


Francisco Luís Parreira

Nota do autor

Os deveres do autor de um texto 
dramático junto do seu público não 
diferem dos mandamentos que o obrigam 
perante os actores. Naturalmente, chega 
o momento em que estes querem ouvi ‑lo 
(é o momento ridiculamente chamado 
de “trabalho de mesa”, cujo equivalente 
nas salas são os programas e demais 
literatura impressa). Acontece que, por 
essa altura, já esses actores têm o texto 
entre mãos, o que significa, para o autor, 
que a empreitada mudou de capataz, 
que lhe resta agora manter ‑se discreto e 
não abusar do privilégio comunicacional 
que lhe é concedido. Não pretenderá, 
por conseguinte, saber mais do que 
eles e, quanto àquilo que sabe – porque 
de alguma coisa sabe confusamente –, 
sabe ‑o em paridade ou no mesmo grau 
de incerteza, mas reservá ‑lo ‑á para 
si mesmo, por ser prejudicial à lógica 
multiplicativa do espectáculo e mesmo 

aos seus aspectos produtivos. Todo o 
autor tem o direito – senão o dever – de 
pôr na boca das personagens coisas que 
elas não entendem perfeitamente – nem 
ele; e todo o actor tem, simetricamente, 
o dever de preservar e perpetuar essa 
navegação sem carta. É aí que actor 
e autor se confundem: comparecem 
ambos ao mesmo tempo perante o 
espelho formador da personagem, que 
lhes permite – só ela – descobrirem ‑se a 
si mesmos como auto ‑criações. A vulgar 
superstição que deposita a autoridade  
do texto numa assinatura é ruinosa para  
a vida do texto, se alguma ele tiver,  
e uma vez que ele será inevitavelmente 
esquecido logo a seguir, quer na memória 
dos actores, quer na paciência do 
público, ao menos que seja esquecido 
por muitas e diferentes vias, e não 
apenas aquela que o prende à inépcia de 
quem o assina.   

Por conseguinte, limitar ‑me ‑ei 
a mencionar aqui que o texto tem 
aspirações auto biográficas (na medida 
em que algum texto possa tê ‑las). 
Isto não encerra qualquer significado 
essencial e, se o menciono, é para 
que os visados, isto é, aqueles que se 
reconheçam em falas e peripécias, 
se alguns estiverem entre o público, 
saibam que foram conscientemente 
transformados, e falsificadas as suas 
circunstâncias: sem esse acréscimo 
intensificador da mentira (ou do mito), 
ficava a autobiografia abandonada à 
sua muda dispersão, com as pontas 
desligadas, cada uma delas abandonada 
a uma sorte qualquer, que não a minha.       

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia. 



João Garcia Miguel

As coisas regressam sempre. Vêm dizer ‑nos: 
quando aqui estive pela primeira vez, não 
olhaste bem para mim.
Francisco Luís Parreira

Espera ‑se de mim que diga algumas 
palavras que ouvi no fundo do mar,  
onde tanta coisa é silenciada e tanta  
coisa acontece. 
Paul Celan

É a hora. Temos de falar. Desta vez, 
a vontade é uma inundação. Arrasta 
uma relação entre dois homens que se 
conheceram na rua, num espaço e num 
tempo irreconhecíveis. Nenhum recorda 
esse primeiro encontro. Ou, talvez, o tenham 
feito de propósito e esqueceram ‑se de 
tudo. É nesse aí que estamos, nesse chão 
duro e frio onde os corpos cansados, 
no limiar da exaustão, se deitam sem 
protecção. Nesse chão podemos contar 
a história que é, afinal, um entrançado 
de memórias, fantasias, vaidades e 
mentiras. Caem os corpos e sobem as 
águas. O chão é um mar inteiro onde o 
poema se afunda. Há um segredo entre 
esses dois homens, construído por fora da 
consciência. É uma porta fechada à chave 
que nenhum deles se atreve a abrir.

Estes homens são exércitos derrotados 
em batalhas contra céus e mares.

