
Clip 2  
 

Canção dos Pés Sujos 
 

Intérprete: Pedro Lacerda 
Ambiente: multidão 

 
Passaste por aí. 
Pavimentos, chão desmontado em caixas de madeira, vestígios de cola, vidros, mármores, 
preciosidades dos quatro pontos cardeais. 
Passaste por aí. 
Deixaste a marca da tua mão, do teu pé e depois? 
 
Que bebeste nessa tarde? Regateaste o preço dos figos e dos mirtilos? 
 
O gelado desce pela garganta. 
Passaste por aí e o frio entontece, e sibilina, a noite, não tem descanso. 
Passaste por aí, descalço. Os pés, já de si murchos, tinham, no entanto, algo de elegante… a 
menos que queiras paz a partir de agora?! 
Andarei sempre, pois passaste por aí. 
Irei à tua procura sem querer encontrar-te mas, tão-somente, ir à tua procura… 
 
Tens o torso de um general romano, o rosto nem tanto mas, também, ninguém tem o rosto de 
um general romano! 
 
Quem pode vencer, quem pode erguer o estandarte, deitar-se nas pedrinhas dos mosaicos e 
pensar: pombas, peixes e verduras? 
 
Quem pode dizer: passaste por aí não deixando marcas, apenas a respiração de um japonês 
apressado que labuta troféus e pomada, para as mordeduras das melgas… 
 
Passaste por aí, oh inválido, oh Lídio de olhos de água, oh Dácio, oh Judeu, Cristo e Buda de 
encomenda! Passaste por aí, cristalino e também opalino e, certamente, lavaste cachos de 
uvas e talvez ao virar da esquina tenhas topado que passei por ali! 
 
Coloca a voz na cabeça, guincha, baloiça ao vento, amacia a pele da cara, mãos e pés: se 
passaste ou não por aí, que importa? 
 
Ver-te-ei algum dia? Voltarei aqui? 
 
A fila parece interminável e no entanto ninguém tem pressa, alguns metem-se no meio, 
pequenos delitos sem gravidade. 
Passaste por aí, de certeza? 
E o imperador, o fauno, o sátiro e o actor, a concubina e o povo, a gentalha e a gentileza, 
também passaram por aí? 
 
Recordo-te sempre a passar, sempre impreciso, imprecisa, a passar; eu também passo como 
brisa, saudando e corrompendo. 
 
Se passaste por aí, faz-me um sinal, deixa qualquer coisa! 
 
É tão bonito imaginar o que sonhaste, o que sofreste, o que amaste! Se passaste por aí, 
espera um pouco, por favor, fica até mais tarde; espera encostado, encostada, à parede. 
A parede diz sempre arbustos e árvores, uma parede diz sempre raízes e espaço, uma parede 
diz o indizível. 
Enlouqueceste ou dizes finalmente o que queres dizer? 
 



Moves-te como um planeta. 
 
Passaste por aí e não foste mártir, não morreste jovem numa manhã de Agosto; passaste por 
aí e o povo não iluminou a rua de pétalas, porque não deu conta que passaste por aí! 
Nenhuma unção, homenagem, nenhum traço de complacência. 
Passaste por aí sem deixar vestígios. 
 
E se cometeste o crime perfeito, se a humanidade foi salva por ti? 
A tua vida não será repetida. 
Passaste por aí e nós, que julgamos passar, brincamos com caricas e isso é bom,  
pois afinal de contas, que importam os lugares, que importam os caminhos? 
 
Eu não te sigo, apenas caminho sem Norte. 
E se caminho sem Norte e não te sigo, será que me persegues? 
 
Passaste por aí. Não duvido que passaste por aí! E o céu enche-se de fogo-de-artifício e, na 
missa dominical, estamos lá e o esparguete espera por nós a seguir! 
 
Se és Deus, diz qualquer coisa! 
 
Não passaste por aí! Nunca nenhum deus passou por aí ou noutro lado qualquer porque os 
deuses não descem à terra, porque os deuses, a haver deuses, morreram todos! 
 
Que sobra dos teus passos, que sobra da tua magnificência, do teu domínio? 
 
Onde está o deus que me fez passar por aqui, por aqui e mais aqui?... 
Onde estás, meu Deus?! 
 
Se te vejo, não te encontro, e se te encontro, não te vejo! Será isso a fé dos homens? 
Passaste por aí e os bandolins entristecem o canto e os esquilos correm no parque. 
 
Mover-me, pensar, fazer festas no gato? 
 
Porque te insurges, porque dormes, porque gozas comigo? 
Fiz-te mal, fiz-te bem, que te fiz eu, afinal?!... 
 
Adorar-te é percorrer-te, procurar-te, dizer: “afinal passaste por aí!” e nada ser certo. 
 
Adianto-te uma soma avultada; visto-me de príncipe, adorno com música e pincéis a vastidão 
inóspita! Ah, mármore… pede mãos! Deserto pede lábios! Degelo pede língua e a tudo se 
soma (um acenar) um “até já!”. 
 
Passaste por aí ao de leve, sem pressa, ouviste tudo com atenção e passaste, passaste sem 
fazer barulho pois os meninos não acordam assim! 
A noite parece perfeita. 
 
Passaste por aí e o êxtase foi dos outros: dos amantes, dos pássaros e dos assassinos. 
 
O consolo é a servidão dos tristes! O desconsolo saber que passas. 
 
Porque passas, meu Deus? Porque passas sem passar e mesmo assim é brisa, calor, 
tempestade e dança? Porque passas, meu Deus? 
 
Os cães envolvem a carne dura de saliva, mastigam solas e deglutem romãs. 
 
Diz-me pés, diz-me ânsia, diz-me novidade! Passaste por aqui, passaste?! 
 
Que língua é esta? E a música vem de onde? Que mulheres me agonizam de tanta ternura e 
pernas e seios, num equilíbrio de catedral a cair para o céu, que mulheres me fazem cair para 
o céu?  



 
West Indian limes! West Indian limes? Foi isso que disseste: West Indian limes? 
 
Onde aprendeste isso? 
 
Devo deixar-te passar, aprovar a tua conduta, o teu zelo? 
 
Sabes realmente conduzir? 
 
Tens os pés sujos como um santo. 
 
