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Para o Cão Solteiro 

1
(O pior é que fica)

A (sussurrando): O pior é que fica. 
Só de pensar em tudo o que se podia queimar... 
As memórias, a nostalgia... e todo o sentimento 

de amor pelo… 
A paternidade... A descendência. A linhagem.
Tanta coisa. 
Mas é tudo a fingir. É fogo de vista. Quando 

pensamos que as coisas estão mortas... É só zombies. 
Um filme de terror. Estou sempre a ver alguém cheio 
de saudades e que decide ressuscitar. Porque afinal é 
tudo ótimo.

Não quero nada disto. A caridadezinha.
É péssimo. É tudo mau. Só quero que acabe 

depressa. 
E ainda agora começou. 
Cheira mal. Faz-me mal. E ainda por cima dá-

me vergonha.
Que vergonha. É mesmo triste. 
E não ficou no passado, não. 
Não é uma coisa só do século passado, não é só 

de antigamente. Também é de agora e do futuro. Está a 
acontecer. 



É tão triste. 
É por isso que eu... Não sei.  
Puxa-me para baixo. É uma energia que... 
Só me dá vontade de chorar. 
Faz-me velho. Seca-me a pele. 
Isto devia era acabar tudo. 

2 
(O pior é começar)

B: Para mim o pior é começar.
C: Para mim só há uma coisa que... Aquilo das pessoas 
mudarem a maneira de falar. Parece que começa tudo 
a falar da mesma maneira e a mexer-se da mesma 
maneira...
B: Achas estranho, é?
C: Não sei. Há uma uniformização qualquer, uma 
sintonia.
B: Hm hm...
C: Não sei...  sempre igual. Fica tudo igual. Parece que 
é tudo o mesmo. Falecemos, matamos, amamos muito 
e amamos sempre do mesmo.  E o tom... o tom com 
que se fala... não sei. E ainda por cima é contagiante. É 
uma coisa que não consigo evitar. Começo logo a falar 
assim e a ser...
B: Está bem visto.
C: A senhora...
B: Senhora?
C ... já reparou, por exemplo, que, quando aqui 
estamos, nos dá uma vontade imensa de sentar em 
cima de um baú. 
B: É verdade, é do pior que há. 
C: E também sentimos uma necessidade imensa de 
pintar a face. 
B: E há quem pinte...



C: E a senhora não acha isso...?
B: Aborrecido?
C: Estranho, não sei. Por exemplo: os sentimentos. 
Parece que os sentimentos são todos iguais. Que 
choramos todos da mesma maneira e nos rimos 
todos da mesma maneira. (B ri-se?) Há qualquer coisa 
que nos faz, entende? E não sei bem o que sentir. 
É reconfortante, por um lado, porque reconheço e 
identifico, mas por outro lado... Não sei... não sei bem. 
B: Olha que pena. E por acaso já pensaste porque é 
que será assim?
C: Já! Como é que adivinhou? 
B: Não sei... Talvez por “o senhor” ter ar de quem pensa.
C: Tão querida...
B: Então conta lá para a gente ouvir. Mas faz isso bem 
feito.
C: Eu dou sempre o meu melhor.
B: Ainda bem.
C: Então, antes de mais, eu diria que há um 
envelhecimento generalizado que contribui fortemente 
para o estado das coisas.
B: Hm hm.
C: E claro que há um conjunto de episódios e, já agora, 
de tomadas de decisão... Enfim, toda uma conjuntura: 
a inquisição, a censura, os anos de ditadura... E a 
geografia, claro. Digamos que a situação periférica do 
país... longe de tudo, uma quase ilha...