África é a minha cor. Sou África,  
de corpo e coração. 

Sinto no peito dores e enormes 
montanhas. Bebo até ao cair das 
dores. Quando deixo de beber, o efeito 
analgésico desaparece e ainda mais se 
manifesta a dor. Além disso, fico muito 
triste, mas mantenho, firme, um sorriso.

Inventei as letras todas de uma fechadura. 
Desenhei uma chave que é garantia do ódio 
por mim. Sou um homem com uma porta 
que é um lugar para se abrir. Quando tenho 
medo de que a porta se abra, ou de quem 
possa estar do outro lado, fecho a porta à 
chave. Sou um código perdido.

Uma chave na mão de cada homem 
roda em sentido inverso. Se um abre,  
o outro fecha. A porta está entre eles.

Mas que texto é este que me foi 
entregue através de uma porta trancada? 
Uma mão fechada com um manuscrito 
atravessou mares. Uma mão aberta 
recebeu o texto e estendeu ‑o ao sol,  
a secar. O sal é branco e o papel branco é. 

É um texto sobre o desencontro e o 
encontro com a morte. Dois homens que 
se encontram numa porta – um de cada 
lado – e não a conseguem abrir. Olhos 
e mãos no peito. Um tem um texto para 
dar ao outro, como um tesouro, como 
um segredo. O outro tem um cavalo 
no coração com um homem montado, 
empunhando uma espada. Há pequenos 
fios de bronze que se respiram como 
cabelos no chão. 

Este texto e esta obra são sobre o 
paradoxo e o incómodo que é viver hoje.

A primeira cena – a cena sagrada – é 
sobre um rapaz que viu os negros e se 
apaixonou por si mesmo. O reflexo da 
sua pele no corpo da mulata inchava ‑lhe 
o coração. Ao caminhar pelo bairro dos 
pretos imaginou ‑se marinheiro, caçador 
de flores e amores. Apaixonou ‑se pela 
mulata e teve frio. Inchou ‑lhe o coração  
e as plantas dos pés. Por pouco não 
morreu sufocado no próprio bater do 
sangue de encontro às margens do rio. 
Através do retrato da sua amada mulata, 
este Super Camões procura um tipo ideal 
de vida num local onde tudo acontece – 
uma ilha dos amores, onde a vida não é 
um cavalo ferido montado por um ferido 
homem. É outra coisa, que ele não sabe  
e nunca viu, mas com que sonha, para  
sua vergonha. 

Esses dois homens, quando se cruzaram 
pela primeira vez – num qualquer passeio 
da Graça –, um subia e o outro descia. 
Estes dois homens detestaram ‑se logo a 
seguir ao espanto de que foram tomados. 
Um era poeta, o outro, ridículo. 

Um tornado de amor empurrou homem 
contra homem. Caídos um para o outro de 
forma insustentável, tal foi a força que se 
elevou como a violência das montanhas. 
Avalanche de pedras e neve de encontro 
ao peito do caçador. Terra e animais 
enrolados encosta abaixo num estrepitar 
monte fora. A história passou por ali como 
uma guerra e lavou tudo.

Há uma história por detrás da peça  
que nunca é contada. Um dos homens, 
ainda rapaz, gostava de trepar paredes  
e portões, saltar muros e janelas. Gostava 
particularmente de subir a monumentos 
históricos dedicados ao império. Havia um 
desses monumentos a que todos os outros 
rapazes subiam, como um desafio. Ele, 
o badocha, ficava ali sentado no banco 
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verde, a olhar e a imaginar pôr um pé em 
Macau e agarrar ‑se com força ao extremo 
do mapa de Moçambique. Depois, o seu 
joelho dobrava ‑se sobre a Guiné e, com 
um esforço de braços, podia subir até à 
Amazónia, no Brasil. Se o pé escorregasse, 
sempre podia apoiar ‑se em Goa, Damão 
e Diu – três pequenos degraus que, lá no 
alto, antecipavam a selva e o céu –, antes 
do rio que lhe caía dos olhos, lágrimas de 
impotência daquele amor todo perdido. 