Foste tu, foste mesmo tu, que passaste por aqui. 



 Clip 3  
 

Canção da Devastação 
 

Mulher – Ana Palma 
Homem – Pedro Lacerda  

Ambiente: aviões a levantar voo 
 

 
Mulher 
Lembras-te das Pontes de Madison County? Lembras-te certamente das Pontes de Madison 
County! Vimos esse filme juntos e, se não o vimos, que importam as Pontes de Madison 
County que nunca vimos, se entretanto me ligo a ti, me doo a ti, esquecida de pontes, de 
ligações, de comentários. 
 
Que dizer do tempo, do espaço, da velocidade e do tédio, se tu existes? 
Que dizer, se tu existes, se só tu existes? 
Chamar-te? 
Como posso chamar-te, se não te alcanço, se apenas olho no céu os aviões a passar e 
imagino, imagino que alguma coisa se passa, que num deles bebes chá, café ou água mineral? 
Como é possível que desenhes tantas linhas no céu, como é possível que tornes o céu uma 
capela sistina de riscos provisórios? 
Posso amar-te assim, sem tempo, sem espaço, sem uma ideia definida do teu rosto? 
Posso amar a tua fuga indefinida, a tua rota indefinida, a tua vida que não conheço? 
 
Dizes-me para me aproximar? Será que sim? E se me aproximo, se me aproximo de ti, és tão 
fabulosamente real que giro mil vezes à tua volta até cair, cair numa chuva de dedicatórias. 
 
Dedico-te uma limusina prateada, dedico-te rosas vermelhas e champanhe de colheita rara, 
dedico-te uma dança no palco despido, dedico-te uma canção, dedico-te estes gestos de 
chamar-te ao palco, de dizer o teu nome, de te filmar num circuito digital de câmaras, que te 
projectam em todos os cinemas do mundo, danço contigo em todos os cinemas do mundo, e a 
humanidade chega a Marte através dos nossos passos, e as estrelas sorriem, e nós no espaço 
infinito regressamos a zero, ao princípio, como Adão e Eva, como tu e eu, porque talvez 
mereçamos uma oportunidade, porque talvez os rumores que correm sejam verdade, talvez 
seja mesmo verdade que me apaixonei por ti, e que sempre te conheci e acompanhei, que tu 
és a epifania que sempre habitou o meu coração. 
 
Tenho vozes na cabeça, todas azuis, todas verdes, todas vermelhas, todas as vozes numa 
cacofonia brilhante.  
 
Será que existo? Se tu existes, será que existo? Quem és tu que respiras o ar que agarro na 
minha fuga do inferno? Quem és tu que acolchoaste a minha queda com papiros, rendas, 
pergaminhos e a fita do teu baptismo?  
 
Vou ter contigo, vou ter contigo todas as vezes que forem precisas! 
Todas as vezes necessárias! 
Vou ter contigo rapidamente, vou ter contigo mesmo quando fico à espera de um sms teu! 
Vou ter contigo, sem sms, sem licença, sem propósito, vou ter contigo porque vou ter contigo, 
porque só me interessa saber ir ter contigo!  
Que me interessa o resto, que me pode interessar tudo o resto, se tu importas mais que tudo? 
Vou ter contigo, estou a ir ter contigo, novamente, contigo, vou ter contigo, espera-me, eu não 
me perco, nunca me perco quando vou ter contigo, não me posso perder, vou ter contigo, vou 
ter contigo. 
 



Viemos de tão longe, soubemos tanto e agora? Que é da honradez, da generosidade, da 
coragem? A eternidade é pairar contigo sobre a morte de tudo, meu amor, e cada sinal teu é 
uma bíblia. 
 
Ah amor meu, perderia todas as Alexandrias por ti, por ti reverteria todos os impérios num 
punhado de areia; por ti ousaria o uivo do lobo e o musgo; por ti o nada e o desejo; por ti 
percorrerei o Inverno em camisa de dormir; por ti resmas de pássaros, ilustrações inéditas, 
lojas ínfimas! Por ti, Outubro, esse mágico país. 
  
(Entra homem.) 
 
Ah! já que estás aqui, já que estás aqui tão perto, tão pertinho, olho para ti. Deus nosso senhor, 
senhora minha, aponta-me um cavalo, um ás, uma arma, um desígnio! Deus nosso senhor, 
senhora minha, marca com uma cruz a areia dos desertos, para que possa encontrar na 
amizade de uma serpente a direcção que me leve a ti!  
 
Tudo é rasteiro… E se agora mesmo fôssemos embora?! 
 
Como é doce ir embora, como é doce continuar a ir embora. Ah amor meu, trinta, cinquenta, 
mil vezes amor meu, como é doce ir embora uma e outra vez, e ir embora. 
 
Pode ser doce a tragédia? Pode? 
  
Cada passo dado em direcção a ti são dois passos que me afastam de ti; e como corro sem 
parar, ah como corro até ti, rejuvenesço sempre que corro até ti!  
 
Estou quase, estou quase, quase a tocar-te, quase a tocar-te, meu amor, tão quase que corro 
ainda mais depressa, corro e não te alcanço! Não te alcanço. Não te alcanço. Não te alcanço. 



Clip 4 
 

 Cançoneta do Corno 
 

GNR – Fernando Nobre 
Corno – Miguel Mendes 

Ambiente: a la Moliére com corridinho algarvio 
 

 (Intermezzo cómico) 
 

GNR 
Sem dúvida, Vossa Excelência tem razão. Nada mais, nada menos que a razão toda! Aliás, 
Vossa Excelência manda. Manda, mesmo quando desmanda. Quero com isto apresentar as 
minhas máximas desculpas. O imbróglio não é de modo a causar preocupação, no entanto, 
Vossa Excelência tem todas as razões do mundo para se sentir afectado. Digamos assim de 
uma forma directa: o senhor é um corno! 
Exactamente, exactissimamente, a senhora sua esposa, a marquesa, foi apanhada em 
flagrante com o cocheiro e, bem vistas as coisas, não se pode dizer que a senhora se 
estivesse a sentir mal, embora gritasse e até uivasse, a ponto de a acudirmos, nós, a guarda 
nacional, juntamente com os bombeiros voluntários. A senhora sua esposa, à vista de tanta 
gente, não se importunou muito, diga-se, recobrando os gritos perante o olhar petrificado de 
todos e a labuta insana do cocheiro que, no afã de saciar a senhora, não se poupava a 
esforços. Posto isto, diga-me Vossa Excelência, o tratamento a dar ao cocheiro, já que a 
senhora sua esposa, a marquesa, foi a banhos e encontra-se, ao que sabemos, em repouso? 
 