B: Acho que me vou sentar num baú. (Senta-se.)
C: E depois todo o peso de uma tradição... e 
simultaneamente da falta dela. Ah! E a situação 
financeira, claro está, as dificuldades cíclicas. E o 
tamanho, a pequenez... Isto é tudo muito pequeno, 
somos todos vizinhos. E claro que depois faltam 
parceiros. E falta qualidade. E as disparidades, sociais 
e regionais. E a falta de literacia e o analfabetismo e a 
história e a intolerância e a mediocridade...
D (como se ali entrasse pela primeira vez): Ai Jesus que 
merda! Isto é mesmo merda. Nunca pensei que fosse 
tão merdoso. É mesmo incrivelmente merdoso. Ai este 
cheiro a merda! Nada contra. Mas é que abre-se a porta 
e é um cheiro! Nunca pensei que fosse tão intenso. É 
mesmo uma merda de todo o tamanho. É do pior que há.
C: Esse seu caminhar não engana ninguém, minha 
senhora. Vê-se mesmo que chegou.
D: Estás a falar comigo?
C: Dizia que esse seu andar não engana. Que se vê 
mesmo que chegou.
D: Um pé à frente do outro...?
C: Mas bem desenhado para que nada se perca. 
D: Ninguém se quer perder no princípio... 
C: Vê-la assim, cara senhora, confesso que me dá um 
certo conforto. 
D: Sempre tive jeito para fazer de almofada. E então o 
que é que se faz por aqui hoje? 



B: Merda.
D: O costume. Está certo. E quando é que acaba?
B: O mais depressa possível. 
D: Ora assim é que eu gosto. (Para C) Então vá, 
rapazinho. Vamos lá perder a inocência.

3 
(O pior é a choradeira)

A: O pior é a choradeira. Eu a sério que quando 
vejo choradeira desconfio logo. Já não posso com 
pedinchices. Como se eu não soubesse de onde é que 
vem... Aquela coisinha dos olhinhos tristes, do “não 
me batam que eu não faço mal a ninguém”... Mas estão 
a querer enganar-me para quê? 
B: É a ver se pega.  
A: É para ver se eu não vejo. Querem molhar-me os 
olhos que é para me tapar a vista. E depois vou contra 
tudo e é o olho negro, uma perna partida... Estás-te 
a rir? Já me aconteceu. Dois meses de muletas. Mas 
também foi uma vez e nunca mais. Não me voltam a 
apanhar. 
B: A mim também uma vez fizeram-me chorar tanto 
que comecei a ver tudo em sépia e a preto e branco. 
Horrível. Uma coisa horrível. Só via gatinhos e 
peluches e golfinhos e ursos polares e merdas assim. 
Nunca mais. 
A: É preciso ter muito cuidado. Quando dás por ti, 
estás de mão dada a uma mão toda peganhenta e estás 
a concordar com tudo e já nem sequer estás a ouvir, 
porque é tudo dito em algodão doce. 
D: E com muita humildade. Nunca vos disseram coisas 
com muita humildade? A mim estão-me sempre a 
dizer coisas com muita humildade. 



B: Eu, por acaso, quando me começam a dizer coisas 
com muita humildade, tapo os ouvidos. Portanto...
D: Isso é capaz de ser boa ideia. E consegues mesmo 
não ouvir nada?
B: Se for preciso, também faço aquilo do ló ló ló. 
Sabes? Tapas os ouvidos e ló ló ló...
C: Mas isso não é um bocado infantil? Quer dizer, 
nada contra, mas... 
B (destapando os ouvidos): O que é que ele disse?
D: Estava a chamar-te infantil.
B: Ai que bom. Adoro isso. E também achas que eu não 
devia pôr tudo no mesmo saco e que devia mostrar um 
bocadinho mais de respeito... 
C: Não é isso, também não é preciso... Eu só acho que 
devemos dar a oportunidade à outra pessoa para...
D (interrompendo): Esse teu ar bonzinho é pintado ou 
foi uma plástica?
C: Uma plástica?
D: Não sabes? É possível fazer. Uma operação plástica 
para ficares com ar bonzinho. 
B: Conheço várias pessoas. 
C: Posso só explicar o que estava a tentar...
A: Eu acho que ele nos quer fazer chorar. 
D: Deixa-o tentar.
C: Então se me permitem... A única coisa que eu queria 
dizer é que também é preciso perceber o outro lado. 
Mesmo que seja diferente do que nós... enfim... 