As histórias continuam por fora e por 
dentro da história. Como um homem que 
entra para dentro de outro e vai lá dentro 
apenas para apanhar laranjas de uma 
laranjeira em pleno Inverno. Surpreende ‑o 
o que chove lá bem no meio do peito e como 
vive alagado aquele coração. O homem a 
quem o outro homem invadiu passa muitas 
vezes o rio de um lado para o outro. Deixa‑
‑se levar no ronco das ondas e imagina ‑se 
um náufrago com o poema entre os dentes 
cerrados, agitando as mãos, a nadar de um 
lado para o outro. 

Imaginemos, por alguns instantes, que 
o poema se afunda. Que os braços que 
nadam para salvar o poema fraquejam  
e que o corpo do poeta se afunda levando 
consigo o poema. Descansam, agora, os 
dois: o poema e o poeta do mar, encostados 
ao fundo, espalhando ‑se por anos e anos 
sem fim, diluindo ‑se nas águas. O poeta e  
o poema comidos por peixes, aspirados por 
conchas e algas. Só pode ouvir de novo o 
canto saindo da boca do poeta, confundido 
com o cantar das águas, quem, audaz,  
se permita mergulhar nas profundezas para 
o escutar. Quem mergulhar e pescar um 
peixe pode, por mero acaso, comer o poeta 
e o poema. Perceber, na geometria de uma 
cabeça, a curva belíssima, na delicadeza 
dos dedos das mãos, a pele que brilha,  
é tocar o fundo do fundo do mar. Escutar  
a geometria das curvas doces de uns lábios 
que se abrem e fecham como uma alga 
flutuante nas águas é saber mudar os olhos 
para os ouvidos e deixar que o poema 
invada o corpo. Àqueles que mergulham no 
poema e o trazem até nós, como podemos 
agradecer e beijar ‑lhes as mãos? Porque  
o poema pode entrar pelos olhos como 
quem entra pelos ouvidos – som do fundo  
e detrás das coisas que só os ouvidos captam 
e deixam entrar. Com os olhos, fica tudo 
fora, lá fora. Assim, para ler o poema é 
preciso ter os olhos nas mãos. E mover ‑se lá 

dentro como um fantasma de um filho que 
cresce entre mãos. É a mão, são as mãos 
que erguem o poema em finas camadas, 
película sobre película, infinitamente, em 
diálogo inaudito, ainda por dizer. O poema 
nasce das mãos como quem dá comida na 
boca a um animal. 

Pediram ‑me para escrever sobre algo 
que não sei ou alguma vez saberei.  
É o regresso do mistério. Esse, sempre 
presente, que não queremos ver. Já estão 
a perceber tudo. Sim, é verdade. O que 
se fez aqui, afundou ‑se. Escondeu ‑se. 
Fugiu, quando olhámos para ele. E o que 
fazemos agora contém um movimento 
em forma de arrependimento. Como 
aquele sentimento íntimo, envergonhado 
e escondido, de quando vemos uma 
africana a limpar os despojos de uma festa 
onde a loucura passeou por entre corpos 
despossuídos. Porque é que os africanos 
insistem em limpar a trapalhada que os 
europeus insistem em deixar para trás? 
Há um silêncio que é próximo da agonia 
nesta dívida em forma de degrau, que não 
se sobe nem se desce. Está ali, no espaço, 
um degrau que dá para nenhuma altura ou 
fundo algum. 

É difícil perceber o que queres dizer 
quando o mistério te olha. É impossível 
perceber ‑te, mesmo. Temos o direito de ser 
e passar despercebidos e o direito de ser 
aceites, mesmo quando subimos ao cume 
da montanha ou nos escondemos no fundo 
de um quarto escuro. É o direito de fazer 
parte de uma comunidade humana que nos 
assiste. Também devemos cultivar o gosto 
pelo Grande Gesto, aquele que é o primeiro 
e único, porque é uma interrogação acerca 
daquilo que somos e em torno da qual se 
levanta, sempre pronto, o labirinto. 