Corno 
Pois bem, fiéis vassalos, já que sou corno, quero que me arranjem um chapéu digno do título! 
 



Clip 5 
 

 Canção para um amigo 
 

Intérprete: Miguel Damião  
Ambiente: sombras, velas e neve 

 
Fazes-me falta! 
Digo-te assim. 
Não conservo a tua assombrosa lucidez, porque nunca a tive, e, certamente, não te invejo, 
apenas te vejo coroado e isso faz-me sentir bem. 
 
Fazes-me falta porque isso é bom, apesar das previsões, da sensação de tudo poder ceder à 
lógica inexorável da vida. Mas é assim a vida e a sua lógica inexorável, por isso, por enquanto, 
fazes-me falta. 
 
Depois não importa. Já não saberei de ti e, mesmo que saiba, a falta que me fizeres não será a 
mesma. 
 
Fazes-me falta quando menos penso em ti, quando tudo é turvo, quando não há incidentes a 
registar, nenhuma ideia elaborada. Diria que me fazes falta em cru. Não por uma questão de 
crueldade, mas antes porque suponho que poderíamos ser inimigos e odiarmos de morte a 
sombra um do outro, sendo que, estou seguro, nunca me serias indiferente. 
 
Fazes-me falta, quando te esqueço, fazes-me falta, quando não estou em mim e tu me dizes 
uma frase, por mais banal que seja, pois que mesmo na banalidade tu encontras o fulgor, a 
delicadeza e a ironia. 
 
Fazes-me falta e, isto dito, não soa a grande coisa porque o essencial, o que nos devia 
iluminar, não chega a aparecer. Por isso fazes-me falta, porque a noite não tem fim. 
 
Dobro a curva da estrada, sob o inesperado sol de Novembro: pareceu-me ver-te, mas 
enganei-me! 
 
Fazes-me falta: falta no engano, falta na certeza, falta no fim das contas, na volta das 
andorinhas, fazes-me falta no vazio da escadaria e no desfile desta fauna esplêndida de que 
me enamoro perdidamente. 
 
Tudo parece mais fácil, desde que faças falta, tudo parece surgir, ressurgir, envolver-se de 
ouro e comoção, desde que me faças falta! 
 
As pombas, o orvalho, o café da manhã, os vendedores de fruta, tudo parece compor uma 
amável alegoria em que tu, por fazeres falta, não podes estar presente. 



Clip 6 
 

Canção de Zanzibar 
 

Intérpretes – Ana Palma (I), Maria João Vicente (II) e Carla Bolito (III) 
 

I 
 
Os gatos fizeram do templo a sua morada; não há passante que lhes perturbe a paz. Os gatos 
ronronam, ciciam e se tu, porventura, perguntas uma morada, ficam indispostos, mostram as 
unhas, um pouco que seja, e depois adormecem. 
 
Não sei porque te detesto, nem porque te admiro. 
 
Há coisas de gatos, coisas de templos, coisas que não têm explicação. 
 
Frutas de mármore podem afectar a dentição, canetas de vidro tornam as palavras quebradiças 
e a poluição já não é o que era, parece que é mais limpa. 
 
Habituamo-nos, tiramos retratos e depois: sombra ou abrigo para a chuva? 
 
Não consegui entender-te, mas despedi-me de ti. 
Valha-nos isso. 
 

II 
 
Na curva da morte os meus pais caíram da lambreta 
e eu ouvi os gritos dos pavões 
e a minha mãe a cantar. 
 
Há que ter força, há que ter coragem, há que acreditar que somos capazes, que temos todo o 
direito de achar que somos capazes e não nos conformamos com o estado das coisas! 
 
O estado das coisas que nos atingem, que nos doem, que nos fazem sentir aquém do que 
seria desejável, aquém do que sonhamos, aquém do que queremos! 
 
Andamos a mil à hora, vamos a pé. 
 
Kisses from Zanzibar, kisses for you from Zanzibar! 
 
Vejo os mais altos edifícios da cidade. 
 
É Verão e tu pareces saber a decisão a tomar. 
Pareces tão seguro de ti e, no entanto, as ruas sucedem-se: todos os lugares se preenchem de 
memórias, de coisas que aconteceram, quase sem darmos por isso. 
 
Envio-te beijos de Zanzibar e sei que isso pouco importa, que todos nós prosseguimos o nosso 
rumo e que isso me derrota a cada passo, porque sei que algures no passado houve um gesto, 
uma palavra, um olhar que deitou tudo a perder. É triste o arrependimento, mas é ainda mais 
triste saber-me triste, como quem anda de passagem, sem vínculo, sem sítio nenhum para 
ficar. 
Morreste tantas vezes que parece fácil, parece tão fácil enviar beijos de Zanzibar que digo, que 
repito em surdina: kisses for you, kisses for you from Zanzibar! 
 
A competência exige dizer sim à esperança! 



Mas essa esperança parece papel de lustro, parece ser o ocaso a anunciar uma luz ainda mais 
esplendorosa, quando é a noite que se segue. 
 
Dizes-me déspota, dizes-me vil e traiçoeira, dizes-me cobarde, arruinando uma e outra vez o 
bom fundo que julgavas existir; sempre fui um fosso, uma quimera, o adejar de um vento 
promissor que apenas me arrebatou um instante, o instante em que te conheci. Quanto ao 
resto, beijos, meu amor, beijos de Zanzibar! 
 
Às vezes, penso que não penso, às vezes, penso que não sei, às vezes, julgo começar, julgo-
me de novo juvenil, feliz e activa, como um pardalito; como um fantasma que clama eficiência, 
que clama justiça, que clama impérios e delicadeza. 
 