A: Mas tu vives onde?
D: Eu acho que ele vive naquele lugar onde tentamos 
todos dar o melhor de nós e onde fazemos críticas 
construtivas e onde é tudo ótimo só é pena... 
Coitadinho, deve-se fartar de chorar, tu choras muito, 
não choras? Queres chorar com a gente?
A: E depois queixas-te que andas para aí aos tombos. 
C: Mas qual é o vosso problema?
D: A abraçar toda a gente para não cair. Nada contra, 
mas recuso-me a fazer de bengala. Já me basta fazer 
de almofada. Portanto o melhor é aprenderes a andar. 
C: Mas eu não estou a chorar.
A: Ainda por cima não percebe que está a chorar. 
D: Vai dar merda. 
C: Mas vocês não acham que não é tudo igual? 
B: Não.
C: E que também é preciso haver alguma tolerância?
B: Não.
C: E que deve haver lugar para todos?
B: Não.
C: E que não se deve crucificar logo tudo à partida...?
D: Ele não se vai calar, pois não?





4 
(O pior é o aspeto)

D: O pior é o aspeto. Eu acho mesmo que o pior é esta 
cor de merda. A sério. É uma cor que não lembra a 
ninguém. Nem sequer devia existir. 
A: É horrível.
D: É que é mesmo uma cor de merda. A gente olha 
e fica... Enjoa. É assim uma cor que enjoa. A mim 
então... nem consigo olhar. Uma pessoa vê esta cor e 
pensa: não é possível alguém se ter lembrado... 
B: E dá mau aspeto.
D: Péssimo.
B: Nem sequer dá para disfarçar.
A: Mas a mim não me surpreende. 
B: Estava-se mesmo a ver, não é?
A: Completamente. São séculos e séculos disto. As 
coisas a certa altura já não mudam. Já está tão... 
D: Não tenhas dúvidas. 
B: Mas não deixa de ser desesperante.
C: Mas olha que há quem goste, atenção.
A: Ai há?
D: Eu tenho a certeza de que ninguém gosta.
B: Só que não dizem nada. 
C: Acham mesmo que é isso?
D: O que eu acho é que é uma merda.
B: Péssimo.
A: É horrível. Tu pões isto, seja onde for, e é sempre 

horrível. Nada contra, mas é que não há volta a dar.
B: Não há mesmo.
C: Por acaso a mim faz-me lembrar... Não sei bem... 
mas faz-me lembrar qualquer coisa.
D: Faz lembrar merda. A mim só me faz lembrar 
merda. É que a gente vai a um consultório e tem 
revistas com histórias na mesinha, a gente vai ao 
Continente e há a secção dos congelados, tudo 
fresquinho e bonito, agora aqui é só merda. Ninguém 
aguenta. Depois admiram-se que esteja às moscas. 
B: Mas é que nem as moscas querem esta merda.
A: Ah pois não.
C: É verdade que tem ar de morto.
A: Morto-vivo.
D: Que tristeza...
B: E vocês sabiam que há quem pague?
A: A sério?
D: Eu nunca paguei. 
B: Mas há quem pague. 
D: Não faz sentido.
B: Antes fosse. É que se não fizesse sentido eu até 
pagava. O problema é que faz todo o sentido. Está 
carregado de sentidos. É merda com sentido. Eu já 
nem olho.
A: Era o que eu queria. Mas não consigo. Não consigo. 



5
(O pior é o amor)

B: O pior é o amor.
C: Mas não achas que se se vestissem de outra maneira...
B: Estás muito otimista. 
C: E se mudassem o chão. Às vezes basta mudar uma ou 
outra coisa e fica logo com outro ar.
B: Não é o caso.
C: Mas, por exemplo, imagina se... sei lá...
B: Esquece. 
C: Eu compreendo a tua posição porque compreendo 
todas as posições porque somos todos humanos, nada 
contra, mas ainda assim, quer dizer... acho que se pode 
pensar em alternativas. Pelo menos eu gosto de pensar 
que existem soluções.
B: Mas porque é que gostas? 
C: Porquê? 
B: Sim, porque é que gostas?
C: Porquê? Nunca ninguém me tinha perguntado porquê. 
B: E então?
C: Sabes que... Se calhar esta não é a melhor altura, mas... 
Não é mesmo a melhor altura, mas ando para falar disto 
há... E agora que estamos a falar... quer dizer, com essa 
pergunta que fizeste e... se calhar devia ficar calado... Eu 
tenho esta coisa de dizer tudo o que penso e depois...
B: O que é que se passa?
C: Não se passa nada... quer dizer, passa-se, mas não é 