De quantos labirintos somos feitos? 
Quantos labirintos ergue o mundo à nossa 
volta? Qualquer plano, urdido a ouro e fogo 
ou a sangue vivo que seja, está condenado 
a falhar. Queres dizer com isso que estamos 
condenados a viver encerrados aqui 
dentro, sem um plano de fuga? Digo ‑te 
que o que resta é tentar matar o tempo e 
desenhar um plano. Uma cartografia onde 
caibam todas as estrelas e constelações, 
o incómodo e o conformismo, todas as vidas 
perdidas que sonhámos. O que nos resta 
é sentir. Eu sinto muito. Às vezes, muitas 
vezes, sinto apenas o que já senti e perco 
os sentidos dentro do labirinto. 

Neste trabalho, tudo é muito, tudo é 
muito e demasiado. Aquilo que devia 
sair para fora fica, afinal, escondido. Por 
isso, todo o esforço incidiu sobre como 
exponenciar o estilo daquilo que é exposto. 
O que quero dizer com isto, perguntas tu, 
leitor? O que se diz não é para ser escutado 
pela orelha. É preciso transferir o ouvido 
para as mãos, para os joelhos, para as 
ancas que dobram ou o pescoço que se 
contrai quando engole. É preciso transferir 
os olhos para o coração. Enquanto escutas, 
traz o coração para as mãos, leva ‑o à cara e 
lava ‑te com ele. Toma banho, mas agora és 
como a água que se adapta ao corpo. Água, 
jóia que limpa, que contorna e aceita, que 
faz de ti o poema que jaz no fundo do mar.

Por fim, não temos um espectáculo.  
O que aqui vão ver é um náufrago.

O espectáculo Um Plano do Labirinto 
ergue ‑se a partir da utopia poética inerente 
a quem escreve. Quem escreve quer uma 
coisa indefinível, que se assemelha a uma 
transformação, à própria posse de um poder 
que lhe permita tornar ‑se um outro ser. 

Amo os gritos de um selvagem, esse 
primeiro homem que escapa, como bolas 
de mercúrio metálico por entre dedos. 

Os poetas sonham com uma outra 
poesia, lida com olhos que nascem no 
coração, ou num outro lugar ainda mais 
secreto. Os poetas sonham com seres 
super ‑camonianos. Essa utopia é tanto uma 
ambição desmedida como uma doença. 
Se não a tiras a ferros e letras do corpo, ela 
torna ‑se maleita fatal. Psoríase universal,  
que cobre a terra como uma casca de 
laranja bolorenta.

A doença é teres de mudar de vida.  
Tens de mudar a tua vida. Tens de mudar. 
Tens de ter uma vida que mude a tua vida. 
A vida sonhada é o terror da vida que se 
vive. Há um desconforto na vida do homem 
que o conduz a tornar ‑se um construtor 
de homens. Cada homem ergue ‑se de 
manhã e constrói ‑se de novo dia ‑a ‑dia, em 
direcção ao centro de si. Olhamos para nós 
ao espelho e cobre ‑nos uma película cada 
vez mais grossa de medo, que nos parte ao 
meio com os seus pesos e medidas infinitas. 

Para aqueles que desejam ser poetas 
em Portugal, a sombra de Camões em 
modo Super Estrela estende ‑se de Oriente 
a Ocidente. Para todos os que falam e 
escrevem em português, o Pessoa é um 
cirurgião que nos escalpeliza, fatia por 



fatia, erguendo labirintos artificiais com os 
quais nos alegramos e emocionamos. 