Ah amor, porque o amor mata e ressuscita, porque é que o amor parece tornar tão fácil o que é 
complicado e, no entanto, complica ainda mais o que não tem solução, tornando leve como 
libélulas o ar quente na esplanada, o dia depois de amanhã que foi ontem, há tanto tempo 
quando te vi, quando furtivamente me apalpaste os seios e gritaste aos sete ventos: “viva a 
república, viva, viva a república!” e eu parecia de tule! 
 
Porquê tanto barulho, meu Deus, se em surdina dizemos: Kisses for you, all the kisses for you 
from Zanzibar! 
 
O general parecia inspirado, porque as condições da batalha eram inspiradoras, chegara o 
momento e o ajudante de campo perfilava-se com brio. 
 
Desfralda a bandeira, evoca Deus e as tuas misérias, morrerás pelos teus homens e isso dá-te 
uma absoluta felicidade! 
Grandes frases atordoam-te o espírito. 
O déspota e o herói parecem beijar-se e manter uma distância comedida.  
Após quantos passos pretendes disparar? 
Quantos tiros pretendes disparar? 
Um tiro como um beijo, um beijo de Zanzibar? 
 
Ah herói triste, em chão salgado, porque acometeste sem aviso, porque julgaste surpreender 
os teus demónios se eles pairavam sobre ti, sorridentes, como as mil caras da tua mãe? 
 
Ah herói triste, que país é este que se desenha na água dos teus olhos, que se inscreve na 
rota do teu calvário, que é a sede e o rasto de cães selvagens?  
 
Kisses for you, kisses for you from Zanzibar. 
 

III 
 
Tambores no túnel, tambores no túnel. 
O rapaz bate o pé, bate o pé com o chocalho e as mãos, as mãos frenéticas dizem: 
 
Zan, zan, Zanzibar! 
 
Por cima do túnel, o povo na praça e eu talvez com um galgo afegão no colo, repetindo, 
repetindo: 
 
Zan, zan, Zanzibar! 
 
Não temo, não vejo, não sofro! 
O mesmo sol abrasa o coração de pobres e ricos e se até, 
se até o cavalo se comove com a conversão de S. Paulo, 
que estrada me guiará a Damasco, 
que flores enfeitarão os meus cabelos?!... 
 
Como podem, como podem não deixar, como podem não deixar de aportar no teu rosto 
os meus beijos de Zanzibar? 



Clip 7 
 

Canção de Jacqueline 
 

Ana Palma – Velha Senhora (com muleta) 
Jacqueline – Carla Bolito 

Passante – Pedro Lacerda 
 

 
(Vento.) 
 
Velha Senhora 
Essa toilette é muito interessante. 
 
Jacqueline 
Pensei no casaco, porque à noite está um pouco frio. 
 
Velha Senhora 
Em Julho, imagine, não se pode viver assim. Não lhe ofereci uma agenda? Devia marcar os 
acontecimentos sociais na sua agenda. 
 
Jacqueline 
Arranjei um emprego novo, estou tão feliz. 
 
Velha Senhora 
Que emprego é que arranjou? 
 
Jacqueline 
Vou ser a rapariga dos Gelados Giollitti. 
 

II 
 
Velha Senhora 
Ah Jacqueline Giollitti, tens stracciatella e morango? Gelado de morango com natas e 
cheesecake? 
Jacqueline cheesecake, sabia de baunilha e de manga, mas framboesa também era com ela, 
bem como natas, caramelo, café, coco e hortelã! 
 
Jacqueline 
Porque eu quero festa! Uma festa stracciatella e morango! 
Já estou longe, conheço de ginjeira o que é de ginjas e não só; vivo depressa e com permissão 
de Nossa Senhora saberei envelhecer e andar de cócoras!  
 
Velha Senhora 
Ao que sabia de geografia, Jacqueline dizia: 
 
Jacqueline 
Baunília! 
 
Velha Senhora 
Ao que sabia de direito, Jacqueline fazia uma pausa e dizia: 
 
Jacqueline 
Pêssego e maracujeito! 
 
Velha Senhora 



Ao que sabia de medicina, Jacqueline não dizia, servia: 
 
Jacqueline 
Amêndoa e tangerinina. 
 
Velha Senhora 
Ao que não sabia, Jacqueline servia: 
 
Jacqueline 
Framboesia… 
 
Velha Senhora 
… sem ele saber. Ao que era alegre: 
 
Jacqueline 
Melão! 
 
Velha Senhora 
… para caber o coração. Ao que era triste: 
 
Jacqueline 
Meloa… 
 
Velha Senhora 
… que a tristeza também enjoa. Ao estrangeiro: 
 
Jacqueline 
Figos da índia e mirtileiro. 
 
Velha Senhora 
Jacqueline do Giollitti, figos da índia e mirtileiro. 
 
Jacqueline 
Se eu gelasse, se eu congelasse num domínio perfeito, se esta rotina de servir gelados, de 
cinco em cinco minutos, fosse a bênção de uma eternidade, um segundo acto numa vida 
futura, numa vida que degelasse após mil anos, num planeta distante chamado «sem nome», 
sob uma lua feliz, a adejar súplicas e contentamento…  
Se eu gelasse, ah Jacqueline Giollitti, se eu congelasse num domínio perfeito, todas essas 
coisas grandes e miúdas, os haveres, todos encaixotados, e os restos ao léu, abandonados na 
rua, ao sabor do vento, da cobiça e da indiferença… 
 
Achas que se a rapariga dos gelados gelasse poderia ressurgir num tempo novo, num planeta 
diferente, com anjos e tudo? 
Achas que se a rapariga dos gelados gelasse a febre passaria e não haveria pressa nem 
truques baixos? 
Achas que posso virar à direita? Ou parece-te melhor seguir em frente e esperar que o tornado 
se apiede dos velhinhos e dos animais? 
 
Nunca sei o que preferes, nunca sei, nunca sei que rosas te acordam, que vinho se parece 
contigo, que nuvem te serve nos pés, que olhar caminha ao teu lado; nunca sei, nunca sei o 
teu gelado favorito, a combinação do teu cofre, o segredo que te explode em mil sóis, em mil 
atentados sem sentido, apenas porque amar, viver, ou lá o que for, não pede licença, não tem 
remédio, não é daqui, nem de lado nenhum, apenas me faz continuar. 
 