nada de... Eu já andava para dizer isto e se calhar o melhor 
é dizer logo, porque pronto, também não vale a pena ficar 
com estas coisas guardadas. Espero que não me leves a 
mal mas o que acontece é que eu estou... 
B: Sim?
C: Eu estou apaixonado por si, por ti.
B: Estás quê?
C: Apaixonado.
B: Ai a merda! 
C: É isso. Estou apaixonado!
B: Só faltava mais esta.
C: Sinto amor por ti!
B: Oi! Pára tudo. Aqui o amor não entra, rapazinho. 
C: Mas eu amo-te!
B: Não amas nada. 
C: Isso é um não?
B: Acho que a comunicação não está a... 
C: É um sim?!
B: Ouve. Não há sim ou não. Só não há é amor. Não há 
porque não existe, não é critério, não é possível. Não 
há amor num lugar quando se fala assim. Não há amor 
quando é tudo decorado. Se queres amor, vai à procura 
noutro sítio. Há muita gente a precisar de amor, acho 
muito bem, mas aqui não, por favor!
C: Não estou com um bom pressentimento.
B: Eu sei que... eu sei que são séculos e séculos de 
objetificação, mas talvez se eu repetir, se eu insistir...

C: É um não. Eu sabia. 
B: Mas tu não me estás a ouvir? 
C: Mas é porquê? Pelo menos podias dar-me uma 
explicação... Duvidas do amor?
B: Eu? Duvido tanto do amor como duvido da merda. Eu 
dúvidas não tenho nenhumas. Sei muito bem aquilo de 
que não gosto. E o que eu te digo é que não há amor! Não 
há amor à vida, nem amor à arte, nem amor ao texto, nem 
amor ao que quer que seja! Não quero ouvir aqui essa 
palavra, estamos entendidos? É que nem que tenha que 
me esfregar toda em merda! 
C: És tão linda!
B: És tão linda o quê?
C: Assim, furiosa.
B: Está calado! 
C: Mas eu estou apaixonado. O que é que eu faço com o 
meu amor?
B: Mas qual apaixonado! 
C: Ok, esquece.
B: Eu não vim aqui jogar esse jogo. Eu vim aqui para me 
cansar, para me sentar num baú a ver e para me irritar. 
Eu não vim para aqui para fazer uma história de amor! 
Recuso-me, ouviste?! Recuso-me a disfarçar a merda com 
o amor!
C: Nunca pensei...
B: Eu já sabia que isto ia acontecer. Já sabia. Já sabia que 
não devia ter vindo. É sempre a mesma merda... A sério!



6 
(O pior é recordar)

A: O pior é recordar. Não me deixam esquecer. Uma 
pessoa a fazer tudo para esquecer e está sempre a 
levar com recordações. 
B: É que não pode ser uma campanha de alfabetização 
forever. O povo de um lado a receber e eu do outro a 
dar. O que é isto?! Dás por ti e estás em 1766. Estás em 
1766! Mas para quê? 
A: Como é que eu não me hei de sentir... quer dizer. 
Estão-me sempre a mandar para trás. A fazer sentir-
me velho. Como é que não posso andar com arritmias 
e... Como é que uma pessoa aguenta, não é? 1766! 
D: E se for só 1766 já não é nada mau.
A: Sinceramente. 
B: Com aquelas roupas que não lembra ao diabo. 
Queria ver como era se andassem assim vestidas na 
rua. Ah pois. Mas aqui já podem. Aqui pode-se tudo! 
A: Pode-se tudo o tanas! Só se pode de 1766 para trás! 
D: Aqui só se pode é merda. 
B: Ao menos faziam mesmo a sério. Se é para ser de 
1766 que seja de 1766. Vão lá buscar os tecidos de 1766. 
Mas não. Tudo em licra e plástico. Tudo falso.
C (a gozar): Ai é falso? Eu pensava que era...
D: Oh, filho...
A: E recordar é que é bom. Mas não é recordar de 
qualquer maneira. Tem de ser com melancolia e 



