesse encontrar você contar o 
quanto eu sofri por todo esse tempo... 
OUTRO – Pára! 
UM – Como eu fui idiota, meu Deus! Como eu pude ser tão 
idiota? Como eu pude me apaixonar por um cara como você...? 
OUTRO – Pára! 
UM – Insensível, bruto! Bichinha metida a macho! 
OUTRO – Cala essa boca! 
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UM – Se eu soubesse...! 
OUTRO – Cala essa porra de boca!!! 
UM – Se eu soubesse! Tantos anos da minha vida perdidos 
com um sujeitinho como você que... 
OUTRO – Que o quê?! 
UM – Que... 
OUTRO – Fala, caralho! 
UM – Não me chama de caralho, seu veado escroto! 
OUTRO – Veado é você! Bichinha histérica! 
UM – Fresco! 
OUTRO – Me chama de fresco de novo, chama! 
UM – Vai fazer o quê, heim, machão?  
OUTRO – Eu vou... 
UM – Vai enfiar um jab na minha poker face, vai? 
OUTRO – Filho da puta! 
UM – Fodido!!! 
(Os dois se abraçam e se beijam). 
UM – Eu não acredito que você me beijou! 
OUTRO – Você que me beijou. Nós... nós nos beijamos! 
UM – Tão clichê, meu Deus! Tão clichê! 
OUTRO – E daí? Isso aqui é a vida, meu amor, não é uma pe-
ça de teatro. 
UM – Então fala que me ama! 
OUTRO – Eu te amo! 
UM – De novo! 
OUTRO – Eu te amo! 
UM – De novo! 
OUTRO – Eu te amo – te amo – te amo!!! 
Black-out.  



 
95 

 
Pedro Eiras 

 
 
PEDRO E INÊS (uma emenda inspirada por Camões) 
 
 
Pedra no centro do quarto. Veste uma saia que o cobre até aos 
pés. 
 
PEDRA 
O meu pai disse-me, não faças isso, olha que te vais arre-
pender, 
mas eu estava decidido, recitava Camões pelas escadarias, 
ele disse que não me daria o seu perdão, que me correria aos 
pontapés,  
mas eu já não era eu quando decidi deixar de ser eu,  
estava pronto para ser assassinado por mim e renascer,  
porque o amor faz de mim 
o mais forte dos homens,  
porque o amor me dá coragem para negar as certezas  
do meu pai a atirar-me pedras, 
o meu pai berrando, só a morte é certa, a morte é a única cer-
teza, 
olha que te vais perder, dizia ele,  
e eu sabia que tenho o meu caminho a cumprir, a estrada é 
minha, 
eu poderia recorrer à diplomacia, esconder a minha decisão,  
cônsules, advogados, ser sombra na sombra,  
mas eu não queria ser eu, porque 
o amor faz de mim o ditador de todos os cercos,  
eu descia escadarias a recitar Camões com a voz leve de um 
déspota, 
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e fui entregar-me à prisão do meu amor,  
fiz-me prisioneiro por vontade de não ter vontade, cativo de ca-
tiva, 
e ouvia a voz como uma torre a afastar-se, vais arrepender-te, 
vais arrepender-te,  
depois não podes desfazer o que fizeste, 
palavras desempregadas, desemparelhadas, enforcadas na 
gravata,  
palavras apenas, 
e mergulhei fundo no meu incêndio, porque o amor 
faz de mim o mais forte dos fogos, 
estava escrito que este incêndio me pertencia,  
por isso me entreguei a ele com o salto do cavalo,  
a tensão do nylon, 
a tua carne de Inês sendo minha carne, eu esfolado na carne 
do mundo, 
depois,  
depois, 
aqui estou,  
completo, ressuscitado, 
saí do complexo cardiológico, neurológico, ortopédico, terminal,  
anónimo entre 
incubadoras, lobotomias, dores de dentes, priapismos, muta-
ções, 
a perguntar-me  
por que nos encontrávamos todos no mesmo lugar de morte e 
nascimento,  
depois percebi que eu mesmo ia morrer e renascer, por isso 
estávamos todos ali,  
juntos, os abortos nos frascos e os cadáveres nos caixões, 
mas eu, 
o amor faz de mim o mais forte do universo,  
eu esquecia o meu pai, os paliativos da minha vida de algodão 
até hoje,  
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eu escolhi mudar, mudar-me para sempre, transformar-me,  
vendi o meu país, a minha religião, a minha casa pelo meu 
amor,  
o meu reino pelo único reino do amor,  
recitando alto Camões no corredor entre Pêro Luís  
(o bom Pêro Luís que tantos anos me ajudou a subir às árvo-
res,  
pobre Pêro Luís, às escondidas do meu pai, 
que nunca viu nele mais que o criado para todo o serviço) 
e Maria Adelaide  
(infeliz Maria Adelaide que me ensinou o corpo, ou eu lho rou-
bei,  
nessa outra vida com que agora rompi,  
e que me perdoou sempre, no fundo da sua bondade rústica,  
sua enervante bondade rústica violada e sempre virgem, 
sua cara que eu tinha vontade de rasgar com um vidro), 
tudo ficou para trás, 
tudo foi antes de eu conhecer o amor,  
antes de meu pai me dizer, Pedro, olha que vais arrepender-te,  
mas eu respondia, meu pai, não posso impedi-lo, porque o 
amor faz 
de mim o mais corajoso dos homens,  
e avancei no meu caminho estreito, onde só eu posso passar,  
caminho que antes de mim não existia e depois de mim se fe-
cha, 
sim, 
sim, 
segui o caminho do amor, recitava  
Camões, e hoje estou renascido,  
mas, 
mas eu, 
mas eu  
na minha nova cabeça ouço novas vozes  
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que me dizem que borde monogramas nas bordas dos lençóis, 
que 
aperte a touca rendada em torno da minha testa  
arrecadando os meus cabelos esparsos, que 
não demore os olhos sobre as dobras das calças, que  
fique em silêncio como o vento ao atravessar o corredor  
e não me manifeste nos territórios da política, da justiça e dos 
negócios, que 
pelo contrário me ocupe dos filhos  
como de flores delicadas sob um sol esfolante, que 
enfim quando cheguem assassinos me renda,  
e com retórica me defenda dos Reis e dos Estados,  
mostrando lágrimas sinceras fingidas nos olhos,  
para que mais inútil e amesquinhada seja a piedade  
e espectacular o meu sacrifício para nada, 
por que razão agora me comporto assim  
e desmaio  
se vejo uma gota de sangue no meu dedo esquecido do dedal, 
por que tenho pressentimentos azedos  
se um gato preto, se uma mancha de azeite, 
por que ganhei tal prazer  
em maldizer o mundo com as minhas vizinhas até aqui insu-
portáveis, 
por que coro quando penso na noite mesmo às escuras, 
eu que em tempos me despedi do meu pai,  
que me dizia assim, Pedro, vais arrepender-te, 
eu que recitava Camões pelas escadarias, assim, 
transforma-se o amador na coisa amada, 
meu pai disse-me, por que mataste Inês que amavas? 
foi então que entrei no complexo  
cardiológico, neurológico, ortopédico, terminal, 
foi então que mudei de sexo e começo a achar  
que talvez não tenha sido muito boa ideia,  
que o meu pai tinha razão, só a morte é certa, a morte é a úni-
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ca certeza, 
e agora sou Inês,  
não Pedro, mas Inês,  
e talvez não tenha sido boa ideia, 
transformei-me na coisa amada, mas 
afinal só a morte é certa,  
só a morte. 
 
Pedra pega numa pistola e mata a Inês em que se tornou. 
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