Velha Senhora 
Ah, Jacqueline, serve o gelado que está calor, serve o gelado, que está muito calor, pede 
gorjeta que está calor! E é ver o calor derreter o gelo e tu pareces surgir e pareces dizer. 
 
Jacqueline 



Já, tão depressa?! Se eu gelasse, se eu congelasse num domínio perfeito, mesmo não fazendo 
sentido, seria sentido, porque há sempre olhos que se acendem de madrugada. 
 

III 
 
Passante 
E que diz a noiva? Que diz a noiva afinal? 
 
Jacqueline 
Na igreja, todos aguardam impacientes nos seus melhores fatos. 
Fruta, pedrinhas e guirlandas, tudo rebrilha, como nos melhores dias das nossas vidas! 
Até os anjos mostram as partes! 
 
Passante 
Mas que diz a noiva? 
Diz que sim, diz que não? 
 
Velha Senhora 
Os passantes perguntam pelo nome da noiva. De onde virá? Estará nervosa com a festa que 
se prepara? 
 
Jacqueline 
As tapeçarias, as guirlandas, as pedrinhas, os horários a cumprir, tudo se prepara para a vinda 
da noiva; a subida da escadaria, o rosto envergonhado e luzidio da noiva! 
 
Passante 
O vento que lhe levanta o véu  e lhe destapa as pernas, tudo isso, na chuva morna que desce, 
para alguns, é um maná sem preço, mas para outros é um  infortúnio. 
 
Velha Senhora 
Qual o nome da noiva? 
Que diz a noiva? 
 
Passante 
Que diz a noiva, diz que sim ou diz que não? 
Qual o nome da noiva?  
Em sussurro, em sussurro… 
 
Jacqueline 
Se ela diz que sim, tudo se compõe: guirlandas, pedrinhas e fruta. 
Mas se ela diz que não, vem a tempestade e a tempestade desalinha penteados e, no entanto, 
a noiva dá outra gargalhada e mais outra! 
 
Velha Senhora 
Porque sorri a noiva que diz «não»? 
Porque sorri a noiva que diz «não»? 
 
Jacqueline 
A noiva já sem graça passeia bela a sua desgraça. 
 
A noiva pensa no seu nome; a noiva diz sim e diz não; a noiva deita-se a sorrir, a noiva não se 
importa.  
 
Passante 
E o espanto com que te voltas e encaras o noivo. É apenas isso: ele estar ali. 
 
Jacqueline 
Porque a noiva diz que sim, a noiva diz sempre que sim, mesmo quando diz não. 
 
Passante 



“Mas isso é só consolo do noivo!” diz o passante. 
 
Velha Senhora 
Pois sim, pois sim, quem pode saber?! 
A noiva? 
 
Jacqueline 
A noiva não sabe, nem quer saber, porque está noiva e as noivas não pensam nessas coisas! 
 
Velha Senhora 
Cartõezinhos, milhares de cartõezinhos com pedidos, agradecimentos e votos! 
 
Passante 
Dormes sobre os teus cartõezinhos e não és de papel, as palavras e as preces tocam uma 
colcha de ouro… fica assim. 
 
Jacqueline 
Qual o nome que diz «sim», qual o nome que diz «não»? 



Clip 8 
 

Canção da Espera 
 

Intérprete: Iolanda Santos 
 
A filosofia e humor ajudam-nos a marcar golos. Mas são as bolas à trave que nos fazem 
continuar. Não são os golos que nos fazem continuar, são as bolas à trave, são as bolas à 
trave que nos fazem continuar, meu amor! 
 
Vês esta faca? Vês?! Vou trinchar a carne, vou salgar e pôr pimenta, depois vou pintar de roxo, 
roxo, sim, vou pintar de roxo, o rolo, não a carne, o jantar…  
Sabes perfeitamente que adoro cozinhar para ti! Eu adoro cozinhar para ti, não faltes! 
Estou aqui, pus o meu melhor vestido, pintei-me! Vês, pintei os olhos, pintei os lábios, estou 
absolutamente deslumbrante! 
E a filosofia, não é?... A filosofia e o humor ajudam-nos a marcar golos! 
 
Adoro as tuas piadas, o teu jeito sexy e maníaco! És doido, completamente doido, meu cabrão! 
Ah filosofia, é comigo! Não te atrases! Humor também é comigo. 
Estou pronta há tanto, tanto tempo, há tanto tempo que estou pronta! Preparei-me a vida inteira 
para isto! Treinos de baixa gravidade, treinos no acelerador, treinos com máquinas 
complicadíssimas, ecografias, ressonâncias magnéticas, tacs e tics! 
 
Achas giros os meus tics e os meus tacs? Tic-tac! Podes tocar à campainha, não incomodas 
nada! Não, é melhor deixar a porta aberta, assim escusas de bater, de tocar, escusas de tocar, 
de pedir licença! Não peças licença, vem, vem, não há problema, no problema! 
 
A filosofia e o humor ajudam-nos a marcar golos, não é? Vem, vem lá! 
 
Pus de parte as galochas, estendi os lençóis, depois recortei os lençóis, resolvi emoldurar as 
manchas dos lençóis! Emoldurei as manchas! Achas maluquice? 
Estou-me nas tintas para aquilo que achas! 
A porta continua aberta: vêm ladrões, mas desistem de roubar; sentam-se na minha cama, 
conversam comigo. Depois levam-me com eles para as suas cavernas, para as catacumbas 
inauditas desta cidade que ferve! 
 
Filho da puta, filho da puta de olhos lindos! 
 
Que seria do mundo, sem ladrões e assassinos? 
Que seria de Cristo, sem ladrões e assassinos? 
Que seria do mar, sem a espuma dos dias? 
Que seria da beleza, sem a tua mediocridade, meu amor, sem os teus pums, gafanhotos e 
frases infelizes? 
Que seria da beleza, sem a tua cobardia, sem a tua perversão quando me queres de costas, 
para ser mais fácil imaginares o rosto das outras? 
Que seria de mim, sem as tuas amantes, essa fileira de cadelas que cantam o destino atroz de 
quem não se cansa de te amar?  
 
Pendurei as crianças no alto do precipício. Os cães fizeram ninhada no quarto dos nossos 
filhos. 
Tantas carraças na minha pele, tantas pulgas, tantas sanguessugas, tanto mar e tanta praia 
com bronzeador e tudo! 
 