A: Qual sinceridade, palhaço?
C: Não percebi. 
A: Mas alguém te pediu para perceberes alguma coisa?
C: Eu estava só a tentar ser... 
A: Então pára de tentar.
C: Estás mesmo a falar a sério? 
A: Não, seu pedaço de merda. 
C: Agora acho que estou um bocado perdido. 
A: Claro que estás perdido. Mas continuas agarrado à 
tua ideia de sinceridade. Porque tu já sabes o que é a 
sinceridade. É ou não é? Confia na sinceridade, confia, 
confia na intimidade, confia, e quando deres por ti 
estás a cuspir merda por todo o lado. 
C: Mas o que é que eu disse...?
A: Confia no teu interior e nessa tua bondade que vais 
longe. Se não há pior que isto... A sinceridade está nas 
finanças, pacóvio, não está nessa merda dessa ideia 
que está aí na tua cabeça como se fosse de toda a 
gente. E que vêm-me com esta conversa da sinceridade 
e eu fico pior que fodido. Todos os dias! Não há dia 
em que eu não tenha que gramar com a sinceridade 
de uma coisa qualquer. Todos os dias os mesmo sons. 
Todos os dias a ouvir a mesma cantiga. Não dá mais!
C: Qual cantiga?
A: Essa que tu estás a cantar e que já nem ouves. 
É horrorosa! Enjoa! É infernal. É uma merda! 
Sinceridade o tanas!

alegria, com lágrimas e sorrisos, com altos e baixos 
mas sempre com amor e carinho e nostalgia. Com 
conforto. Até porque pode ser que um dia volte. Há 
esperança no futuro. E a esperança vem sempre do 
passado.
C: Apesar de tudo também se aprende alguma coisa 
com o passado...
D: Mas qual passado? 
C: Qual passado?
D: Sim! O passado de quem? 
C: Então... a tua identidade, a tua herança cultural
D: A minha? Mas o que é que tu sabes da minha 
herança?
C: A tua, a nossa. A nossa identidade, que está a ser 
destruída e esquecida. Os valores fundadores de uma 
ideia de cultura.
B: Ele está mesmo a ser sincero, não está?
A: O pior é a sinceridade.
C: Agora também não se pode ser sincero? Acho 
que é importante. Acho que é importante as pessoas 
exporem-se e... acho que as torna mais próximas, não 
é? 
A: Mais próximas do quê?
C: Mais próximas. Mais próximas de nós, mais... Neste 
mundo cada vez mais frio e calculista e em que só se 
pensa em dinheiro e finanças... Acho que é importante 
a sinceridade.



também assim não aguenta. Estou aqui eu a tentar... 
a tentar dar esperança, a sério, isto também custa, 
vocês devem achar que é fácil! Eu estou a dar o litro! 
E é infernal! Isto é que é o pior, aturar essa atitude. 
Vocês não têm memórias boas? Vocês não se lembram 
do chilrear dos pardais, do ribombar das vagas contra 
a falésia? Ou dos cortinados enfunados pela brisa 
vespertina que transportava o cheiro dos pinheiros? 
Nunca desistir. Ouviram? Nunca desistir! 
B: Já acabaste? 
D: Bela merda.
A: Eu até gostei da parte dos cortinados. 
C: Vocês não ouviram o que eu disse, pois não?
D: O pior é que ouvimos. 