Em termos narrativos e de forma 
sintética, a peça é a história de um Super 
Camões que atravessa o rio Tejo para 
fugir do amor de um continente perdido 
que nunca conheceu. Esse continente é 
tanto interior como o amor que ele – o 
poeta, herói trágico da peça – viveu com 
uma mulata que alimentava antílopes. 
Engravidou ‑a, abandonou ‑a e, de seguida, 
com a maior urgência, dedicou ‑se a 
escrever. Dos destroços desse amor, 
resultou uma Atlântida plantada no meio 
do coração que se afunda, dia ‑a ‑dia. Para 
escapar ao afogamento, apaixona ‑se por 
uma e outra mulher todos os dias. Mas 
a mulata não lhe sai de detrás dos olhos 
desde a primeira vez que a viu. Nessa 
primeira vez, não olhou bem para ela e isso 
impediu ‑o de se ver a si. Imaginou ‑a uma 
deusa africana, uma mulher sagrada, e a ele 
um caçador de feras, um colonizador, um 
padre jesuíta vivendo na selva. África, essa, 
é a terra de onde veio a mulata com quem 
viveu na outra margem. Essa mesma mulata 
com que viveu Camões e que ele chorou 
– uma Super Mulher, Dinamene. Os dois 
homens entraram e saíram um do outro 
como quem caminha sobre rios de lágrimas 
que escorrem dos olhos.

Entre a poesia de Camões – toda ela 
baseada na realização externa e extrema 
de uma acção que se transforma em 
pensamento, depois de ter crescido como 
uma sensibilidade – e a poesia deste nosso 
poeta há uma diferença. A poesia deste 
poeta com quem vivemos hoje é toda  
ela uma laceração interior e um terror.  
A partir dessa raiz ilumina ‑se. O mundo é 
um lugar para lavar a roupa, viver durante 
quatrocentos anos como uma sombra e 
partir de costas voltadas quando ela nos 
salta ao colinho e grita: “Surpresa!”

Quem nos pode ensinar a desaprender  
de viver e fugir de África? 

Para salvar o poema que se afoga – porque 
tem medo de nadar – quando atravessa o 
rio, vêm ‑lhe repetidas imagens e temores 
de naufrágios. O medo leva ‑o a fotocopiar 
a vida e a distribuí ‑la por profissionais. Toda 
a gente gosta de profissionais. Quem não 
gosta de profissionais? 

A narrativa começa com os primeiros 
exploradores – meros caçadores de 
fortunas que arriscam tudo nas costas 
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africanas – e desenrola ‑se em episódios 
de guerra colonial, para depois finalizar 
num jardim zoológico em Bruxelas, 
onde um Super Camões, transformado 
em Pseudo Orfeu, desce ao quinto dos 
infernos. Ali, em busca do seu amor 
perdido e desprezado, pede ajuda a um 
grupo de antílopes africanos. Eram estes 
os animais que a mulata alimentava todos 
os dias, nas traseiras do quintal da casa 
onde vivia, antes de ser obrigada a fugir 
da guerra, rumo à Europa. São estes 
animais do submundo que lhe permitem 
terminar a peça. Sopram ‑lhe magia na 
orelha: sopro que vai até à raiz da doença 
e se desdobra no coração. 

A necessidade de explicar o mundo  
é julgar que se pode caminhar para trás, 
absorvendo tudo aquilo que se perdeu, 
quando nos confrontamos com a surpresa 
do que é viver. Sem querer estabelecer 
paralelos ou relações, interrogamos os 
homens que vivem dentro de nós sobre 
o que é, hoje, a poesia. Todos os dias 
procuramos, encontramos e perdemos 
o fio condutor. Arrancamos os olhos dos 
olhos e atiramo ‑los para o fundo. Um 
olho para o fundo da vida, o outro olho 
para o mundo. Sofremos de estrabismo 
e de distensões musculares que nos 
estendem no chão. Sonhamos com a 
gentil ingenuidade dos antílopes, que não 
têm receio das balas das metralhadoras. 
E assim continuamos, de passeio em 
passeio, a cantar a vida. Mesmo quando 
ela se desenrola bem lá nos silêncios que 
acontecem no fundo do mar.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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