Ah, a primeira vez que te vi nu só me apetecia rir, e fiquei enjoada quando me beijaste! O teu 
hálito não era nada bom e, mesmo assim, mesmo assim, abri a porta, derrubei paredes, retirei 
as telhas e esperei nua sob os relâmpagos da tempestade, com a música em altos berros. 
Quando voltas, meu cabrão? 



 
Abri janelas e portas, mandei fazer janelas e portas, para serem abertas depois, insatisfeita 
com os resultados, comecei eu a desenhar as portas e depois as janelas, as portas e as 
janelas que queria abertas, para que tu viesses, para que tu entrasses. E os ladrões… 
Onde estão os teus átomos? 
 
Quisera-me homem, animal, coisa até, se tu viesses, se viesses nem que fosse por um 
instante. Dir-te-ia: “Olha, o humor e a filosofia ajudam a marcar golos, mas são as bolas à trave 
que nos fazem continuar; é a ti, só a ti, que não vens, que amo, porque só a ti que não vens, só 
a ti que me matas, só a ti, eu posso amar. Vem, não consigo esperar mais, vem… ah, ah, vem!” 



 Clip 9 
 

Canção do Assalto 
 

Homem – Miguel Mendes 
Louco 1 – Miguel Damião  

Louco 2 – Carla Bonito 
Louco 3 – Ana Palma 

 
 
Alvorada às 7 da manhã, vestir roupa normal, calças de ganga, ténis e camisa aos quadrados, 
nada de muito extravagante, nada que dê nas vistas, o mais normal possível; depois, sair de 
casa às 7 e 30 em ponto, em ponto; tomar o pequeno-almoço no café da esquina, o mais 
normal possível, café, torradas, meia de leite, croissant, sumo de laranja e bolo de arroz, de 
seguida, água mineral; sair do café e observar movimento, observar muito bem o movimento; 
memorizar rotinas, o trânsito habitual, distinguir as excepções, calcular a probabilidade das 
excepções, tipificar as excepções. 
 
Entras sem olhares em volta, entras sem hesitar, entras. Diriges-te à caixa, pedes o dinheiro. 
Desligar o alarme. Vigiar os clientes. Pedes o dinheiro de novo, lentamente pedes o dinheiro, 
em câmara lentíssima, pedes o dinheiro. Desculpe, não percebi? Ainda mais lento, mais e mais 
lento. Seguem-se as interrogações e as incógnitas, interrogações e incógnitas; os clientes 
entram e saem, alguns não querem esperar, outros têm todo o tempo. Pedes o dinheiro: 
desculpe, não percebi, quer que chame um médico, precisa de ajuda? 
 
O segredo do cofre, qual o segredo do cofre? Desligar o segundo alarme, recolhes o dinheiro 
para dentro das mochilas, rápido como o super-homem, como hiper-homem, como Herácles e 
Hermes e Mercúrio, e tudo à tua volta parece explodir, a porta do cofre, a tua memória, o ego 
dos ricos, a tristeza dos pobres, tudo parece explodir, tão rápido que ninguém dá conta, 
ninguém dá conta da velocidade a que tudo se passa, ninguém dá conta do ínfimo, do instante, 
daquele ar que passou. O que foi, sente-se bem, quer um copo de água? Se calhar é melhor 
chamar uma ambulância! 
 
Desligar o terceiro alarme! Telefonar à polícia, chamar a ambulância, denunciar assalto. Fui eu, 
fui eu! Esquizofrenia. Vamos os dois a um médico, para ficarmos juntos temos de ir a um 
médico, és um obsessivo, compulsivo e talvez mesmo reactivo! Substituir dinheiro verdadeiro 
por dinheiro falso. Onde estou? Hospital, tribunal, prisão, labirinto? Pensa nas crianças! Farto-
me de pensar nas crianças. Pensa nas coisas fantásticas que vivemos juntos! Penso num 
assalto, penso neste assalto; planeio este assalto desde os 12 anos, tempo não me falta. 
Levantar na alvorada, olhar-me ao espelho; tens bom aspecto, começaste a emagrecer 
finalmente, passaram-te as dores esquisitas, passou-te o tédio, deixaste as teorias da 
conspiração, bastou levar o plano por diante, bastou o assalto. 
 
Desligar quarto alarme. Esconder dinheiro verdadeiro, entregar-se à polícia, ao padre, ao 
médico, ao psicanalista, ao amigo que adora sushi. Olá amigo que adoras sushi, arranjas uma 
faca que corte a realidade em fatias cruas e finíssimas? Comemos fatias de realidade cruas 
com sake ou preferes mentir a ti próprio a vida inteira? Entra no meu assalto, não te trairei; não 
temas, talvez o dinheiro te sirva, para mim é só um pretexto. Alegar insanidade momentânea, 
agora, isso mesmo, insanidade momentânea. Viste-a passar, era linda, não era, sushi friend? 
 
Sair passados dois anos, sair da cadeia, do hospício, da tua casa, sair desta casa, da escola, 
sair do teatro, sair daqui, sair daqui! Pegar no dinheiro escondido e fugir, fugir, fugir, fugir 
contigo. Perder dinheiro na roleta, atirar dinheiro do avião, perder definitivamente dinheiro. 
Shall we start once again, dear, shall we?  
 
Louco 1 



É hoje, é hoje que ficaremos ricos. Vêm os fantasmas de mármore e rocha vulcânica, alguns 
têm cabeça de pórfiro, outros são acrólitos sem corpo, ardidos na fúria do tempo e das 
invasões… 
 
Louco 2 
Fantasmas à janela, fantasmas a saborearem gelados: salve, salve, salve!  
 
Louco 3 
“Elevem a ponte do teatro marítimo, elevem a ponte do teatro marítimo! Não quero ver 
ninguém! Hoje, aqui, será enterrado o meu saque!” 
 
Louco 2 
Salve, salve, salve! 
 
Louco 3 
Que todos os nomes, dos mais ilustres aos mais humildes, se conjurem para nos libertarmos 
de vez, para fazermos desta terra uma terra mais justa para os nossos filhos; é hoje o dia, é 
hoje, é esta a hora do assalto! Não hesites! Virão todos!  
 