C: Mas eu estou aqui para ajudar, para construir. 
A: E para mandar mensagens, já sabemos. E para fazer 
perguntas. E para ressuscitar a merda. Não quero, 
obrigado. Só dizes merda. Nada contra. Até porque 
preciso de ti e é por isso que eu gosto tanto de ti, 
meu pedaço de merda. Mas foda-se! Parece que estou 
sempre a ver o mesmo pesadelo à minha frente...
C: Não era preciso falar assim.
A: E tu não precisavas de cantar esse texto como se 
estivesses no coro da igreja. Todos os dias a contares-
me a mesma sinceridade. Não finjas que não sabes. 
Sabes tão bem como eu. Só que tu não queres fazer 
nada. Tu estás bem. Tu estás sempre bem. E eu estou 
na merda. Quem está na merda sou eu. Não, isto para 
mim acabou. É o fim. Não dá mesmo. É que nem 
sequer foi bonito enquanto durou. Foi uma merda. E 
vai continuar a ser uma merda. Gostas da sinceridade? 
Então toma lá: é merda. Não há outra palavra.
C: Sabes o que é que eu acho? O que eu acho é que 
quando se entra com más intenções, quando só há 
vontade de... de destruir, também não vale a pena 
falar. A sério. Uma pessoa está aqui a tentar dialogar, 
a tentar fazer com que as coisas funcionem e é só 
nhanhanha e... francamente. Nada contra, mas é que 
é cansativo, compreendem? Qualquer coisa que eu 
diga levo logo com um “não dá” e “não pode ser” 
e “não há nada a fazer”, francamente! Uma pessoa 



7 
(O pior é o esforço)

B: O pior é o esforço. Estou cansada. Tudo isto me 
cansa. Este esforço... cansa-me. Porque já sabem. Já 
toda a gente sabe. Já toda a gente sabe que eu não 
quero dizer o que quero dizer. Já toda a gente ouviu o 
que eu disse antes de dizer. Ou então dizem que não 
percebem, que sou muito colorida e que é muito bom 
de ver mas não percebem, e riem-se muito, é horrível. 
O esforço de continuar a falar e de... é horrível. É uma 
merda. As coisas que uma pessoa ouve. Que não sou 
sincera, que sou mentirosa e que no fundo, no fundo... 
eu já sabia, é sempre a mesma coisa. A sério. Posso 
esbracejar, arrancar o cabelo e sei lá mais o quê... É 
desesperante!
A: Eu também estou cansado. Doem-me os olhos. De 
olhar para isto. Já não sou capaz. Já não tenho posição. 
E começo a achar que estou a perder o meu tempo. Que 
perdi imenso tempo. É um esforço imenso e perdes 
imenso tempo para nada. 
D: Vocês por acaso não viram por aí um ganchinho 
preto para o cabelo. Estou há que tempos de cu para o 
ar e já não posso com as costas e o raio do gancho... 
B: Custa, tudo custa muito. E eu estou cansada. É 
por isso que preciso de me sentar num baú porque 
ninguém aguenta este esforço...
A ... para nada. 
D (procurando): Isto sem óculos também não ajuda...

C: A mim dá-me sono e começo a sentir-me mal porque 
estou com sono e começo a sentir-me mal porque me 
estou a sentir mal e apetece-me comer rebuçados e não 
posso e apetece-me levantar e não consigo...
A: Eu agora deixo-me dormir. E depois no final digo 
que foi um sonho.
B: Que canseira. É cansativo e deprimente e 
aborrecido. 
D: Não aguento mais. Caguei para o gancho.
A: É um tédio de morte, isso não tenho dúvidas. 
D: Ai é, é.
A: Do princípio ao fim. Não há nada que se safe. 
D: É um bocejo. Um daqueles bocejos que nunca mais 
acabam. 
C: Preferia voltar ao antes disto. Eu, que sempre fui 
bom rapaz, que sempre tive boa voz, que sempre fui 
bonito, até a chorar era bonito... Eu sempre soube como 
se deve fazer... E agora? Era tão mais simples e feliz 
antes disto começar. 
B: Mas não há antes disto, rapaz. Esquece lá isso. 
C: Eu sei. E isso é horrível. Não haver antes disto. 
Não ser possível voltar atrás, como se não tivesse... 
percebem? Às vezes parece que... acho que não consigo 
lidar com isto. Estou confuso. Não me apetece ver nada. 
Precisava que o tempo parasse. Que parasse tudo. 
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(O pior é ser humano)

D: Se calhar o pior é ser humano. É o cheiro a gente. 
Se fossem grilos ou pedras, não era assim tão mau. 
Mas esta gente. Estes nomes todos cheios de gosto e 
de responsabilidades e de esperança. 
Esta gente que cospe, que passa a vida a cuspir e a 
fazer merda e a transmitir. 
E falam muito alto, fala tudo muito alto, 
e varrem tudo, deitam tudo abaixo para poderem 
continuar a falar alto e a cuspir e a fazer merda e a 
ocupar espaço e a cheirar mal 
e a fazer assim uma coisa cheia de sangue e com muita 
saliva e suor e muita tralha, 
uma coisa muito cansada 
e muito repetida 
e muito redonda 
e muito lenta e enfadonha
e muito porta-voz dos excluídos
e muito pequena 
e sempre a encolher, a tornar tudo mesquinho, a 
reduzir o mundo e a simplificar
com muita música original e com muitas emoções 
uma coisa assim muito branca e cheia de esperma e 
com muito perfume. 
E tudo em eco 
e tudo muito ambicioso



(mas a disfarçar),
a querer definir e a querer dizer como é que se faz, 
a querer ser tudo, mas a mostrar que não quer ser 
nada.
A querer ser toda a história, mas a contar só uma 
história
a querer ser todo o amor, todo o futuro, a 
representação de tudo,
a querer acabar em grande 
e a querer ficar na memória 
e a fazer tudo para ficar na memória 
e a disfarçar 
e a respeitar 
e a celebrar, sempre a celebrar
e a festejar e a abraçar e a incluir e a tolerar e a ser 
solidário com tudo 
(mas mais com uns do que com outros),
e a comer um croissant de anteontem ao balcão do 
foyer 
e a não querer morrer, uma luta desgraçada para não 
morrer nunca, para ninguém se esquecer da gente, 
o braço esticado a dizer: “Eu estou aqui! Eu estou 
aqui!”, 
“Eu sou interessante!”, “Eu sou importante!”,
sempre com muito humanismo e paternalismo e 
muitas histórias íntimas e minúsculas e poéticas e 
intensas e delicadas e simples e tristes mas à procura 

da alegria e da felicidade!
É tudo muito triste.
E é por isso que eu preciso de dizer que é merda
porque eu estou triste.
Eu estou triste e ninguém acredita que eu estou triste.
Que eu estou triste e estou sozinha 
(à la Dantas) e não sou nenhuma coitadinha.



9 
(O pior é ser tudo)

C: Granda merda.
A: Bela merda.
B: Que merda.
C: Merda mesmo.
A: Merda da grossa.
D: Merda merdosa.
C: Ou merda da merda.
D: Merdum.
A: E merdanço.
C: Merdanço merdum.
A: Merda mais merda. 
B: Merda, merda, merda.
D: Merda, merda, merda, merda.
C: Merda, merda, merda, merda, merda.
B: Merda, merda, merda, merda, merda, merda.
A: Badamerda. 
D: Um merdas.
C: Camerda.
A: Vai à merda, dá merda e come merda.
B: Merda com merda.
C: Bedum de merda.
A: Faz parte da merda.
C: É uma merda.
D: Caca merdosa.
A: Merda de bolo e caco de merda.

D: Merda que medra.
C: Dá-me mais merda.
B: Tens mais merda?
A: Somos feitos de merda

B: Fiz merda.
C: E eu desfiz-me em merda.
D: Enterrado em merda.
A: É muita merda.
B: Muita merda.
D: Imensa merda.
C: Infinita merda.
A: Muitíssima merda.
D: Merda?
B: Merdoca. 
D: Ou merdinha. 
A: Merda merdinha.
C: Merdita.
A: E por aí fora. 



40 — 41

WORST OF, uma criação do Teatro Praga, coproduzida pelo 
Teatro Municipal do Porto, apresentou-se no Grande Auditório 
do Rivoli a 30 e 31 outubro 2019, depois de ter estreado no 
Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, a 1 novembro 2018.Fotografias Alípio Padilha