Louco 2 
Adoramos deuses de pedra, gigantes de oito metros e até mais! Depois de os adorarmos, 
peregrinamos, depois, adoecemos, depois enlouquecemos, ah, ah, enlouquecemos e só então, 
só então, podemos pensar numa justiça rigorosa. 
 
Louco 1 
Cortámos as mãos e os pés dos deuses, quando estes nos roubaram os bens; cortámos-lhes 
as cabeças, quando nos roubaram as almas. 
 
Louco 3 
Hoje, agora, diante de uma cabeça de mármore com um metro e meio de altura, eu vejo, eu 
vejo que a minha mão inteira cabe na sua boca: oh deusa inesquecível, poderei agora, poderei 
agora saber a verdade? 
 
Homem 
Os fantasmas, os meus amigos, fumam cigarros, apesar de ser proibido, têm aquele ar porque 
são os tais, os meus amigos, são inesquecíveis, são os que não perdoam nem querem ser 
perdoados, são eles os que acendem o lume nos tacões das botas, são eles os das esporas de 
prata, são eles que te olham nos olhos, que te dizem o alento sem falsa misericórdia, são eles 
que disparam o gatilho e brindam no fim!  
 
Desvia-te dessa bala, desvia-te dessa bala, desvia-te dessa bala, não vês como é lenta, é tão 
lentamente lenta, desvia-te! 
 
Alvorada às 7 da manhã. 



Clip 10 
 

Canção da Auto-estrada 
 

Passageira – Beatriz Portugal 
Polícia – Fernando Nobre 

 
E se atravessas a auto-estrada de 16 pistas, qual será o teu legado, que dirás, no final da 
primeira pista? Atravessas a auto-estrada de 16 pistas, oito em cada sentido. És uma criança e 
ainda não sabes do tempo e da história, segues o teu caminho, inocente como uma borboleta; 
a cada passo que dás, espreita o perigo, mas espreita também um anjo da guarda; milhares de 
anjos te desviam do perigo, porque és uma criança, e essa cegueira que te conduz diz tudo: do 
tráfego, da arrogância dos condutores e da estranha liberdade que aconteceu no dia em que 
todos pararam as máquinas, saíram para fora e conversaram sobre nada em especial, 
conversaram em plena auto-estrada sobre nada em especial, porque não havia nada de 
especial a dizer, apenas conversar um pouco. 
 
A espinha dorsal que é a estrada ergue o dorso de um grande animal extinto, uma criatura 
benigna que se apascenta de trevos e manjericos!... 
 
E se atravessas a auto-estrada de 16 pistas e no final da décima quinta surge uma máquina de 
bilhetes? Tiras o bilhete, não tiras o bilhete? Tens trocos? Precisas necessariamente de tirar 
bilhete; trata-se da décima quinta pista, é necessário o bilhete! Os catrapázios não mentem, a 
informação difundida no sistema sonoro confirma-o, em duas línguas: you must have the ticket, 
you must have the ticket! 
 
Colocas uma moeda e depois outra; nesse dia só tens trocos, trocos insignificantes, tens de os 
juntar todos para conseguires o bilhete que te permitirá passar a décima quinta pista, a décima 
quinta! Colocas na máquina uma moeda a seguir à outra, rezas para que a máquina não 
vomite tudo; o teu coração bate mais depressa, a fila atrás de ti agiganta-se; tanta gente que 
quer passar a décima quinta, tanta gente! 
 
As moedas caem, uma guilhotina de moedas que te corta o pescoço, que te embaraça perante 
a impaciência geral! Faltam-te moedas, és estranhamente estrangeira na décima quinta pista, 
ninguém te conhece, não conheces ninguém; faltam-te dez cêntimos, a tua passagem vale dez, 
dez cêntimos! Encontras uma moeda no fundo do bolso, uma moeda de dez cêntimos, o 
estritamente necessário! 
 
Ajoelhei-me como nunca o fizera diante de nenhum altar! Que significa isto, meu Deus? 
 
Polícia 
Porque queres passar? 
 
Passageira 
Porque quero passar?! Porque tenho de chegar ao outro lado? 
 
Polícia 
E que julgas tu que existe do outro lado? 
 
Passageira 
O meu trabalho, por exemplo! 
 
Polícia 
Tens a certeza que queres assim tanto o teu trabalho? 
 
Passageira 
Preciso de trabalhar para viver! 



 
Polícia 
Tens a certeza? 
 
Passageira 
Mas que merda é esta, preciso de me ir embora! 
 
Polícia 
Estás a esconder alguma coisa? 
 
Passageira 
Não, não estou.  
 
Polícia 
Ai, ai, ai… 
 
Passageira 
O quê? 
 
Polícia 
Nada. 
 
Passageira 
Nada o quê, o que é que foi? 
 
Polícia 
Nada, vai-te lá embora… 
 
Passageira 
Assim?... 
 
Polícia 
Nesta vida nunca estamos acompanhados, mas também nunca estamos sós! 



Clip 11  
 

Canção da Manhã 
 

Intérprete – Miguel Damião 
 

 
Eu não regresso. Eu não regresso à pátria, ao invólucro, ao caminho. Eu não regresso a casa, 
eu não tenho rumo, fui-me no fumo! Eu não regresso. Eu não regresso à cinza, nem ao fogo, 
nem a triângulos de pão; eu não regresso a triângulos de pão, nem ao estuário do rio; não 
regressarei na Primavera, porque a Primavera não mente, no Inverno não serei aurora, no 
Estio, não serei a lassidão que regressa e nenhuma folha caída terá o meu nome; eu não 
regresso, basta-me este nada, esta lembrança que torna o nada menos que nada, que torna o 
nada a anulação do que vem depois. 
 
Eu não regresso, nem feliz nem infeliz, porque não regresso; eu não regresso ao silêncio 
porque o silêncio me ensurdece, que a dor maior de existir é esta perda de contornos 
graciosos, este exílio de olhar doce, estes despojos numa ilha inóspita que me fizeram adorar 
ilhas. 
 
Eu não regresso ao perdão, eu não regresso à casa paterna, eu comi a palavra-passe, bebi o 
sangue da palavra-passe, passei a ferro, a pente fino, a palavra-passe; eu não passei de uma 
ilusão, de uma promessa por cumprir, de fio de pó, onde deveria existir um fio de ouro; eu não 
regresso porque regressar implica reconstruir a ruína e a ruína deseja-se mais quando é ruína. 
 
Pode Antínoo regressar a Adriano, pode o Canopo ver regressar as suas barcas, pode a tua lei 
fazer sentido agora? 
Eu não regresso, porque as heras crescem e abraçam as colunas. 
Terão mais valor os meus braços ou as heras que abraçam as colunas? 
 
Poderão os teus ossos ser um dia as jóias da terra? 
Que geologia fará isso dos teus ossos, meu amor? 
Que cor têm as jóias da terra que escavo perdidamente, que escavo enlouquecido, gritando e 
gemendo, numa tontura de séculos e dedos e cabelos tantos, que amanheci? 
 
Eu não regresso porque é tarde, meu amor, e já estarás a dormir. 
 
Como pode Antínoo regressar, que estátuas, encomendadas aos maiores escultores da 
Grécia, podem fazer regressar o gozo, a gargalhada, a estupidez de tanto amor? Como pode 
Antínoo ainda ter tempo, ele que está certamente ocupado, demasiado ocupado com o gume 
das armas, a estratégia e as voltas do destino? 
 
Os deuses não fariam essa desfeita a um guerreiro tão prometedor! 
Os deuses têm desejo! 
Os deuses fodem tanto, quando traçamos armas, quando rimos e cuspimos sangue, quando 
vamos a banhos na pedreira infestada de cobrinhas, peixes e batráquios! 
Os deuses fodem tanto quando comemos romãs, quando esquecemos o nosso encontro de 
ontem! 
Os deuses, os amados deuses, fodem tudo quando abrimos os pulsos e enchemos os 
cadáveres de essências, quando nos espetamos contra a armadilha aguçada e ficamos ali a 
secar, como peixe salgado sob o sol ardente.  
 
Eu não regresso, eu não telefono, eu não te ouvi, nem a ti, eu não fiquei parado porque o 
planeta se move, e tudo continua, apesar de ti, apesar de mim, apesar de nós, desta volúpia 
arruinada, deste desejo para sempre insatisfeito, deste desregresso ao cão que me uiva, viola 
e remorde, que me urina e me chama «Porquê»! 
 



Porquê, porquê, porque é que afinal não regressas? 
Porquê!? 
 
Nenhuma lágrima se compara ao orvalho, por isso, não regresso, eu não regresso porque 
nenhuma lágrima se pode comparar ao orvalho da manhã em que partiste. 

 



Clip 12  
 

Canção da Surpresa 
 

Intérprete: Ana Palma 
 
E tu dizes: 
Faz-me uma surpresa, faz-me uma surpresa! 
 
Não importam os amuos, as frases deixadas a meio; 
Não importam os dias mais, nem os dias menos. 
 
Faz-me uma surpresa! Faz-me uma surpresa. 
 
Por vezes as coisas não correm bem, é certo; 
Por vezes a correria parece não ter fim e que nos detestamos mais do que devíamos. 
 
Mas apesar de tudo, que mais podemos ambicionar desta vida? 
 
Faz-me uma surpresa, meu amor, faz-me uma surpresa. 
 
Debatemo-nos tanto, que ficamos exangues, como guerreiros de fantasia. 
 
A certa altura parecemos tão certos dos argumentos que vestimos toga;  
e, da toga à espada, da refeição à sobremesa, eu olho para ti e penso: 
Faz-me uma surpresa, amor, faz-me, faz-me uma surpresa. 
 
Por vezes, o calor é insuportável mas continuamos, por vezes, o frio é insuportável, mas 
continuamos sempre; às vezes perguntamos: mas afinal porque continuamos? 
 
Soam as vozes dos anjos… “mas não existem anjos!”, dizes; eu sei, mas também sei que soam 
as vozes dos anjos… 
Será surpresa, ardil divino, pequenez humana? 
 
Faz-me uma surpresa, amor, faz-me uma surpresa. 
 
Sob o pinheiro, espreitei a madrugada, mas era sede o que sentia; procurei a fonte. 
 
Gotas de água escorriam da concha de pedra. “Estranha cabeleira”, pensei, “uma cabeleira de 
gotas que me refresca os pensamentos”; descerei um pouco mais no caminho dos pecadores; 
desses cuidadores de feridas nos pés. 
 
Onde estás? 
Porque sobram colunas, porque sobram acantos? 
Que memória é esta que me diz coisas incompreensíveis?  
Sacos de plástico, lixo, intrujice? 
 
Faz-me uma surpresa, aparece, aparece meu amor! 
 
No teatro vi coisas de espantar: vi brilho mas também vi os buracos onde se escondiam os 
algozes. 
Pensei nas nuvens e num céu esburacado, ora de onde chove, ora de onde sopra um secador! 
Luz? Que luz? 
 
Arcos celebram o triunfo sobre a barbárie e nós, que nos perdemos aqui, que fizemos nós, que 
fizemos nós, meu amor? 
 
Faz-me uma surpresa, faz-me uma surpresa. 



 
Não volto a gritar 
Não volto a pôr aquela cara 
Não volto a fingir que não é nada comigo 
Não volto atrás 
Não te censuro, não te vejo, não te perdoo, não te posso compreender. 
 
Faz-me uma surpresa, amor, faz-me uma surpresa. 
 
Se um delito nos salvasse, expiaria um crime! 
 
Amo o crime, amo atirar-me deste alto e parecer que é simples 
Amo as palavras largadas como fumo, a sirene dos polícias, o arrependimento 
Amo a minúcia, o grito, amo os corvos e as cigarras 
Amo tudo o que está distante,  
Amo-te a ti, que estás mais longe do que alguma vez pensei, 
Amo o que virá depois: o trânsito e as coplas de flores, o juízo e as curvas, todos os lugares do 
mundo na palma da tua mão. 
 
Olhas de viés mas sei, oh como sei!... 
 
Faz-me essa surpresa, amor, faz-me essa surpresa. 

 
 
 

FIM 
 

Roma, a Eterna, e Amadora, em Casa 
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